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TÓM TẮT
Hiện tại chưa có phương pháp chuẩn áp dụng cho việc đánh giá tổn thương (tính dễ bị tổn
thương) đối với tác động của BĐKH nói chung, nên các nghiên cứu khác nhau đã đưa ra
các phương pháp và lựa chọn chỉ số phụ khác nhau. Trong nghiên cứu này, hệ thống các
chỉ số phụ trong đánh giá tổn thương được xác định thông qua việc phân tích các yếu tố tác
động từ bên ngoài và bên trong hệ thống, kết hợp với việc xác định các thành phần chính
của chỉ số tổn thương theo cách tiếp cận của IPCC (2001). Tiếp cận không gian trong đánh
giá tổn thương thông qua các ứng dụng phân tích của GIS dựa trên nền tảng các bản đồ chỉ
số được xây dựng từ đa nguồn định dạng là phương pháp hữu hiệu trong lượng hóa các chỉ
số thành phần. Dữ liệu dạng raster độ phân giải 30x30 m được chuyển đổi (từ các dạng dữ
liệu) để phục vụ cho mục đích phân tích và tính toán trong xây dựng các chỉ số đa chiều với
sự lồng ghép của trọng số các yếu tố. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng chỉ số tổn thương và
các chỉ số phụ là cơ sở để đề xuất các giải pháp và chính sách liên quan đến giảm nhẹ và
thích ứng đối với các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) trong lĩnh vực nuôi
trồng thủy sản (NTTS) tại vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Từ khóa: Tiếp cận không gian, đánh giá tổn thương, biến đổi khí hậu.

