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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

11.1. Về mặt lý luận 

- Luận án đã phát triển chỉ số tổn thƣơng với 3 biến số (phơi lộ, độ nhạy cảm và khả năng 

thích ứng) thành chỉ số tổn thƣơng tối giản, là chỉ số tổn thƣơng thuần túy khí hậu trong đó giả 

thiết độ nhạy cảm là toàn phần và khả năng ứng phó bằng 0, và sử dụng các kết quả tính toán chỉ 

số này để đánh giá tính dễ tổn thƣơng của các cơ sở giam giữ  tại khu vực Bắc Trung Bộ. 

- Luận án đã đƣa ra cách thức phân hạng tổn thƣơng theo ký hiệu và tổ hợp mức độ tổn 

thƣơng ghi bằng tập hợp các ký hiệu phân hạng tổn thƣơng để biểu thị kết quả đánh giá tính dễ bị 

tổn thƣơng. 

- Luận án đã đề xuất khung thích ứng với biến đổi khí hậu tích hợp với chính sách phát triển 

của ngành công an. 

11.2. Về mặt thực tiễn 

- Luận án đã thực hiện đánh giá thực trạng tổng thể các mặt công tác của các cở giam giữ 

trong ngành Công an tại khu vực Bắc Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

- Luận án nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tính dễ  bị tổn thƣơng do biến 

đổi khí hậu đến một đối tƣợng nghiên cứu mới là các cơ sở giam giữ trong ngành Công an tại khu 

vực Bắc Trung Bộ. 
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tham khảo để thực hiện các công tác bảo vệ môi trƣờng và ứng phó với biến đổi khí hậu.   

- Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch các cơ sở giam giữ trong 

ngành Công an, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trƣờng và ứng phó biến đổi khí hậu ngành 

Công an, sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, tập huấn trong 

ngành Công an về lĩnh vực biến đổi khí hậu.  



- Khi mở rộng phạm vi nghiên cứu, kết quả đề tài có thể ứng dụng để triển khai xây dựng 

các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào các công tác khác của ngành Công an cũng 

nhƣ của các ngành có hoạt động tƣơng tự. 
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của cán bộ chiến sĩ và can phạm nhâm,  các loại phạm nhân khác nhau; công tác đảm bảo thực 

hiện nhiệm vụ công an, cơ sở hạ tầng, lao động sản xuất, môi trƣờng sống…) chịu tác động 

của biến đổi khí hậu đối với các cơ sở giam giữ ở qui mô khu vực Bắc Trung Bộ hay qui mô 

rộng hoặc toàn quốc. 

 - Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với tổng thể các hoạt động đặc thù của 

ngành Công an. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

11.1. Summary of the new theoretical findings of the thesis 

- The thesis has developed the vulnerability index as a simplified vulnerability index, a 

pure climatic vulnerability index, which assumes sensitivity (S) is totality and adaptive 

capacity (AC) is zero, and used the results of this index to assess the vulnerability of the 

detention facilities in the Police Security at North Central region. 

- The thesis has introduced the vulnerability classification method according to the 

symbol and the combination of vulnerability level recorded by vulnerability classification 

symbols to indicate the results of the vulnerability assessment. 

- The thesis proposed a framework for adaptation to climate change integrated with the 

development policy of the Police Security . 

11.2. Summary of the new  practical findings of the thesis 

- The thesis  has assessed the overall situation of the works of DPN in the context of 

climate change. 

- The thesis has researched and assessed of the impact of climate change, assessment of 

vulnerability due to climate change to a new research object is DPN. 

12. Paratical applicability, if any: 

- The results of the thesis as the basis for the management levels of the Police security 

refer to carry out the work of environmental protection and adaptation to climate change. 

- Contribute to improve the efficiency of the management and planning of detention 

facilities in the Police security, raise awareness about environmental protection and response to 

climate change, used as reference references for research, teaching and training in the Police 

security in the field of climate change. 



- As the scope of the study expands, thesis's results can be applied to develop 

constructive solution to adapt with climate change into the other work of the Police security , 

as well as sectors with same activities. 

13. Further research directions, if any: 

- To conduct in-depth studies for a number of specific subjects (health, illness and 

psychophysical conditions of Police officer soldiers, prisoner and  defendant, different types of 

offenders, assurance of the performance of police tasks, infrastructure, production labor, living 

environment ...) affected by climate change for detention facilities in the North Central or large 

scale or nationwide. 

  - To study the impacts of climate change on the specific activities of the Public Security. 
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