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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:            /QĐ-BTNMT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.04/21-25 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa 

học và công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường;  

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 2740/QĐ-BTNMT ngày 4 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, 

phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai 

đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.04/21-25; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ 

thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 

bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát triển Chính phủ số và 

Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”, mã số 

TNMT.04/21-25. 

 Chi tiết danh mục các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo. 

 Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các 
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đơn trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

xét duyệt hồ sơ thuyết minh, thẩm định nội dung, dự toán kinh phí, trình phê 

duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Điều 1 của Quyết định này theo 

quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế 

hoạch - Tài chính, Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trần Quý Kiên; 

- Lưu VT, Hồ sơ, KHCN, BCN, TTH.  
         

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2021 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, phát 

triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.04/21-25 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-BTNMT ngày      tháng      năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

1 TNMT.2022.04.01 

Nghiên cứu xây dựng 

công nghệ log ứng 

dụng học máy cho 

giám sát an toàn thông 

tin mạng tại Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

1. Đề xuất giải pháp 

thu thập, phân tích 

log ứng dụng học 

máy cho giám sát an 

toàn thông tin mạng. 

2. Làm chủ và phát 

triển công nghệ log 

ứng dụng học máy 

cho giám sát an toàn 

thông tin mạng tại Bộ 

Tài nguyên và Môi 

trường. 

 

1. Báo cáo hiện trạng, nhu cầu và yêu 

cầu đối với hệ thống thu nhận log ứng 

dụng học máy của các hệ thống thông tin 

đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ. 

2. Báo cáo giải pháp kỹ thuật thu thập, 

xử lý và phân tích log ứng dụng học máy 

ứng dụng học máy cho giám sát an toàn 

thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

3. Phần mềm thu thập log tập trung và 

báo cáo giải pháp và phân tích, thiết kế. 

4. Phần mềm phân tích log ứng dụng học 

máy và báo cáo giải pháp và phân tích, 

thiết kế. 

5. Báo cáo thử nghiệm 02 phần mềm tại 

Trung tâm dữ liệu thuộc Bộ. 

6. Dự thảo quy định về giám sát an toàn 

thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

7. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

8. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên môi 

trường 

24 

tháng 

1.800 Giao trực 

tiếp Trung 

tâm Cơ sở 

hạ tầng 

công nghệ 

thông tin, 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi trường 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí 

chuyên ngành. 

9. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

2 TNMT.2022.04.02. 

Nghiên cứu đề xuất 

mô hình điện toán 

đám mây cho chuyển 

đổi số ngành tài 

nguyên và môi trường 

đến năm 2030 

1. Làm chủ giải pháp 

kỹ thuật mô hình điện 

toán đám mây cho 

Chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường. 

2. Đề xuất được giải 

pháp mô hình điện 

toán đám mây cho 

Chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường đến năm 2030. 

 

1. Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng 

và nhu cầu về hạ tầng công nghệ thông 

tin ngành ngành tài nguyên và môi 

trường. 

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu mô hình 

điện toán đám mây ở Việt Nam và trên 

thế giới. 

3. Báo cáo triển khai giải pháp điện toán 

đám mây cho chuyển đổi số ngành 

ngành tài nguyên và môi trường và đánh 

giá kết quả thử nghiệm. 

4. Báo cáo nghiên cứu đề xuất kiến trúc 

hạ tầng công nghệ thông tin cho chuyển 

đổi số ngành ngành tài nguyên và môi 

trường đến năm 2030. 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

6. Đăng ký sở hữu trí tuệ. 

7. Sản phẩm công bố: 01 đến 02 bài báo 

đăng tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí 

chuyên ngành. 

8. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên môi 

trường 

24 

tháng 

1.800 Giao trực 

tiếp Trung 

tâm Cơ sở 

hạ tầng 

công nghệ 

thông tin, 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên 

môi trường 



5 

 

 
 

TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

3 TNMT.2022.04.03. 

Nghiên cứu xây dựng 

công nghệ nền tảng trí 

tuệ nhân tạo phục vụ 

chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường 

 

1. Xây dựng được 

công nghệ nền tảng 

trí tuệ nhân tạo dùng 

chung cho các lĩnh 

vực của ngành tài 

nguyên và môi 

trường; 

2. Giải pháp công 

nghệ nền tảng trí tuệ 

nhân tạo cho lĩnh vực 

môi trường. 

 

 

1. Báo cáo tổng quan nền tảng trí tuệ 

nhân tạo ở Việt Nam và trên thế giới. 

2. Xây dựng được công nghệ nền tảng trí 

tuệ nhân tạo dùng chung cho các lĩnh 

vực của ngành tài nguyên và môi trường. 

3. Báo kết quả thử nghiệm áp dụng cho 

lĩnh vực môi trường. 

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

5. Đăng ký sở hữu trí tuệ. 

6. Sản phẩm công bố: 01 đến 02 bài báo 

đăng tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí 

chuyên ngành. 

7. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên môi 

trường 

24 

tháng 

1.900 Tuyển 

chọn 

4 TNMT.2022.04.04. 

Nghiên cứu đề xuất cơ 

chế khuyến khích, đổi 

mới sáng tạo trong 

chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường 

1. Đánh giá, dự báo 

được tác động của 

cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đối 

với ngành tài nguyên 

và môi trường trong 

chuyển đổi số; 

2. Đề xuất cơ chế 

khuyến khích, đổi 

mới sáng tạo, thúc 

đẩy phương thức 

quản lý mới trong bối 

cảnh cuộc Cách mạng 

1. Báo cáo cơ sở lý luận và kinh nghiệm 

quốc tế về tác động của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số 

đối với ngành tài nguyên môi trường. 

2. Báo cáo đánh giá thực trạng cuộc 

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác 

động lên ngành tài nguyên và môi 

trường. 

3. Báo cáo giải pháp, cơ chế khuyến 

khích đổi mới sáng tạo thúc đẩy phương 

thức quản lý mới và sử dụng sản phẩm 

giải pháp mô hình số. 

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt 

1. Vụ Khoa 

học và 

Công nghệ;  

2. Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu Tài 

nguyên môi 

trường. 

24 

tháng 

1.600 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

công nghiệp lần thứ 

tư. 

kết quả nghiên cứu của đề tài. 

5. Sản phẩm công bố: 02 Bài báo khoa 

học đăng trên tạp chí trong nước.  

6. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

5 TNMT.2022.04.05. 

Nghiên cứu xây dựng 

kiến trúc dữ liệu lớn 

cho chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và 

môi trường 

1. Làm chủ công 

nghệ dữ liệu lớn cho 

chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường; 

2. Đề xuất mô hình 

và giải pháp xây 

dựng dữ liệu lớn cho 

chuyển đổi số ngành 

tài nguyên và môi 

trường. 

1. Báo cáo tổng hợp mô hình giải pháp 

xây dựng dữ liệu lớn trong nước và quốc 

tế. 

2. Xây dựng mô hình dữ liệu lớn và thử 

nghiệm cho 1 lĩnh vực cụ thể trong 

ngành TNMT. 

3. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

4. Sản phẩm công bố: 01 đến 02 bài báo 

đăng tại Hội nghị khoa học hoặc Tạp chí 

chuyên ngành. 

5. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu Tài 

nguyên môi 

trường. 

 1.900 Tuyển 

chọn 

6 TNMT.2022.04.06. 

Nghiên cứu ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo cho dự 

báo, cảnh bảo chất 

lượng môi trường 

không khí theo số liệu 

viễn thám, các trạm 

quan trắc môi trường 

mặt đất. 

1. Xác lập được cơ sở 

lý luận và giải pháp 

kỹ thuật tich hợp các 

thuật toán học máy, 

công nghệ viễn thảm 

và số liệu quan trắc 

mặt đất đề dự báo, 

cảnh bảo chất lượng 

môi trường không 

1. Báo cáo cơ sở lý luận và giải pháp kỹ 

thuật tích hợp các công nghệ viễn thám, 

trí tuệ nhân tạo và các trạm quan trắc 

môi trường để dự báo, cảnh bảo chất 

lượng môi trường không khí. 

2. Công nghệ dự báo, cảnh bảo chất 

lượng môi trường không khí tại Việt 

Nam dựa trên công nghệ viễn thám, trí 

tuệ nhân tạo (AI) và quan trắc môi 

1. Viện 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ; 2. 

Tổng cục 

Môi trường. 

30 

tháng 

1.800 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

khí; 

2. Xây dựng được 

công nghệ dự báo, 

cảnh bảo chất lượng 

môi trường không khí 

tại Việt Nam dựa trên 

công nghệ viễn thám, 

trí tuệ nhân tạo (AI) 

và quan trắc môi 

trường mặt đất. 

 

trường mặt đất. 

3. Báo cáo thử nghiệm công nghệ dự 

báo, cảnh báo chất lượng không khí tại 

Việt Nam. 

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu của đề tài. 

5. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI và 

01 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước;  

6. Sản phẩm đào tạo: 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành công nghệ thông tin cho lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường. 

7 TNMT.2022.04.07. 

Nghiên cứu xây dựng 

công nghệ xác thực dữ 

liệu số tài nguyên và 

môi trường có thu phí. 

1. Đề xuất các giải 

pháp công nghệ xác 

thực dữ liệu số và thu 

phí để bảo đảm tính 

pháp lí, quyền tác giả 

đối với các nguồn dữ 

liệu trong cơ sở dữ 

liệu tài nguyên và 

môi trường; 

2. Ứng dụng được 

cho hệ thống thu phí 

dữ liệu số lĩnh vực 

môi trường. 

 

1. Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc 

tế và trong nước về các giải pháp công 

nghệ trong bảo vệ bản quyền, xác thực 

dữ liệu số. 

2. Mô hình, giải pháp công nghệ xác 

thực dữ liệu số đối với các nội dung 

thông tin được quản lý lưu trữ trong cơ 

sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; có 

khả năng áp dụng để duy trì tính pháp lí 

và toàn vẹn dữ liệu trên cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường. 

3. Phần mềm phục vụ triển khai thí điểm 

thực hiện thu phí dữ liệu lĩnh vực môi 

trường trong đó có sử dụng công nghệ 

xác thực dữ liệu số để xác minh, bảo vệ 

quyền tác giả. 

4. Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm. 

1. Tổng cục 

Môi trường; 

2. Cục Công 

nghệ thông 

tin và Dữ 

liệu tài 

nguyên môi 

trường. 

24 

tháng 

1.400 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

6. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI và 

01 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước. 

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

8 TNMT.2022.04.08. 

Nghiên cứu sử dụng 

Dữ liệu lớn (bigdata) 

và Học máy (Machine 

Learning) để xây dựng 

phương pháp tự động 

phân loại lớp phủ mặt 

đất phục vụ kiểm kê 

phát thải khí nhà kính 

quốc gia 

 

1. Xây dựng được mô 

hình tự động phân 

loại lớp phủ mặt đất 

phục vụ kiểm kê khí 

nhà kính quốc gia 

dựa trên Dữ liệu lớn 

(bigdata) và Học máy 

(Machine Learning); 

2. Xây dựng quy trình 

công nghệ và dự thảo 

quy định kỹ thuật để 

phân loại lớp phủ mặt 

đất phục vụ tính toán 

phát thải khí nhà kính 

dựa trên Dữ liệu lớn 

(bigdata) và Học máy 

(Machine Learning). 

1. Báo cáo tổng hợp các giải pháp công 

nghệ để phân loại lớp phủ mặt đất phục 

vụ kiểm kê khí nhà kính. 

2. Mô hình tự động phân loại lớp phủ 

mặt đất phục vụ kiểm kê khí nhà kính 

quốc gia dựa trên Dữ liệu lớn và Học 

máy. 

3. Báo cáo quy trình công nghệ và dự 

thảo quy định kỹ thuật để phân loại lớp 

phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải 

khí nhà kính dựa trên Dữ liệu lớn và Học 

máy. 

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm cung cấp 

dữ liệu hoạt động trong kiểm kê phát 

thải phục vụ các báo cáo phát thải của 

Việt Nam (lựa chọn lĩnh vực Nông 

nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất). 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

6. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng 

trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước.  

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

1. Cục Viễn 

thám quốc 

gia. 

2. Cục Biến 

đổi khí hậu. 

24 

tháng 

1.600 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

9 TNMT.2022.04.09. 

Nghiên cứu ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo xây 

dựng hệ thống cảnh 

báo thiên tai, lũ lụt 

cho các vùng ven biển 

Việt Nam có sự tham 

gia tương tác của cộng 

đồng, thử nghiệm tại 1 

tỉnh thuộc khu vực ven 

biển miền Trung 

1. Xây dựng được mô 

hình cảnh báo thiên 

tai, lũ lụt cho các 

vùng ven biển dựa 

trên các mô hình trí 

tuệ nhân tạo, tối ưu 

hóa máy học và mô 

hình quyết định đa 

chỉ tiêu; 

2. Xây dựng được hệ 

thống cảnh bảo thiên 

tai, lũ lụt cho các 

vùng ven biển Việt 

Nam dựa trên mô 

hình nêu trên, thử 

nghiệm ở vùng ven 

biển miền Trung. 

 

1. Báo cáo tổng hợp các mô hình, giải 

pháp cảnh báo thiên tai, lũ lụt các vùng 

ven biển. 

2. Báo cáo kết quả xây dựng mô hình 

cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng 

ven biển dựa trên các mô hình trí tuệ 

nhân tạo, tối ưu hóa máy học và mô hình 

quyết định đa chỉ tiêu. 

3. Hệ thống cảnh bảo thiên tai, lũ lụt cho 

vùng ven biển miền Trung dựa trên mô 

hình nêu trên và tài liệu thiết kế hệ 

thống. 

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm tại 1 tỉnh 

thuộc khu vực ven biển miền Trung. 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

6. Sản phẩm công bố: 01 bài báo ISI và 

01 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên 

ngành trong nước. 

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

Tổng cục 

Biển và Hải 

đảo Việt 

Nam. 

24 

tháng 

1.800 Tuyển 

chọn 

10 TNMT.2022.04.10. 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học xây dựng mô 

hình cơ sở dữ liệu địa 

chính “2,5D” đối với 

thửa đất, nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với 

thửa đất. 

1. Tổng quan được 

mô hình cơ sở dữ liệu 

địa chính theo không 

gian; 

2. Xây dựng mô hình 

cơ sở dữ liệu địa 

chính “2,5D” đối với 

thửa đất, nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với 

1. Báo cáo tổng quan về mô hình cơ sở 

địa chính “2,5D” và kinh nghiệm của 

các nước. 

2. Báo cáo đề xuất về mã số định danh 

ID theo phương pháp tọa độ thửa cho 

các đối tượng được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu 

nhà và tài sản khác gắn liền với đất. 

3. Đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu địa 

1. Tổng cục 

Quản lý đất 

đai; 

2. Công ty 

TNHH 

MTV Tài 

nguyên và 

Môi trường 

miền Nam. 

24 

tháng 

2.000 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

đất cùng với mã số 

định danh ID theo 

phương pháp tọa độ 

thửa cho các đối 

tượng được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất và quyền sở 

hữu nhà và tài sản 

khác gắn liền với đất 

chính 2,5D đối với thửa đất, nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cùng với mã số 

định danh ID theo phương pháp tọa độ 

thửa cho các đối tượng được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền 

sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với 

đất. 

4. Bộ công cụ phần mềm quản lý thửa 

đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất trong không gian 2,5D gắn  mã số 

định danh ID theo phương pháp tọa độ 

thửa cho các đối tượng được cấp GCN 

(lấy dữ liệu từ các CSDL đất đai đang 

quản lý từ phần mềm khác). 

5.  Kết quả thử nghiệm mô hình cơ sở dữ 

liệu địa chính 2,5D đối với thửa đất, nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất theo 

phương pháp tọa độ thửa cho các đối 

tượng được cấp Giấy chứng nhận. 

6. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

7. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng 

trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước. 

11 TNMT.2022.04.11. 

Nghiên cứu đề xuất 

mô hình, giải pháp cập 

nhật dữ liệu địa lý dựa 

trên nền tảng WebGIS 

1. Xây dựng được hệ 

thống giao tiếp với 

cộng đồng sử dụng 

Internet để nhận được 

thông tin dữ liệu địa 

1. Báo cáo tổng hợp các giải pháp công 

nghệ thu thập thông tin, dữ liệu địa lý 

của cộng đồng người dùng Internet. 

2. Hệ thống giao tiếp với cộng đồng sử 

dụng Internet để nhận được thông tin dữ 

1. Viện 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ; 

2. Cục Đo 

24 

tháng 

1.700 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

và khai thác thông tin 

địa lý từ cộng đồng 

lý dựa trên dựa trên 

nền tảng WebGIS; 

2. Xây dựng được 

giải pháp hỗ trợ cập 

nhật thông tin dữ liệu 

địa lý của cộng đồng 

vào CSDL nền địa lý 

quốc gia tỷ lệ 

1:10.000. 

 

liệu địa lý dựa trên dựa trên nền tảng 

WebGIS. 

3. Báo cáo giải pháp cập nhật thông tin 

dữ liệu địa lý của cộng đồng vào CSDL 

nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000. 

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm hệ thống 

cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia dựa 

trên nền tảng WebGIS và cộng đồng 

người dùng Internet. 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

6. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng 

trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước. 

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

đạc bản đồ 

và Thông 

tin địa lý 

Việt Nam. 

12 TNMT.2022.04.12. 

Nghiên cứu công nghệ 

LORA để thiết kế xây 

dựng mạng diện rộng 

công suất thấp 

(LPWAN) mạng lưới 

quan trắc khí tượng 

thủy văn cho khu vực 

Tây nguyên 

1. Xây dựng giải 

pháp công nghệ 

LORA xây dựng 

mạng lưới quan trắc 

khí tượng thuỷ văn 

phục vụ tác nghiệp 

dự báo khí tượng 

thủy văn; 

2. Thử nghiệm thành 

công hệ thống công 

nghệ LORA xây 

dựng mạng diện rộng 

công suất thấp 

(LPWAN) mạng lưới 

1. Báo cáo giải pháp công nghệ LORA 

để thiết kế xây dựng mạng diện rộng 

công suất thấp (LPWAN) mạng lưới 

quan trắc khí tượng thủy văn. 

2. Hệ thống thử nghiệm công nghệ 

LORA xây dựng mạng diện rộng công 

suất thấp (LPWAN) ở 40 trạm đo đạc 

quan trắc tự động được triển khai ở Đài 

khí tượng thủy văn khu vực Tây 

Nguyên. 

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm. 

4. Dự thảo báo cáo tập huấn triển khai 

thực hiện giải pháp công nghệ LORA 

xây dựng mạng diện rộng công suất thấp 

1. Trung 

tâm Quan 

trắc Khí 

tượng thủy 

văn; 

2. Trung 

tâm Dự báo 

khí tượng 

thủy văn 

quốc gia; 

3. Trung 

tâm Thông 

tin và dữ 

liệu khí 

24 

tháng 

1.800 Tuyển 

chọn 
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TT Mã số, tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị tiếp 

nhận 

Thời 

gian 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Phương 

thức 

quan trắc KTTV cho 

khu vực Tây nguyên 

(LPWAN) mạng lưới quan trắc khí 

tượng thủy văn. 

5. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết 

quả nghiên cứu. 

6. Sản phẩm công bố: 02 bài báo đăng 

trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước. 

7. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 01 Thạc sĩ. 

tượng thủy 

văn. 
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