
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
Số:            /TB-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp Bộ năm 2022 thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ 

mã số TNTM.02/21-25 

 

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2022 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong 

công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài 

nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.02/21-25, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường thông báo tuyển chọn 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực 

hiện từ năm 2022 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 18 của 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. 

2. Các biểu mẫu và hồ sơ nhiệm vụ tham gia tuyển chọn thực hiện theo các phụ 

lục kèm theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT. 

Dự toán kinh phí đề tài xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban hành 

tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ 00 phút ngày 13 tháng 8 năm 2021. 

4. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua 

trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

http://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx 

5. Quy trình tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2, Chương 2 của Thông tư số 

26/2018/TT-BTNMT. 

Nơi nhận:     

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

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, KHCN, NVH.  
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

Trần Bình Trọng 
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 Phụ lục 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LẦN THỨ 2 

Thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong 

công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã 

số TNMT.02/21-25 (11 nhiệm vụ)   

(Theo Quyết định số 1356/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)  

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

1.  TNMT.2022.02.12. 

Nghiên cứu xây dựng 

công nghệ lưu giữ nước 

ngọt trong các tầng chứa 

nước ngầm vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Áp dụng thử nghiệm tại 

bán đảo Cà Mau. 

1. Tổng quan được hiện trạng trữ nước 

ngọt phần trên mặt và trong các tầng 

chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long; 

2. Xác lập được các tiêu chí đánh giá và 

khoanh định các khu vực lưu giữ nước 

ngọt trong các tầng chứa nước ngầm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

3. Khoanh định được các khu vực có thể 

lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa 

nước ngầm phục vụ khai thác, sử dụng 

bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu 

Long. 

4. Thí điểm xây dựng 01 mô hình công 

nghệ lưu giữ nước ngọt trong tầng chứa 

nước ngầm tại bán đảo Cà Mau. 

1. Báo cáo tổng quan hiện trạng trữ nước ngọt phân trên 

mặt và trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng 

sông Cửu Long; 

2. Bộ tiêu chí đánh giá, xác định các khu vực có thể lưu giữ 

nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm phục vụ khai 

thác, sử dụng bền vững ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; 

3. Kết quả khoanh định các khu vực có thể lưu giữ nước 

ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông 

Cửu Long; 

4. Bản đồ các khu vực, tầng chứa nước ngầm có khả năng 

lưu giữ nước ngọt vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ 

1:200.000. Các vùng trọng điểm ở tỷ lệ 1:25.000; 

5. Công nghệ lưu giữ nước ngọt trong tầng chứa nước 

ngầm tại bán đảo Cà mau; 

6. Đăng ký sở hữu trí tuệ; 

7. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học công 

nghệ chuyên ngành trong nước; 

8. Đào tạo sau đại học: 01 thạc sỹ. 

2022-2023 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

2.  TNMT.2022.02.13. 

Nghiên cứu phân vùng 

chức năng nguồn nước, 

mục đích sử dụng nước 

dựa trên giá trị lợi ích 

kinh tế và bảo vệ môi 

trường nước mặt. 

1. Xây dựng được tiêu chí xác định được 

chức năng nguồn nước, mục đích sử 

dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế 

và bảo vệ môi trường nước mặt; 

2. Đề xuất được Quy định kỹ thuật Xây 

dựng Bản đồ xác lập ranh giới chức năng 

nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa 

trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi 

trường nước mặt; 

3. Áp dụng thử nghiệm cho vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

1. Bộ tiêu chí xác định được chức năng nguồn nước, mục 

đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ 

môi trường nước mặt; 

2. Dự thảo Quy định kỹ thuật Xây dựng Bản đồ xác lập 

ranh giới chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước 

dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước 

mặt; 

3. Báo cáo kết quả thử nghiệm cho vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long; 

4. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành; 

5. Hỗ trợ 01 đào tạo sau đại học. 

2022-2023 

3.  TNMT.2022.02.14. 

Nghiên cứu xây dựng 

quy định kỹ thuật về  

định giá tài nguyên 

nước trên lưu vực sông 

theo hướng dẫn của 

Liên Hợp Quốc (UN 

WWDR 2021). 

1. Tổng quan được phương pháp, kỹ 

thuật định giá tài nguyên nước trên lưu 

vực sông; 

2. Đề xuất được Quy định kỹ thuật định 

giá tài nguyên nước trên lưu vực sông 

theo hướng dẫn của Liên Hợp Quốc; 

3. Áp dụng thử nghiệm tại cho lưu vực 

sông Vu Gia-Thu Bồn. 

1. Báo cáo tổng quan về phương pháp, kỹ thuật định giá tài 

nguyên nước trên lưu vực sông; 

2. Dự thảo Quy định kỹ thuật định giá tài nguyên nước trên 

lưu vực sông theo hướng dẫn của Liên Hợp Quốc; 

3. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông 

Vu Gia-Thu Bồn; 

4. 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành; 

5. Hỗ trợ đào tạo 01 sau đại học. 

2022-2023 

4.  TNMT.2022.02.15. 

Nghiên cứu đổi mới 

công nghệ dự báo khí 

hậu nông nghiệp. Áp 

dụng cho dự báo điều 

kiện khí hậu nông 

nghiệp và tác động đến 

sản xuất lúa ở khu vực 

đồng bằng sông Hồng. 

1. Thiết lập được hệ thống mô hình động 

lực liên hoàn khí hậu – bề mặt – mùa vụ 

(Noah-MP LSM-WRF-Crop) với các 

tham số phù hợp điều kiện Việt Nam; 

2. Dự báo được điều kiện khí hậu nông 

nghiệp và tác động đến sản xuất lúa thời 

hạn 1-3 tháng cho khu vực đồng bằng 

sông Hồng bằng hệ thống mô hình được 

thiết lập. 

1. Tổng quan về công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp; 

2. Bộ tham số đầu vào của hệ thống mô hình liên hoàn khí 

hậu – bề mặt – mùa vụ (Noal-MP LSP-WRF-Crop) phù 

hợp với điều kiện Việt Nam; 

3. Công nghệ mới về dự báo khí hậu nông nghiệp; 

4.  Báo cáo đánh giá kỹ năng mô phỏng và dự báo điều 

kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến mùa vụ ở đồng 

bằng sông Hồng cho thời hạn dự báo 1- 3 tháng bằng hệ 

thống mô hình được thiết lập; 

2022-2023 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

5. Báo cáo kết quả thử nghiệm dự báo khí hậu nông nghiệp 

cho khu vực đồng bằng sông Hồng thời hạn 1 đến 3 tháng; 

6. Công bố: 02 bài báo khoa học bằng tiếng Anh (đăng tại các 

tạp chí thuộc danh mục Scopus hoặc ISI), 02 bài báo khoa học 

đăng trên tạp chí KHCN chuyên ngành ở trong nước. 

5.  TNMT.2022.02.16. 

Nghiên cứu công nghệ 

dự báo dòng chảy lũ hạn 

ngắn theo mô hình dự 

báo mưa số trị và số liệu 

radar thời tiết. Áp dụng 

thử dự báo lũ hạn ngắn 

cho lưu vực Sông Mã 

1. Xây dựng được phương pháp hiệu 

chỉnh mưa theo số liệu radar thời tiết  cho 

mô hình thủy văn; 

2. Xây dựng được phương pháp tích hợp 

mưa dự báo hiệu chỉnh theo số liệu radar 

với mưa dự báo từ mô hình số trị làm đầu 

vào cho mô hình dự báo dòng chảy lũ hạn 

ngắn; 

3. Xây dựng được công nghệ dự báo 

dòng chảy lũ hạn ngắn theo mô hình dự 

báo mưa số trị và số liệu radar thời tiết. 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ dự báo dòng chảy lũ; 

2. Báo cáo xây dựng phương pháp hiệu chỉnh mưa theo số 

liệu radar thời tiết cho mô hình thủy văn; 

3. Báo cáo xây dựng phương pháp tích hợp mưa dự báo 

hiệu chỉnh theo số liệu radar với mưa dự báo từ mô hình số 

trị làm đầu vào cho mô hình dự báo dòng chảy lũ hạn ngắn; 

4. Công nghệ dự báo dòng chảy lũ hạn ngắn theo mô hình 

dự báo mưa số trị và số liệu radar thời tiết; 

5. Báo cáo kết quả áp dụng thử dự báo lũ hạn ngắn cho lưu 

vực Sông Mã; 

6. Đăng ký sở hứu trí tuệ; 

7. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

8. Đào tạo SĐH: 01 thạc sỹ. 

2022-2023 

6.  TNMT.2022.02.17. 

Nghiên cứu xây dựng 

công nghệ dự báo mưa 

hạn nội mùa từ một số 

mô hình toàn cầu kết 

hợp với mô hình thủy 

văn để phục vụ quản lý 

nguồn nước, điều tiết hồ 

chứa cho khu vực Bắc 

Trung Bộ.  

1. Đánh giá được khả năng khai thác ứng 

dụng sản phẩm dự báo mưa hạn nội mùa 

cho Việt Nam; 

2. Lựa chọn được phương pháp thống kê 

hiệu chỉnh dự báo mưa hạn nội mùa từ 

một số mô hình toàn cầu phù hợp cho 

Việt Nam; 

3. Xây dựng được công nghệ dự báo mưa 

hạn nội mùa từ một số mô hình toàn cầu 

với mô hình thủy văn để phục vụ quản lý 

1. Báo cáo Đánh giá khả năng khai thác ứng dụng sản phẩm 

dự báo mưa hạn nội mùa; 

2. Báo cáo lựa chọn được phương pháp thống kê hiệu chỉnh 

dự báo mưa hạn nội mùa từ một số mô hình toàn cầu phù 

hợp; 

3. Công nghệ dự báo mưa hạn nội mùa từ một số mô hình 

toàn cầu với mô hình thủy văn để phục vụ quản lý nguồn 

nước, điều tiết hồ chứa và bố trí nông lịch cho khu vực Bắc 

Trung Bộ; 

4. Báo cáo thử nghiệm ứng dụng công nghệ dự báo vào 

công tác quản lý nguồn nước, điều tiết hồ chứa và phục vụ 

2022-2023 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

nguồn nước, điều tiết hồ chứa và bố trí 

nông lịch cho khu vực Bắc Trung Bộ. 

bố trí nông lịch cho khu vực Bắc Trung Bộ trong điều kiện 

nghiệp vụ; 

5. Đăng ký sở hữu trí tuệ; 

6. 02 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước; 

7. Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ. 

7.  TNMT.2022.02.18. 

Nghiên cứu đổi mới 

phương pháp đánh giá 

quản lý đất đai bền vững 

theo hướng dẫn của tổ 

chức Lương thực và 

Nông nghiệp Liên Hiệp 

Quốc (FAO). 

1. Đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá quản 

lý đất đai bền vững phù hợp với điều kiện 

Việt Nam. 

2. Xây dựng phương pháp và công cụ 

đánh giá quản lý đất đai bền vững theo 

hướng dẫn của FAO 

 

1. Báo cáo tổng quan về phương pháp đánh giá quản lý đất 

đai bền vững; 

2. Bộ chỉ tiêu đánh giá quản lý đất đai bền vững theo hướng 

dẫn của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp 

Quốc (FAO) phù hợp với điều kiện Việt Nam; 

3. Báo cáo về Xây dựng phương pháp và công cụ đánh giá 

quản lý đất đai bền vững theo hướng dẫn của FAO; 

4. Báo cáo kết quả thử nghiệm đánh giá quản lý đất đai bền 

vững cho nhóm đất nông nghiệp tại 01 địa phương điển 

hình. 

5. Công bố: 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên 

ngành;  

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-2023 

8.  TNMT.2022.02.19. 

Nghiên cứu lựa chọn, đề 

xuất một số địa điểm lưu 

giữ, chôn cất chất thải 

phóng xạ ở Việt Nam 

theo hướng dẫn của Tổ 

chức Năng lượng 

nguyên tử quốc tế 

(IAEA). 

 

1. Xây dựng được bộ tiêu chí lựa chọn 

địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải 

phóng xạ trên lãnh thổ Việt Nam theo 

hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng 

nguyên tử quốc tế (IAEA)  

2. Xác định được một số địa điểm có khả 

năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ 

phù hợp với các tiêu chí về điều kiện tự 

nhiên và bảo vệ môi trường; có xem xét 

đến các tiêu chí khác. 

 

1. Bộ tiêu chí lựa chọn địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải 

phóng xạ theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên 

tử quốc tế (IAEA); 

2. Báo cáo kết quả khoanh định, lựa chọn các khu vực có 

khả năng lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ  ở Việt Nam 

kèm theo Sơ đồ khu vực (theo kết quả nghiên cứu trong 

phòng). 

3. Báo cáo chi tiết từng địa điểm có khả năng lưu giữ, chôn 

cất chất thải phóng xạ phù hợp với các tiêu chí về điều kiện 

tự nhiên và bảo vệ môi trường kèm theo Sơ đồ vị trí ở tỷ lệ 

thích hợp của từng địa điểm đã được khảo sát, lựa chọn (dự 

2022-2023 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

kiến 05 địa điểm); 

4. Đề xuất kiến nghị về định hướng quy hoạch địa điểm lưu 

giữ, chôn cất chất thải phóng xạ trên phạm vi toàn quốc; 

5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên 

cứu; 

5. 03 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong 

nước. 

 

9.  TNMT.2022.02.20. 

Nghiên cứu đổi mới 

công nghệ phân tích tài 

liệu từ, trọng lực (vệ 

tinh/hàng không/mặt 

đất) để xác định các cấu 

trúc địa chất bị vùi lấp 

phục vụ điều tra đánh 

giá tài nguyên khoáng 

sản ẩn sâu ở Việt Nam 

1. Hoàn thiện được công nghệ phân tích 

tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/ hàng 

không/mặt đất) áp dụng trong việc xác 

định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp. 

2. Áp dụng thử nghiệm trên một số cấu 

trúc cụ thể ở Việt Nam. 

 

1. Báo cáo tổng quan về tổ hợp phương pháp hiện đại trong 

phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) 

có độ chính xác, độ phân giải cao để xác định các cấu trúc 

địa chất bị vùi lấp; 

2. Công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/ hàng 

không/mặt đất) áp dụng trong việc xác định các cấu trúc 

địa chất bị vùi lấp. (2.1. Bộ phần mềm xử lý tài liệu từ và 

trọng lực và hướng dẫn sử dụng. 2.2. Hướng dẫn phân tích 

tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác 

định các cấu trúc địa chất vùi lấp); 

3.  Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm trên một số cấu 

trúc địa chất bị vùi lấp cụ thể ở Việt Nam (dự kiến 03 cấu 

trúc); 

4. Đăng ký sở hữu trí tuệ; 

5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng hợp về kết quả nghiên 

cứu; 

6. 02 bài báo đăng trên tạp chí ISI và 02 bài báo đăng trên 

tạp chí trong nước có uy tín; 

7. Đào tạo SĐH: hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh. 

2022-2023 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

10.  TNMT.2022.02.21. 

Nghiên cứu hoàn thiện 

công nghệ tự động thành 

lập, cập nhật cơ sở dữ 

liệu nền địa lý tỷ lệ lớn 

theo kỹ thuật chụp ảnh 

số quang học và quét 

Lidar. 

 

 

1. Tổng quan được công nghệ xây dựng 

và cập nhật  cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc 

gia; 

2. Hoàn thiện được công nghệ tự động 

thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa 

lý theo kỹ thuật chụp ảnh số quang học 

và quét Lidar tỷ lệ: 1/2000, 1/5000. 

 

1. Báo cáo tổng quan công nghệ xây dựng và cập nhật  cơ 

sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; 

2. Công nghệ tự động thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền 

địa lý theo kỹ thuật chụp ảnh số quang học và quét Lidar 

tỷ lệ: 1/2000, 1/50002. Phần mềm quản lý CSDL nền địa 

lý 1:2000, 1:5000 có chức năng cho phép người dùng cập 

nhật cơ sở dữ liệu; 

3. Dự thảo Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật tự động 

cơ sở dữ liệu nền địa lý theo kỹ thuật chụp ảnh số quang 

học và quét Lidar tỷ lệ: 1/2000, 1/5000; 

4. Đăng ký sở hữu trí tuệ; 

5. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành 

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-2023 

11.  TNMT.2022.02.22. 

Nghiên cứu, xây dựng 

công nghệ trích xuất tự 

động thông tin bề mặt 

vùng ảnh hưởng của 

bão, ngập lụt, trượt lở 

đất đá, lũ bùn đá và lũ 

quét từ dữ liệu viễn 

thám phục vụ dự báo, 

cảnh báo thiên tai. 

1. Đề xuất phương pháp trích xuất tự 

động thông tin về khu vực bị ảnh hưởng 

của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn 

đá và lũ quét; 

2. Xây dựng được phần mềm (mã nguồn 

mở) tự động trích xuất thông tin bề mặt 

vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt 

lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu 

viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo 

thiên tai. 

 

1. Công nghệ trích xuất tự động thông tin về khu vực bị 

ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và 

lũ quét từ dữ liệu viễn thám; 

2. Phần mềm (mã nguồn mở) tự động trích xuất thông tin 

lớp bề mặt thể hiện ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở 

đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám; 

3. Báo cáo kết quả thực nghiệm cho 01 tỉnh Bắc Trung bộ; 

5. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành: 02 

bài; 

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2022-2023 
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