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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     năm 2022 

THÔNG BÁO 

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp Bộ năm 2023 thuộc chương trình trọng điểm cấp bộ 

mã số TNTM.02/21-25 

 

Thực hiện Quyết định số 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

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

và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp bộ có 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 2023 (chi tiết 

tại Phụ lục kèm theo). 

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

tại Khoản 2, Điều 18 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 áp dụng 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 26 tháng 10 năm 2022. 

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 tại 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 

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 2460/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 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.2023.02.25 . Nghiên 

cứu xây dựng quy trình công 

nghệ và hướng dẫn kỹ thuật 

thành lập Bản đồ khu vực 

cung ứng dịch vụ hệ sinh thái 

tự nhiên dựa trên dữ liệu vệ 

tinh, dữ liệu địa lý - cảnh 

quan 

1. Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn 

xây dựng bản đồ không gian phân bố khu 

vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái của các 

hệ sinh thái tự nhiên. 

2. Xây dựng được công cụ thành lập, cập 

nhật thay đổi và công bố định kỳ bản đồ 

các khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh 

thái ở quy mô cấp tỉnh. 

3. Đề xuất dự thảo quy định kỹ thuật 

thành lập, cập nhật thay đổi và công bố 

định kỳ các khu vực cung ứng dịch vụ hệ 

sinh thái ở quy mô cấp tỉnh.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Phương pháp và quy trình nhận dạng dịch vụ hệ sinh thái 

tự nhiên (trừ hệ sinh thái rừng) dựa trên dữ liệu vệ tinh, dữ 

liệu địa lý - cảnh quan; 

2. Công cụ (phần mềm hỗ trợ) thành lập, cập nhật thay đổi 

và công bố định kỳ bản đồ các khu vực cung ứng dịch vụ 

hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh; 

3. Dự thảo quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật thay đổi 

và công bố bản đồ định kỳ các khu vực cung ứng dịch vụ 

hệ sinh thái ở quy mô cấp tỉnh; 

4. Cơ sở dữ liệu dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên tỉnh Ninh 

Bình (bao gồm mô hình khung, chuẩn, cấu trúc và dữ liệu); 

5. WebGIS công bố và chia sẻ cộng đồng về dịch vụ hệ 

sinh thái được cập nhật định kỳ; 

6. Bản đồ khu vực cung ứng dịch vụ hệ sinh thái cấp tỉnh 

thí điểm cho tỉnh Ninh Bình. 

7. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

8. 02 Bài báo trong nước công bố trên tạp chí chuyên 

ngành; 

9. Đào tạo Thạc sỹ: 01 thạc sĩ 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

 

 

2.  TNMT.2023.02.26 . Nghiên 

cứu xây dựng quy định kỹ 

thuật về thu nhận, xử lý, thiết 

lập dữ liệu không gian và tài 

sản gắn liền với thửa đất ở 

định dạng 3D 

1. Xây dựng được quy định kỹ thuật, quy 

trình công nghệ trong thu nhận, xử lý, 

thiết lập dữ liệu không gian thửa đất 3D 

phần dưới mặt đất, tích hợp với dữ liệu 

3D trên mặt đất đã có.  

2. Đề xuất sử dụng đồng bộ dữ liệu 

không gian thửa đất 3D và dữ liệu 2D 

trong công tác quản lý đất đai và tài sản 

gắn liền với đất. 

 

1. Mô hình cấu trúc cơ sở dữ liệu địa chính 3D phần dưới 

mặt đất đồng bộ với cơ sở dữ liệu 3D phần trên mặt đất. 

2. Quy định kỹ thuật thành lập dữ liệu thửa đất không gian 

phần dưới bề mặt đất dựa trên việc tích hợp tích hợp các 

công nghệ mới ở các tỷ lệ 1:500, 1:1000. 

3. Quy trình công nghệ thành lập dữ liệu địa chính 3D dựa 

trên việc tích hợp tích hợp dữ liệu trên mặt đất và dưới mặt 

đất.  

4. Áp dụng thử nghiệm cho một khu vực nhỏ trong đô thị 

thích hợp. 

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

6. 02 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành; 

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2023-2024 

3.  TNMT.2023.02.27 . Nghiên 

cứu xây dựng công nghệ dự 

báo nguồn nước mặt phục vụ 

bảo đảm an ninh tài nguyên 

nước quốc gia. Áp dụng cho 

khu vực Tây nguyên 

1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và máy học 

để xây dựng công nghệ dự báo nguồn 

nước mặt hạn 1-3 tháng phục vụ bảo đảm 

an ninh tài nguyên nước quốc gia. 

2. Đề xuất quy định kỹ thuật về dự báo 

nguồn nước mặt phục vụ bảo đảm an 

ninh tài nguyên nước quốc gia. 

3. Áp dụng cho khu vực Tây nguyên. 

1. Mô hình trí tuệ nhân tạo và máy học để dự báo nguồn 

nước mặt. 

2. Công nghệ dự báo nguồn nước mặt hạn 1-3 tháng phục 

vụ bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia. 

3. Kết quả Áp dụng thử nghiệm cho vực Tây nguyên trong 

năm 2024. 

4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước;  

6. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2023-2024 

4.  TNMT.2023.02.28 . Nghiên 

cứu xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật về xác định hệ số phát 

thải vi nhựa trong sử dụng và 

thải bỏ sản phẩm hàng hóa 

1. Xây dựng được phương pháp và xác 

định hệ số phát thải vi nhựa trong sử 

dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu 

dùng phổ biến tại Việt Nam; 

1. Báo cáo đánh giá hiện và nguồn phát sinh chất thải vi 

nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng 

phổ biến tại Việt Nam. 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

tiêu dùng phổ biến tại Việt 

Nam 

2. Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về xác 

định hệ số phát thải vi nhựa trong sử 

dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu 

dùng phổ biến tại Việt Nam; 

3. Đề xuất giải pháp quản lý giảm phát 

thải vi tại Việt Nam. 

2. Phương pháp và xác định hệ số phát thải vi nhựa trong 

sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu dùng phổ biến 

tại Việt Nam. 

3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về xác định hệ số phát thải 

vi nhựa trong sử dụng và thải bỏ sản phẩm hàng hóa tiêu 

dùng phổ biến tại Việt Nam; 

3. Đề xuát dược biện pháp quản lý và kĩ thuật giảm phát 

thải vi nhựa do sử dụng và thải bỏ từ các sản phẩm hàng 

hóa tiêu dùng phổ biến tại Việt Nam. 

4. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

5. Đào tạo 01 thạc sĩ. 

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

5.  TNMT.2023.02.29 . Nghiên 

cứu cơ sở khoa học và thực 

tiễn ứng dụng Lidar để dự 

báo phân bố ô nhiễm không 

khí theo chiều cao. Áp dụng 

thí điểm cho khu vực điển 

hình tại thành phố Hà Nội 

1. Đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí 

tượng đến sự phân bố ô nhiễm không khí 

theo chiều cao. 

2. Xây dựng Quy định kỹ thuật sử dụng 

Lidar phục vụ dự báo phân bố ô nhiễm 

không khí theo chiều cao; 

3. Ứng dụng được mô hình dự báo phân bố ô 

nhiễm không khí theo chiều cao. 

4. Áp dụng thí điểm cho khu vực tại thành 

phố Hà Nội. 

 1. Báo cáo đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng 

đến sự phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao; 

2. Bộ Mô hình dự báo phân bố ô nhiễm không khí theo 

chiều cao; 

3. Dự thảo Quy định kỹ thuật sử dụng Lidar phục vụ dự 

báo phân bố ô nhiễm không khí theo chiều cao; 

4. Báo cáo kết quả áp dụng cho khu vực điển hình tại thành 

cho khu vực tại thành phố Hà Nội; 

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

6. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

7. Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

2023-2024 

6.  TNMT.2023.02.30 . Nghiên 

cứu đánh giá tác động của hệ 

thống hồ chứa và sử dụng đất 

ngoài lãnh thổ Việt Nam trên 

1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về điều 

kiện khí tượng thủy văn, loại đất, sử dụng 

đất và đặc trưng của các hồ chứa trên lưu 

vực sông Đà ngoài lãnh thổ Việt Nam 

1. Bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, loại 

đất, sử dụng đất và đặc trưng của các hồ chứa trên lưu vực 

sông Đà ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn 

thám Google Earth Engine. 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

lưu vực sông Đà ảnh hưởng 

đến biến đổi dòng chảy và 

hàm lượng phù sa bùn cát 

vào Việt Nam 

bằng công nghệ viễn thám Google Earth 

Engine. 

2. Xây dựng được bộ mô hình tính toán 

dòng chảy và bùn cát dưới tác động của 

hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài 

lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông Đà 

vào Việt Nam. 

3. Đánh giá được tác động của hệ thống hồ 

chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt 

Nam trên lưu vực sông Đà ảnh hưởng đến 

biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù sa 

bùn cát vào Việt Nam. 

2. Bộ mô hình tính toán dòng chảy và bùn cát dưới tác động 

của hệ thống hồ chứa và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt 

Nam trên lưu vực sông Đà vào Việt Nam. 

3. Báo cáo đánh giá được tác động của hệ thống hồ chứa 

và sử dụng đất ngoài lãnh thổ Việt Nam trên lưu vực sông 

Đà ảnh hưởng đến biến đổi dòng chảy và hàm lượng phù 

sa bùn cát vào Việt Nam; 

4. 02 Bài báo bài báo trong nước. 

5. Đào tạo 01 thạc sĩ. 

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

7.  TNMT.2023.02.31 . Nghiên 

cứu xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật về địa vật lý trong điều 

tra địa chất công trình, địa 

chất thủy văn và địa chất đô 

thị 

1. Xác lập được tổ hợp địa vật lý để 

khoanh định được những khu vực có 

điều kiện thuận lợi về địa chất công trình, 

địa chất thủy văn phát triển công trình 

trên mặt và công trình ngầm đô thị. 

 2. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 

địa vật lý trong điều tra địa chất công 

trình - địa chất thủy văn và địa chất đô 

thị. 

3. Áp dụng thử nghiệm tai một khu vực 

cụ thể. 

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng phương pháp địa 

vật lý trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn, 

địa chất đô thị ở Việt Nam. 

2. Báo cáo lựa chọn các phương pháp địa vật lý trong điều 

tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa chất đô thị. 

  3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng địa vật lý trong 

trong điều tra địa chất công trình, địa chất thủy văn và địa 

chất đô thị. 

4. Báo cáo kết quả điều tra địa chất công trình, địa chất 

thủy văn và địa chất đô thị trên cơ sở áp dụng thử nghiệm 

tổ hợp địa vật lý đã lựa chọn tại một số khu vực cụ thể, 

đánh giá sự phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật đề tài đã dự 

thảo xây dựng. 

5. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

6. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

7. Đào tạo 01 thạc sỹ. 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

8.  TNMT.2023.02.32 . Nghiên 

cứu xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật địa vật lý trong đánh 

giá tài nguyên địa chất, 

khoáng sản khu vực lòng hồ, 

lòng sông và cửa biển 

1. Xác lập được tổ hợp phương pháp địa 

vật lý để khoanh định được những khu 

vực có tiềm năng cát cuội sỏi dưới lòng 

hồ, lòng sông và cửa biển. 

 2. Xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 

địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa 

chất, khoáng sản khu vực lòng hồ, lòng 

sông và cửa biển; 

3. Áp dụng thử nghiệm trên một số đối 

tượng nghiên cứu điển hình 

1. Báo cáo đánh giá hiện trạng sử dụng tổ hợp phương pháp 

địa vật lý trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản 

khu vực lòng hồ, lòng sông và cửa biển ở Việt Nam. 

2. Báo cáo đánh giá quy chuẩn kỹ thuật địa vật lý hiện có 

trong đánh giá tài nguyên địa chất, khoáng sản khu vực 

lòng hồ, lòng sông và cửa biển ở Việt Nam. 

3. Báo cáo lựa chọn tổ hợp phương pháp địa vật lý phục vụ 

công tác đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực lòng hồ, 

lòng sông và cửa biển phục vụ quy hoạch thăm dò, khai 

thác, bảo vệ sự an toàn lòng sông, hồ, cửa biển. 

4. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tổ hợp phương pháp 

địa vật lý trong đánh giá tiềm năng cát cuội sỏi khu vực 

lòng hồ, lòng sông và cửa biển. 

5. Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm trên một số đối 

tượng nghiên cứu điển hình, đánh giá hiệu quả của tổ hợp 

địa vật lý trong thăm dò, khai thác cát cuội sỏi khu vực 

lòng hồ, lòng sông và cửa biển tại khu vực đã thử nghiệm 

6. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

7. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

8. Đào tạo 01 thạc sỹ. 

2023-2024 

9.  TNMT.2023.02.33 . Nghiên 

cứu cơ sở khoa học để lượng 

hóa mối quan hệ giữa lượng 

phát thải khí nhà kính 

(KNK) với tăng trưởng và 

phát triển bền vững tại Việt 

Nam 

1. Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh  sai số 

Vector (Vector Error Correction Model 

(VECM)) để lượng hóa mối quan hệ giữa 

lượng phát thải KNK với các yếu tố tăng 

trưởng phát triển kinh tế như tăng trưởng 

GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, 

độ mở thương mại; 

2. Đề xuất được các giải pháp nhằm triển 

khai hiệu quả Đóng góp do quốc gia tự 

quyết định (NDC) và đảm bảo mục tiêu 

1.  Mô hình lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải 

KNK với các yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế như tăng 

trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, độ mở 

thương mại; 

2.  Kết quả lượng hóa mối quan hệ giữa lượng phát thải 

KNK với các yếu tố tăng trưởng phát triển kinh tế như tăng 

trưởng GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, độ mở 

thương mại từ mô hình và hướng dẫn ứng dụng mô hình 

VECM; 

3. Ứng dụng thử nghiệm trong ngắn hạn và dài hạn giữa ba 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

phát triển bền vững của Việt Nam đến 

năm 2030. 

3. Đề xuất hỗ trợ việc xây dựng quy trình 

đánh giá nỗ lực toàn cầu (global 

stocktake) của Việt Nam theo các quy 

định của Thỏa thuận Paris. 

biến số FDI, GDP và KNK trong giai đoạn 1990 – 2021; 

4.  Đề xuất giải pháp nhằm đạt được giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; 

5.  Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm phát huy việc 

huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài chính quốc tế 

cho ứng phó với biến đổi khí hậu; 

6.  Đề xuất hỗ trợ việc xây dựng quy trình đánh giá nỗ lực 

toàn cầu (global stocktake) của Việt Nam theo các quy định 

của Thỏa thuận Paris. 

7.  Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; 

8.  01 Bài báo quốc tế và 01 bài báo trong nước. 

9.  Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ. 

10.  TNMT.2023.02.34 . Nghiên 

cứu cơ sở khoa học xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về đánh giá dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn phù hợp 

với các quy định của Tổ chức 

Khí tượng thế giới (WMO) 

1. Xác định được cơ sở khoa học và thực 

tiễn trong xây dựng bộ chỉ số về độ tin 

cậy của dự báo khí tượng thủy văn phù 

hợp với các quy định của WMO. 

2. Xây dựng được bộ chỉ số về độ tin cậy 

đối với nhiệt độ, lượng mưa, bão, áp thấp 

nhiệt đới, mưa lớn, lũ, sóng lớn, nước 

dâng, hạn hán, xâm nhập mặn, nắng 

nóng, rét đậm, rét hại 

3. Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về đánh giá dự báo báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn phù hợp với các quy định 

của WMO. 

1. Báo cáo cơ sở khoa học và thực tiễn trong xây dựng bộ 

chỉ số về độ tin cậy của dự báo khí tượng thủy văn phù hợp 

với các quy định của WMO. 

2. Bộ chỉ số về độ tin cậy đối với nhiệt độ, lượng mưa, bão, 

áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, sóng lớn, nước dâng, hạn 

hán, xâm nhập mặn, nắng nóng, rét đậm, rét hại. 

3. Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn phù hợp với các quy định của 

WMO. 

4. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 

5. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

6. hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sĩ chuyên ngành khí tượng, thủy 

văn. 

2023-2024 

11.  TNMT.2023.02.35 . Xây 

dựng hệ thống hỗ trợ quản 

lý, giám sát và đề xuất giải 

pháp bảo tồn, phát triển bền 

1. Ứng dụng công nghệ viễn thám trong 

việc chiết tách thông tin từ ảnh viễn thám 

đa thời gian (Landasat, Sentinel, 

VNRERSat-1, Spot 6,7 …) phục vụ hỗ 

1. Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) giám sát biến động đa 

dạng sinh học thuộc các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại 

Việt Nam (bao gồm các lớp dữ liệu được chiết tách từ ảnh 

2023-2024 
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Số 

TT 
Tên nhiệm vụ  Mục tiêu Sản phẩm đạt được 

Thời gian 

thực hiện 

vững các khu dự trữ sinh 

quyển Thế Giới tại Việt Nam 

bằng công nghệ viễn thám 

trợ quản lý, giám sát và đề xuất giải pháp 

bảo tồn, phát triển bền vững các khu dự 

trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 

2. Đề xuất và kiểm chứng được quy trình 

công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo 

tồn, phát triển bền vững các khu dự trữ 

sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 

3. Đề xuất được giải pháp quản lý, bảo 

tồn, phát triển bền vững cho 11 khu dự 

trữ sinh quyển của Việt Nam 

viễn thám về thực vật, nước mặt, các đối tượng bề mặt … 

các thời kỳ từ ảnh viễn thám đa thời gian). 

2. Bản đồ viễn thám hiện trạng đa dạng sinh học và phân 

khu chức năng của khu DTSQ. 

3. Quy trình công nghệ hỗ trợ quản lý, giám sát và bảo tồn 

các khu dự trữ sinh quyển Thế giới tại Việt Nam. 

4. Báo cáo hiệu quả của công nghệ viễn thám trong việc 

quản lý, giám sát và bảo tồn các khu dự trữ sinh quyển. 

5. Báo cáo đánh giá mức độ ổn định và dự báo những tác 

động xấu đến DTSQ; 

6. Báo cáo đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn, phát triển 

bền vững cho 11 khu dự trữ sinh quyển của Việt Nam; 

7. 01 Bài báo quốc tế (ISI hay SCOPUS) và 01 bài báo 

trong nước. 

8. Đào tạo một thạc sỹ. 

9. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu. 
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