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LỜI NÓI ĐẦU
Vai trò quan trọng của khoa học và công nghệ trong công cuộc phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước đã được thể hiện trong nhiều văn kiện, nghị quyết
của Đảng, chính sách của Nhà nước và được triển khai cụ thể trong tất cả các
ngành, các lĩnh vực. Trong thời gian qua, ngành tài nguyên và môi trường đã
triển khai nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, qua đó đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc xây dựng, ban
hành các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi
trường;
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt khung 07 Chương
trình khoa học và công nghệ cấp bộ triển khai thực hiện trong giai đoạn 20102015, sau 05 năm triển khai thực hiện, các Chương trình đã hoàn thành mục
tiêu, nội dung và sản phẩm đã được phê duyệt;
Để đánh giá kết quả thực hiện của các Chương trình khoa học và công
nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức “Hội
nghị tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
và kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”. Thông qua Hội nghị,
Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp giới thiệu các kết quả đã đạt được và
đánh giá những tồn tại trong quá trình thực hiện các Chương trình.
Những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua sẽ là cơ sở để Hội nghị
thảo luận và đề xuất những giải pháp phát triển khoa học và công nghệ của
ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tới, bảo đảm phát huy vai trò
quan trọng của Ngành trong hệ thống các ngành kinh tế - kỹ thuật, đồng thời
tiếp tục có những đóng góp để thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công
nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm
2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về
phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập
quốc tế.
Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp cho
sự phát triển khoa học và công nghệ của Ngành trong giai đoạn tới./.
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
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PHẦN 1

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN
CỨU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BỘ TÀI
NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
1.1. Sự chỉ đạo của Bộ về hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 20102014; cơ chế giao nhiệm vụ, đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng
dụng công nghệ.
Ngày 07 tháng 7 năm 2011, Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban
hành Thông tƣ số 25/2011/TT- BTNMT Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa
học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Trong đó, việc xác định danh
mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ giao trực tiếp hoặc tuyển chọn đều đƣợc
thông qua Hội đồng Khoa học Bộ trƣớc khi trình Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng xem xét, phê duyệt. Việc đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công
nghệ cấp Bộ đƣợc tổ chức ở hai cấp: cấp cơ sở do tổ chức chủ trì đề tài thực hiện, cấp
Bộ thông qua Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ do Bộ
trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thành lập.
Để triển khai quy định của Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày
18 tháng 6 năm 2013 và các quy định mới của pháp luật về khoa học và công nghệ,
ngày 24 tháng 02 năm 2015 Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã ký Thông tƣ
số 05/2015/TT-BTNMT ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ
của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Ngày 24 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã có các Quyết định
số 1401/QĐ - BTNMT; 1402/QĐ - BTNMT; 1403/QĐ - BTNMT; 1404/QĐ - BTNMT;
1405/QĐ - BTNMT; 1406/QĐ - BTNMT; 1407/QĐ - BTNMT phê duyệt Khung 07
Chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc 07 lĩnh vực quản lý nhà
nƣớc của Bộ, tổ chức triển khai trong giai đoạn 2010 -2015, cụ thể nhƣ sau:
(1). Lĩnh vực đất đai: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện, hiện
đại hóa hệ thống quản lý Nhà nƣớc về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa
giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trƣờng”. Mã
số TNMT.01/10-15
(2). Lĩnh vực tài nguyên nƣớc: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ
quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc giai đoạn 2010-2015”.
Mã số TNMT.02/10-15
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(3). Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm
nâng cao năng lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng
sản và bảo tồn di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc giai đoạn 20102015”. Mã số TNMT.03/10-15
(4). Lĩnh vực môi trƣờng: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục
vụ quản lý và bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015”. Mã số:
TNMT.04/10-15
(5). Lĩnh vực khí tƣợng thủy văn: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm
nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tƣợng khí tƣợng thủy văn nguy hiểm và
phục vụ về khí tƣợng thủy văn ở các địa phƣơng giai đoạn 2010-2015”. Mã số:
TNMT.05/10-15
(6). Lĩnh vực biển và hải đảo: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản
lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015". Mã số
TNMT.06/10-15
(7). Lĩnh vực đo đạc bản đồ: “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo
đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài
nguyên và môi trƣờng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và
đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”. Mã số TNMT.07/10-15
Trong giai đoạn 2010-2015, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đƣợc giao chủ trì
quản lý, thực hiện 02 Chƣơng trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Khoa học và
công nghệ phục vụ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”, mã
số KHCN-BĐKH/11-15; “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài chất độc
dacam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trƣờng và sức khỏe con
ngƣời Việt Nam”, mã số KHCN-33/11-15; Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ còn đƣợc
phê duyệt chủ trì thực hiện các nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia và hợp tác nghiên cứu
theo Nghị định thƣ.
1.2. Thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường
a) Tổ chức khoa học và công nghệ
Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng; các Quyết định số: 74/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Thủ tƣớng
chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng; số 21/2014/QĐ-TTg 13 tháng 03 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai;
số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ quy định
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chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trƣờng; Quyết
định số 43/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Thủ tƣớng Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo
Việt Nam. Theo đó, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ tài nguyên và Môi
trƣờng gồm:
1. Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và môi trƣờng;
2. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản;
3. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
4. Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;
5. Viện Nghiên cứu quản lý đất đai thuộc Tổng cục Quản lý Đất đai;
6. Viện Khoa học môi trƣờng thuộc Tổng cục Môi trƣờng;
7. Viện Nghiên cứu biển và hải đảo thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.
Theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005
của Chính phủ cả 07 Viện của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đều thuộc diện "Tổ chức
nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lƣợc,
chính sách phục vụ quản lý nhà nƣớc".
Ngoài ra, Trƣờng đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội và Trƣờng đại học
Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh cũng là các tổ chức khoa học và công
nghệ trực thuộc Bộ.
b) Nhân lực khoa học và công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
Tổng số biên chế của 07 Viện thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đƣợc giao
hiện nay là 712 biên chế (trong đó Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và môi
trƣờng 99 biên chế; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 250 biên chế; Viện Khoa
học Khí tƣợng Thuỷ văn và Môi trƣờng 190 biên chế; Viện Khoa học Đo đạc và Bản
đồ 71 biên chế; Viện Nghiên cứu quản lý đất đai 44 biên chế; Viện Khoa học môi
trƣờng 30 biên chế; Viện Nghiên cứu biển và hải đảo 28 biên chế). Tổng biên chế của
02 trƣờng đại học: 654 biên chế (trong đó Trƣờng ĐHTNMT Hà Nội 314 biên chế;
Trƣờng ĐHTNMT TP Hồ Chí Minh 340 biên chế).
Trong giai đoạn vừa qua, để phục vụ cho công tác quản lý nhà nƣớc và điều tra
cơ bản về tài nguyên, môi trƣờng; hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ đều tích cực tham
gia hoạt động khoa học và công nghệ dƣới dạng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp cơ sở.
1.3. Quy mô và cơ cấu chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ của
Bộ giai đoạn 2010-2015
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Trong giai đoạn 2010 - 2015, đƣợc sự quan tâm của Bộ Khoa học và Công
nghệ, Bộ Tài chính, đầu tƣ tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng đã tăng đáng kể, với tổng kinh phí đƣợc đầu tƣ là 1.229,586
triệu đồng, đƣợc phân bổ nhƣ sau:
- Năm 2010: 90.017,0 triệu đồng;
- Năm 2011: 170.374,0 triệu đồng;
- Năm 2012: 232.735,0 triệu đồng;
- Năm 2013: 230.080,0 triệu đồng;
- Năm 2014: 231.750,0 triệu đồng;
- Năm 2015: 274.630,0 triệu đồng.
Chi tiết kinh phí phân bổ cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo các
năm đƣợc thống kê tại phụ lục 1.1.
2. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ CẤP BỘ
2. Kết quả triển khai các Chƣơng trình khoa học và công nghệ cấp Bộ
2.1 Chƣơng trình “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện,
hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nƣớc về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu
quả, hài hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo
vệ môi trƣờng”, mã số TNMT.01/10-15.
Chƣơng trình TNMT.01/10-15 đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
phê duyệt gồm 05 mục tiêu và 07 nội dung. Tổng số đề tài đã triển khai trong giai đoạn
2010 - 2015 gồm 34 đề tài cấp Bộ. Các đề tài thuộc chƣơng trình đã đƣợc triển khai
trong giai đoạn 2010 - 2015 do 04 cơ quan chủ trì thực hiện là Tổng cục Quản lý đất
đai (26 đề tài); Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và Môi trƣờng (06 đề tài);
Trƣờng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội (01 đề tài) và Trƣờng Đại
học Tài nguyên và Môi trƣờng Hồ Chí Minh (01 đề tài). Kết quả chủ yếu của Chƣơng
trình tóm tắt nhƣ sau:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về đất đai, đánh giá tác động của việc thực hiện các chính sách, pháp
luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể:
+ Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất
đai từ năm 1945 đến nay, các quyền chuyển nhƣợng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng
đất của ngƣời sử dụng đất, cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy
hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng nhằm sửa đổi
Luật Đất đai năm 2003;
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+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản
xuất nông nghiệp; cơ chế quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp, thực trạng
chính sách về tạo quỹ đất, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện
pháp luật đất đai. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất
cập về chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài
chính đất đai;
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với
các tổ chức đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất; đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao
hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức nhằm đƣa ra các giải pháp đẩy
mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất;
+ Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đối với khu tái định cƣ và đề xuất
suất tái định cƣ tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; nghiên cứu cơ sở
khoa học đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ
thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hiệu
quả đất có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng; đề xuất chính sách về đất ở, đất sản xuất
cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá tiềm năng đất đai nhằm góp phần
sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình công nghiệp hoá, hiện
đại hoá ở Việt Nam;
- Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác quản lý
đất đai trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trƣờng, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt
Nam; cung cấp những luận chứng để phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo các cấp hành
chính và theo các mục đích sử dụng đất, đáp ứng nội dung nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn đổi mới phƣơng pháp luận, hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất; xác lập cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện nội dung, phƣơng pháp xây dựng định
mức sử dụng đất đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao;
- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách về kinh tế và tài chính đất đai, xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc
định giá đất;
- Xác lập cơ sở khoa học cho việc đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở khoa học phục vụ đổi mới nội
dung, phƣơng pháp và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai;
- Xây dựng mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh, huyện; ứng dụng công
nghệ trong quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai; đề xuất giải pháp
nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với các tổ chức đƣợc Nhà
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nƣớc giao đất, cho thuê đất; phát triển công nghệ (ứng dụng phát triển công nghệ viễn
thám để giám sát việc thực hiện sử dụng đất; phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa,
chuyển đổi với một số dữ liệu đất đai; ứng dụng kỹ thuật CAMA trong định giá đất
hàng loạt; xây dựng phần mềm WebGIS hỗ trợ định giá đất).
Trong các đề tài triển khai thuộc Chƣơng trình nêu trên, đặc biệt có một số đề tài
phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 là những kết quả có ý nghĩa thiết thực, cung cấp
cơ sở lý luận và thực tiễn cho các nội dung sửa đổi Luật Đất đai, đƣợc Quốc hội thông
qua năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật. Các kết quả nghiên cứu của
Chƣơng trình đã đƣợc chuyển giao cho Tổng cục Quản lý đất đai, các đơn vị thuộc
Tổng cục và một số địa phƣơng.
Việc triển khai các đề tài đã thu hút đƣợc 213 cán bộ tham gia, trong đó có 168
Cử nhân và Thạc sỹ, 41 Tiến sỹ, 04 Phó Giáo sƣ, Giáo sƣ và 199 cơ quan đơn vị (gồm
đơn vị thực hiện, các cơ quan phối hợp và cả các sở, ban, ngành địa phƣơng) tham gia.
Đây là môi trƣờng tốt để đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và
khẳng định tiềm lực của các tổ chức tham gia nghiên cứu. Việc thu hút đƣợc nhiều cá
nhân, các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức ngoài Tổng cục, Bộ tham gia cũng đã mở
ra cơ hội hợp tác, tạo môi trƣờng trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các nhà khoa học,
các đơn vị khác nhau.
Nhiều đề tài đã góp phần tạo môi trƣờng nghiên cứu, phát triển đào tạo đại học
và sau đại học, thực hiện tốt việc gắn kết giữa sản xuất và đào tạo, giữa lý luận và thực
tiễn. Góp phần không nhỏ đào tạo nguồn nhân lực của ngành thông qua những đề tài
khoa học và công nghệ đã và đang đƣợc triển khai. Các kết quả nghiên cứu đã đƣợc
thông tin rộng rãi trên các phƣơng tiện truyền thông nhƣ mạng internet, bài báo đăng
trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học uy tín đã giúp cho việc tuyên truyền, phổ biến các
kết quả nghiên cứu đến ngƣời sử dụng.
2.2. Chƣơng trình Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý,
khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc giai đoạn 20102015 (TNMT.02/10-15)
Trong giai đoạn 2010-2015 Chƣơng trình đã tố chức triển khai thực hiện 49 đề
tài trong đó có 14 đề tài phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nƣớc và 35 đề tài phục
vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc do các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện:
Cục Quản lý tài nguyên nƣớc; Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nƣớc quốc
gia; Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia; Viện Khoa học Khí tƣợng thủy văn và
Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trƣờng Đại học Tài nguyên
và Môi trƣờng Hà Nội và Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ
Chí Minh.
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Nội dung của Chƣơng trình với 02 nhóm các vấn đề đó là: Nhóm các vấn đề
liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách và Nhóm các vấn đề liên quan đến công
nghệ, theo đó kết quả nghiên cứu của các đề tài đã và đang triển khai hiện đầy đủ nội
dung khối lƣợng nghiên cứu theo đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt; kết quả cụ thể nhƣ sau:
- Xác đinh đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phân cấp quản lý tài
nguyên nƣớc; đề xuất nội dung, nguyên tắc, điều kiện, lộ trình phân cấp và đề xuất
phƣơng án phân cấp trong công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc. Đề xuất các
phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên
nƣớc để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về tài
nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và
xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế;
- Xác lập cơ sở khoa học xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài
nguyên nƣớc nhƣ: sở hữu tài nguyên nƣớc; xây dựng các chính sách thực hiện quyền
sở hữu tài nguyên nƣớc và bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên nƣớc; Xác định nội dung,
đối tƣợng, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc; Đề
xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng lƣợng cung cấp cho nƣớc dƣới đất thành phố Hà Nội;
Đề xuất phƣơng pháp ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong quy hoạch tài nguyên
nƣớc;
- Đánh giá tác động của việc sử dụng nƣớc phía thƣợng lƣu đến tài nguyên
nƣớc lƣu vực sông Hồng (TNMT.02.09); Xu thế biến động nguồn nƣớc và các biện
pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn nƣớc lƣu vực sông Đà
(TNMT.02.10); Xác định nguyên nhân khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới đất tại một số
khu vực karst Tây bắc (TNMT.02.28); Đề xuất tiêu chí xác định chức năng của nguồn
nƣớc (TNMT.02.40);
- Xây dựng tiêu chí và quy định phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất,
nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và nguồn nƣớc cần phục hồi nhằm hƣớng dẫn thi
hành Luật tài nguyên nƣớc (TNMT.02.19); Đề xuất các quy định về hành lang bảo vệ
sông, hồ phù hợp (TNMT.02.20); Đề xuất các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ
phù hợp, bảo đảm triển khai thực thi hiệu quả các quy định liên quan đến công tác
quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.20); Xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỉ
lệ chia sẻ nguồn nƣớc để xây dựng phƣơng pháp phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông
trong tình huống thiếu nƣớc phù hợp điều kiện, hoàn cảnh Việt nam (TNMT.02.26);
Đề xuất quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong
công nghiệp (TNMT.02.57); Đề xuất hình thức, mức xử phạt hành vi vi phạm hành
chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc (TNMT.02.45); Đề xuất nội dung, phƣơng pháp
xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy nƣớc sinh hoạt (TNMT.02.60);
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- Đề xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài
nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế xã hội huyện đảo Côn Đảo (TNMT.02.04); Bộ
công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông (TNMT.02.07): Xác định nội
dung, phƣơng pháp tính, tổng hợp, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc
(TNMT.02.08); Bộ chỉ số đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa nƣớc
(TNMT.02.14); Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lƣu trữ nƣớc mƣa bổ sung nhân
tạo cho nƣớc dƣới đất các đảo Đông Bắc Việt Nam (TNMT.02.16); Các giải pháp trữ,
giữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất trên địa bàn vùng khô hạn đồng bằng ven
biển lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận (TNMT.02.18); Các giải pháp
tăng cƣờng quản lý, phòng tránh và giảm thiệt hại trên hệ thống sông Vu Gia - Thu
Bồn ( TNMT.02.25); Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính
nƣớc nhạt nông khu vực ven biển (TNMT.02.27); Bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc
phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.31); Đánh giá lƣợng
cung cấp thấm bổ cập cho nƣớc dƣới đất bằng mô hình số thủy văn (TNMT.02.36); Hệ
thống giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ việc điều hành, điều phối trên lƣu vực sông
(TNMT.02.43); Mô hình đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ các hồ chứa nƣớc cho các
tầng chứa nƣớc (TNMT.02.50);
- Xác lập mô hình phân tích hệ thống phục vụ phân bổ tối ƣu tài nguyên nƣớc
trên lƣu vực sông trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế kỹ thuật (TNMT.02.03); Bộ bản
đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc (TNMT.02.06); Hệ thống
thông tin trực tuyến cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực tài nguyên nƣớc
(TNMT.02.48);
- Xác định nguyên nhân thay đổi tỷ lệ phân phối dòng chảy sông Hồng sang
sông Đuống và đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phân phối dòng
chảy hợp lý (TNMT.02.23); Hệ phƣơng pháp đánh giá và đề xuất ngƣỡng khai thác
hợp lý nhằm giảm thiểu nguy cơ sụt lún mặt đất do khai thác nƣớc dƣới đất trong trầm
tích bở rời (TNMT.02.34); Phƣơng pháp xác định ngƣỡng trữ lƣợng khai thác của tầng
chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan ( TNMT.02.35); Các biện pháp quản lý
liên quan đến sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và sông Hậu
(TNMT.02.44); Quy trình xác định khả năng chuyển nƣớc giữa các lƣu vực sông
(TNMT.02.46);
- Xác lập các chỉ số đánh giá tính bền vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất
(TNMT.02.15) và Phƣơng pháp, quy trình tính toán bộ chỉ số bền vững lƣu vực sông
trong điều kiện của Việt Nam (TNMT.02.59);
- Đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn và đề xuất cơ
chế tích nƣớc sớm của các hồ chứa trong các năm có El Nino nhằm bổ sung nguồn
nƣớc trong trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu vực hạ lƣu sông Hồng (TNMT.02.24);
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- Đề xuất các phƣơng pháp và quy trình công nghệ nhƣ: Phƣơng pháp tính toán
lƣợng nuớc buôn bán ảo (TNMT.02.05); Phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm năng
nguồn nƣớc mặt phục vụ việc thông báo tiềm năng nguồn nƣớc hằng năm
(TNMT.02.13); Phƣơng pháp xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven
sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên (TNMT.02.33); Cơ sở khoa học điều
chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc theo quan điểm nƣớc ảo đối với một số sản phẩm nông
nghiệp (TNMT.02.37); Bộ chỉ số căng thẳng tài nguyên nƣớc có xét đến mục tiêu phát
triển kinh tế xã hội ở Việt Nam (TNMT.02.38); ứng dụng mạng nơron nhân tạo
(Artificial Neural Network - ANN) trong tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài
nguyên nƣớc mặt (TNMT.02.47); Mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình
nhiễm mặn các tầng chứa nƣớc ven biển (TNMT.02.52). Đánh giá trữ lƣợng và diễn
biến xâm nhập mặn nƣớc dƣới đất các tầng chứa nƣớc Đệ tứ vùng đồng bằng sông
Hồng bằng phần mềm GMS (TNMT.02.54); Ứng dụng mô hình chất lƣợng nƣớc
MIKE 11 trong đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông, suối
(TNMT.02.55).
Trong giai đoạn 2010-2015 việc nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình hội
nhập và toàn cầu hóa phục vụ việc hoàn thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc
chƣa đƣợc triển khai.
Các kết quả nghiên cứu của chƣơng trình đã đƣợc ứng dụng trong công tác
quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cụ thể nhƣ sau:
- Đến nay đã ban hành 04 Nghị định, 01 dự thảo nghị định (Nghị định số
201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật tài nguyên nƣớc; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng
10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài
nguyên nƣớc và khoáng sản; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015
của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; Nghị định số
54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định về ƣu đãi đối với
hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả; Dự thảo Nghị định quy định mức thu,
phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác
tài nguyên nƣớc); ban hành 15 Thông tƣ gồm: quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên
nƣớc, chất lƣợng nƣớc dƣới đất và điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc mặt và nƣớc dƣới
đất; Thông tƣ quy định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và xả
nƣớc thải vào nguồn nƣớc; Thông tƣ quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc;
Thông tƣ quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc; Thông tƣ quy định việc
hành nghề khoan nƣớc dƣới đất; Thông tƣ quy định điều kiện năng lực của đơn vị thực
hiện điều tra cơ bản về tài nguyên nƣớc, đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch tài nguyên nƣớc;
Đề xuất các phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành về

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
12

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
tài nguyên nƣớc để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà
nƣớc về tài nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của
Việt Nam và xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế.
Các kết quả nghiên cứu về công nghệ đã đƣợc ứng dụng trực tiếp trong công tác
quy hoạch, điều tra, đánh giá và dự báo tài nguyên nƣớc tại các đơn vị thuộc Bộ; cung
cấp cơ sở khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nhƣ: đề án bảo vệ nƣớc dƣới đất ở các
đô thị lớn; đề án lập quy hoạch tài nguyên nƣớc; xây dựng quy trình vận hành liên hồ
chứa; nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nƣớc ngầm và tác động đến sụt lún
nền đất khu vực thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu
Long.
Việc triển khai thực hiện các đề tài đều có sự tham gia của các Viện nghiên cứu,
trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đều góp phần trực tiếp gián tiếp
trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các Viện nghiên cứu, trƣờng đại học.
Qua việc thực hiện các đề tài các cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì đã phần nào nắm
bắt đƣợc và vận dụng tƣơng đối thành thạo những kết quả nghiên cứu mới nhất của các
công trình đã đƣợc công bố trên thế giới. Toàn chƣơng trình có 5/49 đề tài đã đào tạo
đƣợc 02 tiến sỹ và 07 thạc sỹ.
Kết quả thực hiện các đề tài đã công bố 52 bài báo trên các tạp chí khoa học
trong nƣớc các hội nghị khoa học chuyên ngành và 03 bài báo khoa học đƣợc công bố
trong các tạp chí khoa học nƣớc ngoài.
2.3. Chƣơng trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao
năng lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản
và bảo tồn di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc" (TNMT.03/1015)
Trong giai đoạn 2010-2015 chƣơng trình đã triển 47 đề tài. Số lƣợng đề tài có
sự phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung của chƣơng trình. Mỗi nội dung có từ 3
đến 6 đề tài, lớn nhất là 17 đề tài cho nội dung 4 và nội dung 8 không có đề tài nào.
Tuy nhiên, có một số đề tài có thể giải quyết đồng thời hai nội dung khác nhau của
Chƣơng trình. Qua đánh giá, kết quả nghiên cứu của 47 đề tài đã cơ bản đáp ứng đƣợc
02 mục tiêu của Chƣơng trình:
Kết quả nghiên cứu của 47 đề tài thuộc Chƣơng trình đã có những đóng góp lớn
trong việc nâng cao trình độ công nghệ của lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đồng thời
đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản nói
chung, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng, cụ thể nhƣ sau:
- Góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật
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Kết quả nghiên cứu của 04 đề tài đã góp phần xây dựng văn bản quy pháp pháp
luật, cụ thể: Xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (TNMT.03.13); Giải pháp
bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác (TNMT.03.14); Xây dựng tiêu chí khoanh định khu
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (TNMT.03.17); Nghiên cứu đánh giá giá trị kinh tế
các loại tài nguyên khoáng sản làm cơ sở xác định giá trị khoáng sản trong tổng thu
nhập quốc nội (GDP), định hƣớng chính sách đầu tƣ trong lĩnh vực địa chất- khoáng
sản (TNMT.03.21).
Sản phẩm kèm theo các đề tài trên là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây
dựng một số Điều trong các Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn Luật khoáng sản năm
2010. Cụ thể: Dự thảo Thông tƣ liên tịch BTC-BTNMT về Phƣơng pháp tính, phƣơng
pháp thu và chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
(TNMT.03.13). Hƣớng dẫn Luật Khoáng sản, Điều 77 “Tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản”; Thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về hƣớng dẫn bảo vệ khoáng
sản chƣa khai thác (TNMT.03.14); Điều 11, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 09 tháng 3
năm 2012 của Thủ tƣờng Chính phủ về Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ và Dự thảo bộ tiêu chí xác định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
(TNMT.03.17).
- Góp phần nâng cao công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản: 23 đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và
phần mềm ứng dụng trong dự báo các mỏ quặng ẩn ở Việt Nam đƣợc thực hiện (độ
sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, thậm chí tới 1.000m), đƣợc kiểm chứng bằng các
công trình khoan và đƣợc đánh giá tƣơng đƣơng trình độ công nghệ của khu vực.
- Đóng góp kiến thức khoa học cơ bản trong điều tra địa chất khoáng sản:
Hoàn thiện 6 đề tài xây dựng các mô hình mỏ quặng cho các đối tƣợng khoáng sản
điển hình ở Việt Nam gồm: Thiếc (TNMT.03.12); Titan (TNMT.03.16); Urani
(TNMT.03.18); Wolfram (TNMT.03.43), Đất hiếm (TNMT.03.36) và Litium
(TNMT.03.52). Kết quả đã cung cấp tài liệu phục vụ đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ,
đồng thời cũng là các tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà chuyên môn trong công
tác điều tra, đánh giá tiềm năng và thăm dò khoáng sản;
- Cung cấp tài liệu khoa học phục vụ hội nhập quốc tế. Cung cấp các bản đồ
phục vụ hội nhập quốc tế nhƣ Bản đồ International One Geology tỷ lệ 1/1.000.000
(TNMT.03.02, TNMT.03.46); Bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam (TNMT.03.06); Bản
đồ địa hoá Việt Nam (TNMT.03.10); Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và
các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000 song ngữ Việt-Anh (TNMT.03.46);
- Góp phần cải tiến trang thiết bị phục vụ điều tra địa chất và khoáng sản. Kết
quả 03 đề tài nghiên cứu cho phép ngành địa chất Việt Nam từng bƣớc làm chủ công
nghệ nhƣ: Tự chế tạo máy đo điện, phóng xạ đƣờng bộ và từ phục vụ điều tra, thăm dò
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khoáng sản (TNMT.03.20); Ứng dụng công nghệ FieldNote trong điều tra và đo vẽ
bản đồ địa chất (TNMT.03.09); Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy
định về yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng cho các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện)
trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản (TNMT.03.51);
- Đã góp phần hoàn thiện hệ phương pháp điều tra, đánh giá để làm cơ sở xây
dựng và thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất môi trường, địa chất tai biến; di
sản địa chất và công viên địa chất: đề tài TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời đã đóng
góp cho hoạt động điều tra môi trƣờng phóng xạ các mỏ phóng xạ; đề tài
TNMT.03.11: Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử
dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam và đề tài TNMT.03.23:
Nghiên cứu xây dựng hệ phƣơng pháp thích hợp để điều tra, đánh giá hệ thống không
gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan - Áp dụng thử nghiệm ở một vùng karst
miền Bắc Việt Nam đã tạo tiền đề cho việc mở các đề án điều tra, đánh giá các đối
tƣợng tài nguyên địa chất mới, các đề án điều tra cơ bản địa chất môi trƣờng, địa chất
tai biến.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản đã góp
phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ sửa đổi luật khoáng sản, nâng cao trình độ các
cán bộ tham gia trực tiếp trong các đơn vị, nhất là các kỹ năng ứng dụng phần mềm tin
học. Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa cơ sở nghiên cứu và đơn vị sản xuất còn bất
cập. Chƣa có hợp đồng chuyển giao nào đƣợc ký kết; một số đề tài nghiên cứu công
nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất khoáng sản do Viện Khoa học Địa chất và
Khoáng sản chủ trì thực hiện, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có nhu cầu nhận
chuyển giao cho các Liên đoàn sử dụng nhƣng chƣa đƣợc thực hiện. Một số kết quả đề
tài do các Liên đoàn thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện có khả năng áp
dụng trong thực tiễn sản xuất, nhƣng chỉ đƣợc chuyển giao công nghệ qua các mối
quan hệ, không thông qua cơ quan quản lý các cấp. (Atslat khoáng sản, cổ sinh địa
tầng).
Các đề tài trong quá trình thực hiện đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa
học và công nghệ cho các đơn vị thực hiện đề tài; góp phần đào tạo 03 tiến sỹ; 03
Nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu và 08 thạc sỹ đã bảo vệ thành công. Ngoài
ra, thông qua thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các nhà khoa học, nhất là
các nhà nghiên cứu trẻ đƣợc đào tạo, trƣởng thành qua các hoạt động nghiên cứu của
các đề tài, từng bƣớc vƣơn lên để đảm nhận những nhiệm vụ nghiên cứu ở mức độ cao
hơn.
2.4. Chƣơng trình: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ
quản lý và bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015” TNMT04/10-15
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Trong tổng số 50 đề tài đƣợc phê duyệt và thực hiện mới chỉ tập trung vào các
nội dung số 2 (12 đề tài, chiếm tỷ lệ 24%), nội dung số 4 (5 đề tài, chiếm tỷ lệ 10%),
nội dung số 5 (2 đề tài, chiếm tỷ lệ 4%), nội dung số 7 (2 đề tài, chiếm tỷ lệ 4%), nội
dung số 8 (17 đề tài, chiểm tỷ lệ 34%) và nội dung số 9 (12 đề tài, chiếm tỷ lệ 24%);
Các nghiên cứu nhằm phục vụ cho nội dung, nhiệm vụ về phát triển, ứng dụng khoa
học và công nghệ thân thiện môi trƣờng (nội dung 7) và nghiên cứu hoàn thiện quy
hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc
gia (nội dung 5) còn ít đƣợc chú ý đề xuất và triển khai.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc chƣơng trình đã cung cấp hệ thống lý
luận khoa học phục vụ cho việc xây dựng Luật và các văn bản hƣớng dẫn thi hành
Luật Bảo vệ Môi trƣờng (sửa đổi 2014), đề xuất đƣợc khung Bộ luật Môi trƣờng, là cơ
sở quan trọng để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trƣờng đồng
bộ với thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiến tới hội
nhập với thế giới.
Các đề tài đã góp phần xây dựng chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm
2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của Việt Nam và đƣợc sử dụng trực
tiếp trong xây dựng Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn
đến năm 2030 đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg
ngày 30 tháng 7 năm 2013; xây dựng Dự thảo đánh giá tình hình thực hiện chiến lƣợc
bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 và đề xuất
một số nội dung trong Kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc gia đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết
định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014. Đồng thời, xây dựng đƣợc hệ thống
cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu bảo vệ tài
nguyên, môi trƣờng và phát triển bền vững. Từ những cơ sở khoa học đạt đƣợc, Thủ
tƣớng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong
lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020 (Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07
tháng 11 năm 2012).
Các kết quả nghiên cứu khắc phục suy thoái và ô nhiễm môi trƣờng; phòng
ngừa và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng; quản lý chất thải; tăng cƣờng năng lực quản lý
môi trƣờng; đánh giá tác động đến môi trƣờng của các chính sách, chiến lƣợc môi
trƣờng; xác định thiệt hại môi trƣờng là cơ sở cho việc định hƣớng bảo vệ môi trƣờng
và phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trƣờng, cụ thể:
- Xây dựng chỉ số xếp hạng bền vững môi trƣờng đối với các địa phƣơng và các
ngành nghề, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi tập trung rất nhiều các Khu công nghiệp và
tại các làng nghề truyền thống;
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- Xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê phát thải khí từ các phƣơng tiện
giao thông đƣờng bộ tại Việt Nam góp phần tích cực vào bảo vệ môi trƣờng và phát
triển bền vững; xây dựng hệ số phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc phục vụ công tác
thống kê nguồn thải lƣu vực sông ở Việt Nam. Hiện tại, đang triển khai áp dụng để
hiệu chỉnh hệ số phát thải dựa trên kết quả quan trắc thực tế cho một số ngành đặc
trƣng trên lƣu vực sông Nhuệ - Đáy đối với 7 thông số;
- Xây dựng Bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực
sông; xác định các yêu cầu nhằm thiết lập hệ thống kết nối các trạm quan trắc khí theo
mô hình telemonitoring đối với Việt Nam;
- Lƣợng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng gây ra ở Việt
Nam; lƣợng hoá mối tƣơng quan tăng trƣởng kinh tế và ô nhiễm môi trƣờng vùng Bắc
Bộ và đề xuất giải pháp phát triển bền vững;
Các nghiên cứu về sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát
triển bền vững đã thu đƣợc những kết quả nhất định:
- Xây dựng mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi và đề xuất giải pháp bảo
tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học tại vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau. Sản phẩm
nghiên cứu mô hình thử nghiệm khoanh tạo RNM khu vực bãi bồi bằng phƣơng thức
xúc tiến tái sinh tự nhiên (diện tích 60 ha) đã đƣợc Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau tiếp
nhận và sử dụng, đƣợc đánh giá có khả năng nhân rộng đối với các vùng có điều kiện
tƣơng đồng
- Đã đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, đề
xuất quy trình hƣớng dẫn, điều tra khảo sát đa dạng sinh học trong vùng; đƣa ra giải
pháp cụ thể quản lý đa dạng sinh học cho khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nói chung và
các khu dữ trữ sinh quyển khác nói riêng; đề xuất Danh lục động, thực vật và hệ sinh
thái ƣu tiên cần bảo tồn phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học.
- Xây dựng hƣớng dẫn và triển khai thí điểm lƣợng giá kinh tế đa dạng sinh học
và dịch vụ hệ sinh thái; xây dựng quy định hƣớng dẫn cơ chế tiếp cận nguồn gen và chia
sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen; thực hiện mô hình thí điểm chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ
nguồn gen, chú trọng lợi ích của cộng đồng. Các nghiên cứu về môi trƣờng - sức khoẻ,
sự biến động thành phần, hàm lƣợng lipit và axit béo của rạn san hô Việt Nam, phân tích
và đánh giá rủi ro đối với sinh vật ngoại lai cũng đã góp phần đánh giá các vấn đề hiện
tại liên quan đến đa dạng sinh học, từ đó xác lập đƣợc hƣớng quản lý nhằm phục vụ bảo
tồn đa dạng sinh học. Một số kết quả nghiên cứu đã xây dựng và đề xuất các nội dung
của cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học và phƣơng hƣớng,
lộ trình xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu
phục vụ triển khai thực hiện Điều 74 của Luật Đa dạng sinh học.
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Kết quả, sản phẩm của các đề tài thuộc Chƣơng trình đều có khả năng áp dụng
vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ
môi trƣờng. Tuy nhiên, do thời gian kết thúc chƣa dài nên chƣa thể đánh giá về khả
năng sử dụng sản phẩm nghiên cứu.
Mục tiêu và nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình hƣớng đến việc xây dựng các
căn cứ, cơ sở khoa học để phục vụ quản lý nhà nƣớc, giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm,
cải thiện môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học nên không hƣớng tới việc thƣơng mại
hóa các sản phẩm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, các đề tài đều có sự hợp tác, phối hợp với
các Viện nghiên cứu, trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đào
tạo trên đại học, nâng cao trình độ nghiên cứu, năng lực và kỹ năng chuyên môn của
các cán bộ tham gia. Chƣơng trình có 13 đề tài (chiếm 26%) tham gia vào công tác đào
tạo sau đại học với kết quả đào tạo 15 Thạc sỹ (14 Thạc sỹ đã đƣợc cấp bằng) và 3
Tiến sỹ (01 Tiến sỹ đã đƣợc cấp bằng). Kết quả này so với chỉ tiêu đề ra của Chƣơng
trình (chỉ tiêu là 50%) còn thấp và chƣa đạt yêu cầu. Nguyên nhân là ngay từ giai đoạn
xét duyệt Thuyết minh đề cƣơng, chƣa yêu cầu các đề tài, dự án phải sử dụng kết quả
nghiên cứu trong công tác đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó, do nhiều đơn vị trực
thuộc Bộ không có chức năng, nhiệm vụ đào tạo do vậy chỉ tiêu này khó đạt đƣợc khi
kết thúc Chƣơng trình.
2.5. Chƣơng trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao
năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tƣợng khí tƣợng thủy văn nguy hiểm và phục
vụ về khí tƣợng thủy văn ở các địa phƣơng giai đoạn 2010-2015” TNMT.05/10-15
Thực hiện khung chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm
cấp Bộ giai đoạn 2010-2015 (đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1405/QĐ-BTNMT
ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng), các đơn vị
trực thuộc đã và đang thực hiện 42 đề tài. Trong số 42 đề tài Khoa học và Công nghệ,
có 30 đề tài tập trung vào việc nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo các hiện tƣợng
khí tƣợng thủy văn nguy hiểm với việc phát triển các công nghệ dự báo phù hợp với
tiềm lực khoa học công nghệ của ngành nhằm nâng cao chất lƣợng về phục vụ khí
tƣợng thủy văn (chiếm 72% số lƣợng đề tài và 66% tổng kinh phí cấp cho chƣơng
trình), 06 nhiệm vụ phục vụ nội dung quan trắc khí tƣợng thủy văn (chiếm 14% số
lƣợng nhiệm vụ và 18% tổng kinh phí cấp cho chƣơng trình), 08 đề tài phục vụ nội
dung công tác quản lý (chiếm 14% số lƣợng đề tài và 16% tổng kinh phí cấp cho
chƣơng trình). Các kết quả chủ yếu của Chƣơng trình có thể tóm tắt nhƣ sau:
- Đã cải tiến và triển khai nghiệp vụ hệ thống nghiệp vụ hệ thống dự báo các
yếu tố khí tƣợng thời hạn 6-72 giờ bằng phƣơng pháp thống kê trên sản phẩm mô hình
GSM (đề tài TNMT.05.15). Sản phẩm của đề tài đã đƣợc sử dụng làm đầu vào cho các
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dự báo viên khi dự báo thời tiết thời hạn 6-72 giờ tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng
thủy văn Trung ƣơng. Các kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ đắc lực cho các dự báo viên và
hiện đƣợc coi là sản phẩm không thể thiếu trong dự báo thời tiết tại Trung tâm Dự báo
Khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng.
- Xây dựng và hoàn thiện đƣợc hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông
không ảnh hƣởng triều và phần mềm xử lý số liệu hải văn (đề tài TNMT.05.05). Kết
quả của đề tài đã đƣợc thử nghiệm tại các đơn vị kiểm soát số liệu thủy văn và hải văn,
phục vụ tính toán, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu đạt yêu cầu theo các quy định hiện
hành; góp phần tự động hóa quá trình tính toán, xử lý tài liệu chỉnh biên, nâng cao hiệu
suất, chất lƣợng tài liệu chỉnh biên, giảm công sức và thời gian do phải tính toán bằng
thủ công.
- Đề tài TNMT.05.03 đã giúp các đơn vị dự báo ở miền Bắc đƣa ra đƣợc
phƣơng pháp và quy trình dự báo thời tiết hạn ngắn cho địa phƣơng mình, xây dựng
đƣợc phần mềm quản lý dự báo hỗ trợ cho việc giám sát, quản lý dự báo chặt chẽ hơn;
góp phần đƣa công tác dự báo tại các địa phƣơng dần đi vào nền nếp, nâng cao và ổn
định chất lƣợng dự báo tại các địa phƣơng.
- Hệ thống giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên hệ thống sông
Ba đƣợc sử dụng trong dự báo tác nghiệp tại Trung tâm dự báo Khí tƣợng thủy văn
Trung ƣơng, Đài Khí tƣợng thủy văn khu vực nam Trung Bộ, Trung tâm Khí tƣợng
thủy văn tỉnh Phú Yên. Hệ thống giám sát đã giúp Ban quản lý các hồ chủ động trong
vận hành liên hồ chứa, khai thác hồ chứa có hiệu quả trong mùa mƣa lũ, khô hạn; góp
phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ở Trung ƣơng và
Đài Khí tƣợng thủy văn khu vực nam Trung Bộ.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các mô hình mới trong cảnh báo,
dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các hệ thống sông ở Quảng Bình, Quảng Trị. Công
nghệ đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ trong dự báo nghiệp vụ tại Trung tâm dự báo Khí
tƣợng thủy văn Trung ƣơng, Đài Khí tƣợng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ; đây là
một trong những bƣớc tiến trong công tác hiện đại hóa, nâng cao năng lực chuyên
môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ở Trung ƣơng và địa phƣơng làm công tác dự báo
thủy văn.
- Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn tháng và hạn mùa dựa trên hệ thống
VarEPS của ECMWF, hệ thống mô hình toàn cầu đã đƣợc triển khai nghiệp vụ. Đây là
các hệ thống dự báo tổ hợp hạn dài đầu tiên của Việt Nam.
- Hệ thống thông tin Khí tƣợng thủy văn cho thiết bị di động trên nền điện toán
đám mây, hỗ trợ công tác điều hành chỉ đạo khí tƣợng thủy văn, cảnh báo thiên tai,
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển dịch vụ khí tƣợng thủy văn và hƣớng tới
mục tiêu xã hội hóa ngành;
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- Công nghệ dự báo bão bằng mô hình WRF và HWRF đang đƣợc chạy nghiệp vụ
ở Viện Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, một số đài khí tƣợng thủy văn khu vực;
- Các mô hình trồng trọt, mô hình chăn nuôi, mô hình nuôi trồng thủy sản phù
hợp với các đặc điểm khí hậu, hải văn, tài nguyên khí hậu nông nghiệp, môi trƣờng và
thiên tai cho 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
Các sản phẩm các đề tài kết thúc hầu hết đã đƣợc thử nghiệm ứng dụng nghiệp
vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng hoặc chuyển giao cho các
Đài Khí tƣợng thủy văn khu vực, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí
hậu phục vụ nghiệp vụ, Các trƣờng đại học phục vụ đào tạo và một số đơn vị quản lý
nhà nƣớc ở các tỉnh phục vụ công tác quản lý. Hầu hết các nhiệm vụ nghiên cứu đều
có các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Tính đến thời điểm hiện tại có 74
bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, 02 báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế, 01
bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Việc đề xuất xuất bản các sách chuyên khảo còn ít.
Các đề tài chủ yếu xuất bản các bộ tài liệu tập huấn, bộ tài liệu chuyển giao phục vụ
cho các hội thảo chuyển gia cho các đơn vị.
Qua hoạt động nghiên cứu khoa học của Chƣơng trình cho thấy trình độ khoa học
và công nghệ của các đơn vị đã và đang từng bƣớc đƣợc cải thiện một cách rõ rệt, đặc biệt
là hƣớng nghiên cứu về mô hình số và các công nghệ về dự báo thủy văn. Kể từ năm
2010, hƣớng nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tƣợng khí
tƣợng thủy văn nguy hiểm và phục vụ về khí tƣợng thủy văn ở các địa phƣơng đƣợc triển
khai một cách đồng bộ, các trang thiết bị, cơ sở vật chất và máy tính phục vụ nghiên cứu
cũng dần từng bƣớc đƣợc củng cố từ các dự án, đề án cấp bách; đã kết hợp đào tạo và
tham gia đào tạo đƣợc 03 tiến sỹ và 21 thạc sỹ chuyên ngành, cử 10 cán bộ đi học tập kinh
nghiệm ở nƣớc ngoài và mời 02 chuyên gia nƣớc ngoài hỗ trợ công tác nghiên cứu.
2.6. Chƣơng trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý
tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015" Mã số
TNMT.06/10-15
Trong giai đoạn 2010- 2015, Chƣơng trình đã tổ chức thực hiện 21 đề tài. Kết
quả chủ yếu cps thể tóm tắt nhƣ sau:
- Góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện
khung chính sách, pháp luật: Trong giai đoạn 2010-2015, kết quả nghiên cứu của 9/21
đề tài (chiếm tỷ lệ 60%) đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất
và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý tổng hợp, thống nhất,
góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo Việt Nam.
- Góp phần đề xuất, áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến: Kết quả
nghiên cứu của 100% đề tài đã áp dụng và góp phần đề xuất các phƣơng pháp, công
nghệ tiên tiến trong dự báo, giám sát, điều tra tài nguyên, môi trƣờng, sinh thái biển,
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cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch tổng thể biển và hải đảo phục vụ
phát triển kinh tế- xã hội.
- Góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học- công nghệ biển của Việt
Nam: Kết quả của các đề tài nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và khả năng hội nhập
quốc tế về khoa học- công nghệ biển của Việt Nam.
Nhìn chung, các đề tài đều thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ sở kế
thừa các vấn đề khoa học trƣớc đây cũng nhƣ tính mới, tính hiện đại của khoa học hiện
tại. Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu và đạt đƣợc các chỉ tiêu đề ra.
Các đề tài đã tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế để rút ra các bài học kinh
nghiệm phù hợp với Việt Nam. Kết quả, sản phẩm của hầu hết các đề tài đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo. Nhiều đề tài đã đạt đƣợc những kết quả
vƣợt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là về công bố và đào tạo. Một số đề tài có sáng kiến, sản
xuất, chế tạo thiết bị (TNMT.06.04; TNMT.06.12), góp phần phục vụ thực tiễn công
tác quản lý Nhà nƣớc về tài nguyên - môi trƣờng biển, hải đảo và đáp ứng mục tiêu
của Chƣơng trình. Bên cạnh đó các đề tài cũng đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn
để xây dựng dự thảo Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo nhƣ các đề tài
TNMT.06.19, TNMT.06.20, TNMT.06.25.
Nhƣ vậy có thể đánh giá trong giai đoạn 2010 - 2015, Kết quả triển khai
Chƣơng trình còn quá khiêm tốn, đây là giai đoạn Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
mới đƣợc thành lập, còn nhiều khó khăn trong quá trình ổn định về mọi mặt, nên
không tránh khỏi có những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý khoa học, công nghệ
nói chung, cũng nhƣ trong việc trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và
công nghệ nói riêng.
2.7. Chƣơng trình: “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài
nguyên và môi trƣờng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo
an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”. TNMT.07/10-15
Theo quyết định đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê diuệt,
Chƣơng trình đƣợc triển khai theo 02 mục tiêu, tập trung vào 6 nhóm nội dung chính
cần giải quyết, với 45 đề tài đƣợc phê duyệt.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc chƣơng trình đã góp phần đề xuất,
hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức
triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ; làm cơ sở hoàn thiện hệ độ cao quốc gia
Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của các ngành trong điều tra cơ bản, xây dựng công trình,
triển khai các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy áp dụng các công nghệ
mới: công nghệ sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao, công nghệ LIDAR, công
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nghệ ảnh toàn số.. trong công tác điều tra cơ bản đo đạc, thành lập bản đồ. Kết quả cụ
thể nhƣ sau:
- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Trong số 50 đề tài cấp Bộ có 10 đề tài
đã và đang trực tiếp góp phần xây dựng văn bản quy pháp pháp luật. Một số đề tài tiêu
biểu là: Đề tài TNMT.07.02 trực tiếp liên quan đến việc xây dựng Luật Đo đạc và Bản
đồ; các đề tài TNMT.07.01, TNMT.07.04, TNMT.07.09, TNMT.07.10 góp phần đề
xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật trong công tác quản lý và tổ
chức triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh
tế quốc tế. Các đề tài này đã xây dựng Khung Luật đo đạc và bản đồ, góp phần quan
trọng trong việc sửa đổi Nghị Định 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 về
hoạt động đo đạc và bản đồ. Bên cạnh các đề tài cấp bộ, các đề tài cấp cơ sở cũng hỗ
trợ hiệu quả công tác thực hiện các nhiệm vụ xây dựng các quy định kỹ thuật của lĩnh
vực Đo đạc và Bản đồ.
- Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: Kết quả các đề tài làm cơ sở góp phần hoàn thiện
hệ độ cao quốc gia Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của các ngành trong điều tra cơ bản, xây
dựng công trình, triển khai các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra Đề tài
TNMT.07.45 đã bƣớc đầu nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình
quản lý Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam. Công tác xây dựng và quy
hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh vệ tinh nhằm phục vụ công tác hoàn thiện hạ tầng mặt đất
phục vụ tăng cƣờng phát triển, ứng dụng viễn thám cũng đƣợc nghiên cứu.
- Nâng cao độ chính xác thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu và áp dụng sản
phẩm đo đạc và bản đồ: Một số đề tài đã đi sâu vào hƣớng nghiên cứu áp dụng các
công nghệ mới trong xử lý thông tin, nhằm khai thác tối đa nguồn thông tin, dữ liệu
hiện nay phục vụ công tác thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả
tƣ liệu và nâng cao chất lƣợng kết quả xử lý, xây dựng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản
đồ, phục vụ nghiên cứu cơ bản và nhu cầu của xã hội.
- Phục vụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội: Các đề tài
mang tính ứng dụng các sản phẩm, công nghệ trong đo đạc và bản đồ nhƣ
TNMT.07.01, TNMT.07.06, TNMT.07.24 đã góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp phục
vụ công tác quản lý ở phạm vi ngành hoặc lãnh thổ, nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nƣớc, làm tiền đề cho việc xây dựng ứng dụng công nghệ, thông tin, sản phẩm
đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
Hầu hết các kết quả nghiên cứu của Chƣơng trình đƣợc chuyển giao cho đơn vị
chủ trì thực hiện để áp dụng trong quản lý, sản xuất; chuyển giao cho đơn vị trực thuộc
trong đơn vị chủ trì tiếp nhận sản phẩm của đề tài để áp dụng hoặc nghiên cứu áp dụng
cụ thể trong hoạt động của đơn vị. Kết quả chuyển giao công nghệ, chuyển giao kết
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quả đƣợc thực hiện theo quy định. Trên cơ sở các kết quả này, các đơn vị đã có thêm
công cụ, tài liệu làm cơ sở ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu, ứng thực hiện các
nhiệm vụ có liên quan. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các đề tài thuộc
Chƣơng trình có 50 bài báo đăng trên tạp chí trong nƣớc và nƣớc ngoài; đã tham gia
đào tạo và đào tạo 01 tiến sỹ, 03 thạc sỹ chuyên ngành.
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Ƣu điểm
Trong giai đoạn 2010 - 2015, Tổng số đề tài cấp Bộ đã đƣợc phê duyệt, tổ chức
triển khai là 288 đề tài (chi tiết tại phụ lục kèm theo). Kết quả nghiên cứu đảm bảo
hoàn thành cơ bản mục tiêu, nội dung và sản phẩm của 07 Chƣơng trình đã đƣợc phê
duyệt. Hầu hết các nội dung của 07 Chƣơng trình đều đƣợc tổ chức nghiên cứu thông
qua các đề tài khoa học và công nghệ cụ thể. Một số đề tài đã phê duyệt đƣợc lồng
ghép để thực hiện hai nội dung của Chƣơng trình.
Các đề tài đƣợc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khoa học và công
nghệ, trên cơ sở kế thừa các vấn đề khoa học trƣớc đây cũng nhƣ tiếp thu khoa học và
công nghệ mới trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết các đề tài đều đáp ứng đƣợc mục
tiêu đề ra và có tính khả thi. Kết quả, sản phẩm của hầu hết các đề tài đều có khả năng
áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và
điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Chƣơng
trình đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm
2003; đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai liên quan
đến việc thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất, xây dựng các giải pháp giải quyết
một số vấn đề còn bất cập về cơ chế, chính sách đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thƣờng, hỗ
trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; tài chính đất đai; giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai).
Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tài
nguyên nƣớc phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài
nguyên nƣớc quốc gia; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện
khung chính sách, pháp luật; phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật về môi trƣờng nhƣ: Luật Bảo vệ môi trƣờng, Luật Đa
dạng sinh học và các văn bản dƣới luật, luận cứ khoa học phục vụ xây dựng các Chiến
lƣợc, Quy hoạch dài hạn phát triển lĩnh vực môi trƣờng; đóng góp cơ sở lý luận và
thực tiễn để xây dựng Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; góp phần xây dựng
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Đo đạc bản đồ (Luật đo đạc và bản đồ; sửa
đổi Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ quy định
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về hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất cơ chế quản lý hiệu quả công tác đo đạc và bản
đồ từ Trung ƣơng đến địa phƣơng).
Trong giai đoạn vừa qua đã có 20 đề tài phục vụ xây dựng và ban hành Luật; có
15 đề tài cung cấp cơ sở để ban hành Nghị định và 64 đề tài xây dựng các Thông tƣ
các loại.
Một số kết quả nghiên cứu của các Chƣơng trình là cơ sở khoa học phục vụ cho
triển khai các đề án, dự án sự nghiệp của Bộ, phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài
nguyên và môi trƣờng. Kết quả cụ thể đã đƣợc trình bày ở từng Chƣơng trình;
Có 05 đề tài nghiên cứu, chế tạo thành công các máy móc thiết bị phục vụ công
tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trƣờng;
Kết quả nghiên cứu phục vụ thiết thực cho việc xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy
chuẩn kỹ thuật, quy định, quy phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, phục vụ công
tác điều tra cơ bản, quản lý về tài nguyên và môi trƣờng. Tổng số đã xây dựng, trình
cấp có thẩm quyền công bố 85 TCVN; ban hành 46 QCVN thuộc các lĩnh vực môi
trƣờng, địa chất khoáng sản, khí tƣợng thủy văn, đo đạc và bản đồ;
Các kết quả nghiên cứu đã đƣợc thông tin rộng rãi trên các phƣơng tiện truyền
thông nhƣ mạng internet, bài báo đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học uy tín trong
và ngoài nƣớc giúp cho việc tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu đến ngƣời
sử dụng. Trong đó, đã đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học uy tín trong nƣớc 316
bài, trên tạp chí nƣớc ngoài là 12 bài và 25 báo cáo tham luận tại các Hội nghị khoa
học chuyên ngành.
Một số kết quả nghiên cứu đã đƣợc chuyển giao cho các địa phƣơng;
Kết quả nghiên cứu đã góp phần đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của
Bộ; tăng cƣờng đƣợc hợp tác giữa các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ; tăng cƣờng hội
nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, công tác quản lý nhà nƣớc và
điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trƣờng. Thông qua nghiên cứu khoa học đã tham
gia đào tạo và đào tạo đƣợc 30 tiến sỹ, 73 thạc sỹ thuộc các chuyên ngành về tài nguyên
và môi trƣờng.
3.2. Tồn tại
3.2.1. Về nội dung nghiên cứu: mặc dù đã đạt đƣợc những kết quả nhƣ đã nêu
trên; tuy nhiên, một số Chƣơng trình còn có những nội dung chƣa đƣợc tổ chức nghiên
cứu (chi tiết tại báo cáo đánh giá kết quả thực hiện từng Chƣơng trình). Đối với từng
nội dung cụ thể của mỗi Chƣơng trình đã đƣợc triển khai nghiên cứu thì số lƣợng các
đề tài nghiên cứu chƣa cân đối, chƣa đảm bảo giải quyết triệt để nhiệm vụ đƣợc phê
duyệt.
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3.2.2. Về sản phẩm: sản phẩm của từng đề tài sau đánh giá nghiệm thu đều đạt
theo yêu cầu theo Thuyết minh; tuy nhiên tổng hợp sản phẩm của tất cả đề tài thuộc
Chƣơng trình để đánh giá, có một số chỉ tiêu của Chƣơng trình chƣa đạt yêu cầu theo
Quyết định phê duyệt (chỉ tiêu về đào tạo, đăng báo).
3.2.3. Chƣa có sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình
triển khai thực hiện các đề tài trong cùng một Chƣơng trình; kết quả nghiên cứu chủ
yếu phục vụ công tác quản lý và hoạt động nghiên cứu, điều tra cơ bản của các đơn vị
chủ trì, chƣa chuyển giao cho các đơn vị có liên quan trong Bộ và đặc biệt là chuyển
giao cho các địa phƣơng sử dụng. Một số kết quả nghiên cứu khoa học chậm đƣợc đƣa
vào sử dụng trong thực tiễn;
3.2.4. Số lƣợng nhiệm vụ, kinh phí phê duyệt mở mới hàng năm tăng nhanh
chƣa phù hợp với mức tăng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nƣớc
cấp cho Bộ. Do vậy, các đề tài đƣợc phê duyệt với thời gian thực hiện là 24 tháng,
nhƣng việc phân bổ kinh phí theo từng năm chƣa hợp lý, năm thứ nhất thƣờng chỉ
phân bổ 20-25% tổng kinh phí, số kinh phí còn lại tập trung vào năm thứ hai, nhiều đề
tài phải kéo dài sang năm thứ 3. Mức chi các hạng mục công việc của các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính chƣa hợp lý, chậm sửa đổi bổ
sung ảnh hƣởng đáng kể đến các sản phẩm trung gian của đề tài.
3.2.5. Hàm lƣợng khoa học và công nghệ của một số đề tài chƣa cao, chƣa có các
nghiên cứu tạo tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội; một số đề tài triển khai chậm
tiến độ so với kế hoạch đƣợc giao.
3.2.6. Hoạt động đăng ký sở hữu trí tuệ chƣa đƣợc chú ý đúng mức; việc đăng
ký, lƣu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; các cơ chế
chính sách khuyến khích đƣa tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn chƣa đáp ứng
đƣợc yêu cầu. Công tác quản lý, giám sát hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế.
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4. ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Hoạt động khoa học và công nghệ trong giai đoạn tiếp theo cần thực hiện theo
định hƣớng Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng triển khai Nghị
quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về việc ban hành
Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm
2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI đƣợc Bộ trƣởng
phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 02 năm 2014; đảm bảo
hoàn thành các nội dung đƣợc Bộ trƣởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại
Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 về Phƣơng hƣớng, mục
tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 theo chức năng,
nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Trong đó, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ cấp Bộ đƣợc triển
khai cụ thể nhƣ sau:
a) Lĩnh vực quản lý đất đai:
- Xác lập cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất
lƣợng, hiệu quả của công tác điều tra cơ bản đất đai; giám sát sử dụng đất đảm bảo
quản lý đất đai hiệu quả, bền vững và bảo vệ môi trƣờng;
- Cung cấp cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất
lƣợng hạ tầng kỹ thuật công nghệ phục vụ quản lý đất đai theo hƣớng hiện đại, đáp
ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế.
b) Lĩnh vực tài nguyên nƣớc:
- Ứng dụng đƣợc công nghệ thông tin, viễn thám, công cụ mô hình toán, tự
động hóa và cải tiến công nghệ trong điều tra, đánh giá, dự báo, vận hành điều tiết
nƣớc, giám sát tài nguyên nƣớc, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn nƣớc;
- Xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý; sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu
quả; biện pháp trữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất.
c) Lĩnh vực địa chất và khoáng sản:
- Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, hội nhập với quốc tế và khu vực về địa
chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý theo
hƣớng bền vững;
- Ứng dụng phƣơng pháp, công nghệ, thiết bị mới, hiện đại trong điều tra cơ
bản về địa chất và khoáng sản;
- Xác lập cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất đối
với một số khoáng sản quan trọng, ẩn sâu và khoáng sản biển.
d) Lĩnh vực môi trƣờng:
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- Bổ sung và hoàn thiện giải pháp, công cụ quản lý nhằm nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nƣớc và triển khai hoạt động bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng
sinh học đảm bảo phát triển bền vững;
- Tăng cƣờng áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, chuyển giao công nghệ tiên
tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam trong dự báo, phòng ngừa, kiểm soát, xử lý, giảm
thiểu ô nhiễm, khắc phục hậu quả và sự cố môi trƣờng.
đ) Lĩnh vực khí tƣợng, thủy văn và biến đổi khí hậu:
- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo khí tƣợng thủy văn và hải văn, khả năng
phục vụ của thông tin khí tƣợng thủy văn, hải văn và biến đổi khí hậu trong công tác
phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xã hội;
- Hoàn thiện hệ thống quan trắc khí tƣợng thủy văn và hải văn, giám sát biến
đổi khí hậu; tăng cƣờng khả năng xử lý, đồng hóa số liệu quan trắc khí tƣợng thủy văn
và hải văn;
- Cung cấp cơ sở khoa học xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về
khí tƣợng thủy văn, biến đổi khí hậu.
e) Lĩnh vực biển và hải đảo:
- Cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách về quản
lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng biển và hải đảo;
- Cung cấp cơ sở khoa học quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng biển
và hải đảo; ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất và kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng biển và
hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội biển, vùng ven biển và hải đảo có
tính đến biến đổi khí hậu;
- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trƣờng biển và
hải đảo; quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo; giám sát
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng, nhận chìm ở
biển, quản lý chất thải và bảo vệ môi trƣờng biển và hải đảo.
g) Lĩnh vực đo đạc và bản đồ:
- Đề xuất luận cứ khoa học cho việc xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu (CSDL)
Quasigeoid quốc gia trên đất liền và trên biển, trên cơ sở các phƣơng pháp xử lý tích
hợp dữ liệu trọng lực, GNSS, mô hình trọng trƣờng trái đất EGM, thủy chuẩn và mô
hình số độ cao;
- Hình thành mô hình và khung kỹ thuật trong xây dựng hạ tầng dữ liệu không
gian Quốc gia (NSDI - National Spatial Data Infrastructure); đẩy mạnh ứng dụng công
nghệ hiện đại trong đo đạc bản đồ, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu nền thông tin
địa lý phục vụ đa ngành.
g) Lĩnh vực viễn thám:
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- Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể
chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám;
- Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi
trƣờng, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và
phát triển kinh tế xã hội;
- Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên
đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hƣớng tự động hóa, kết hợp các
phƣơng pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý.
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ cụ thể sẽ tập trung nghiên cứu, giải
quyết các nội dung đã đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt tại
Khung 08 Chƣơng trình thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Bộ (Quản lý đất đai,
Tài nguyên nƣớc, Địa chất khoáng sản, Môi trƣờng, Khí tƣợng thủy văn và biến đổi
khí hậu, Biển và hải đảo, Đo đạc và bản đồ, Viễn thám).
5. CÁC GIẢI PHÁP
5.1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các Chƣơng trình khoa học và công
nghệ cấp Bộ đã đƣợc phê duyệt; có sự phân bổ các đề tài, dự án khoa học và công
nghệ một cách hợp lý và đồng đều giữa mục tiêu và nội dung của Chƣơng trình.
5.2. Tập trung nghiên cứu các vấn đề về công nghệ, trong đó chú trọng đến các
công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và điều tra cơ bản về tài
nguyên và môi trƣờng đảm bảo khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo
vệ môi trƣờng và phát triển bền vững. Đẩy mạnh ứng công nghệ thông tin, viễn thám,
công cụ mô hình toán, tự động hóa và cải tiến công nghệ trong điều tra, đánh giá, dự
báo, giám sát tài nguyên và môi trƣờng; nhân rộng các mô hình quản lý, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả tài nguyên và môi trƣờng.
5.3. Tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện
các đề tài thuộc các Chƣơng trình, đáp ứng mục tiêu, nội dung và sản phẩm đầu ra của
Chƣơng trình; điều chỉnh, bổ sung hợp và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vƣớng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện Chƣơng trình nói chung và các đề tài thuộc
Chƣơng trình nói riêng nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch, chỉ tiêu đề ra;
5.4. Triển khai thực hiện cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ theo các quy định hiện hành; đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế khoán
chi đến sản phẩm cuối cùng, thực hiện phƣơng thức cấp phát kinh phí theo cơ chế quỹ;
có chính sách khuyến khích chuyển giao sản phẩm nghiên cứu đến các đơn vị sử dụng;
kiểm soát chặt chẽ việc chuyển giao, đánh giá kết quả sử dụng sản phẩm nghiên cứu
khoa học; có cơ chế thƣởng, phạt rõ ràng đối với việc thực hiện theo quy định;
5.5. Phổ biến, giới thiệu các kết quả, sản phẩm của chƣơng trình nói chung và
từng đề tài, dự án khoa học và công nghệ nói riêng thông qua việc công bố các kết quả
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nghiên cứu trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc cũng nhƣ trên các phƣơng tiện thông
tin đại chúng;
5.6. Chú trọng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học và
công nghệ; có chính sách động viên, khuyến khích, bồi dƣỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ
khoa học trẻ;
5.7. Tăng cƣờng phối hợp giữa cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện, hợp tác
nghiên cứu với các Viện, trung tâm nghiên cứu và trƣờng đại học cũng nhƣ các địa
phƣơng, các cơ sở sản xuất trong việc triển khai thực hiện các đề tài, dự án nhằm huy
động đƣợc tối đa tiềm lực trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các kết quả nghiên
cứu;
5.8. Đẩy mạnh tổ chức tuyển chọn nhằm tăng tính minh bạch và cạnh tranh của
các cá nhân và tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ trong và ngoài Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng; tăng cƣờng cơ chế đặt hàng của cơ quan quản lý nhà nƣớc, đặc
biệt là các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, có tính liên vùng, liên ngành, liên lĩnh vực,
mũi nhọn, tạo ra sản phẩm có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội;
Trên đây là những nội dung chủ yếu về kết quả thực hiện 07 Chƣơng trình khoa
học và công nghệ cấp Bộ giai đoạn 2010 - 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng,
định hƣớng nghiên cứu giai đoạn 2016 - 2020. Những nội dung chi tiết và số liệu cụ
thể đƣợc trình bày trong báo cáo, mong nhận đƣợc các ý kiến tham gia của các đơn vị,
các nhà khoa học trong, ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng để hoàn thiện báo cáo./.
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PHẦN 2
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC
CHƢƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2010-2015
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.01/10-15

A. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên Chƣơng trình: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện,
hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nƣớc về đất đai, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, hài
hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi
trƣờng”, Mã số: TNMT. 01/10-15.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2015
3. Tổng số nhiệm vụ đã thực hiện: 34 đề tài nghiên cứu khoa học và công
nghệ.
Trong đó:
+ Tổng cục Quản lý đất đai: 26 đề tài;
+ Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và môi trƣờng: 06 đề tài;
+ Trƣờng Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội: 01 đề tài;
+ Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng tp. Hồ Chí Minh: 01 đề tài.
4. Kinh phí phê duyệt: 44.433.000.000 đồng
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình
5.1. Mục tiêu:
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn
thiện và đổi mới hệ thống chính sách, pháp luật đất đai nhằm nâng cao hiệu lực quản
lý Nhà nƣớc và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai theo hƣớng bền vững,
phục vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội;
2. Đổi mới và hoàn thiện phƣơng pháp luận trong các lĩnh vực: Điều tra đánh
giá đất; quy hoạch sử dụng đất; đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê
và dự báo trong lĩnh vực đất đai; kinh tế - tài chính đất đai; xây dựng, lƣu trữ, khai
thác thông tin, tƣ liệu đất đai; quản lý và bảo vệ môi trƣờng đất;
3. Hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống cơ quan quản lý đất đai các cấp
theo hƣớng tăng cƣờng trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn; cải cách hành
chính; xã hội hoá các dịch vụ công để khuyến khích đầu tƣ khai thác tiềm năng đất đai;
4. Hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc
và sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý, hiệu quả;
5. Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai hiện đại, phát triển đội
ngũ cán bộ khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc về đất đai.
5.2. Nội dung
1. Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật về đất đai, tiến tới xây dựng Bộ Luật Đất đai;
- Nghiên cứu đánh giá tác động của việc thực hiện các chính sách, pháp luật đất
đai đến phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo vệ môi trƣờng;
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- Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất cập về
cơ chế, chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi
đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định
cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất; tài chính đất đai; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
2. Điều tra, đánh giá về tài nguyên đất
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện trình tự, nội dung,
phƣơng pháp điều tra đánh giá tài nguyên đất về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội;
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá tài nguyên đất;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác điều tra, đánh giá tài
nguyên đất;
- Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hệ số sử dụng đất đáp ứng các mục tiêu
phát triển kinh tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất;
- Nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất cho các vùng sản xuất nông nghiệp tập
trung.
3. Quy hoạch sử dụng đất
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới phƣơng pháp luận, hoàn thiện
hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp; hệ thống chỉ tiêu sử dụng đất, quy
hoạch sử dụng đất nhằm bảo đảm sử dụng đất bền vững, đáp ứng công tác quản lý đất
đai hiện đại, hội nhập quốc tế;
- Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng
lực dự báo, tính khả thi và hiệu quả của các phƣơng án quy hoạch sử dụng đất;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc lồng ghép các yếu tố kinh tế,
môi trƣờng trong lập quy hoạch sử dụng đất.
4. Kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất động sản
- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về kinh tế và tài chính đất
đai; xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn trong định giá đất; điều tiết thị trƣờng quyền sử
dụng đất trong thị trƣờng bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng nguồn thu
cho ngân sách nhà nƣớc;
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp phát triển thị trƣờng
quyền sử dụng đất trong thị trƣờng bất động sản; nâng cao năng lực định giá đất của
các tổ chức định giá và đề xuất hệ thống tổ chức định giá đất phù hợp với thực tiễn
nƣớc ta;
- Nghiên cứu thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động
phát triển quỹ đất phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội và điều tiết thị
trƣờng bất động sản.
5. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất, thống kê đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hiện nay ở Việt Nam;
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- Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cơ quan đăng ký và quy trình phối hợp,
đề xuất cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động trong công tác đăng ký quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính;
- Nghiên cứu thực trạng công tác thống kê, kiểm kê đất đai: hệ thống bản đồ, hệ
thống tài liệu lƣu trữ, trình độ chuyên môn của cán bộ… nhằm nâng cao hiệu quả của
công tác thống kê, kiểm kê đất đai và dự báo biến động trong sử dụng và quản lý tài
nguyên đất.
6. Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách hành chính và
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình cơ quan quản lý đất
đai hiện đại;
- Thử nghiệm và ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra, khảo sát, đo
đạc, xây dựng bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và các loại bản đồ
chuyên đề khác phục vụ quản lý đất đai;
- Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch đất đai
và đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,
quản lý hồ sơ địa chính và thống kê, kiểm kê đất đai;
- Ứng dụng công nghệ phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lƣu trữ và khai
thác thông tin, tƣ liệu phục vụ quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội;
- Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và xã hội hóa hoạt
động cung cấp dịch vụ trong quản lý đất đai.
7. Về môi trường đất
- Nghiên cứu trình tự, nội dung, phƣơng pháp đánh giá diễn biến và dự báo chất
lƣợng môi trƣờng đất;
- Nghiên cứu đánh giá việc sử dụng các vùng đất nhạy cảm về môi trƣờng;
- Nghiên cứu trình tự, nội dung và phƣơng pháp đánh giá tác động của các hoạt
động sử dụng, khai thác tài nguyên đất đến môi trƣờng và khí hậu;
- Nghiên cứu tác động của các hoạt động kinh tế, xã hội đến môi trƣờng đất và
đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trƣờng đất.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, khung thể chế chính sách, bản đồ
chuyên đề, các công trình khoa học và công nghệ công bố, tài liệu tập huấn;
2. Các phƣơng pháp luận, quy trình công nghệ và phƣơng pháp tiên tiến phục
vụ quản lý đất đai;
3. Hệ thống chỉ tiêu, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của các lĩnh vực
nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai;
4. Các mô hình ứng dụng phù hợp trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam;
5. Các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai của
Việt Nam;
6. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất, lƣu trữ và khai thác thông
tin, tƣ liệu phục vụ quản lý đất đai và phát triển kinh tế - xã hội;

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
33

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
7. Kết quả đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong công tác
điều tra cơ bản tài nguyên đất, công tác quản lý đất đai - xây dựng chính sách và pháp
luật đất đai, quy hoạch sử dụng đất, kinh tế - tài chính đất đai và thị trƣờng bất động
sản, đăng ký và thống kê đất đai.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 80% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố trên
tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 50% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Tổng cục Quản lý đất đai chấp thuận cho
phép triển khai trong quản lý nhà nƣớc về đất đai;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: có ít nhất 10% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo
ít nhất là 01 tiến sỹ hoặc thạc sỹ;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất và
hoàn thiện về hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở Việt Nam;
- 30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kinh tế - tài chính đất đai, đăng ký, thống kê đất đai và
quản lý thị trƣờng bất động sản;
- 20% đề tài/dự án có kết quả áp dụng công nghệ tiên tiến trong sử dụng và
quản lý đất đai;
- 10% đề tài/dự án có kết quả nâng cao tiềm lực và khả năng hội nhập quốc tế
về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản lý đất đai ở Việt Nam.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung
Chƣơng trình TNMT.01/10-15 đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê
duyệt gồm 5 mục tiêu và 7 nội dung. Tổng số đề tài thuộc lĩnh vực đất đai đã triển khai
trong giai đoạn 2010 - 2015 gồm 34 đề tài cấp Bộ. Các đề tài thuộc Chƣơng trình đã
đƣợc triển khai trong giai đoạn 2010 - 2015 do 4 cơ quan chủ trì thực hiện là Tổng cục
Quản lý đất đai (26 đề tài); Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và môi trƣờng (06
đề tài); Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội (01 đề tài) và Trƣờng Đại
học Tài nguyên và Môi trƣờng thành phố Hồ Chí Minh (01 đề tài).
Tính đến tháng 5 năm 2016 đã có 26 đề tài nghiệm thu 01 đề tài chuẩn bị
nghiệm thu và 07 đề tài đang triển khai thực hiện (07 đề tài này đang thực hiện theo
đúng tiến độ cấp kinh phí, sẽ kết thúc vào tháng 11/2016).

Bảng tổng hợp việc phân bổ các các đề tài theo nội dung của Chƣơng trình
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Nội dung của Chƣơng trình

TT

Số lƣợng
đề tài

1

Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai

15

2

Điều tra, đánh giá về tài nguyên đất

1

3

Quy hoạch sử dụng đất

8

4

Kinh tế - tài chính đất đai và thị trường bất động sản

2

5

Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất, thống kê đất đai

2

6

Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách
hành chính và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai

6

7

Về môi trường đất

-

Tổng

34

Nhận xét chung, giai đoạn 2010-2015 các đề tài đã phân bố 6/7 nội dung, tuy
nhiên tập trung chủ yếu vào nội dung 1 (15 đề tài), nội dung 3 (08 đề tài), nội dung 6
(06 đề tài), nội dung số 7 chƣa triển khai.
Nội dung số 1 tập trung phần lớn số lƣợng các đề tài do trong thời gian từ năm
2010 đến năm 2014 lĩnh vực đất đai có nhiệm vụ trọng yếu là sửa đổi Luật Đất đai
năm 2003. Trƣớc yêu cầu cần phải có các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và
thực tiễn cho việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 và ban hành các văn bản hƣớng dẫn
thi hành Luật Đất đai năm 2013, Chƣơng trình đã “ƣu tiên” cho nội dung này nên số
lƣợng các đề tài đƣợc triển khai trong năm 2010, 2011 tƣơng đối lớn, về cơ bản các đề
tài đƣợc đề xuất đã đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra.
Nội dung số 3 “Quy hoạch sử dụng đất” (08 đề tài) và nội dung số 6 “Xây dựng
mô hình hệ thống cơ quan quản lý đất đai, cải cách hành chính và ứng dụng công
nghệ trong lĩnh vực đất đai” (06 đề tài), cũng là 2 nội dung đang có nhiều bất cập,
vƣớng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Luật Đất đai năm 2013 đã bổ sung một số nội dung quan trọng, trong đó có nội
dung về hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (thuộc nội dung số 6). Vì
vậy, trong giai đoạn này đã có các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực
tiễn để ban hành các văn bản hƣớng dẫn.
Một số nội dung của Chƣơng trình nhƣ nội dung số 2, số 4, số 5 có rất ít đề tài
nghiên cứu, tuy nhiên các nội dung này đã và đang đƣợc nghiên cứu lồng ghép trong
một số đề tài thuộc nội dung số 1, số 6.
Nội dung số 7 của Chƣơng trình về môi trƣờng đất chƣa đƣợc triển khai trong
Chƣơng trình TNMT.01/10-15. Tuy nhiên, trong định hƣớng nghiên cứu giai đoạn tới,
đây cũng là nội dung hết sức quan trọng vì Điều 32 của Luật Đất đai năm 2013 có quy
định về “Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai”, trong đó có nội dung về điều tra, đánh
giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất.
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1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của
Chương trình
1.2.1. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu của Chương trình
Căn cứ vào 5 mục tiêu của Chƣơng trình đã đƣợc phê duyệt, việc xác định các
nhiệm vụ nghiên cứu giai đoạn 2010-2015 đã cơ bản đáp ứng mục tiêu đặt ra, cụ thể:
Mục tiêu thứ nhất và thứ 2 của Chƣơng trình có 25 (74%) lƣợt đề tài hƣớng tới.
Do nhiệm vụ trọng tâm của lĩnh vực đất đai trong giai đoạn này tập trung cho việc ban
hành Luật Đất đai năm 2013 và ban hành các văn bản dƣới Luật (Nghị định, Thông tƣ)
hƣớng dẫn thi hành Luật nên kết quả nghiên cứu của các đề tài này vừa đáp ứng đƣợc
mục tiêu cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp hoàn thiện và đổi
mới hệ thống chính sách, pháp luật đất đai, vừa đáp ứng một phần mục tiêu đổi mới và
hoàn thiện phƣơng pháp luận trong các lĩnh vực: điều tra đánh giá đất; quy hoạch sử
dụng đất; đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ địa chính; thống kê và dự báo trong lĩnh
vực đất đai; kinh tế - tài chính đất đai; xây dựng, lƣu trữ, khai thác thông tin, tƣ liệu
đất đai; quản lý và bảo vệ môi trƣờng đất.
Mục tiêu thứ 3 và thứ 4 của Chƣơng trình có 7 (20%) lƣợt đề tài đáp ứng đƣợc.
Mục tiêu thứ 5 có 02 (6%) lƣợt đề tài đáp ứng.
Đánh giá chung, kết quả nghiên cứu của 34 đề tài đã cơ bản đáp ứng đƣợc 05
mục tiêu của Chƣơng trình. Trong đó có 23 đề tài đáp ứng đƣợc cả 02 mục tiêu của
Chƣơng trình (chủ yếu là mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai), có 7 đề tài đáp ứng
đƣợc cả 03 mục tiêu của Chƣơng trình.
1.2.2. Đánh giá việc hoàn thành nội dung của Chương trình
- Nội dung thứ nhất của Chƣơng trình - Xây dựng chính sách và pháp luật đất
đai- có 15 đề tài, tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, đồng thời đánh giá tác động của việc
thực hiện các chính sách, pháp luật đất đai đến phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể các
đề tài đã cung cấp đƣợc nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi Luật Đất
đai năm 2013 cũng nhƣ các văn bản dƣới Luật qua các nội dung sau:
+ Nghiên cứu đặc điểm và tính kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất
đai từ năm 1945 đến nay; các quyền chuyển nhƣợng, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng
đất của ngƣời sử dụng đất; cơ chế, chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ đất do quy
hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất, đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng nhằm sửa đổi
Luật Đất đai năm 2003;
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất sản
xuất nông nghiệp; cơ chế quản lý và sử dụng đất của các doanh nghiệp; thực trạng
chính sách về tạo quỹ đất, đề xuất về cơ chế, chính sách nhằm góp phần hoàn thiện
pháp luật đất đai. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất
cập về chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tài
chính đất đai;
+ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với
các tổ chức đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất; đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao
hiệu quả việc giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức nhằm đƣa ra các giải pháp đẩy
mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất;
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+ Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí đối với khu tái định cƣ và đề xuất
suất tái định cƣ tối thiểu cho hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi; nghiên cứu cơ sở
khoa học đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ
thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử dụng hiệu
quả đất có nguồn gốc từ nông, lâm trƣờng; đề xuất chính sách về đất ở, đất sản xuất
cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Nội dung thứ 2 của Chƣơng trình về điều tra, đánh giá tài nguyên đất. Trong
giai đoạn 2010-2015, cả Chƣơng trình chỉ có 01 đề tài về nội dung này, tuy nhiên đề
tài cũng đã hoàn thành đƣợc 3/5 nội dung nhỏ của nội dung 2 thuộc Chƣơng trình. Đề
tài đã hoàn thiện trình tự, nội dung, phƣơng pháp điều tra đánh giá tiềm năng đất đai,
xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tiềm năng đất nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất,
đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên đất.
- Nội dung thứ 3 của Chƣơng trình liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất,
đây là nội dung quan trọng trong chƣơng trình, trong số 08 đề tài của nội dung này có
2 đề tài trọng tâm giải quyết vấn đề cơ bản đó là: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chỉ
tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát triển
nền kinh tế thị trƣờng, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu cơ
sở khoa học nhằm hoàn thiện nội dung, phƣơng pháp xây dựng định mức sử dụng đất
đối với công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và thể dục - thể thao”. Hai đề tài trên
có mục tiêu và nội dung đáp ứng đƣợc 2/3 nội dung nhỏ của nội dung số 3, hƣớng
nghiên cứu của đề tài sát với những yêu cầu thực tế, đã cung cấp những luận chứng để
phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo các cấp hành chính và theo các mục đích sử dụng
đất, đồng thời cung cấp nền tảng cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới phƣơng pháp luận,
hoàn thiện hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Nội dung thứ 4 của Chƣơng trình là “kinh tế - tài chính đất đai và thị trường
bất động sản”. 02 đề tài thuộc nội dung này đã bám sát các nội dung nhỏ của nội dung
thứ 4 của Chƣơng trình, tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách
về kinh tế và tài chính đất đai, xác lập đƣợc cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc định
giá đất, nâng cao năng lực định giá đất của các tổ chức định giá; điều tiết thị trƣờng
quyền sử dụng đất trong thị trƣờng bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng
nguồn thu cho ngân sách nhà nƣớc.
- Nội dung thứ 5 của Chƣơng trình về Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thống kê đất đai, Trong số các đề tài thuộc
Chƣơng trình có 02 đề tài nghiên cứu về nội dung này, đó là đề tài: “Nghiên cứu cơ sở
lý luận và qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc gia trên
thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam” và đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận
và thực tiễn nhằm đổi mới nội dung, phƣơng pháp và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả
của công tác kiểm kê đất đai”. Các đề tài này đã hoàn thành đƣợc 2/3 nội dung nhỏ của
nội dung 5, đó là “cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” và “nghiên cứu thực trạng công tác thống
kê, kiểm kê đất đai; nâng cao hiệu quả của công tác thống kê, kiểm kê đất đai”.
- Nội dung thứ 6 của Chƣơng trình về Xây dựng mô hình hệ thống cơ quan
quản lý đất đai, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất đai:
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Đây là một trong những nội dung nghiên cứu quan trọng của chƣơng trình, vì vậy
trong giai đoạn 2010-2015 đã có 06 đề tài đƣợc triển khai nghiên cứu, hoàn thành cả
5/5 nội dung nhỏ của nội dung số 6. Trong đó các đề tài đã tập trung giải quyết đƣợc
các nhiệm vụ cụ thể: xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý đất đai cấp tỉnh,
huyện; ứng dụng công nghệ trong quản lý, khai thác và chia sẻ thông tin dữ liệu đất
đai; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất đối với
các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất; phát triển công nghệ (ứng dụng phát
triển công nghệ viễn thám để giám sát việc thực hiện sử dụng đất; phần mềm hỗ trợ
kiểm tra, chuẩn hóa, chuyển đổi với một số dữ liệu đất đai; ứng dụng kỹ thuật CAMA
trong định giá đất hàng loạt; xây dựng phần mềm WebGIS hỗ trợ định giá đất.
Nhƣ vậy, việc phân bổ nhiệm vụ cho 7 nội dung của Chƣơng trình
TNMT.01/10-15 mặc dù chƣa đồng đều (tập trung chủ yếu vào nội dung 1, nội dung 3
và nội dung 6 của Chƣơng trình) nhƣng cơ bản đã hoàn thành đƣợc 6/7 nội dung
Chƣơng trình đã đƣợc Bộ phê duyệt. Đặc biệt, do yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai năm
2003 nên nội dung thứ nhất của Chƣơng trình đƣợc chú trọng, số lƣợng các đề tài
nghiên cứu phục vụ sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 đặc biệt đƣợc quan tâm và đã cung
cấp đƣợc nền tảng cơ sở lý luận cũng nhƣ thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách
pháp luật đất đai và ban hành các văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013.
Nhìn chung, các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực đất đai thuộc
Chƣơng trình TNMT.01/10-15 cơ bản đã đáp ứng đƣợc mục tiêu (5/5) và nội dung
(6/7) của Chƣơng trình.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu của Chương trình
Đối với 05 chỉ tiêu đánh giá Chƣơng trình, trong quá trình triển khai nghiên cứu
34 đề tài có 02 chỉ tiêu hiện chƣa đạt đƣợc so với yêu cầu đặt ra, đó là chỉ tiêu về trình
độ khoa học và chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ:
- Đối với chỉ tiêu về trình độ khoa học, với yêu cầu 80% đề tài/dự án có kết quả
được công bố trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế:
hiện tại có 18/34 đề tài thuộc Chƣơng trình đăng ký sản phẩm bài báo đăng trên tạp chí
trong nƣớc (chiếm hơn 50% tổng số đề tài thuộc Chƣơng trình). Do thời gian đầu khi
xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, đơn vị quản lý chƣa chú trọng sử dụng chỉ tiêu này
nhƣ là chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các nhiệm vụ khi đăng ký. Thời gian sau này các
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý đất đai đã chú trọng quan tâm tới chỉ tiêu này, đã đƣa
vào dạng sản phẩm bắt buộc đối với các nhiệm vụ thực hiện giai đoạn cuối.
- Đối với chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Chỉ tiêu này trong lĩnh vực quản lý đất đai chƣa
đạt đƣợc vì đây là lĩnh vực kết hợp giữa khoa học tự nhiên (kỹ thuật) và khoa học xã
hội (lý luận) mà phần lớn các nghiên cứu thuộc Chƣơng trình đều về khoa học xã hội.
Thực tế tại Việt Nam hiện nay, việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các công trình khoa
học xã hội thực sự chƣa nhiều. Tính tới thời điểm tháng 5 năm 2016, cả Chƣơng trình
mới chỉ có 01 đề tài đang tiến hành thủ tục xin cấp bằng sở hữu trí tuệ (Đề tài
TNMT.01.36).
Nhƣ vậy, so với các yêu cầu về sản phẩm đăng ký trong Thuyết minh đề tài
đƣợc phê duyệt thì hầu hết các đề tài đều hoàn thành yêu cầu nhƣng so với chỉ tiêu của
Chƣơng trình thì một số đề tài thuộc Chƣơng trình chƣa đạt yêu cầu. Một trong những
nguyên nhân chính là cơ quan chủ trì đề tài chƣa quan tâm đến việc bắt buộc các chủ
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nhiệm đề tài đăng ký sản phẩm theo các chỉ tiêu của Chƣơng trình nhƣ việc công bố
kết quả bằng bài báo/tạp chí và chỉ tiêu về hỗ trợ đào tạo sau đại học.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
2.1.1. Công bố kết quả
Kết quả nghiên cứu của các đề tài đƣợc công bố rộng rãi trên trang thông tin
điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, 18/34 đề tài có các bài báo đăng trên các tạp
chí có uy tín trong nƣớc (25 bài báo).
2.1.2. Tài liệu hướng dẫn
Nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo quan trọng trong quá
trình học tập nghiên cứu làm thạc sĩ và nghiên cứu sinh thuộc ngành đào tạo quản lý
đất đai.
Một số đề tài ứng dụng công nghệ có các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng phần mềm,
quy trình ứng dụng ảnh viễn thám trong giám sát quy hoạch sử dụng đất, quy trình
chuẩn hóa dữ liệu,...
Tổng kết quá trình triển khai thực hiện Chƣơng trình cho tới nay có 06 tài liệu
chuyên khảo, hƣớng dẫn.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của Chương trình
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực đất
đai luôn đƣợc quan tâm, tuy nhiên trong những năm qua số lƣợng đề tài nghiên cứu
chƣa nhiều, chủ yếu tập trung vào nội dung sau:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm chuẩn hóa các loại tƣ liệu đất đai phục vụ
việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám nhằm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát
một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất;
- Ứng dụng kỹ thuật CAMA trong định giá đất hàng loạt;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất ứng dụng công
nghệ WebGIS mã nguồn mở.
Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và nghiên cứu sử dụng các phần
mền chuyên ngành đã cung cấp cơ sở cho cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính
sách. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm chuẩn
hóa các loại tư liệu đất đai hiện có phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” đã
xây dựng bộ công cụ (mô đun) phần mềm hỗ trợ kiểm tra, chuẩn hóa tƣ liệu đất đai
dạng số đã đƣợc tiếp nhận và cài đặt cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất
đai sử dụng. Kết quả thử nghiệm của đề tài trên 2 địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên và
thành phố Hà Nội cũng đƣợc chuyển giao, phục vụ thiết thực cho công tác quản lý của
địa phƣơng.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Việc triển khai các đề tài đã thu hút đƣợc 213 cán bộ tham gia, trong đó có 168
Cử nhân và Thạc sỹ, 41 Tiến sỹ, 04 Phó Giáo sƣ, Giáo sƣ và 199 cơ quan đơn vị (gồm
đơn vị thực hiện, các cơ quan phối hợp và cả các sở, ban, ngành địa phƣơng) tham gia.
Đây là môi trƣờng tốt để đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nghiên cứu và
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khẳng định tiềm lực của các tổ chức tham gia nghiên cứu. Việc thu hút đƣợc nhiều cá
nhân, các nhà khoa học, các cơ quan, tổ chức ngoài Tổng cục, Bộ tham gia cũng đã mở
ra cơ hội hợp tác, tạo môi trƣờng trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các nhà khoa học,
các đơn vị khác nhau.
Nhiều đề tài đã tạo môi trƣờng cho nghiên cứu, phát triển đào tạo đại học và sau
đại học, thực hiện tốt việc gắn kết giữa sản xuất và đào tạo, giữa lý luận và thực tiễn,
góp phần đào tạo nguồn nhân lực của ngành thông qua những đề tài khoa học và công
nghệ đã và đang đƣợc triển khai.
2.4. Các kết quả nổi bật của Chương trình
Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2011- 2015 trong lĩnh vực
quản lý đất đai đƣợc triển khai bám sát theo nội dung, mục tiêu của Chƣơng trình
TNMT.01/10-15, trong đó nội dung “Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai” đƣợc
đặc biệt chú trọng do giai đoạn 2010 - 2013 việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 là
nhiệm vụ trọng yếu của Lĩnh vực nên các nghiên cứu nhằm cung cấp cơ sở lý luận và
thực tiễn cho các nội dung phục vụ sửa đổi trong Luật Đất đai 2003 và các văn bản
hƣớng dẫn thi hành Luật đƣợc ƣu tiên thực hiện và đã đạt đƣợc những kết quả nổi bật:
- Đã cung cấp nền tảng vững chắc các luận cứ khoa học đề xuất sửa đổi Luật
Đất đai 2003 về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; Về thu hồi đất, bồi thƣờng và tái định cƣ; Tài chính về đất đai;
Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyền và nghĩa vụ của
ngƣời sử dụng đất.
- Đã đề xuất nhiều nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 về Chế độ sở hữu đất
đai; Quản lý đất đai đối với các doanh nghiệp nhà nƣớc chƣa cổ phần hóa; Giải pháp
đối với trƣờng hợp vi phạm pháp luật về đất đai của các công ty cổ phần, công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên; Định giá đất; Quy định về hình thức sử dụng đất và
quyền của doanh nghiệp.
- Tổng hợp các thực tiễn quá trình thu hồi đất theo quy hoạch và chi phí bồi
thƣờng hỗ trợ, tái định cƣ cho ngƣời bị thu hồi đất để chuyển hàng hóa đất đai vào lƣu
thông theo cơ chế thị trƣờng; Nhà nƣớc có cơ hội điều tiết vào ngân sách nhà nƣớc
toàn bộ giá trị gia tăng từ thu hồi đất do quy hoạch, do chuyển mục đích sử dụng đất;
Nhà nƣớc bảo đảm vốn để thực hiện;
- Hoàn thiện tổ chức phát triển đất để thu hồi đất, đầu tƣ kết cấu hạ tầng theo
quy hoạch và cung đất cho nhu cầu qua thị trƣờng sơ cấp; Hoàn thiện chính sách thu
hồi đất và bồi thƣờng hỗ trợ, tái định cƣ.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thuế: nghiên cứu hoàn thiện sắc thuế phân
phối thuế thu nhập chuyển quyền sử dụng đất; nghiên cứu ban hànhchính sách thuế
chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách về giá đất làm công cụ
phân phối giá trị gia tăng từ thu hồi đất theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà
nƣớc.
- Đánh giá đƣợc thực trạng quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân
cƣ, những tồn tại và những nguyên nhân dẫn đến sử dụng đất kém hiệu quả, những bất
cập về cơ chế, chính sách trong quản lý đất nông nghiệp trong khu dân cƣ; giúp các
nhà hoạch định chính sách đất đai trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai, các địa phƣơng
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nhằm quản lý, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, bền vững đất nông nghiệp trong khu
dân cƣ.
Bên cạnh đó, các kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng góp phần nâng cao
năng lực quản lý nhà nƣớc thông qua các nghiên cứu về hoàn thiện cơ chế quản lý,
ứng dụng công nghệ:
- Tạo cơ sở khoa học cho việc kiến nghị điều chỉnh, hoàn thiện chính sách, pháp
luật và nâng cao năng lực định giá đất trong xây dựng bảng giá đất ở Việt Nam, hoàn
thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan định giá đất.
- Đã đề xuất các giải pháp nâng cao chất lƣợng lƣu trữ, quản lý, khai thác và cơ
chế phối hợp, chia sẻ thông tin đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và
mô hình lƣu trữ tài liệu đất đai.
- Xây dựng bộ công cụ phần mềm, thử nghiệm chuẩn hóa tƣ liệu đất đai.
- Thiết kế mô hình hệ thống thông tin hỗ trợ định giá đất đáp ứng các tiêu chuẩn
định giá đất theo quy định của pháp luật, xây dựng phần mềm VinaLandInfo 1.0 hỗ trợ
định giá đất.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chƣơng trình TNMT.01/10-15 đã
phục vụ cho việc xây dựng Luật Đất đai năm 2013 và hệ thống các văn bản dƣới Luật
gồm 05 Nghị định, 24 Thông tƣ (22 Thông tƣ đã ban hành và 02 dự thảo Thông tƣ) và
một số quyết định quản lý trong lĩnh vực quản lý đất đai.
3. Tổ chức quản lý thực hiện Chƣơng trình
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài thƣờng đƣợc phê duyệt với
thời gian 18 - 24 tháng, nhƣng do hạn chế về kinh phí nên việc phân bổ kinh phí của
các năm chƣa đáp ứng đƣợc tiến độ đề ra theo thuyết minh đề tài, hầu hết các đề tài
đều bị dãn tiến độ tới năm thứ 3, làm chậm trễ việc sử dụng kết quả, đặc biệt các đề tài
thuộc nội dung 1 - Xây dựng chính sách và pháp luật đất đai;
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do các đơn
vị chủ trì thực hiện, sự tham gia phối hợp giữa các đơn vị liên quan còn chƣa thực sự
hiệu quả (dù có đăng ký trong thuyết minh), do vậy kết quả chủ yếu phục vụ công tác
quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ trì; ít chuyển giao cho các đơn vị có liên
quan trong Bộ cũng nhƣ các địa phƣơng;
- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện: hàng năm cơ quan quản lý (Vụ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng) đều bố trí 02 đợt kiểm tra
định kỳ công tác khoa học và công nghệ tại các đơn vị, điều chỉnh và tháo gỡ kịp thời
những khó khăn vƣớng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chƣơng trình nói
chung và các đề tài thuộc Chƣơng trình nói riêng;
- Cơ quan quản lý cũng đã tạo điều kiện và có cơ chế khuyến khích việc đăng
báo, đào tạo trong quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu bằng việc ra các tập tạp
chí tài nguyên và môi trƣờng chuyên đề công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công
nghệ của các Chƣơng trình cấp Bộ.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Các kết quả đạt đƣợc của 34 đề tài đã và đang hoàn thành thuộc Chƣơng
trình TNMT.01/10-15 đã cơ bản đáp ứng đủ các tiêu chí về mục tiêu (5/5), nội dung
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(6/7) và sản phẩm đầu ra Chƣơng trình TNMT.01/10-15. Nhiều công trình nghiên cứu
đã và vẫn đang phát huy hiệu quả sản phẩm qua việc cung cấp những cơ sở lý luận và
thực tiễn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, nâng cao năng lực của
các cơ quan quản lý nhà nƣớc; cung cấp các quy trình, công cụ phần mềm phục vụ
công tác chuyên môn trong lĩnh vực đất đai.
Một số kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chƣơng trình đã cung cấp cơ sở
khoa học cho các dự án sự nghiệp của Bộ, đáp ứng các yêu cầu của quản lý nhà nƣớc
về đất đai.
Kết quả nổi bật nhất của các công trình nghiên cứu thuộc Chƣơng trình
TNMT.01/10-15 là đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi Luật
Đất đai năm 2003 và hệ thống các văn bản dƣới Luật (Nghị định, Thông tƣ). Đề xuất
đƣợc các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến việc
thực hiện các quyền của ngƣời sử dụng đất, xây dựng các giải pháp giải quyết một số
vấn đề còn bất cập về cơ chế, chính sách đất đai trong các lĩnh vực: quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi nhà nƣớc thu hồi đất; tài chính đất đai; giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
Các kết quả nghiên cứu đã đƣợc thông tin rộng rãi trên các phƣơng tiện truyền
thông nhƣ mạng internet, bài báo đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học uy tín đã
giúp cho việc tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu đến ngƣời sử dụng.
D. KIẾN NGHỊ
- Giai đoạn 2016-2020 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp tục cho xây
dựng Chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ về quản lý đất đai theo định
hƣớng Chƣơng trình trọng điểm cấp Bộ nhằm đầu tƣ phát triển tiềm lực nghiên cứu
điều tra cơ bản đất đai, giám sát sử dụng đất, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai;
phát triển hoạt động nghiên cứu và triển khai áp dụng các công nghệ tiên tiến, phù hợp
điều kiện Việt Nam.
- Bố trí kinh phí theo tiến độ kế hoạch phù hợp hơn cho năm đầu tiên, đặc biệt
là các đề tài có triển khai các hạng mục công việc điều tra khảo sát, thử nghiệm.
- Xem xét bổ sung kinh phí chuyển giao, tập huấn sử dụng kết quả nghiên cứu
vào thực tiễn.
- Việc đăng ký sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn khó khăn, tốn kém kinh phí, Bộ
cần xem xét để đề xuất chỉ tiêu đánh giá phù hợp hơn, khuyến khích việc đăng ký sở
hữu trí tuệ để đảm bảo quyền lợi của tác giả.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.02/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý,
khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc trong
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai đoạn 2010-2015.
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện: 49 đề tài.
4. Kinh phí: 59.513 triệu đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
5.1. Mục tiêu
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc đề xuất, xây dựng
và hoàn thiện các cơ chế, thể chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và
phát triển bền vững tài nguyên nƣớc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nƣớc.
- Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều
tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc.
- Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
5.2. Nội dung
5.2.1. Nhóm các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức
quản lý tài nguyên nƣớc.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc
(quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; các phƣơng án, biện pháp tạo
nguồn thu và các hình thức ƣu đãi kinh tế;...).
3. Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý, điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài
nguyên nƣớc quốc gia và lƣu vực sông.
4. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân phối, khai thác hợp lý, hiệu quả,
bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
5. Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ
việc hoàn thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc.
5.2.2. Nhóm các vấn đề liên quan đến công nghệ:
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1. Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và giám sát tài nguyên
nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; quản lý và
bảo vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và khôi phục các nguồn
nƣớc bị ô nhiễm.
2. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ tự động tích hợp cập nhật, xử
lý, lƣu trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng maket các loại bản đồ
tài nguyên nƣớc.
3. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa, phân bổ tài nguyên nƣớc: duy
trì dòng chảy tối thiểu, chuyển nƣớc trong & ngoài lƣu vực sông...; bảo vệ nguồn
nƣớc, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...;
4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ
tiêu đánh giá tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và sử dụng tài nguyên nƣớc.
5. Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
6. Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng pháp, công nghệ, quy trình đánh giá
và dự báo tài nguyên nƣớc.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình
KH&CN công bố; khung cơ chế, thể chế, chiến lƣợc, chính sách, tổ chức quản lý tài
nguyên nƣớc.
2. Cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý, khai thác, sử dụng,
bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
3. Các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại đƣợc áp dụng,
thử nghiệm trong điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, xử lý, lƣu trữ, tính toán tài
nguyên nƣớc phù hợp với điều kiện Việt Nam.
4. Các quy trình công nghệ, giải pháp tiên tiến phục vụ quản lý khai thác, sử
dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên nƣớc; bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trƣờng nƣớc,
phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...
5. Quy trình, công nghệ, phƣơng pháp, mô hình và phần mềm ứng dụng trong
đánh giá, dự báo tài nguyên nƣớc phục vụ ứng phó.
6. Bộ Atlas, cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học về tài nguyên nƣớc.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế.
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 40% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
công nghệ đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chấp thuận và cho phép triển
khai trong quản lý tài nguyên nƣớc.
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3. Chỉ tiêu về đào tạo: 10% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo
ít nhất là 01 tiến sỹ hoặc 01 thạc sỹ.
4. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho
việc đề xuất xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và thể chế quản lý,
khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc;
- 20% đề tài/dự án có kết quả trong việc xác định các nguyên nhân hình thành
& cơ chế hoạt động của những tác động đến tài nguyên nƣớc phục vụ nâng cao khả
năng dự báo diễn biến bất lợi về tài nguyên nƣớc để đề xuất các biện pháp ứng phó;
- 50% đề tài/dự án có kết quả áp dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp,
thiết bị, công nghệ tiên tiến trong quản lý, điều tra, giám sát, dự báo, quy hoạch và bảo
vệ tài nguyên nƣớc.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chƣơng trình
Trong giai đoạn 2010-2015 lĩnh vực tài nguyên nƣớc đã tố chức triển khai thực
hiện 49 đề tài trong đó có 14 đề tài phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nƣớc và 35
đề tài phục vụ công tác điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc do các đơn vị thuộc Bộ tổ chức
thực hiện: Cục Quản lý tài nguyên nƣớc; Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên
nƣớc quốc gia; Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia; Viện Khoa học Khí tƣợng
thủy văn và Biến đổi khí hậu; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Trƣờng Đại học
Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội và Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng
Thành phố Hồ Chí Minh.
Các đề tài đã triển khai nghiên cứu theo nội dung của khung Chƣơng trình
KHCN lĩnh vực tài nguyên nƣớc đƣợc thống kê trong bảng 1:
Bảng 1. Tổng hợp đề tài theo nội dung và cơ cấu vốn của Chƣơng trình

TT

Nội dung của Chƣơng trình

1

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải
pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý
tài nguyên nƣớc.
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong quản
lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển
bền vững tài nguyên nƣớc

2

Số lƣợng đề
tài
Số đề Tỷ lệ
tài
%

Kinh phí thực
hiện
triệu
Tỷ lệ
đồng
%

2

4,1

2330

3,9

5

10,2

4305

7,2
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TT

Nội dung của Chƣơng trình

3

Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý,
điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài nguyên nƣớc
quốc gia và lƣu vực sông
Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân
phối, khai thác hợp lý, hiệu quả, bền vững
tài nguyên nƣớc quốc gia
Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình
hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ việc hoàn
thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên
nƣớc
Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử
nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị,
công nghệ mới
Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công
nghệ tự động tích hợp cập nhật, xử lý, lƣu
trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ
liệu, xây dựng maket các loại bản đồ tài
nguyên nƣớc
Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều
hòa, phân bổ tài nguyên nƣớc: duy trì dòng
chảy tối thiểu, chuyển nƣớc trong và ngoài
lƣu vực sông
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác
lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ tiêu đánh
giá tính bền vững và hiệu quả trong khai
thác và sử dụng tài nguyên nƣớc.
Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy
luật hình thành và hoạt động của những yếu
tố tác động đến tà nguyên nƣớc để đề xuất
các giải pháp ứng phó
Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng
pháp, công nghệ, quy trình đánh giá và dự
báo tài nguyên nƣớc

4

5

6

7

8

9

10

11

Số lƣợng đề
tài
Số đề Tỷ lệ
tài
%

Kinh phí thực
hiện
triệu
Tỷ lệ
đồng
%

4

8,2

3746

6,3

6

12,2

6807

11,4

-

-

-

-

12

24,5

17856,4

30,0

3

6,1

2983

5,0

5

10,2

6065

10,2

2

4,1

2278,4

3,8

1

2,0

1240

2,1

9

18,4

20

11,0

1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chƣơng
trình
Về mục tiêu của chương trình:
Trong số 49 đề tài thuộc chƣơng trình đã triển khai thực hiện bám sát 03 mục
tiêu đề ra của chƣơng trình, trong đó có những đề tài nghiên cứu tổng hợp theo 2 hoặc
3 mục tiêu của chƣơng trình cụ thể nhƣ sau:
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- Đối với mục tiêu nghiên cứu phục vụ xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, thể
chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên
nƣớc, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 17 đề tài
đã dự thảo quy định trong lĩnh vực và đã sử dụng để ban hành 04 Nghị định, 01 dự
thảo nghị định và 15 thông tƣ.
- Đối với mục tiêu nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ,
phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục
vụ công tác điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài
nguyên nƣớc, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 21
đề tài đã ứng dụng thử nghiệm các công cụ phƣơng pháp, thiết bị để điều tra, đánh giá,
tạo nguồn cấp nƣớc cho huyện Côn Đảo, hệ phƣơng pháp xác định dòng chảy tối thiểu
trên một số sông, cơ sở lý luận về giải pháp trữ nƣớc ở một số vùng, tầng chứa nƣớc,
bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc, mô hình giám sát, điều hành hệ thống liên hồ chứa,
và một số kết quả ứng dụng khác.
- Đối với mục tiêu nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành
và hoạt động của những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp
ứng phó, đƣợc đánh giá đạt so với yêu cầu. Trên cơ sở Kết quả nghiên cứu của 16 đề
tài đã đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn, các yếu tố khác
tác động đén dòng chảy trên sông, đến nguồn nƣớc dƣới đất và đề xuất các giải pháp
quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn nƣớc.
Về cơ bản giai đoạn 2010-2015, Chƣơng trình khoa học và công nghệ về tài
nguyên nƣớc đã đáp ứng đƣợc các mục tiêu của Chƣơng trình. Kết quả thực hiện cho
thấy gai đoạn này tập trung xây dựng và hoàn thiện văn cơ chế chính sách nhằm thúc
đẩy các hoạt động quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc theo Luật Tài nguyên
nƣớc năm. Hƣớng nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều
tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên nƣớc và các
giải pháp ứng phó với sự suy giảm, cạn kiệt tài nguyên nƣớc đã đƣợc triển khai nhƣng
vẫn còn hạn chế. Đây là những vấn đề đã đƣợc đề xuất nghiên cứu trong giai đoạn tiếp
theo của lĩnh vực tài nguyên nƣớc.
Về nội dung của chương trình:
Chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý, khai thác
hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai đoạn 2010-2015, đƣợc phê
duyệt với 11 nội dung nghiên cứu tập trung vào 02 nhóm vấn đề sau:
Nhóm các vấn đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách:
1. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức
quản lý tài nguyên nƣớc (TNMT.02.32, TNMT.02.61)
Các đề tài đã xác đinh đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn của việc phân cấp quản
lý tài nguyên nƣớc; đề xuất nội dung, nguyên tắc, điều kiện, lộ trình phân cấp và đề
xuất phƣơng án phân cấp trong công tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc. Đề xuất
các phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên ngành về tài nguyên
nƣớc để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nƣớc về tài
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nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và
xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế.
2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế
trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên nƣớc
(quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; các phƣơng án, biện pháp tạo
nguồn thu và các hình thức ƣu đãi kinh tế;...) (TNMT.02.02; TNMT.02.42;
TNMT.02.49; TNMT.02.56).
Các nghiên cứu tạo cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về
tài nguyên nƣớc nhƣ: sở hữu tài nguyên nƣớc; xây dựng các chính sách thực hiện quyền
sở hữu tài nguyên nƣớc và bảo vệ quyền sở hữu tài nguyên nƣớc; Xác định nội dung, đối
tƣợng, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc; Đề xuất
giải pháp nhằm tăng cƣờng lƣợng cung cấp cho nƣớc dƣới đất thành phố Hà Nội; Đề xuất
phƣơng pháp ƣớc tính giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong quy hoạch tài nguyên nƣớc.
3. Nghiên cứu đề xuất phƣơng thức quản lý, điều tra, quy hoạch, bảo vệ tài
nguyên nƣớc quốc gia và lƣu vực sông.
Các đề tài thuộc nội dung này đã tập trung nghiên cứu phục vụ công tác quản lý
và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc gồm: Đánh giá đƣợc tác động của việc sử dụng
nƣớc phía thƣợng lƣu đến tài nguyên nƣớc lƣu vực sông Hồng (TNMT.02.09); Xu thế
biến động nguồn nƣớc và các biện pháp quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn
nƣớc lƣu vực sông Đà (TNMT.02.10); Xác định nguyên nhân khan hiếm và ô nhiễm
nƣớc dƣới đất tại một số khu vực karst Tây bắc (TNMT.02.28); Đề xuất tiêu chí xác
định chức năng của nguồn nƣớc (TNMT.02.40).
4. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách phân phối, khai thác hợp lý, hiệu quả,
bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia.
Với nội dung này các đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các cơ chế chính
sách phục vụ phát bền vững tài nguyên nƣớc: Đề xuất tiêu chí và xây dựng quy định
phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất, nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và nguồn
nƣớc cần phục hồi nhằm hƣớng dẫn thi hành Luật tài nguyên nƣớc (TNMT.02.19); Đề
xuất các quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp (TNMT.02.20); Đề xuất các
quy định về hành lang bảo vệ sông, hồ phù hợp, bảo đảm triển khai thực thi hiệu quả
các quy định liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.20);
Xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỉ lệ chia sẻ nguồn nƣớc để xây dựng phƣơng pháp
phân bổ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc phù hợp điều kiện,
hoàn cảnh Việt nam (TNMT.02.26); Đề xuất quy định về ƣu đãi đối với một số hoạt
động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong công nghiệp (TNMT.02.57); Đề xuất hình thức,
mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc
(TNMT.02.45); Đề xuất nội dung, phƣơng pháp xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu lấy
nƣớc sinh hoạt (TNMT.02.60).
5. Nghiên cứu, dự báo tác động của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa phục vụ
việc hoàn thiện chiến lƣợc, chính sách tài nguyên nƣớc. Trong giai đoạn 2010-2015
nội dung này chƣa đƣợc nghiên cứu, tuy nhiên đã đƣợc nghiên cứu ở cấp cơ sở đề
hoàn thiện hồ sơ tham gia Công ƣớc về Luật sử dụng các nguồn nƣớc liên quốc gia
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cho các mục đích phi giao thông thủy đã đƣợc Chủ tịch nƣớc Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam Trƣơng Tấn Sang đã ký ban hành Quyết định số 818/2014/QĐ-CTN
về việc Việt Nam gia nhập Công ƣớc. Đây là một trong những căn cứ để tổ chức triển
khai các đề tài trong giai đoạn tới.
Nhóm các vấn đề liên quan đến công nghệ:
1. Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết
bị, công nghệ mới, hiện đại phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và giám sát tài nguyên
nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc; quản lý và
bảo vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và khôi phục các
nguồn nƣớc bị ô nhiễm...
Đã triển khai thực hiện 12 đề tài, kết quả nghiên cứu tạo cơ sở phục vụ công tác
quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên nƣớc: Các giải pháp phát triển, khai
thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc phục vụ phát triển kinh tế xã hội
huyện đảo Côn Đảo (TNMT.02.04); Bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu
trên sông (TNMT.02.07): Xác định nội dung, phƣơng pháp tính, tổng hợp, thống kê
các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc (TNMT.02.08); Bộ chỉ số đánh giá khả năng tự bảo vệ
các tầng chứa nƣớc (TNMT.02.14); Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lƣu trữ nƣớc
mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất các đảo Đông Bắc Việt Nam (TNMT.02.16);
Các giải pháp trữ, giữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất trên địa bàn vùng khô hạn
đồng bằng ven biển lƣu vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận (TNMT.02.18);
Các giải pháp tăng cƣờng quản lý, phòng tránh và giảm thiệt hại trên hệ thống sông Vu
Gia – Thu Bồn (TNMT.02.25); Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các
thấu kính nƣớc nhạt nông khu vực ven biển (TNMT.02.27); Bộ chỉ tiêu giám sát
nguồn nƣớc phục vụ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc (TNMT.02.31); Đánh
giá lƣợng cung cấp thấm bổ cập cho nƣớc dƣới đất bằng mô hình số thủy văn
(TNMT.02.36); Hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc phục vụ việc điều hành, điều phối
trên lƣu vực sông (TNMT.02.43); Mô hình đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ các hồ
chứa nƣớc cho các tầng chứa nƣớc (TNMT.02.50)
2. Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ tự động tích hợp cập nhật, xử
lý, lƣu trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng maket các loại bản đồ
tài nguyên nƣớc.
Kết quả nghiên cứu đã xác lập đƣợc: Mô hình phân tích hệ thống phục vụ phân
bổ tối ƣu tài nguyên nƣớc trên lƣu vực sông trên cơ sở so sánh các yếu tố kinh tế kỹ
thuật (TNMT.02.03); Bộ bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên
nƣớc (TNMT.02.06); Hệ thống thông tin trực tuyến cung cấp thông tin cơ bản các dự
án lĩnh vực tài nguyên nƣớc (TNMT.02.48).
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3. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa, phân bổ tài nguyên nƣớc: duy
trì dòng chảy tối thiểu, chuyển nƣớc trong & ngoài lƣu vực sông...; bảo vệ nguồn
nƣớc, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nƣớc gây ra...;
Đã xác định đƣợc các nguyên nhân thay đổi tỷ lệ phân phối dòng chảy sông
Hồng sang sông Đuống và đề xuất định hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phân
phối dòng chảy hợp lý (TNMT.02.23); Hệ phƣơng pháp đánh giá và đề xuất ngƣỡng
khai thác hợp lý nhằm giảm thiểu nguy cơ sụt lún mặt đất do khai thác nƣớc dƣới đất
trong trầm tích bở rời (TNMT.02.34); Phƣơng pháp xác định ngƣỡng trữ lƣợng khai
thác của tầng chứa nƣớc khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan (TNMT.02.35); Các biện
pháp quản lý liên quan đến sự thay đổi dòng chảy mùa cạn trên sông Tiền và sông Hậu
(TNMT.02.44); Quy trình xác định khả năng chuyển nƣớc giữa các lƣu vực sông
(TNMT.02.46).
4. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phƣơng pháp, nội dung, chỉ
tiêu đánh giá tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và sử dụng tài nguyên nƣớc.
Đã xác lập đƣợc các chỉ số đánh giá tính bền vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất
(TNMT.02.15) và phƣơng pháp, quy trình tính toán bộ chỉ số bền vững lƣu vực sông
trong điều kiện của Việt Nam (TNMT.02.59)
5. Nghiên cứu xác định các nguyên nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nƣớc để đề xuất các giải pháp ứng phó.
Đã đánh giá tác động của hiện tƣợng El-Nino đến dòng chảy cạn và đề xuất cơ
chế tích nƣớc sớm của các hồ chứa trong các năm có El Nino nhằm bổ sung nguồn
nƣớc trong trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu vực hạ lƣu sông Hồng (TNMT.02.24)
6. Nghiên cứu, đề xuất nội dung, phƣơng pháp, công nghệ, quy trình đánh giá
và dự báo tài nguyên nƣớc.
Kết quả thực hiện 9 đề tài thuộc nội dung này đã đề xuất các phƣơng pháp và
quy trình công nghệ nhƣ: Phƣơng pháp tính toán lƣợng nƣớc buôn bán ảo
(TNMT.02.05); Phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm năng nguồn nƣớc mặt phục vụ
việc thông báo tiềm năng nguồn nƣớc hằng năm (TNMT.02.13); Phƣơng pháp xác
định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến
Hƣng Yên (TNMT.02.33); Cơ sở khoa học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc theo quan
điểm nƣớc ảo đối với một số sản phẩm nông nghiệp (TNMT.02.37); Bộ chỉ số căng
thẳng tài nguyên nƣớc có xét đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
(TNMT.02.38); ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN)
trong tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài nguyên nƣớc mặt (TNMT.02.47); Mô
hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm mặn các tầng chứa nƣớc ven biển
(TNMT.02.52). Đánh giá trữ lƣợng và diễn biến xâm nhập mặn nƣớc dƣới đất các tầng
chứa nƣớc Đệ tứ vùng đồng bằng sông Hồng bằng phần mềm GMS (TNMT.02.54);
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Ứng dụng mô hình chất lƣợng nƣớc MIKE 11 trong đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc
thải của nguồn nƣớc là sông, suối (TNMT.02.55).
Về các chỉ tiêu đánh giá của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 49 đề tài thuộc chƣơng trình so với các chỉ tiêu đã đề ra
cụ đƣợc thể hiện trong bảng 2:
Bảng 2: Đánh giá kết quả đạt đƣợc so với chỉ tiêu của Chƣơng trình

TT

1

2

3

4

Chỉ tiêu

Mức đánh giá

Đánh giá so với chỉ tiêu
Tỷ
Chƣa Không
Đạt
lệ %
đạt
đạt

100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc
Về trình
công bố trên tạp chí khoa học công
độ khoa
73,5
nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc
học
tế.
40% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
Về ứng
công nghệ đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên
dụng vào
và Môi trƣờng chấp thuận và cho phép 40,4
thực tiễn
triển khai trong quản lý tài nguyên
nƣớc.
10% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc
Về đào
góp phần đào tạo ít nhất là 01 tiến sỹ 14
tạo
hoặc 01 thạc sỹ.
30% đề tài/dự án có kết quả cung cấp
cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ
cho việc đề xuất xây dựng và hoàn
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và 35
thể chế quản lý, khai thác, sử dụng,
bảo vệ và phát triển bền vững tài
Về
cơ
nguyên nƣớc
cấu
20% đề tài/dự án có kết quả trong việc
nhiệm vụ
xác định các nguyên nhân hình thành
khi
kết
& cơ chế hoạt động của những tác
thúc
động đến tài nguyên nƣớc phục vụ 23
chƣơng
nâng cao khả năng dự báo diễn biến
trình
bất lợi về tài nguyên nƣớc để đề xuất
các biện pháp ứng phó
50% đề tài/dự án có kết quả áp dụng,
thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp,
thiết bị, công nghệ tiên tiến trong quản 35
lý, điều tra, giám sát, dự báo, quy
hoạch và bảo vệ tài nguyên nƣớc

x

x

x

x

x

x

- Về trình độ khoa học đạt tỷ lệ 73,5/100% do giai đoạn 2010- 2015 các đề tài
nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về tài nguyên nƣớc
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do đó việc công bố các kết quả nghiên cứu còn hạn chế. Hơn nữa trong giai đoạn đầu
triển khai thực hiện chƣơng trình, khi khi xây dựng thuyết minh nhiệm vụ, đơn vị quản
lý chƣa chú trọng sử dụng chỉ tiêu này nhƣ là chỉ tiêu bắt buộc đối với tất cả các nhiệm
vụ khi đăng ký.
Về áp dụng, thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ tiên tiến
trong quản lý, điều tra, giám sát, dự báo, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên nƣớc đạt tỷ lệ
35/50%. Các sản phẩm công nghệ của các đề tài đề xuất mới đang đƣợc áp dụng thử
nghiệm tại các đơn vị trong điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc đang dần hoàn thiện để
thống nhất và triển khai áp dung trong giai đoạn tới.
2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
Nội dung đề ra của Chƣơng trình với 02 nhóm các vấn đề đó là: Nhóm các vấn
đề liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách và Nhóm các vấn đề liên quan đến công
nghệ, theo đó kết quả nghiên cứu của các đề tài đã và đang triển khai hiện đầy đủ nội
dung khối lƣợng nghiên cứu theo đề cƣơng đã đƣợc phê duyệt cơ bản đáp ứng đƣợc
yêu cầu đề ra và phù hợp với sản phẩm của cụ thể nhƣ sau:
Về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật tài nguyên nƣớc: Đã xây dựng đƣợc
cơ sở khoa học phục vụ cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền
vững tài nguyên nƣớc quốc gia đã đƣa ra đƣợc các luận chứng nhƣ: Xác định mức sử
dụng nƣớc trong một số hoạt động sản xuất công nghiệp; Xác lập quyền sở hữu tài
nguyên nƣớc nhƣ một loại tài sản; khai thác, sử dụng và quản lý tổng hợp tài nguyên
nƣớc; khung cơ chế, thể chế, chiến lƣợc, chính sách, tổ chức quản lý tài nguyên nƣớc
nhƣ: Phân loại nguồn nƣớc; Quy định hành lang bảo vệ sông hồ; Cơ chế tích nƣớc các
hồ chứa; Cơ chề và tỷ lệ chia sẻ nguồn nƣớc; Chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc; Phân cấp
quản lý và các mô hình cơ quan quản lý tài nguyên nƣớc...
Về ứng dụng công nghệ trong điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc: Đã tạo ra các
công cụ, phƣơng pháp, công nghệ mới, để áp dụng, thử nghiệm trong điều tra, giám
sát, quy hoạch, quản lý, xử lý, lƣu trữ, tính toán tài nguyên nƣớc phù hợp với điều kiện
Việt Nam nhƣ: Phƣơng pháp tính toán lƣợng nƣớc buôn bán ảo; Phƣơng pháp xác định
dòng chảy tối thiểu; Quy trình đánh giá khả năng tự bảo vệ của nƣớc dƣới đất; Đánh
giá tính bền vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất và quy định phân loại nguồn nƣớc;
Phƣơng pháp dự báo tiềm năng nguồn nƣớc; Bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; Bộ bản
đồ chuẩn cho công tác điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc; Phân bổ hợp lý nguồn nƣớc
trong quy hoạch tài nguyên nƣớc; Mô hình phân tích hệ thống để phân bổ tài nguyên
nƣớc; Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt nông
khu vực ven biển…Đây là các công nghệ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý và
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điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc phục vụ thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia tài nguyên
nƣớc.
Về công bố khoa học: Theo thống kê kết quả thực hiện của 49 đề tài đã thực
hiện, có 36 đề tài công bố 48 bài trên các tạp chí khoa học trong nƣớc các hội nghị
khoa học chuyên ngành và 03 bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa
học nƣớc ngoài. (05 đề tài công bố 02 bài báo; Đề tài TNMT.02.08, Chủ nhiệm
Nguyễn Kiên Dũng công bố 03 bài báo; Đề tài TNMT.02.18, Chủ nhiệm Nguyễn
Minh Khuyến công bố 02 bài báo trong nƣớc và 03 bài báo quốc tế). Ngoài ra còn có
02 báo cáo tham luận tại hội thảo, hội nghị chuyên ngành.
Tài liệu hƣớng dẫn:
- Kết quả nghiên cứu các đề tài thuộc nhóm đề xuất cơ chế chính sách pháp luật
tài nguyên nƣớc đã hỗ hỗ trợ xây dựng các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn triển khai
thi hành Luật tài nguyên nƣớc 2012 phục vụ công tác quản lý và điều tra cơ bản tài
nguyên nƣớc.
- Các đề tài thuộc nhóm công nghệ đã nghiên cứu đề xuất các quy trình công
nghệ, giải pháp phục vụ quản lý khai thác, sử dụng hợp lý và điều tra cơ bản tài
nguyên nƣớc gồm:
+ Bộ công cụ nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông;
+ Quy trình thu gom nƣớc mƣa bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất ở các đảo;
+ Quy trình đánh giá khả năng tự bảo vệ của nƣớc dƣới đất và đánh giá tính bền
vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất.
+ Quy trình công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu kính nƣớc nhạt
nông khu vực ven biển;
+ Hƣớng dẫn đánh giá lƣợng cung cấp thấm bổ cập cho nƣớc dƣới đất bằng mô
hình số thủy văn;
+ Hƣớng dẫn xây dựng mô hình đánh giá lƣợng cung cấp thấm từ các hồ chứa
nƣớc cho các tầng chứa nƣớc;
+ Hƣớng dẫn tính toán lƣợng nuớc buôn bán ảo;
+ Phƣơng pháp xác định, dự báo tiềm năng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc thông
báo tiềm năng nguồn nƣớc hằng năm;
+ Hƣớng dẫn ứng dụng mạng nơron nhân tạo (Artificial Neural Network ANN) trong tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài nguyên nƣớc mặt
+ Hƣớng dẫn xây dựng mô hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình nhiễm
mặn các tầng chứa nƣớc ven biển
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+ Hƣớng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông,
suối bằng mô hình MIKE 11.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chƣơng trình
Các kết quả nghiên cứu các đề tài theo 02 nội dung chính của Chƣơng trình đã
đƣợc ứng dụng trong quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cụ thể nhƣ sau:
- Các đề tài nghiên cứu phục vụ xây dựng và ban hành văn bản hƣớng dẫn thị
hành luật tài nguyên nƣớc, đến nay đã ban hành 04 Nghị định, 01 dự thảo nghị định và
15 thông tƣ:
+ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nƣớc;
+ Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng
sản;
+ Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy
định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc;
+ Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy
định về ƣu đãi đối với hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả;
+ Dự thảo Nghị định quy định mức thu, phƣơng pháp tính, phƣơng thức thu,
chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc.
+ 15 Thông tƣ quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nƣớc, chất lƣợng nƣớc
dƣới đất và điều tra đánh giá tài nguyên nƣớc mặt và nƣớc dƣới đất; Thông tƣ quy
định về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc và xả nƣớc thải vào
nguồn nƣớc; Thông tƣ quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nƣớc; Thông tƣ quy
định về quan trắc, giám sát tài nguyên nƣớc; Thông tƣ quy định việc hành nghề khoan
nƣớc dƣới đất; Thông tƣ quy định điều kiện năng lực của đơn vị thực hiện điều tra cơ
bản về tài nguyên nƣớc, đơn vị tƣ vấn lập quy hoạch tài nguyên nƣớc.
+ Đề xuất các phƣơng án xây dựng mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên
ngành về tài nguyên nƣớc để trình các cấp có thẩm quyền kiện toàn tổ chức bộ máy
quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc từ Trung ƣơng đến cơ sở, phù hợp với điều kiện
thực tế của Việt Nam và xu thế phát triển trong nƣớc và quốc tế.
- Các kết quả nghiên cứu về công nghệ đã đƣợc ứng dụng trực tiếp trong quy
hoạch, điều tra, đánh giá và dự báo tài nguyên nƣớc tại các đơn vị thuộc Bộ tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc nhƣ: đề án bảo vệ
nƣớc dƣới đất ở các đô thị lớn; đề án lập quy hoạch tài nguyên nƣớc; xây dựng quy
trình vận hành liên hồ chứa và Nghiên cứu đánh giá việc khai thác sử dụng nƣớc ngầm
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và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất khu vực TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đồng
bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết trƣớc mắt và lâu dài...
Mặc dù các kết quả đã đƣợc ứng dụng trực tiếp trong công tác quản lý và điều
tra đánh giá tài nguyên nƣớc trong những năm gần đây nên chƣa thể đánh giá đánh giá
chi tiết về hiệu quả việc ứng dụng kết quả nghiên cứu của chƣơng trình.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Việc triển khai thực hiện các đề tài đều có sự tham gia của các Viện nghiên cứu,
trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đều góp phần trực tiếp gián tiếp
trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của các Viện nghiên cứu, trƣờng đại học.
Qua việc thực hiện các đề tài các cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì đã phần nào nắm
bắt đƣợc và vận dụng tƣơng đối thành thạo những kết quả nghiên cứu mới nhất của các
công trình đã đƣợc công bố trên thế giới. Kết quả 05 đề tài đã hỗ trợ và đào tạo đƣợc
02 tiến sỹ và 07 thạc sỹ.
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 49 đề tài thuộc Chƣơng trình đã có những đóng góp lớn
trong việc nâng cao trình độ công nghệ của lĩnh vực tài nguyên nƣớc và góp phần nâng
cao hiệu quả công tác quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc.
- Góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Luật tài nguyên nước năm
2012.
Kết quả nghiên cứu của 04 đề tài đã góp phần xây dựng văn bản quy pháp pháp
luật, cụ thể: TNMT.02.45: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hình thức,
mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc phục vụ việc
triển khai thi hành Luật tài nguyên nƣớc; TNMT.02.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn quy định hành lang bảo vệ sông, hồ; TNMT.02.57: Nghiên cứu, đề xuất quy
định về ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết kiệm trong công nghiệp;
TNMT.02.42: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất nội dung, đối tƣợng thu
tiền cấp quyền, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nƣớc
phục vụ việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nƣớc. TNMT.02.61: Nghiên cứu cơ
sở khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình cơ quan quản lý chuyên ngành
tài nguyên nƣớc.
Sản phẩm của các đề tài trên là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng
một số Điều trong các Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn Luật tài nguyên nƣớc đã
đƣợc ban hành.
- Góp phần nâng cao công nghệ phục vụ quy hoạch, điều tra, đánh giá và dự
báo tài nguyên nước: Các đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ, phƣơng pháp, mô
hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong điều tra cơ bán tài nguyên nƣớc:
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TNMT.02.03: Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý
nguồn nƣớc trong quy hoạch tài nguyên nƣớc; TNMT.02.06: Nghiên cứu xây dựng bộ
bản đồ chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nƣớc; TNMT.02.26: Nghiên
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỷ lệ chia sẻ
nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống thiếu nƣớc; áp dụng thí điểm cho lƣu vực
sông Đồng Nai.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Công tác quản lý Chƣơng trình gia đoạn 2010-2015 đƣợc tổ chức tuân thủ các
quy định của pháp luật khoa học và công nghệ
Việc xây dựng kế hoạch hàng năm đƣợc thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo
công khai, minh bạch trong đề xuất các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nƣớc. Các
danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm và các thông tin về nhiệm vụ đã
đƣợc đánh giá, nghiệm thu đều đƣợc đƣa công khai lên trang thông tin điện tử của Bộ
để các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ của Bộ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên theo đúng quy định, do đó luôn giải quyết
kịp thời các khó khăn vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị chức năng trong Bộ đƣợc thực hiện có
hiệu quả tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc chƣơng trình.
Việc phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng năm chƣa đáp ứng kịp theo thiết độ
thực hiện đƣợc phê duyệt dẫn đến nhiều đề tài phải kéo dài thời gian thực hiện.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Chƣơng trình khoa học và công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu khoa học và công
nghệ phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nƣớc quốc gia đáp
ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, giai
đoạn 2010-2015" đã thực hiện 49 đề tài theo 02 nhóm nội dung chính về: thể chế, cơ
chế, chính sách và công nghệ. Kết quả nghiên cứu đã có nhiều đóng góp cho công tác
quản lý và điều tra cơ bản tài nguyên nƣớc cụ thể nhƣ sau:
1. Đã nghiên cứu và đề xuất các mô hình kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý tài
nguyên nƣớc trình các cấp thẩm quyền phê duyệt.
2. Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về
tài nguyên nƣớc phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững tài
nguyên nƣớc quốc gia.
3. Đã xây dựng các quy trình công nghệ phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và
giám sát tài nguyên nƣớc; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên
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nƣớc; quản lý và bảo vệ tài nguyên nƣớc; bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất; xử lý và
khôi phục các nguồn nƣớc bị ô nhiễm...
Một số vấn đề tồn tại
Quá trình triển khai thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực tài nguyên nƣớc giai đoạn
2010-2015 còn một số những tồn tại sau:
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài đƣợc phê duyệt với thời
gian 24 tháng, nhƣng do hạn chế về kinh phí nên việc phân bổ cho kinh phí của các
năm chƣa đáp ứng đƣợc tiến độ đề ra theo thuyết minh đề tài;
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do
các đơn vị chủ trì thực hiện, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan,
do vậy kết quả chủ yếu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ
trì;
- Về trình độ khoa học: Các đề tài tập trung nghiên cứu, áp dụng những kết quả
của các công trình nghiên cứu đƣợc công bố trên thế giới. Việc nghiên cứu ứng dụng,
thử nghiệm các công cụ, phƣơng pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với
điều kiện Việt Nam phục vụ công tác điều tra, giám sát, quy hoạch, quản lý, bảo vệ và
phát triển bền vững tài nguyên nƣớc chƣa đƣợc tập trung quan tâm nghiên cứu sâu cần
ƣu tiên triển khai trong giai đoạn tới.
Các giải pháp:
- Phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng năm phù hợp theo nội dung nghiên cứu,
tập trung ƣu tiên kinh phí cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn
thiện công tác xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc;
- Việc xác định danh mục các nhiệm vụ cần đƣợc xem xét và đánh giá theo mục
tiêu, nội dung, sản phẩm và các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra của khung chƣơng trình;
- Tăng cƣờng sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị quản lý với các Viện, Trung
tâm và trƣờng đại học cũng nhƣ các địa phƣơng trong việc triển khai thực hiện các đề
tài, dự án nhằm huy động đƣợc sức mạnh tối đa trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai
ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
- Tập trung nghiên cứu vào các nội dung của nhóm các vấn đề về công nghệ,
trong đó chú trọng đến các công nghệ mới để triển khai áp dụng cho công tác quản lý,
quy hoạch, điều tra cơ bản về tài nguyên nƣớc và các biện pháp khai thác, sử dụng tiết
kiệm, hiệu quả tài nguyên nƣớc. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất những nội dung nghiên
cứu nhằm đề xuất các biện pháp, công cụ kinh tế trong lĩnh vực;
- Tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện các đề
tài, dự án khoa học để kịp thời hỗ trợ các đề tài về nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu.
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D. KIẾN NGHỊ
Qua tổng kết đánh giá 5 năm triển khai thực hiện, Chƣơng trình có những kiến
nghị sau:
- Việc xác định danh mục các nhiệm vụ cần đƣợc xem xét và đánh giá theo mục
tiêu, nội dung, sản phẩm và các tiêu chí, chỉ tiêu đề ra của khung chƣơng trình nhằm
đảm bảo sự cân đối giữa các nội dung và đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng trình;
- Đẩy mạnh việc ứng công nghệ thông tin, viễn thám, công cụ mô hình toán, tự
động hóa và cải tiến công nghệ trong điều tra, đánh giá, dự báo, vận hành điều tiết
nƣớc, giám sát tài nguyên nƣớc, kiểm soát các hoạt động gây ô nhiễm, suy thoái, cạn
kiệt nguồn nƣớc; nhân rộng các mô hình quản lý; sử dụng nƣớc tiết kiệm, hiệu quả;
biện pháp trữ nƣớc, bổ sung nhân tạo nƣớc dƣới đất.
- Phân bổ kinh phí cho các đề tài hàng năm phù hợp theo nội dung nghiên cứu,
tập trung ƣu tiên kinh phí cho việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn
thiện công tác xây dựng thể chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc;
- Tăng cƣờng sự phối hợp, hợp tác giữa các đơn vị quản lý với các Viện, Trung
tâm và trƣờng đại học cũng nhƣ các địa phƣơng trong việc triển khai thực hiện các đề
tài, dự án nhằm huy động đƣợc sức mạnh tối đa trong nghiên cứu, đào tạo và triển khai
ứng dụng các kết quả nghiên cứu;
- Tăng cƣờng công tác quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc thực hiện các đề
tài, dự án khoa học để kịp thời hỗ trợ các đề tài về nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.03/10-15

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng
lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và bảo tồn
di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất nƣớc giai đoạn 2010 - 2015”, mã số
TNMT.03/10-15
2. Thời gian thực hiện: 2010 - 2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc Chƣơng trình đã thực hiện: 47 đề tài, trong đó:
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện: 26 đề tài;
- Viện Khoa học địa chất và khoáng sản thực hiện: 17 đề tài;
- Tổng cục Môi trƣờng: 03 đề tài;
- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: 01 đề tài;
Danh mục nhƣ Phụ lục kèm theo
4. Kinh phí: Tổng kinh phí phê duyệt là 61.626 triệu đồng, trong đó:
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản: 32.432 triệu đồng;
- Viện Khoa học địa chất và khoáng sản: 22.428 triệu đồng;
- Tổng cục Môi trƣờng: 5.108 triệu đồng;
- Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ: 1.658 triệu đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình
5.1. Mục tiêu:
1. Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ
bản địa chất và tài nguyên khoáng sản; phát hiện khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt
Nam; tai biến địa chất;
2. Xây dựng các phƣơng pháp đánh giá giá trị kinh tế một số loại khoáng sản và
tài nguyên địa chất ở Việt Nam để quản lý và sử dụng hợp lý.
5.2. Nội dung:
1. Nghiên cứu, đánh giá giá trị kinh tế của một số loại khoáng sản đã phát hiện
ở Việt Nam làm cơ sở phục vụ việc đấu thầu khoáng sản, khoanh định các khu vực dự
trữ khoáng sản. Nghiên cứu, đánh giá triển vọng một số loại hình khoáng sản mới và
khả năng sử dụng chúng;
2. Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp hiện đại để phát hiện các mỏ
quặng ẩn sâu ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực đã đƣợc
đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới sâu);
3. Nghiên cứu xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt Nam;
4. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại,cải tiến các trang thiết bị phục vụ
điều tra địa chất khoáng sản và quan trắc môi trƣờng địa chất phù hợp với điều kiện
Việt Nam;
5 Nghiên cứu tiêu chí đánh giá hoạt động của các đứt gãy khu vực và dự báo
mức độ gây ra tai biến địa chất của chúng;
6. Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho công tác điều tra cơ bản về bản đồ
địa chất và điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản;
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7. Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định các di sản địa chất, công
viên địa chất ở Việt Nam;
8. Nghiên cứu xác lập một số phân vị địa chất điển hình ở Việt Nam phục vụ
công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản;
9. Nghiên cứu tổng hợp, biên tập phục vụ xuất bản các ấn phẩm về địa chất, tài
nguyên khoáng sản.
5.3. Dự kiến sản phẩm
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, bản đồ chuyên
đề, các công trình khoa học và công nghệ (KH&CN) công bố rộng rãi, tài liệu tập
huấn; định hƣớng mới trong địa chất (công viên địa chất, địa chất địa y học, khoáng
sản mới); Quy trình, quy chuẩn;
2. Công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong dự
báo các mỏ quặng ẩn ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực
đã đƣợc đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới sâu) đƣợc kiểm chứng
bằng các công trình khoan, cảnh báo tai biến địa chất và giám sát biến động tài nguyên
khoáng sản, địa chất môi trƣờng;
3. Các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên địa chất và khoáng sản;
4. Các mô hình mỏ quặng điển hình ở Việt Nam;
5. Cải tiến đƣợc các trang thiết bị điều tra địa chất và quan trắc môi trƣờng địa
chất dựa trên công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện địa hình và đặc điểm địa chất
khoáng sản của Việt Nam;
6. Nghiên cứu xác lập các phân vị địa chất điển hình ở Việt Nam;
7. Atlat, cơ sở dữ liệu, xuất bản phẩm về tài nguyên khoáng sản;
8. Kết quả đào tạo, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ trong điều tra cơ
bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, đánh giá giá trị kinh tế khoáng sản và giám sát
biến động tài nguyên khoáng sản, địa chất môi trƣờng.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 50% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
quy trình công nghệ, quy chuẩn kỹ thuật đề xuất đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
chấp thuận cho phép triển khai trong quản lý nhà nƣớc về tài nguyên khoáng sản và
hình thành các đề án điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản và địa chất môi trƣờng;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 10% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc
chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 60% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo
ít nhất 01 thạc sỹ trở lên;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 70% đề tài/dự án có kết quả làm tiền đề cho việc ứng dụng điều tra cơ bản về
địa chất khoáng sản và đánh giá tài nguyên khoáng sản;
- 25% đề tài/dự án có kết quả đƣợc ứng dụng phục vụ trực tiếp cho việc quy
hoạch khai thác, sử dụng hợp lý di sản địa chất và công viên địa chất Việt Nam; đấu
thầu khoáng sản, khoanh định các khu vực dự trữ khoáng sản;
- 5% đề tài/dự án có kết quả đƣợc ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý tài
nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trƣờng.
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B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung Chương trình
Trong giai đoạn 2010 - 2015 chƣơng trình đã triển 47 đề tài. Số lƣợng đề tài
đƣợc phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung của chƣơng trình. Mỗi nội dung thƣờng
có từ 3 đến 6 đề tài, nhiều nhất là 17 đề tài (nội dung 4); nội dung 8 không có đề tài
triển khai. Tuy nhiên, một số đề tài có thể giải quyết đồng thời hai nội dung khác nhau
của Chƣơng trình. Trong báo cáo này, số liệu thống kê đề tài tƣơng ứng với một nội
dung chính mà đề tài giải quyết. Số lƣợng đề tài, kinh phí phân bổ của từng nội dung
đƣợc thể hiện tại bảng dƣới đây.

TT

Nội dung của Chƣơng trình

1

Nghiên cứu, đánh giá giá trị kinh tế của một số loại
khoáng sản đã phát hiện ở Việt Nam làm cơ sở phục
vụ việc đấu thầu khoáng sản, khoanh định các khu vực
dự trữ khoáng sản. Nghiên cứu, đánh giá triển vọng
một số loại hình khoáng sản mới và khả năng sử dụng
chúng
Nghiên cứu áp dụng tổ hợp các phƣơng pháp hiện đại
để phát hiện các mỏ quặng ẩn sâu ở Việt Nam (độ sâu
gặp quặng từ 100 đến 500m, kể cả khu vực đã đƣợc
đánh giá, thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới
sâu)
Nghiên cứu xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt
Nam
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, cải tiến các
trang thiết bị phục vụ điều tra địa chất khoáng sản và
quan trắc môi trƣờng địa chất phù hợp với điều kiện
Việt Nam
Nghiên cứu tiêu chí đánh giá hoạt động của các đứt gãy
khu vực và dự báo mức độ gây ra tai biến địa chất của
chúng
Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho công tác điều
tra cơ bản về bản đồ địa chất và điều tra đánh giá tiềm
năng khoáng sản
Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định các di
sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam
Nghiên cứu xác lập một số phân vị địa chất điển hình ở
Việt Nam phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất,
khoáng sản
Nghiên cứu tổng hợp, biên tập phục vụ xuất bản các ấn
phẩm về địa chất, tài nguyên khoáng sản
Tổng cộng

2

3
4

5

6

7
8

9

Số lƣợng
đề tài
Số đề
%
tài

Kinh phí
thực hiện
Triệu
%
đồng

9

19,2

10.519

17,1

5

10,6

7.782

12,7

6

12,8

8.343

13,6

17

36,3

22.401

36,4

3

6,4

4 227

6,9

2

4,2

3 930

6,4

1

2,1

605

1

4

8,4

3 655

5,9

47

100

61.626

100
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1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của Chương
trình
Mục tiêu 1: Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ điều
tra cơ bản địa chất và tài nguyên khoáng sản; phát hiện khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ
Việt Nam; tai biến địa chất
Đã có 38 đề tài trong số 47 đề tài đƣợc thực hiện.
Mục tiêu 2: Xây dựng các phƣơng pháp đánh giá giá trị kinh tế một số loại
khoáng sản và tài nguyên địa chất ở Việt Nam để quản lý và sử dụng hợp lý.
Đã có 9 đề tài trong số 47 đề tài đƣợc thực hiện.
Kết quả của 47 đề tài đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật; quản lý hoạt động khoáng sản; đẩy mạnh hoạt động điều tra
cơ bản địa chất về khoáng sản và đánh giá địa chất môi trƣờng - tai biến địa chất.
Nhận xét đánh giá
(1). Các đề tài đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ sở kế
thừa các kết quả nghiên cứu trƣớc đây, cập nhật, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa
học hiện đại. Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu đề ra và có tính khả thi
cao. Các đề tài đã và đang thực hiện phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung; riêng nội
dung 7 (Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định các di sản địa chất, công viên
địa chất ở Việt Nam) chƣa đƣợc triển khai cấp Bộ; nguyên nhân chính là do Viện Khoa
học Địa chất và Khoáng sản đã triển thực hiện đề tài cấp Nhà nƣớc và đang trình đề án
chính phủ “Điều tra đánh giá tổng thể di sản và công viên địa chất Việt Nam”.
(2). Về chỉ tiêu các đề tài đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào tạo thạc sỹ trở lên:
có 13 luận án Tiến sỹ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu của các đề tài. Ví dụ đề tài mã
số TNMT.03.01 (ThS. Nguyễn Trƣờng Lƣu), TNMT.03.06 (ThS. La Thanh Long),
TNMT.03.06 (TS. Lại Mạnh Giàu), TNMT.03.23 (ThS Hồ Tiến Chung), TNMT.03.29
(ThS. Vũ Thị Hằng), TNMT.44 (ThS. Nguyễn Tâm), TNMT.03.52 (ThS. Dƣơng Ngọc
Tình),... và 19 luận văn thạc sỹ đƣợc các chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên chính tham
gia các đề tài thực hiện.
(3). Những nội dung từ 1 đến 4 là các nội dung cơ bản phục vụ triển khai chiến
lƣợc khoáng sản, cung cấp cơ sở khoa học cho công tác điều tra cơ bản địa chất về
khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản đến năm
2015, định hƣớng đến năm 2020.
(4). Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.
- Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất
định. Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa cơ sở nghiên cứu và đơn vị sản xuất còn bất
cập. Chƣa có hợp đồng chuyển giao nào đƣợc ký kết; một số đề tài nghiên cứu công
nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất khoáng sản do Viện Khoa học Địa chất và
Khoáng sản chủ trì thực hiện, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có nhu cầu nhận
chuyển giao cho các Liên đoàn sử dụng nhƣng chƣa đƣợc thực hiện. Một số kết quả đề
tài do các Liên đoàn thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện có khả năng áp
dụng trong thực tiễn sản xuất, nhƣng chỉ đƣợc chuyển giao công nghệ qua các mối
quan hệ, không thông qua cơ quan quản lý các cấp. (Atslat khoáng sản, cổ sinh địa
tầng).
- Chỉ có 01 đề tài (TNMT.03.20) sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ 3 thiết bị: Máy đo
phóng xạ đƣờng bộ; Máy đo từ MAPRO-01 và Máy thăm dò điện TDĐ-01. Nguyên
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nhân là do tâm lý các nhà khoa học chƣa tiếp cận với luật Sở hữu trí tuệ và Luật
chuyển giao công nghệ. Thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền và phổ biến, sửa đổi
hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản đã góp
phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ sửa đổi luật khoáng sản, nâng cao trình độ các
cán bộ tham gia trực tiếp trong các đơn vị, nhất là các kỹ năng ứng dụng phần mềm tin
học. Các đề tài đều đã tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách, nhƣ quy trình công
nghệ phục vụ điều tra đánh giá các khoáng sản kim loại đen, kim loại màu, kim loại
quý hiếm, nguyên liệu khoáng…, điều tra đánh giá về điều kiện địa chất môi trƣờng, ô
nhiễm môi trƣờng, tai biến địa chất để xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội;
đề xuất đƣợc công nghệ điều tra, thăm dò các loại khoáng sản ẩn sâu.
(5) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tài liệu Hƣớng dẫn kỹ thuật,
chuyên khảo.
Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một số thành tựu nhất
định. Trong số 38 đề tài đã kết thúc đã hoàn thành đƣợc 02 Nghị định, 01 Thông tƣ và
59 tài liệu Hƣớng dẫn, Chuyên khảo.
2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
- Công bố: Theo thống kê kết quả thực hiện của 18 đề tài đã nghiệm thu, đã có
50 bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa học trong nƣớc các hội nghị
khoa học chuyên ngành và 11 bài báo khoa học đƣợc công bố trong các tạp chí khoa
học nƣớc ngoài và các hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành tổ chức ở nƣớc ngoài.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của Chương trình
Một số kết quả nghiên cứu khoa học đã đƣợc chuyển giao cho địa phƣơng thực
hiện, ví dụ:
- Kết quả “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS, phân tích ảnh RADAR
phân giải cao và mô hình không gian GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa
chất và thảm họa môi trƣờng tự nhiên Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn“ đã chuyển
giao kết quả nghiên cứu cho Ủy ban Nhân dân các cấp huyện, xã cùng các ban, ngành
phòng chống thiên tai thuộc hai huyện Chợ Đồn và Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn;
- Kết quả “Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử
dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam” đã chuyển giao kết quả
cho Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn để tham
khảo, phục vụ xây dựng và phát triển bảo tồn và sử dụng hợp lý, quy hoạch Công viên
Địa chất Toàn cầu.
Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu đã đƣợc sử dụng trong các đề án điều tra cơ
bản địa chất về khoáng sản trong ngành.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Các đề tài trong quá trình thực hiện đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa
học và công nghệ cho các đơn vị thực hiện Đề tài. Thống kê 23 đề tài đã và đang kết
thúc đã góp phần đào tạo 04 tiến sỹ; 09 Nghiên cứu sinh đang thực hiện nghiên cứu
(chƣa bảo vệ) và 17 thạc sỹ đã bảo vệ thành công.
Ngoài ra, thông qua thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, các nhà khoa
học, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ đƣợc đào tạo, trƣởng thành qua các hoạt động
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nghiên cứu của các đề tài, từng bƣớc vƣơn lên để đảm nhận những nhiệm vụ nghiên
cứu ở mức độ cao hơn.
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình
Kết quả nghiên cứu của 47 đề tài thuộc Chƣơng trình đã có những đóng góp lớn
trong việc nâng cao trình độ công nghệ của lĩnh vực địa chất và khoáng sản, đồng thời
đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản nói
chung, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản nói riêng.
- Góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Luật Khoáng sản 2010:
Kết quả nghiên cứu của 07 đề tài đã góp phần xây dựng văn bản quy pháp pháp
luật, cụ thể: Xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (TNMT.03.13); Giải pháp
bảo vệ khoáng sản chƣa khai thác (TNMT.03.14); Xây dựng tiêu chí khoanh định khu
vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ (TNMT.03.17); Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn đề xuất cơ chế nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên khoáng sản
(TNMT.03.39); Xây dựng quy trình công nghệ địa vật lý hiện đại tìm kiếm nƣớc ngầm
trong những vùng khan hiếm nƣớc ở chiều sâu lớn (thử nghiệm tại vùng Bình Thuận
và Gia Lai (TNMT.03.47); Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về
yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng cho các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện) trong điều
tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản (TNMT.03.51); Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất
hiếm trong đất, đá, nƣớc trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x (TNMT.03.53).
Sản phẩm kèm theo các đề tài trên là cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xây
dựng một số Điều trong các Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn Luật khoáng sản năm
2010. Cụ thể: Dự thảo Thông tƣ liên tịch BTC-BTNMT về Phƣơng pháp tính, phƣơng
pháp thu và chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
(TNMT.03.13). Hƣớng dẫn Luật Khoáng sản, Điều 77 “Tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản”; Thông tƣ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về hƣớng dẫn bảo vệ khoáng
sản chƣa khai thác (TNMT.03.14); Điều 11, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 09 tháng 3
năm 2012 của Thủ tƣờng Chính phủ về Khoanh định khu vực có khoáng sản phân tán,
nhỏ lẻ và Dự thảo bộ tiêu chí xác định khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ
(TNMT.03.17).
- Góp phần nâng cao công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng
sản: 14 đề tài nghiên cứu phát triển công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và
phần mềm ứng dụng trong dự báo các mỏ quặng ẩn ở Việt Nam đƣợc thực hiện (độ
sâu gặp quặng từ 100 đến 500m, thậm chí tới 1.000m), đƣợc kiểm chứng bằng các
công trình khoan và đƣợc đánh giá tƣơng đƣơng trình độ công nghệ của khu vực.
- Đóng góp kiến thức khoa học cơ bản trong điều tra địa chất khoáng sản:
Hoàn thiện 6 đề tài xây dựng các mô hình mỏ quặng cho các đối tƣợng khoáng sản
điển hình ở Việt Nam gồm: Thiếc (TNMT.03.12); Titan (TNMT.03.16); Urani
(TNMT.03.18); Wolfram (TNMT.03.43), Đất hiếm (TNMT.03.36) và Litium
(TNMT.03.52). Kết quả đã cung cấp tài liệu phục vụ đào tạo từ bậc đại học đến tiến sĩ,
đồng thời cũng là các tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà chuyên môn trong công
tác điều tra, đánh giá tiềm năng và thăm dò khoáng sản;
- Cung cấp tài liệu khoa học phục vụ hội nhập quốc tế: Cung cấp các bản đồ
phục vụ hội nhập quốc tế nhƣ Bản đồ International One Geology tỷ lệ 1/1.000.000
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(TNMT.03.02, TNMT.03.46); Bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam (TNMT.03.06); Bản
đồ địa hoá Việt Nam (TNMT.03.10); Bản đồ địa chất, tài nguyên địa chất Việt Nam và
các vùng biển kế cận tỷ lệ 1:1.000.000 song ngữ Việt-Anh (TNMT.03.46);
- Góp phần cải tiến trang thiết bị phục vụ điều tra địa chất và khoáng sản:
Kết quả 03 đề tài nghiên cứu cho phép ngành địa chất Việt Nam từng bƣớc làm chủ
công nghệ nhƣ: Tự chế tạo máy đo điện, phóng xạ đƣờng bộ và từ phục vụ điều tra,
thăm dò khoáng sản (TNMT.03.20); Ứng dụng công nghệ FieldNote trong điều tra và
đo vẽ bản đồ địa chất (TNMT.03.09); Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng
quy định về yêu cầu kỹ thuật đo lƣờng cho các máy đo địa vật lý (địa chấn, xạ và điện)
trong điều tra cơ bản địa chất và thăm dò khoáng sản (TNMT.03.51);
- Góp phần hoàn thiện hệ phương pháp điều tra, đánh giá để làm cơ sở xây
dựng và thực hiện các đề án điều tra cơ bản địa chất môi trường, địa chất tai biến;
di sản địa chất và công viên địa chất: đề tài TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời đã
đóng góp cho hoạt động điều tra môi trƣờng phóng xạ các mỏ phóng xạ; đề tài
TNMT.03.11: Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý cho việc xác lập, bảo tồn, sử
dụng hợp lý di sản địa chất, công viên địa chất ở Việt Nam và đề tài TNMT.03.23:
Nghiên cứu xây dựng hệ phƣơng pháp thích hợp để điều tra, đánh giá hệ thống không
gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan - Áp dụng thử nghiệm ở một vùng karst
miền Bắc Việt Nam đã tạo tiền đề cho việc mở các đề án điều tra, đánh giá các đối
tƣợng tài nguyên địa chất mới, các đề án điều tra cơ bản địa chất môi trƣờng, địa chất
tai biến.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Việc tổ chức, quản lý thực hiện Chƣơng trình đã tuân thủ theo các quy định
hiện hành.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
(1). Các đề tài đều đƣợc thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ sở kế
thừa các vấn đề khoa học trƣớc đây cũng nhƣ tính mới, tính hiện đại của khoa học hiện
tại. Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu đã đề ra và có tính khả thi cao. Các
đề tài đã và đang thực hiện phân bổ tƣơng đối đều cho các nội dung, ngoại trừ nội dung
7 (Nghiên cứu xác định các tiêu chí để khoanh định các di sản địa chất, công viên địa
chất ở Việt Nam) nguyên nhân chính là do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã
triển có 01 đề tài cấp Nhà nƣớc và đang trình đề án chính phủ về "Điều tra đánh giá tổng
thể di sản và công viên địa chất Việt Nam".
(2). Theo kết quả thực hiện các đề tài nêu trên, những nội dung từ 1 đến 4 đang
thực hiện tốt. Đây là các nội dung cơ bản với chiến lƣợc khoáng sản và phục vụ tốt các
nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất
về tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hƣớng đến năm 2020. Đồng thời đây
cũng là những nội dung đƣợc nhiều nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật thuật thuộc các đơn
vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam quan tâm
nghiên cứu để áp dụng trực tiếp cho hoạt động điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản.
(3). Kinh phí khoa học và công nghệ đã hỗ trợ kinh phí đăng bài và có qui chế
rõ ràng để các tác giả tiếp tục viết bài và công bố kết quả trên các tạp chí quốc tế và
trong nƣớc. Gắn yêu cầu sản phẩm nghiệm thu của đề tài là các bài báo đƣợc công bố
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trên các tạp chí, đồng thời hỗ trợ công tác đào tạo sau đại học. Gắn việc giao chủ
nhiệm đề tài đối với cán bộ có bài báo công bố trên các tạp chí trong và ngoài nƣớc.
(4). Chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ.
- Trong thời gian qua, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đạt đƣợc một
số thành tựu nhất định. Tuy nhiên, việc chuyển giao giữa cơ sở nghiên cứu và đơn vị
sản xuất còn bất cập. Một số kết quả nghiên cứu đã đƣợc chuyển giao cho các địa
phƣơng để sử dụng nhƣng chƣa nhiều. Chƣa có hợp đồng chuyển giao nào đƣợc ký
kết. Một số đề tài nghiên cứu công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất khoáng sản
do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì thực hiện, Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản có nhu cầu nhận chuyển giao cho các Liên đoàn sử dụng nhƣng chƣa có
hoạt động chuyển giao công nghệ nào thành công. Một số kết quả đề tài do các Liên
đoàn thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản thực hiện có khả năng áp dụng trong
thực tiễn sản xuất, nhƣng chỉ đƣợc chuyển giao công nghệ qua các mối quan hệ, quen
biết một cách đơn giản, không thông qua cơ quan quản lý các cấp (Atslat khoáng sản,
cổ sinh địa tầng).
- Chỉ có 01 đề tài (TNMT.03.20) sẽ đăng ký sở hữu trí tuệ 3 thiết bị: Máy đo
phóng xạ đƣờng bộ; Máy đo từ MAPRO-01 và Máy thăm dò điện TDĐ-01. Nguyên
nhân là do tâm lý các nhà khoa học và kỹ thuật làm công tác điều tra cơ bản địa chất
khoáng sản còn e ngại, chƣa tiếp cận với luật Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công
nghệ. Thời gian tới, cần tiếp tục tuyên truyền và phổ biến đến các nhà khoa học và kỹ
thuật địa chất về các bộ Luật Sở hữu trí tuệ và Luật chuyển giao công nghệ.
Kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản đƣợc thực
hiện đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học phục vụ sửa đổi luật khoáng sản, nâng cao
trình độ và kỹ năng nghiên cứu khoa học công nghệ cho các cán bộ tham gia trực tiếp
trong các đơn vị, nhất là các kỹ năng ứng dụng phần mềm tin học trong các nhiệm vụ
khoa học. Các đề tài đều đã tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách của nhu cầu phát
triển kinh tế-xã hội nhƣ quy trình công nghệ phục vụ điều tra đánh giá các khoáng sản
kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm, nguyên liệu khoáng…, điều tra đánh
giá về điều kiện địa chất môi trƣờng, ô nhiễm môi trƣờng, tai biến địa chất để xây
dựng quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đề xuất đƣợc công nghệ điều tra, thăm dò
các loại khoáng sản ẩn sâu.
Tồn tại và một số khó khăn
- Về phối hợp thực hiện đề tài: Nội dung nghiên cứu của các đề tài chủ yếu do
các đơn vị chủ trì thực hiện, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, do
vậy kết quả chủ yếu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn của các đơn vị chủ trì;
- So với các yêu cầu về sản phẩm đăng ký trong Thuyết minh đề tài đƣợc phê
duyệt thì hầu hết các đề tài đều đạt với yêu cầu đặt ra nhƣng so với chỉ tiêu của Chƣơng
trình thì các sản phẩm các đề tài chƣa đạt yêu cầu. Một trong những nguyên nhân của
vấn đề này là cơ quan chủ trì đề tài chƣa quan tâm đến việc bắt buộc các chủ nhiệm đề
tài đăng ký sản phẩm theo các chỉ tiêu của Chƣơng trình nhƣ đăng báo, đào tạo;
- Kết quả nghiên cứu của một số đề tài nhằm trợ giúp việc ban hành các quy
định, quy chuẩn kỹ thuật đạt chất lƣợng chƣa cao; việc hoàn thiện, ban hành các quy
định, quy chuẩn kỹ thuật là sản phẩm của các đề tài nghiên cứu còn chậm;
- Về phát triển công nghệ phục vụ điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản chƣa
có các đề tài liên kết, phối hợp đa ngành, nhất là trong việc ứng dụng các phƣơng tiện
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bay không ngƣời lái trong điều tra địa chất và khoáng sản, trong khi về tiềm năng
nghiên cứu hoàn toàn có thể thực hiện đƣợc đối với một số phƣơng pháp địa vật lý;
- Chƣa hình thành đƣợc "chƣơng trình" hay chuỗi đề tài mang tính chuyên sâu,
có chung mục tiêu hoặc các mục tiêu có thể kế thừa nhau;
- Liên kết, phối hợp trong nghiên cứu khoa học về địa chất và khoáng sản giữa
các đơn vị thuộc Bộ với nhau (Tổng cục, Viện) và với các Viện nghiên cứu, Trƣờng
đại học, Hội nghề nghiệp còn chƣa chặt chẽ, chƣa phát huy hết tiềm năng của đội ngũ
các nhà khoa học;
- Về kinh phí và tiến độ thực hiện các đề tài: Các đề tài đƣợc phê duyệt với thời
gian 24 tháng, nhƣng việc phân bổ kinh phí theo từng năm chƣa hợp lý (năm thứ nhất
20-25% tổng kinh phí, số kinh phí còn lại tập trung vào năm thứ 2 có đề tài phải kéo
dãn tiến độ sang năm thứ 3).
D. KIẾN NGHỊ
1. Xu thế phát triển khoa học và công nghệ của lĩnh vực địa chất và khoáng sản
trong thời gian tới, có thể dự báo một số xu thế chủ đạo nhƣ sau:
- Nghiên cứu vũ trụ, trong đó có địa chất vũ trụ nhằm tìm hiểu sự sinh thành,
tiến hóa, diệt vong của vũ trụ nói chung, hệ mặt trời và trái đất nói riêng; tìm kiếm các
nguồn nguyên liệu khoáng ngoài trái đất; các thông tin, dữ liệu phục vụ cho việc đƣa
con ngƣời lên mặt trăng, sao hỏa định cƣ trong tƣơng lai vài chục năm tới;
- Nghiên cứu khoa học tìm hiểu lịch sử tiến hóa của trái đất; các quy luật vận
động của vỏ trái đất nhằm dự báo, cảnh báo các thảm họa thiên nhiên nhƣ núi lửa
phun, động đất, sóng thần,...;
- Nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực địa chất nhƣ: địa chất môi trƣờng, địa
chất tai biến, địa chất y học, du lịch địa chất, di sản, công viên địa chất... giá trị kinh tế
của các loại tài nguyên địa chất và khoáng sản;
- Nghiên cứu khoa học về quy luật hình thành, tích tụ, tồn tại của các khoáng
sản; tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm các loại khoáng sản, đặc biệt là các khoáng sản ở độ
sâu lớn; tại các vùng cực hoặc dƣới đáy biển sâu;
- Nghiên cứu khoa học về quy luật hình thành, tích tụ, tồn tại của các khoáng
sản mới, khoáng sản phi truyền thống hoặc nguồn năng lƣợng sạch (khí hydrat, khí đá
phiến, địa nhiệt...) và các giải pháp công nghệ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến
chúng;
- Nghiên cứu khoa học nhằm tìm ra các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên,
bảo vệ môi trƣờng vì mục tiêu phát triển bền vững;
- Nghiên cứu tìm ra các phƣơng pháp, công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực
địa chất và khoáng sản (trí tuệ nhân tạo, robot, các thiết bị không ngƣời lái điều khiển
từ xa hoạt động trên không, trên mặt đất, trên biển, trong lòng biển, trong lòng đất...);
kỹ thuật địa vật lý, khoan thăm dò, phân tích mẫu mới...
2. Kiến nghị về định hƣớng nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực địa chất
và khoáng sản trong giai đoạn tới:
Để các nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ thiết thực cho việc thực hiện
thành công các Chiến lƣợc và Quy hoạch trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản đã
đƣợc phê duyệt, trong giai đoạn tới định hƣớng nghiên cứu khoa học và công nghệ cần
tập trung vào các nội dung sau:
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(1). Nghiên cứu nhằm ứng dụng các phƣơng pháp, công nghệ, thiết bị mới, hiện
đại trong điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, cải tiến và thiết kế chế tạo một số
loại máy móc, thiết bị phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, cụ thể là:
+ Công nghệ đo đạc, xử lý nâng cao hiệu quả tổ hợp các phƣơng pháp địa vật lý
nghiên cứu ở độ sâu lớn (≥500 ÷ 1000m) trên đất liền và trên biển;
+ Phƣơng pháp, công nghệ dự báo khoáng sản ẩn sâu;
+ Công nghệ điều tra địa chất và khoáng sản biển ở độ sâu lớn hơn 300 m nƣớc;
công nghệ điều tra và đánh giá khoáng sản năng lƣợng theo quy định của Luật Khoáng sản;
+ Công nghệ hiện đại trong phân tích thí nghiệm, công nghệ thông tin, công
nghệ viễn thám phục vụ điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.
- Cải tiến, chế tạo thiết bị phục vụ điều tra địa chất khoáng sản ẩn sâu; chế tạo,
ứng dụng các phƣơng tiện không ngƣời lái phục vụ điều tra địa chất và đánh giá, thăm
dò khoáng sản.
(2). Xác lập cơ sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản địa chất đối
với một số khoáng sản quan trọng và khoáng sản biển.
- Nghiên cứu nhằm làm rõ tiền đề, dấu hiệu; xác lập các tiêu chí khống chế
quặng hóa để phát hiện các mỏ quặng ở dƣới sâu (đồng, vàng, chì - kẽm, thiếc,
vonfram và khoáng sản khác) trên một số cấu trúc ở Việt Nam (độ sâu gặp quặng từ
100 đến ≥1000m, kể cả khu vực đã đƣợc thăm dò nhƣng chƣa phát hiện quặng ở dƣới
sâu); khoáng sản biển ở độ sâu lớn hơn 300m nƣớc; khoáng sản năng lƣợng theo quy
định của Luật Khoáng sản.
- Xây dựng các mô hình mỏ quặng ở Việt Nam.
- Tổng hợp và biên tập một số tài liệu, bản đồ về địa chất và khoáng sản phục vụ
thông tin trong nƣớc và hội nhập với các nƣớc trong khu vực và thế giới.
(3). Nâng cao năng lực quản lý nhà nƣớc, hội nhập với quốc tế và khu vực về
địa chất và khoáng sản, phục vụ khai thác tài nguyên địa chất và khoáng sản hợp lý
theo hƣớng bền vững.
- Nghiên cứu hoàn chỉnh hệ thống chỉ dẫn, phƣơng pháp thành lập bản đồ địa
chất, khoáng sản các tỉ lệ hội nhập các nƣớc trong khu vực và thế giới.
- Đánh giá các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp
luật khác có liên quan trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; xác lập cơ sở khoa học
đề xuất chuyển đổi cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về
khoáng sản.
- Nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý, công nghệ khai thác các mỏ khoáng
sản vật liệu xây dựng thông thƣờng (tổn thất lớn tài nguyên, ô nhiễm môi trƣờng
nghiêm trọng, nguy cơ cao về mất an toàn lao động) theo hƣớng phát triển bền vững.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản
theo hƣớng hội nhập mô hình quản trị tài nguyên khoáng sản của khu vực và thế giới.
- Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học xây dựng hệ thống tài khoản quốc gia đối
với từng nhóm/loại khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý “tài sản công” là
khoáng sản để thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban
chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng
cƣờng quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng.
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3. Về cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ: tiếp tục thực hiện các
quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và các văn bản hƣớng dẫn thi
hành, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế khoán trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
4. Cân đối, bố trí để bảo đảm cung cấp đủ kinh phí cho các đề tài theo tiến độ đƣợc
duyệt, bảo đảm điều kiện cần thiết để các đề tài hoàn thành đúng tiến độ đƣợc giao.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.04/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ quản
lý và bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam giai đoạn 2010-2015”. Mã số: TNMT.04/10-15.
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015
3. Tổng số nhiệm vụ:
- Đề tài: 50
- Dự án SXTN: 0
Trong đó:
- Tổng cục Môi trƣờng: 33 đề tài
- Viện Chiến lƣợc, Chính sách tài nguyên và môi trƣờng: 6 đề tài
- Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: 2 đề tài
- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: 1 đề tài
- Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội: 5 đề tài
- Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hồ Chí Minh: 3 đề tài
Số đề tài đã kết thúc: 37
Số đề tài đang thực hiện: 13 (do kinh phí cấp chậm, kéo dài đến 2016)
4. Kinh phí:
Tổng kinh phí đƣợc cấp: 66.200 triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí từ ngân sách: 66.200 triệu đồng
+ Kinh phí từ nguồn khác: 0
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình.
5.1. Mục tiêu:
(1) Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính
sách, pháp luật và kế hoạch hành động về bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế;
(2) Góp phần nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm soát, phòng
ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng;
khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng;
(3) Sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển bền vững.
5.2. Nội dung nghiên cứu chính:
(1) Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các Nghị quyết /Chỉ thị của
Đảng về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững;
(2) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoàn thiện, triển khai hệ
thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;
(3) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện hệ thống tổ chức
quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng;
(4) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các công cụ kinh tế
phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;
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(5) Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan
trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia;
(6) Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân vùng chức năng môi
trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất
các vùng, lãnh thổ;
(7) Nghiên cứu, đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều kiện Việt Nam;
(8) Nghiên cứu, áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến để quan trắc môi
trƣờng; dự báo, kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
(9) Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy thoái môi trƣờng;
phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa dạng
sinh học.
5.3. Dự kiến sản phẩm khoa học và công nghệ chính:
(1) Luận cứ khoa học cho các Nghị quyết /Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng
và phát triển bền vững;
(2) Cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển khai hệ thống pháp luật về bảo vệ
môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học;
(3) Cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi
trƣờng;
(4) Các công cụ kinh tế nhƣ: phí, thuế...phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa
dạng sinh học có đủ cơ sở khoa học và thực tiễn;
(5) Dự thảo hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và
môi trƣờng quốc gia có đủ cơ cơ sở khoa học và thực tiễn;
(6) Phƣơng pháp phân vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng, lãnh thổ;
(7) Một số tiến bộ khoa học, công nghệ thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều
kiện Việt Nam đƣợc đƣa vào áp dụng;
(8) Các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến để quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm
soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng;
(9) Các giải pháp, phƣơng pháp, công nghệ cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo
tồn và phát triển đa dạng sinh học đƣợc đề xuất và áp dụng;
(10) Năng lực đội ngũ cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực môi
trƣờng đƣợc nâng cao.
(11) Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình
KH&CN công bố, tài liệu tập huấn;
6. Các chỉ tiêu đánh giá Chương trình:
(1) Chỉ tiêu về trình độ khoa học: ít nhất 70% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công
bố trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia;
(2) Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 70% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh)
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chấp thuận cho phép triển khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc về bảo vệ môi trƣờng;
(3) Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 3% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
(4) Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số Nghiên cứu, áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ
tiên tiến để dự báo, kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi
trƣờng; khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi
trƣờng; chống biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học đề tài,
dự án góp phần đào tạo sau đại học;
(5) Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình: 80% đề tài/dự án có kết
quả đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển
KTXH vùng lãnh thổ.
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện của chƣơng trình
Chƣơng trình TNMT/04.10-15 bao gồm 3 mục tiêu, 9 nội dung và 10 loại sản
phẩm chính. Kết quả thực hiện Chƣơng trình đƣợc đánh giá theo 5 chỉ tiêu
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo các nội dung Chương trình
Các đề tài thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 chƣa có sự phân bố đều theo các
nội dung đƣợc phê duyệt của chƣơng trình. Chƣơng trình đƣợc phê duyệt có 09 nội
dung, tuy nhiên, các đề tài mới chỉ đƣợc phân bố liên quan trực tiếp đến 06 nội dung
chính của Chƣơng trình. Số lƣợng đề tài, dự án phân bố theo các nội dung của Chƣơng
trình đƣợc thể hiện tại Bảng 1.
Bảng 1. Số lƣợng đề tài, dự án theo nội dung của Chƣơng trình
Số lƣợng
Tỷ lệ (%)
(theo nội
TT
Các nội dung của Chƣơng trình
dung chính)
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các
0
0
1.
Nghị quyết/Chỉ thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và
phát triển bền vững
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển
12
24
2.
khai hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn
đa dạng sinh học
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn
0
0
3.
thiện hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi
trƣờng
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây
5
10
4.
dựng các công cụ kinh tế phục vụ quản lý môi trƣờng,
bảo tồn đa dạng sinh học
Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi
2
4
5.
trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trƣờng quốc gia
Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân
0
0
6.
vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng,
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TT

7.

8.

9.

Các nội dung của Chƣơng trình
lãnh thổ
Nghiên cứu, đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng
tiến bộ khoa học, công nghệ thân thiện môi trƣờng
phù hợp với điều kiện Việt Nam
Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên
tiến để quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm soát,
phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng
Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố,
thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa dạng
sinh học
TỔNG CỘNG
Nhận xét chung:

Số lƣợng
(theo nội
dung chính)

Tỷ lệ (%)

2

4

17

34

12

24

50

100

+ Trong tổng số 50 đề tài đƣợc phê duyệt và thực hiện mới chỉ tập trung vào
các nội dung số 2 (12 đề tài, chiếm tỷ lệ 24%), nội dung số 4 (5 đề tài, chiếm tỷ lệ
10%), nội dung số 5 (2 đề tài, chiếm tỷ lệ 4%), nội dung số 7 (2 đề tài, chiếm tỷ lệ
4%), nội dung số 8 (17 đề tài, chiểm tỷ lệ 34%) và nội dung số 9 (12 đề tài, chiếm tỷ lệ
24%);
+ Các nghiên cứu nhằm phục vụ cho nội dung, nhiệm vụ về phát triển, ứng
dụng khoa học và công nghệ thân thiện môi trƣờng (nội dung 7) và nghiên cứu hoàn
thiện quy hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ thống quan trắc tài nguyên và môi
trƣờng quốc gia (nội dung 5) còn ít đƣợc chú ý đề xuất và triển khai;
+ Trong giai đoạn 2010 - 2015, chƣa có các đề tài thực hiện trực tiếp 3 nội dung
(số 1, 3 và 6). Tuy nhiên, có 7 đề tài (tính chi tiết cho các nội dung nghiên cứu) đã
đƣợc thực hiện lồng ghép có liên quan gián tiếp đến nội dung số 1 và số 3, còn nội
dung số 6 về phát triển phƣơng pháp phân vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất chƣa có nghiên cứu nào.
Việc phân bố các nhiệm vụ không đồng đều giữa các nội dung của chƣơng trình
giai đoạn 2010-2015 có một số nguyên nhân chủ yếu nhƣ sau:
(1) Thứ nhất, do yêu cầu và tình hình thực tế trong công tác quản lý về bảo vệ
môi trƣờng giai đoạn này cần phải có những nghiên cứu ƣu tiên về hoàn thiện hệ thống
pháp luật quản lý môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học cũng nhƣ xây dựng các công
cụ quản lý môi trƣờng, các giải pháp khắc phục suy thoái, ô nhiễm môi trƣờng để đáp
ứng cho nội dung số 2, 4, 8 và 9;
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(2) Thứ hai, do có những hạn chế nhất định trong việc đề xuất các đề tài, nên
nhiều đề xuất để thực hiện một số nội dung của Chƣơng trình không đƣợc thông qua
và phê duyệt vì chƣa bảo đảm đƣợc tính khả thi và khả năng ứng dụng;
(3) Thứ ba, do hạn chế về kinh phí, nên số lƣợng đề tài thực hiện trong giai
đoạn 2010-2015 của Chƣơng trình theo từng năm là không nhiều (trung bình 10 đề
tài/năm) trong khi Chƣơng trình có tới 9 nội dung nghiên cứu.
(4) Thứ tư, do việc đề xuất đƣợc thực hiện chủ yếu theo quy trình: các đơn vị
thuộc Bộ đề xuất, Bộ xem xét, phê duyệt theo quy định; có rất ít đặt hàng từ phía các
cơ quan quản lý của Bộ.
1.2.

Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của Chương
trình:

1.2.1. Đánh giá hoàn thành mục tiêu của chương trình:
Nhìn chung, các đề tài khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực môi trƣờng đƣợc
thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 đã đáp ứng đƣợc các mục tiêu của Chƣơng trình.
Cụ thể nhƣ sau:
Mục tiêu 1: Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể
chế, chính sách, pháp luật và kế hoạch hành động về bảo vệ môi trƣờng trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc và hội nhập kinh tế quốc tế.
Để thực hiện mục tiêu này, có 17 đề tài đƣợc phê duyệt triển khai.
Trong giai đoạn 2010-2015, các Đề tài thuộc nhóm xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng Luật Bảo vệ Môi trƣờng
2014; Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 và nhiều nội dung liên quan, góp
phần làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận và thực tiễn, cơ chế quản lý trong lĩnh vực bảo
vệ môi trƣờng. Khung tích hợp vấn đề biến đổi môi trƣờng vào quy hoạch phát triển
kinh tế - xã hội đã đƣợc đề xuất góp phần thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc
về mục tiêu phát triển bền vững. Các nghiên cứu gắn liền với thực tiễn đã góp phần
tháo gỡ các vƣớng mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định của pháp luật về bảo
vệ môi trƣờng, từ đó đề xuất giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm nâng cao hiệu quả
quản lý môi trƣờng tại Việt Nam.
Mục tiêu 2: Góp phần nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm
soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi
trƣờng; khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng.
Để thực hiện mục tiêu này, có 22 đề tài đƣợc phê duyệt thực hiện.
Các nghiên cứu nhóm này là cơ sở cho việc định hƣớng bảo vệ môi trƣờng và
phát triển bền vững của ngành tài nguyên và môi trƣờng, cụ thể:
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- Xây dựng chỉ số xếp hạng bền vững môi trƣờng đối với các địa phƣơng và các
ngành nghề, đặc biệt tại các đô thị lớn nơi tập trung rất nhiều các Khu công nghiệp và
tại các làng nghề truyền thống;
- Xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê phát thải khí từ các phƣơng tiện
giao thông đƣờng bộ tại Việt Nam góp phần tích cực vào bảo vệ môi trƣờng và phát
triển bền vững;
- Bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trƣờng nƣớc lƣu vực sông, dễ sử
dụng và cho kết quả nhanh, giá thành thấp nên hiệu quả mang lại cao hơn đối với các
phƣơng pháp quan trắc truyền thống;
- Xác định các yêu cầu nhằm thiết lập hệ thống kết nối các trạm quan trắc khí
theo mô hình telemonitoring đối với Việt Nam;
- Lƣợng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng gây ra ở Việt
Nam; Lƣợng hoá mối tƣơng quan tăng trƣởng kinh tế và ô nhiễm môi trƣờng vùng Bắc
Bộ và dự báo, đề xuất giải pháp nhằm phát triển bền vững.
Mục tiêu 3: Sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển
bền vững.
Có 10 đề tài đƣợc thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu sử dụng hợp lý, bảo tồn
và phát triển đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Cụ thể, nhóm đề tài này tập trung
vào một số nội dung nghiên cứu nhƣ sau:
- Nghiên cứu bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên: rừng ngập mặn bãi bồi vƣờn
quốc gia Mũi Cà Mau; Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ; quy trình hƣớng dẫn, điều tra
khảo sát đa dạng sinh học; nghiên cứu đề xuất Danh lục động, thực vật và hệ sinh thái
ƣu tiên cần bảo tồn phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học.
- Sử dụng bền vững và thực hiện cơ chế chia sẻ hợp lý lợi ích từ dịch vụ hệ sinh
thái và đa dạng sinh học: nghiên cứu, xây dựng hƣớng dẫn và triển khai thí điểm lƣợng
giá kinh tế đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái; xây dựng quy định hƣớng dẫn cơ
chế tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen; thực hiện mô hình thí
điểm chia sẻ lợi ích thu đƣợc từ nguồn gen, chú trọng lợi ích của cộng đồng; các
nghiên cứu về môi trƣờng - sức khoẻ, sự biến động thành phần, hàm lƣợng lipit và axit
béo của rạn san hô Việt Nam, phân tích và đánh giá rủi ro đối với sinh vật ngoại lai...
1.2.2. Đánh giá hoàn thành nội dung của chương trình
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc ban hành các Nghị quyết /Chỉ
thị của Đảng về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững
Nhóm này không có đề tài nào đƣợc phân bổ trực tiếp đề thực hiện. Chỉ có 04
đề tài có nội dung lồng ghép liên quan gián tiếp, làm cơ sở cho việc xây dựng các định
hƣớng, chiến lƣợc về bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững.
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Nội dung 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện, triển khai hệ
thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học
Chƣơng trình có 12 đề tài đƣợc phê duyệt để thực hiện nội dung này. Đây là nội
dung có tỷ lệ phân bố đề tài chiếm tỷ trọng tƣơng đối cao trong số 9 nội dung của
Chƣơng trình.
Nổi bật trong nhóm này là 04 đề tài phục vụ công tác sửa đổi Luật Bảo vệ môi
trƣờng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung). Nội dung nghiên cứu và sản phẩm của 04 đề tài là
đề xuất lồng ghép, sửa đổi bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trƣờng, bao gồm các nội dung
chủ yếu: (i) các vấn đề biến đổi khí hậu; (ii) quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại
trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt; (iii) tiêu chuẩn môi trƣờng, phòng
ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng, khắc phục ô nhiễm môi trƣờng và phục hồi môi
trƣờng, quan trắc và thông tin về môi trƣờng, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà
nƣớc, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về bảo vệ môi trƣờng; (iv)
công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng.
Một số đề tài khác tập trung vào các nội dung: đề xuất khung Bộ luật Môi
trƣờng theo hƣớng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trƣờng đồng bộ với thể chế
kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN; xây dựng chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học
tới năm 2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền vững của Việt Nam; xây dựng
Chiến lƣợc quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn 2030; cơ chế chi trả
dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học và phƣơng hƣớng, lộ trình xây
dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam; nghiên cứu, đánh giá tác động
môi trƣờng của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên lên môi trƣờng; đề xuất yêu
cầu, nội dung phƣơng pháp đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến
môi trƣờng.
Hạn chế của các đề tài nhóm này:
Vấn đề triển khai hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, bảo tồn đa dạng
sinh học đã đƣợc triển khai một số nội dung chính, trọng tâm để phục vụ công tác sửa
đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2005. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung
khác chƣa đƣợc tổ chức nghiên cứu, những nội dung này có liên quan và tác động đến
nhiều ngành, lĩnh vực khác, nhƣ: các nội dung phục vụ đề xuất văn bản dƣới Luật và
các văn bản có liên quan khác về bảo vệ môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
Nội dung 3: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện hệ
thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng
Nhóm này không có đề tài nào đƣợc phân bổ trực tiếp đề thực hiện. Chỉ có 03
đề tài có nội dung liên quan gián tiếp, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hệ
thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng. Đây là các đề tài có liên quan đến quy
định hệ thống tổ chức quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng.
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Nội dung 4: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các
công cụ kinh tế phục vụ quản lý môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học
Nhóm này gồm 05 đề tài có liên quan trực tiếp và 04 đề tài thuộc nội dung khác
của Chƣơng trình đƣợc lồng ghép và có nội dung liên quan. Các nội dung cụ thể là:
lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí, phục vụ công tác xác định bồi thƣờng thiệt
hại và xử lý các vi phạm về môi trƣờng; xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy
thoái môi trƣờng gây ra trên một số dòng sông; giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết
bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; tiếp cận hệ sinh thái
trong giải quyết các vấn đề môi trƣờng - sức khoẻ; cơ chế đối tác về bảo vệ môi
trƣờng. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật của nhóm nội dung này là:
- Xây dựng và áp dụng phƣơng pháp tính toán lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm
không khí đến sức khoẻ cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng các công cụ
kinh tế, chính sách liên quan đến bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm không khí. Đồng
thời, kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chính sách, hƣớng
dẫn tính toán bồi thƣờng thiệt hại do ô nhiễm không khí đến sức khoẻ và xây dựng các
khung, mức bồi thƣờng phù hợp với thực tế;
- Cung cấp luận cứ khoa học về phƣơng pháp luận tiếp cận hệ sinh thái trong
giải quyết các vấn đề môi trƣờng - sức khỏe và lựa chọn các nội dung thích hợp, xác
định đối tƣợng và phạm vi áp dụng của phƣơng pháp tiếp cận này trong giải quyết các
vấn đề môi trƣờng - sức khỏe ở Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng giúp cho việc
hoàn thiện và đề xuất những điều chỉnh về thể chế, pháp lý để áp dụng phƣơng pháp
tiếp cận hệ sinh thái và xây dựng khung chƣơng trình triển khai;
- Làm rõ các vấn đề lý luận về giải quyết bồi thƣờng thiệt hại; phân tích thực
trạng công tác giải quyết bồi thƣờng thiệt hại, các vƣớng mắc, bất cập hiện nay ở Việt
Nam; phân tích vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong việc giải
quyết bồi thƣờng thiệt hại; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
giải quyết bồi thƣờng thiệt hại trong thời gian tới. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn
thiện pháp luật, tạo cơ chế minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nƣớc và giải
quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trƣờng;
- Đề xuất quy trình và phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô nhiễm, suy
thoái môi trƣờng và triển khai áp dụng thí điểm phƣơng pháp xác định thiệt hại tại một
dòng sông.
Các kết quả nghiên cứu kể trên là những vấn đề mới và khó, là cơ sở khoa học
và thực tiễn trong việc xây dựng phƣơng pháp luận, các công cụ phục vụ quản lý môi
trƣờng.
Nội dung 5: Nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch quan trắc môi trƣờng trong hệ
thống quan trắc tài nguyên và môi trƣờng quốc gia
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Có đề tài 02 để thực hiện nội dung này; các nghiên cứu đã đạt đƣợc một số kết
quả khả quan, đảm bảo các mục tiêu đề ra, việc triển khai thực hiện đề tài trong thực tế
đã gặp phải một số hạn chế khách quan nhất định, với phạm vi thời gian và khuôn khổ
kinh phí của đề tài chƣa cho phép giải quyết một cách trọn vẹn.
Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân vùng chức
năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất
các vùng, lãnh thổ
Chƣa có đề tài nào đƣợc phân bổ để thực hiện nội dung này (kể cả các đề tài có
nội dung lồng ghép).
Nội dung 7: Nghiên cứu, đánh giá lựa chọn và triển khai áp dụng tiến bộ khoa
học, công nghệ thân thiện môi trƣờng phù hợp với điều kiện Việt Nam
Số lƣợng các đề tài liên quan đến nội dung này còn ít, chỉ có 2 đề tài; kết quả
nổi bật của các đề tài thuộc nhóm nội dung này là:
- Đề xuất phƣơng án công nghệ xử lý nƣớc thải có tính thân thiện môi trƣờng
(tiết kiệm năng lƣợng, có khả năng tái sử dụng chất thải, ít sử dụng hóa chất độc
hại,...) cho các cơ sở giết mổ gia súc và chế biến tinh bột sắn phù hợp với điều kiện
Việt Nam (ở các quy mô, công suất khác nhau, ở các điều kiện vùng miền khác nhau
cũng nhƣ phù hợp với điều kiện tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam);
- Xây dựng phƣơng pháp và tiêu chí đánh giá công nghệ xử lý chất thải nguy
hại, chất thải công nghiệp của ngành công nghiệp điện tử. Có 5 loại hình công nghệ
đƣợc lựa chọn để đánh giá bao gồm: xử lý chất thải ngành điện tử bằng lò đốt; xử lý
bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nƣớc thải; xử lý bóng đèn huỳnh quang; tái chế,
thu hồi kim loại từ bản mạch, linh kiện điện tử; xử lý, tái chế dung môi. Đối với mỗi
loại hình công nghệ có khoảng 15 tiêu chí đánh giá dựa trên chỉ tiêu về kinh tế, xã hội,
môi trƣờng; đề xuất đƣợc danh mục công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam góp
phần nâng cao năng lực kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng; phòng
chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng.
Hạn chế của nhóm nội dung này là chƣa triển khai áp dụng đƣợc trong thực tiễn
(do hạn chế về kinh phí cũng nhƣ cơ chế triển khai áp dụng tại các cơ sở sản xuất). Tỷ
trọng phân bổ đề tài cho nội dung này còn thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 4%; cần đƣợc xem xét,
điều chỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Nội dung 8: Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến để quan
trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm soát, phòng ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng
Nhóm này bao gồm 17 đề tài có liên quan trực tiếp và 03 đề tài thuộc nội dung
khác của Chƣơng trình đƣợc lồng ghép và có nội dung công việc cụ thể liên quan. Đây
là nội dung có tỷ lệ đề tài cao nhất của chƣơng trình tới 34%.
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Nổi bật trong nhóm nội dung này là “Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải
phục vụ công tác thống kê nguồn thải lƣu vực sông ở Việt Nam”; kết quả đã đề xuất
phƣơng pháp luận xây dựng hệ số phát thải các chất gây ô nhiễm nƣớc phục vụ công
tác thống kê nguồn thải lƣu vực sông ở Việt Nam. Hiện tại, đang triển khai áp dụng để
hiệu chỉnh hệ số phát thải dựa trên kết quả quan trắc thực tế cho một số ngành đặc
trƣng trên lƣu vực sông Nhuệ - Đáy đối với 7 thông số.
Các kết quả nghiên cứu về: xây dựng phần cứng, phần mềm cảnh báo giám sát
điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động; quy trình phân tích kim loại
nặng ( Cd, Pb, Cu, Zn, Mn, Ni, Cr, As) và phân tích thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong
động vật hai mảnh vỏ nƣớc ngọt; quy trình quan trắc và hiệu chuẩn thiết bị quan trắc
đo nhanh cầm tay đối với thông số SO2, NOx, CO, PM10 trong môi trƣờng không khí
xung quanh; ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc Việt
Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến; đánh giá khả năng giảm nhẹ ô nhiễm chất độc hóa
học/dioxin của cỏ Vetiver; xây dựng các bộ chỉ số giám sát môi trƣờng nhƣ: chỉ số
đánh giá hoạt động môi trƣờng (EPI); đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do biến đổi của
môi trƣờng tự nhiên; tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi
trƣờng của các ngành kinh tế… là những cơ sở khoa học cho việc quản lý, bảo vệ môi
trƣờng hiện nay ở nƣớc ta.
Nhìn chung, nội dung này đƣợc thực hiện tƣơng đối tốt, đồng đều.
Nội dung 9: Nghiên cứu cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy thoái
môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng, bảo tồn và phát triển đa
dạng sinh học.
Nhóm này bao gồm 12 đề tài có liên quan; trong đó có 04 đề tài đang thực hiện,
chƣa kết thúc.
Các nội dung nghiên cứu đƣợc thực hiện gồm: mô hình thử nghiệm khoanh tạo
60 ha rừng ngập mặn tại vùng bãi bồi Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau; mô hình khoanh
tạo rừng ngập mặn đƣợc thực hiện thành công góp phần khôi phục hệ sinh thái rừng
ngập mặn đang bị suy thoái, có thể sử dụng để nhân rộng ra không chỉ trong phạm vi
Vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau mà cả các Vƣờn quốc gia khác có đặc điểm tự nhiên
tƣơng tự; xây dựng bản đồ hiện trạng đa dạng sinh học Khu Dự trữ sinh quyển Cần
Giờ và đề xuất đƣợc Danh lục động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên bảo vệ đến 2015;
xây dựng Quy trình hƣớng dẫn điều tra khảo sát khu hệ thực vật; hệ động vật; hệ sinh
thái. Một số đề tài khắc phục suy thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa
môi trƣờng đang đƣợc thực hiện.
1.2.3. Đánh giá hoàn thành chỉ tiêu của chương trình
- Chỉ tiêu về trình độ khoa học: ít nhất 70% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công
bố trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia.
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Kết quả thực hiện: Chƣơng trình có 34 đề tài chiếm 68% tổng số đề tài thuộc
chƣơng trình có kết quả đƣợc công bố trên các tạp chí. Kết quả này so với chỉ tiêu của
Chƣơng trình đã đề ra còn hơi thấp.
- Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 70% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ, ngành, UBND các tỉnh) chấp thuận
cho phép triển khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi
trƣờng;
Kết quả thực hiện: Kết quả, sản phẩm của tất cả các đề tài (100%) đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc về bảo vệ môi trƣờng. Tuy nhiên, mức độ đóng góp, phục vụ trực tiếp vào công
tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi trƣờng khó có thể xác định rõ ràng do các sản
phẩm này chƣa đƣợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt (các sản phẩm mới chỉ là dự
thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc các phƣơng pháp luận, đề xuất, kiến nghị,...).
Vì vậy, cần phải có điều chỉnh Chỉ tiêu này một cách cụ thể và hợp lý hơn
- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có ít nhất là 3% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
Kết quả thực hiện: Chỉ tiêu này chƣa đạt yêu cầu. Các đề tài chƣa có các kết
quả về sở hữu trí tuệ do ít có liên quan đến việc nghiên cứu, thử nghiệm các sản phẩm,
công nghệ liên quan đến sản xuất mà chủ yếu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nƣớc
về bảo vệ môi trƣờng.
- Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài, dự án góp phần đào tạo sau đại học;
Kết quả thực hiện: Chỉ có 13 đề tài, chiếm 26% tổng số đề tài thuộc chƣơng
trình góp phần đào tạo sau đại học. Kết quả này so với chỉ tiêu đề ra của Chƣơng trình
(chỉ tiêu là 50%) còn thấp và chƣa đạt yêu cầu.
- Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình: 80% đề tài/dự án có
kết quả đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển KTXH
vùng lãnh thổ.
Kết quả thực hiện: Kết quả, sản phẩm của tất cả các đề tài (100%) đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc về bảo vệ môi trƣờng và đa dạng sinh học.
2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chƣơng trình:
2.1.

Về kết quả khoa học chƣơng trình

Chƣơng trình có 34 trên tổng số 50 đề tài có công bố khoa học (chiếm 68%) với
52 công trình đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nƣớc; 05 đề tài có bải đăng
Kỷ yếu Hội thảo, Hội nghị khoa học quốc gia, quốc tế (trong đó, 01 bài đăng Hội thảo
Dioxin quốc tế 2015). Đặc biệt, có 01 công trình đƣợc đăng trên tạp chí SCI:
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Thuy HTT, Tuan ND: The potential environmental risks of pharmaceuticals in
Vietnamese aquatic systems: case study of antibiotics and synthetic hormones.
Environmental Science and Pollution Research (2013) 20:8132-8140
Ngoài ra, có 3 đề tài xuất bản đƣợc sách chuyên khảo phục vụ cho nhu cầu
nghiên cứu và giảng dạy, gồm:
Sách chuyên khảo: “Lipit và axit béo của Rạn san hô Việt Nam – Đa dạng
sinh hóa học” – Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia năm 2015; 226 trang;
Sách chuyên khảo: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết yêu cầu bồi
thường thiệt hại”- Nhà xuất bản Tƣ pháp năm 2012; 175 trang;
Sách chuyên khảo: “Giám sát xã hội về bảo vệ môi trƣờng ở Việt Nam" Nhà
xuất bản Tƣ pháp năm 2014;
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả
Về chuyển giao công nghệ: Mục tiêu và nội dung, sản phẩm của Chƣơng trình
hƣớng đến việc xây dựng các căn cứ, cơ sở khoa học để phục vụ quản lý nhà nƣớc,
giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trƣờng, bảo tồn đa dạng sinh học nên
không hƣớng tới việc thƣơng mại hóa các sản phẩm. Bên cạnh đó, vấn đề thƣơng mại
hoá các sản phẩm, kết quả của đề tài, dự án khoa học và công nghệ đƣợc xem là rất
mới mẻ với hầu hết Chủ nhiệm đề tài và cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học, đặc
biệt là đối với các Chủ nhiệm đề tài là các nhà quản lý.
Về ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu: 100% các đề tài đã chuyển giao
kết quả cho các đơn vị đăng ký nhận chuyển giao theo thuyết minh đƣợc duyệt. Tuy
nhiên do thời gian kết thúc chƣa dài nên chƣa thể đánh giá đầy đủ về khả năng sử dụng
sản phẩm nghiên cứu. Đối với lĩnh vực môi trƣờng, kết quả nghiên cứu chủ yếu là các
đề xuất, kiến nghị về giải pháp, biện pháp, công cụ quản lý phục vụ trực tiếp cho công
tác quản lý nhà nƣớc về môi trƣờng của Bộ. Do đó, Tổng cục Môi trƣờng là đơn vị
nhận chuyển giao chính để phục vụ xây dựng chiến lƣợc, chính sách và các văn bản
pháp lý lĩnh vực môi trƣờng.
Một số kết quả đã đƣợc ứng dụng cụ thể nhƣ sau:
- Kết quả nghiên cứu về cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến
lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền
vững của Việt Nam đã đƣợc Tổng cục Môi trƣờng sử dụng trực tiếp trong xây dựng
Chiến lƣợc quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đƣợc
Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm
2013.
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- Kết quả nghiên cứu của 04 đề tài thuộc nhóm xây dựng Luật Bảo vệ môi
trƣờng đã đƣợc Tổng cục môi trƣờng sử dụng cho việc xây dựng Luật Bảo vệ môi
trƣờng 2014;
- Kết quả nghiên cứu về khung Bộ luật Môi trƣờng là cơ sở quan trọng để hoàn
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trƣờng đồng bộ với thể chế kinh tế
thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiến tới hội nhập với thế giới;
- Các đề tài đã góp phần xây dựng Dự thảo đánh giá tình hình thực hiện chiến
lƣợc bảo vệ môi trƣờng quốc gia đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2020 và đề
xuất một số nội dung trong Kế hoạch thực hiện Chiến lƣợc Bảo vệ Môi trƣờng quốc
gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại
Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014. Đồng thời, đã xây dựng đƣợc
hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, nhất quán về quan điểm khoa học và công nghệ là
quốc sách hàng đầu, đi tiên phong trong việc đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu bảo
vệ tài nguyên, môi trƣờng và phát triển bền vững.
- Các nghiên cứu, đánh giá tổng quan về ứng dụng công nghệ sinh học trong
lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng là cơ sở khoa học để đề xuất Đề án phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng đến năm 2020 trình Thủ tƣớng
Chính phủ Phê duyệt tại Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2012.
Theo đó, đã phê duyệt nguyên tắc và giao Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì 6/8
nhóm nhiệm vụ ƣu tiên để triển khai thực hiện đề án.
- Các nghiên cứu về hiện trạng môi trƣờng nhằm xây dựng các tiêu chí, chỉ số
đánh giá ngành công nghiệp thân thiện môi trƣờng; tính dễ bị tổn thƣơng, hoạt động
môi trƣờng, tiêu chí kinh tế xanh, đánh giá ảnh hƣởng của ô nhiễm không khí xuyên
biên giới, đánh giá tác động môi trƣờng của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên,
xác định thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trƣờng ... cung cấp cơ sở quan trọng đề đề
xuất với Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 về
một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng.
- Các nghiên cứu đã xây dựng đƣợc mô hình khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi
vƣờn quốc gia Mũi Cà Mau và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững đa
dạng sinh học. Sản phẩm nghiên cứu mô hình thử nghiệm khoanh tạo RNM khu vực
bãi bồi bằng phƣơng thức xúc tiến tái sinh tự nhiên (diện tích 60 ha) đã đƣợc Vƣờn
quốc gia Mũi Cà Mau tiếp nhận và sử dụng, đƣợc đánh giá có khả năng nhân rộng đối
với các vùng có điều kiện tƣơng đồng;
- Các nghiên cứu của Chƣơng trình đã đánh giá đƣợc hiện trạng đa dạng sinh
học Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ, đề xuất quy trình hƣớng dẫn, điều tra khảo sát đa
dạng sinh học trong vùng; đồng thời đƣa ra các giải pháp cụ thể quản lý đa dạng sinh
học cho khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nói chung và các khu dữ trữ sinh quyển khác
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nói riêng; đề xuất Danh lục động, thực vật và hệ sinh thái ƣu tiên cần bảo tồn phục vụ
cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học;
- Một số kết quả nghiên cứu khác là đã xây dựng và đề xuất các nội dung của
cơ chế chi trả dịch vụ môi trƣờng liên quan đến đa dạng sinh học và phƣơng hƣớng, lộ
trình xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trƣờng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu
phục vụ triển khai thực hiện Điều 74 của Luật Đa dạng sinh học;
2.3. Về kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ:
Trong quá trình triển khai thực hiện, các đề tài đã có sự hợp tác và phối hợp với
các Viện nghiên cứu, trƣờng đại học. Các kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần tham
gia đào tạo trên đại học. Thông qua việc tham gia thực hiện đề tài, trình độ nghiên cứu,
năng lực và kỹ năng chuyên môn của các cán bộ cũng đã đƣợc nâng cao. Cụ thể:
Chƣơng trình có 13 đề tài (chiếm 26%) tham gia vào công tác đào tạo sau đại
học với kết quả đào tạo 15 Thạc sỹ (14 Thạc sỹ đã đƣợc cấp bằng) và 3 Tiến sỹ (01
Tiến sỹ đã đƣợc cấp bằng). Kết quả này so với chỉ tiêu đề ra của Chƣơng trình (chỉ tiêu
là 50%) còn thấp và chƣa đạt yêu cầu.
Nguyên nhân là do ngay từ giai đoạn xét duyệt Phiếu đề xuất và Thuyết minh
đề cƣơng, chƣa yêu cầu các đề tài, dự án phải sử dụng kết quả nghiên cứu trong công
tác đào tạo sau đại học. Bên cạnh đó, do nhiều đơn vị trực thuộc Bộ không có chức
năng, nhiệm vụ đào tạo nên Chỉ tiêu này cũng khó đạt đƣợc khi kết thúc Chƣơng trình.
Trong giai đoạn tới, cần đƣa ra các yêu cầu về chỉ tiêu đào tạo đối với từng đề
tài, dự án khoa học và công nghệ mở mới để bảo đảm đƣợc các chỉ tiêu đặt ra của
Chƣơng trình.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
Ưu điểm:
Để công tác quản lý Chƣơng trình Môi trƣờng giai đoạn 2010-2015 đi vào nề
nếp, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành Thông tƣ số 25/2011/TT-BTNMTT
ngày 07 tháng 7 năm 2011 ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công
nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Công tác xây dựng kế hoạch hàng năm đƣợc thực hiện theo đúng tiến độ, đảm
bảo công khai, minh bạch trong đề xuất các nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nƣớc.
Các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm và các thông tin về nhiệm
vụ đã đƣợc đánh giá, nghiệm thu đều đƣợc đƣa công khai lên trang thông tin điện tử
của Bộ để các tổ chức, cá nhân liên quan có điều kiện cập nhật.
Công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ của Bộ đƣợc thực hiện thƣờng xuyên theo đúng quy định, do đó luôn giải quyết
kịp thời các khó khăn vƣớng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
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Việc phối hợp công tác giữa các đơn vị chức năng trong Bộ đƣợc thực hiện có
hiệu quả tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc chƣơng trình.
Tồn tại:
Việc quản lý còn chƣa mềm dẻo nên hiệu quả chƣa cao, chƣa có sự điều chỉnh
kịp thời Khung chƣơng trình bám sát với yêu cầu thực tiễn dẫn đến nhiều nội dung đề
ra chƣa thực hiện đƣợc.
Việc đầu tƣ còn dàn trải chƣa tập trung nên nhiều nghiên cứu chƣa đƣa ra đƣợc
những kết quả cuối cùng, có chất lƣợng.
Cơ chế quản lý tài chính đối với các đề tài đã bộc lộ nhiều bất cập, cần điều
chỉnh, sửa đổi.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Qua 5 năm thực hiện, Chƣơng trình khoa học và Công nghệ cấp bộ lĩnh vực môi
trƣờng đã có nhiều đóng góp đáng kể, cụ thể:
(1). Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện khung chính
sách, pháp luật; phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về môi trƣờng nhƣ: Luật Bảo vệ môi trƣờng, Luật Đa dạng sinh học và
các văn bản dƣới luật.
(2). Cung cấp các luận cứ khoa học, kết quả nghiên cứu dự báo phục vụ xây
dựng các Chiến lƣợc, Quy hoạch dài hạn phát triển lĩnh vực môi trƣờng.
(3). Đã nghiên cứu để phục vụ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ
thuật trong các lĩnh vực môi trƣờng của Bộ, từng bƣớc hoàn thiện hệ thống văn bản
pháp quy kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng của Bộ.
(4). Nghiên cứu, đánh giá giá trị tài nguyên nhằm đề xuất các chính sách sử
dụng, quản lý tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi
trƣờng theo quan điểm phát triển bền vững. Góp phần đề xuất các chính sách, quy định
về xã hội hóa trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng.
(5). Nâng cao năng lực quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm soát, phòng ngừa,
giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc phục suy
thoái môi trƣờng; phòng chống các sự cố, thảm họa môi trƣờng; góp phần phục vụ sử
dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, phát triển bền vững.
(6). Góp phần đào tạo, nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên
cứu khoa học và công nghệ của Bộ
(7). Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ về môi trƣờng
nói riêng, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng nói chung.
Một số vấn đề tồn tại
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Bên cạnh những kết quả và đóng góp không nhỏ của Chƣơng trình, cũng cần
nhìn nhận một số tồn tại nhƣ sau:
(1). Về nội dung nghiên cứu: chƣa cân đối trong từng nội dung, có nội dung
đƣợc bố trí ít đề tài hoặc chƣa có đề tài nghiên cứu, dẫn đến không đáp ứng đƣợc trọn
vẹn yêu cầu đề ra của Chƣơng trình.
(2). Chƣa nghiêm khắc định hƣớng sản phẩm của các đề tài theo các chỉ tiêu của
Chƣơng trình khi phê duyệt thuyết minh, dẫn đến một số chỉ tiêu định lƣợng của
Chƣơng trình không đạt so với dự kiến, nhất là các chỉ tiêu về bài báo khoa học, đào tạo
sau đại học.
(3). Chƣa có các đề tài, loạt đề tài liên lĩnh vực cần có sự phối hợp, liên kết
nghiên cứu của các lĩnh vực trong Bộ (và cả ngoài Bộ) định hƣớng mục tiêu chung. Sự
liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các đề
tài trong cùng một Chƣơng trình chƣa có hoặc không cao.
(4). Trình độ khoa học và công nghệ của các kết quả nghiên cứu về công nghệ
phục vụ điều tra cơ bản hầu hết chỉ đạt trình độ trung bình, trung bình khá so với trình
độ của khu vực và thế giới, cơ bản dừng ở mức nghiên cứu, tiếp thu các công nghệ tiên
tiến của nƣớc ngoài để áp dụng ở Việt Nam, một vài đề tài có hàm lƣợng khoa học và
công nghệ chƣa cao. Chƣa có các nghiên cứu trong một số lĩnh vực mang tính mũi nhọn
của thế giới, chƣa có các nghiên cứu mà kết quả tạo ra có tác động lớn đến phát triển kinh
tế - xã hội của đất nƣớc.
(5). Việc đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu còn hạn chế, số
lƣợng các kết quả nghiên cứu có đăng ký sở hữu trí tuệ rất ít, tập trung chủ yếu ở một
vài đề tài thuộc loại hình nghiên cứu, chế tạo máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động điều
tra cơ bản.
(6). Việc chuyển giao kết quả nghiên cứu đến các đơn vị sử dụng, đặc biệt là
chuyển giao cho địa phƣơng, cho các đơn vị ngoài Bộ còn chậm hoặc chƣa đƣợc thực
hiện. Kết quả nghiên cứu trong một số trƣờng hợp chậm đƣợc ứng dụng trong thực
tiễn. Việc đăng ký, lƣu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ; các cơ chế chính sách khuyến khích đƣa tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực
tiễn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Công tác quản lý, giám sát hoạt động khoa học và công
nghệ còn hạn chế.
(7). Số lƣợng nhiệm vụ, kinh phí phê duyệt mở mới hàng năm tăng nhanh chƣa
phù hợp với mức tăng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Nhà nƣớc cấp
cho Bộ. Do vậy, các đề tài đƣợc phê duyệt với thời gian thực hiện là 24 tháng, nhƣng
việc phân bổ kinh phí theo từng năm chƣa hợp lý, năm thứ nhất thƣờng chỉ phân bổ
20-25% tổng kinh phí, số kinh phí còn lại tập trung vào năm thứ hai, nhiều đề tài phải
kéo dài sang năm thứ 3. Mức chi các hạng mục công việc của các nhiệm vụ khoa học
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và công nghệ theo hƣớng dẫn của Bộ Tài chính chƣa hợp lý, chậm sửa đổi bổ sung ảnh
hƣởng đáng kể đến các sản phẩm trung gian của đề tài.
Những tồn tại nêu trên cần đƣợc khắc phục ở giai đoạn tiếp theo
D. KIẾN NGHỊ Đ I VỚI CƠ QUAN QUẢN L VỀ VIỆC S A ĐỔI, BỔ SUNG
KHUNG CHƢƠNG TRÌNH
Mục tiêu, nội dung của Chƣơng trình hiện nay có phạm vi khá rộng, cần điều
chỉnh và cụ thể hóa hơn để phù hợp với tình hình thực tiễn trong công tác quản lý về
bảo vệ môi trƣờng. Một số chỉ tiêu của Chƣơng trình cũng cần đƣợc điều chỉnh, bổ
sung cho phù hợp với mục tiêu, nội dung và thực trạng nghiên cứu khoa học và công
nghệ trong lĩnh vực môi trƣờng.
1. Đối với mục tiêu của Chương trình:
Cần cụ thể hóa hơn các mục tiêu theo nội dung nghiên cứu và tình hình thực
tiễn, trong đó, chú trọng đến mục tiêu:
- Cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, bổ sung, điều chỉnh về chủ
trƣờng, thể chế, chính sách, pháp luật và các chƣơng trình, kế hoạch về bảo vệ môi
trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng các phƣơng pháp, giải
pháp khoa học và công nghệ trong quan trắc môi trƣờng; dự báo, kiểm soát, phòng
ngừa, giảm thiểu, xử lý ô nhiễm môi trƣờng, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng; khắc
phục suy thoái môi trƣờng; bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.
- Cung cấp luận cứ khoa học trong việc tổ chức triển khai các chiến lƣợc, kế
hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trƣờng và bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Đối với nội dung của Chương trình:
- Nhìn chung, nội dung của Chƣơng trình hiện nay là tƣơng đối phù hợp. Tuy
nhiên, đề nghị xem xét để cụ thể hóa các nội dung nghiên cứu theo hƣớng tập trung
hơn và nghiên cứu chuyên sâu hơn làm cơ sở khoa học, cơ sở lý luận để phục vụ cho
mục đích quản lý, kiểm soát, xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lƣợng môi trƣờng, bảo tồn
đa dạng sinh học và phát triển bền vững. Khung Chƣơng trình cần bám sát và nghiên
cứu các vấn đề mới, các vấn đề khoa học cần phải làm sáng tỏ trong các chiến lƣợc,
chƣơng trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trƣờng. Nghiên cứu một số nội dung mới nhƣ
an ninh môi trƣờng, sức khỏe môi trƣờng, các vấn đề có liên quan đến sản xuất và tiêu
dùng bền vững,...
- Thông qua thực tiễn đề xuất và xét duyệt các đề tài, dự án trong những năm
qua, cân nhắc bỏ nội dung “Nghiên cứu xây dựng và phát triển phƣơng pháp phân
vùng chức năng môi trƣờng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
sử dụng đất các vùng, lãnh thổ” và trong nội dung của Chƣơng trình vì không còn phù
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hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Bổ sung thêm nội dung về việc thực hiện các
nghiên cứu để phục vụ việc triển khai Chiến lƣợc quốc gia về bảo vệ môi trƣờng, bảo
tồn đa dạng sinh học và Đề án ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi
trƣờng,...
- Bổ sung một số nội dung khác để có sự liên kết với 06 Chƣơng trình khác của
Bộ đang triển khai thực hiện.
3. Đối với chỉ tiêu đánh giá của Chương trình:
- Cần bổ sung quy định chỉ tiêu bắt buộc đối với sản phẩm đối với mỗi đề tài
phải có ít nhất là 01 bài báo đƣợc đăng trên tạp chí trong nƣớc.
- Do đặc thù nghiên cứu phục vụ cho mục đích quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực
môi trƣờng nên đề nghị giảm hoặc loại bỏ chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ. Hoặc bổ sung,
lồng ghép chỉ tiêu này với việc xuất bản, phát hành một số ấn phẩm khoa học (sách
chuyên khảo, tài liệu hƣớng dẫn).
- Qua thực tế triển khai thực hiện các đề tài giai đoạn 2010-2015, đề nghị giảm
chỉ tiêu đào tạo xuống còn 20-30% để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn
vị chủ trì, thực hiện đề tài.
- Cụ thể hóa các nội dung trong Chỉ tiêu về “ứng dụng vào thực tiễn (70% các
kiến nghị, giải pháp, mô hình đề xuất đƣợc các cấp có thẩm quyền chấp thuận cho
phép triển khai hoặc sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về bảo vệ môi
trƣờng)”.
- Đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung chỉ tiêu khác phù hợp hơn hoặc lồng ghép
đối với Chỉ tiêu về “cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình (80% đề tài/dự án có
kết quả đƣợc ứng dụng phục vụ cho việc bảo vệ môi trƣờng phục vụ phát triển KTXH
vùng lãnh thổ)”.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.05/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình: Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực dự
báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn ( KTTV) nguy hiểm và phục vụ về
KTTV ở các địa phương giai đoạn 2010-2015, mã số: TNMT.05/10-15
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện: 42
4. Kinh phí: 50.838 Triệu đồng
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
5.1. Mục tiêu
(1) Nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo KTTV, đặc biệt là các hiện tƣợng
KTTV nguy hiểm (bão, áp thấp nhiệt đới, mƣa lớn, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét hại
kéo dài, triều cƣờng, sóng, nƣớc dâng).
(2) Phát triển công nghệ dự báo thời tiết hạn cực ngắn.
(3) Nâng cao năng lực, chất lƣợng phục vụ về KTTV cho phòng tránh thiên tai
và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phƣơng.
5.2. Nội dung
(1) Về quan trắc KTTV
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện lƣới trạm quan
trắc và truyền số liệu thời gian thực nhằm cung cấp đầy đủ số liệu phục vụ dự báo;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hệ thống tƣ liệu về các hiện
tƣợng KTTV nguy hiểm.
(2) Về dự báo KTTV
- Nghiên cứu công nghệ xác định lƣợng mƣa dựa trên kết hợp số liệu rađa, vệ
tinh với số liệu đo mƣa tự động phục vụ dự báo thời tiết;
- Nghiên cứu xây dựng, áp dụng và chuyển giao công nghệ dự báo KTTV, đặc
biệt là các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm;
- Nghiên cứu xây dựng, áp dụng phƣơng pháp và công nghệ dự báo thời tiết hạn
cực ngắn cho Việt Nam;
- Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống dự báo, cảnh báo nghiệp vụ các
hiện tƣợng KTTV nguy hiểm cho một số địa phƣơng có nguy cơ cao.
(3) Về công tác quản lý
- Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng dự báo KTTV;
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình phục vụ về KTTV tại các trung tâm KTTV
tỉnh, thành phố;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm kinh tế hóa, xã hội hóa hoạt
động KTTV;
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện hệ thống văn bản
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quy phạm pháp luật về KTTV.
5.3. Dự kiến sản phẩm
(1) Cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện lƣới trạm quan trắc và
truyền số liệu thời gian thực; tƣ liệu KTTV;
(2) Phƣơng pháp và công nghệ dự báo KTTV, đặc biệt là công nghệ về dự báo,
cảnh báo các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm;
(3) Hệ thống dự báo, cảnh báo nghiệp vụ các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm cho
một số địa phƣơng có nguy cơ cao;
(4) Các chỉ tiêu đánh giá và hệ thống đánh giá chất lƣợng dự KTTV;
(5) Các mô hình phục vụ về KTTV cho các địa phƣơng;
(6) Phƣơng án, lộ trình xã hội hóa hoạt động KTTV;
(7) Đội ngũ cán bộ đƣợc nâng cao năng lực nghiên cứu và phục vụ về KTTV,
đặc biệt là các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
(1) Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia hoặc quốc tế;
(2) Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 70% các kiến nghị, giải pháp, mô hình,
công nghệ đề xuất đƣợc chấp thuận và cho phép triển khai trong nghiệp vụ dự báo và
phục vụ KTTV;
(3) Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Có khoảng 5% số đề tài/dự án có kết quả đƣợc chấp
nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
(4) Chỉ tiêu về đào tạo: 30% số đề tài, dự án đào tạo đƣợc hoặc góp phần đào
tạo ít nhất là 01 tiến sỹ hoặc 01 thạc sỹ;
(5) Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
+) 20% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất
lƣợng dự báo ở Việt Nam (Nghiên cứu cơ bản về dự báo);
+) 20% đề tài/dự án có kết quả nâng cao chất lƣợng phục vụ ở KTTV ở các tỉnh
thành phố (Nghiên cứu phục vụ ở địa phƣơng);
+) 20% đề tài/dự án có kết quả phục quan trắc, truyền tin phục vụ dự báo các
hiện tƣợng KTTV nguy hiểm;
+) 40% đề tài/dự án có kết quả áp dụng các công nghệ tiên tiến trong dự báo các
hiện tƣợng KTTV nguy hiểm;
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chương trình
Theo nội dung khung Chƣơng trình, các đơn vị có chức năng nhiệm vụ liên
quan đến lĩnh vực Khí tƣợng Thủy văn nhƣ Cục Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí
hậu, Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu, Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội, Viện Chiến lƣợc
Chính sách Tài nguyên và Môi trƣờng đã và đang thực hiện 42 đề tài, với tổng kinh
phí là 50838 triều đồng. Phân bổ đề tài theo nội dung của chƣơng trình nhƣ sau:
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Trong số 42 đề tài khoa học và công nghệ, có 30 đề tài tập trung vào việc nâng
cao năng lực dự báo và cảnh báo các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm với việc phát triển
các công nghệ dự báo phù hợp với tiềm lực khoa học công nghệ của ngành nhằm nâng
cao chất lƣợng về phục vụ KTTV (chiếm 72% số lƣợng đề tài và 66% tổng kinh phí
cấp cho chƣơng trình), 06 đề tài phục vụ nội dung quan trắc KTTV (chiếm 14% số
lƣợng đề tài và 18% tổng kinh phí cấp cho chƣơng trình), 08 đề tài phục vụ nội dung
công tác quản lý (chiếm 14% số lƣợng đề tài và 16% tổng kinh phí cấp cho chƣơng
trình).
Căn cứ vào cơ cấu đề tài theo nội dung nghiên cứu cho thấy: có sự không đồng
đều về phân bổ số lƣợng đề tài theo nội dung nghiên cứu. Măt khác, có cấu này phản
ánh đúng thực trạng và tầm quan trọng của công tác dự báo khí tƣợng thủy văn trong
giai đoạn 2010-2015 và yêu cầu đặt ra của các đơn vị.
Bảng 1: Phân bố số lượng đề tài theo nội dung chương trình
Tỷ lệ %
Tỷ lệ
Số lƣợng
STT
Nội dung của Chƣơng trình
nhiệm
%kinh
đề tài
vụ
phí
Về quan trắc KTTV
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để bổ
sung, hoàn thiện lƣới trạm quan trắc và truyền
số liệu thời gian thực nhằm cung cấp đầy đủ số
1
6
14
18
liệu phục vụ dự báo.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng
hệ thống tƣ liệu về các hiện tƣợng KTTV nguy
hiểm.
Về dự báo KTTV
- Nghiên cứu công nghệ xác định lƣợng mƣa
dựa trên kết hợp số liệu rađa, vệ tinh với số liệu
đo mƣa tự động phục vụ dự báo thời tiết.
- Nghiên cứu xây dựng, áp dụng và chuyển giao
công nghệ dự báo KTTV, đặc biệt là các hiện
tƣợng KTTV nguy hiểm.
2
30
72
66
- Nghiên cứu xây dựng, áp dụng phƣơng pháp
và công nghệ dự báo thời tiết hạn cực ngắn cho
Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm hệ thống dự
báo, cảnh báo nghiệp vụ các hiện tƣợng KTTV
nguy hiểm cho một số địa phƣơng có nguy cơ
cao.
Về công tác quản lý
- Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng dự báo
KTTV.
3
6
14
16
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình phục vụ về
KTTV tại các trung tâm KTTV tỉnh, thành phố.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm
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STT

Nội dung của Chƣơng trình

Số lƣợng
đề tài

Tỷ lệ %
nhiệm
vụ

Tỷ lệ
%kinh
phí

kinh tế hóa, xã hội hóa hoạt động KTTV.
- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục
vụ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật về KTTV.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chương trình
 Về mục tiêu của chương trình:
Trong số 42 đề tài khoa học và công nghệ thuộc chƣơng trình có sự đan xen
việc thực hiện các mục tiêu. 23 đề tài chỉ thực hiện 01 mục tiêu, 17 đề tài thực hiện 02
mục tiêu và 02 đề tài thực hiện cả 3 mục tiêu của Chƣơng trình. Cụ thể: 32 đề tài có
mục tiêu thực hiện mục tiêu 1 về nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo KTTV, đặc
biệt là các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm (bão, áp thấp nhiệt đới, mƣa lớn, lũ lụt, hạn
hán, nắng nóng, rét hại kéo dài, triều cƣờng, sóng, nƣớc dâng), 06 đề tài thực hiện mục
tiêu 2 về phát triển công nghệ dự báo thời tiết hạn cực ngắn và 25 đề tài thực hiện
đƣợc mục tiêu 3 về nâng cao năng lực, chất lƣợng phục vụ về KTTV cho phòng tránh
thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phƣơng. Về cơ bản, các đề tài nghiên
cứu đã đáp ứng các mục tiêu của Chƣơng trình. Tuy nhiên, căn cứ vào cơ cấu mục tiêu
cho thấy phân bố các đề tài theo mục tiêu không đều, chủ yếu thực hiện về mục tiêu 1.
Cơ cấu phân bố không đều không những thể hiện ở mục tiêu mà còn thể hiện ngay cả
đối tƣợng trong từng mục tiêu. Đối với mục tiêu 1: các nghiên cứu về các đối tƣợng
tƣợng khí tƣợng, khí hậu, thủy văn chiếm phần lớn, trong khi các đối tƣợng liên quan
đến thủy hải văn chiếm tỷ lệ nhỏ.
Hƣớng nghiên cứu về phát triển công nghệ dự báo hạn cực ngắn (mục tiêu 2)
cũng còn hạn chế, trong đó nguyên nhân chính là do sự đầu tƣ nghiên cứu và chất
lƣợng đề xuất của các đơn vị còn chƣa đƣợc chú trọng. Hơn nữa, việc dự báo hạn ngắn
đòi hỏi phải có cơ sở vật chất tốt, năng lực tính toán cao, số liệu cung cấp phục vụ dự
báo hạn ngắn phải đồng bộ. Đây cũng là một trong những nội dung cần đƣợc tiếp tục
tăng cƣờng đầu tƣ trong giai đoạn tiếp theo của Chƣơng trình.
 Về nội dung của chương trình:
Nội dung thực hiện của 42 đề tài cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung của
chƣơng trình. Thống kê sơ bộ nhƣ sau:
- Về nội dung quan trắc KTTV (6 đề tài): các đề tài cơ bản đã góp phần trong
việc giải quyết các nội dung liên quan tới truyền và nhận số liệu thời gian thực, giám
sát các trạm đo mực mục nƣớc tự động, nhằm cung cấp đầy đủ số liệu thời gian thực
phục vụ dự báo và nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng hệ thống tƣ liệu về
các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm (TNMT.05.05); xử lý số liệu cũng nhƣ nâng cao chất
lƣợng công tác quản lý, giám sát từ xa mạng lƣới quan trắc KTTV (TNMT.05.16,
TNMT.05.28, TNMT.05.35).
Ngoài ra, các đề tài thực hiện trong nội dung này còn sử dụng nguồn số liệu phi
truyền thống GIS để phân vùng khí hậu nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ và Duyên
hải Miền Trung từ đó xây dựng đƣợc sổ tay tra cứu hƣớng dẫn sử dụng các thông tin
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về khí hậu nông nghiệp và tập bản đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp (TNMT.05.39);
Xây dựng hệ thống thông tin địa lý trên nền điện toán đám mây phục vụ các nhà quản
lý và ngƣời dân, đặc biệt trong trƣờng hợp xuất hiện hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm
(TNMT.05.46).
Nhƣ vậy, so với chỉ tiêu đặt ra đối với nội dung này, các đề tài vẫn tồn tại một số
vấn đề liên quan đến việc cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện
mạng lƣới trạm quan trắc. Nguyên nhân do một số vấn đề cần giải quyết trong Chƣơng
trình đang đƣợc các đơn vị triển khai trong ở các dự án đầu tƣ khác nên chƣa có đánh
giá, tổng kết. Vì vậy, rất khó cho các đơn vị đề xuất đề tài trong chƣơng trình
TNMT.05-10/15.
- Về nội dung dự báo KTTV (30 đề tài): các đề tài ở nội dung 02 chiếm 72% số
lƣợng đề tài và 66% tổng kinh phí cấp cho chƣơng trình. Nhìn chung, các đề tài này đã
đáp ứng đƣợc các yêu cầu theo nội dung đặt ra, bao gồm: sử dụng số liệu vệ tinh, rada
(TNMT.05.01, TNMT.05.02, TNMT.05.08, TNMT.05.11, TNMT.05.12. . .) phục vụ
dự báo, nghiên cứu các công nghệ dự báo hiện đại phục vụ dự báo hạn cực ngắn
(TNMT.05.02), xây dựng, áp dụng và chuyển giao công nghệ dự báo, xây dựng hệ
thống dự báo, cảnh báo nghiệp vụ các hiện tƣợng KTTV cho các đài khu vực, các đài
tỉnh thuộc Đài KTTV Khu vực Đông Bắc (TNMT.05.03). Xây dựng đƣợc công nghệ
dự báo khí hậu tháng, mùa bằng phƣơng pháp thống kê và đƣa vào ứng dụng nghiệp
vụ. Phát triển hệ thống dự báo, cảnh báo sớm khí hậu cho Việt Nam trong đó tập trung
xây dựng hệ thống dự báo khí hậu tổ hợp theo các phƣơng pháp thống kê và động lực
(TNMT.05.25, TNMT.05.36, TNMT.05.44). Xây dựng hệ thống cung cấp và ứng
dụng thông tin khí hậu, dự báo khí hậu phục vụ các ngành, đặc biệt là nông nghiệp, tài
nguyên nƣớc và phòng chống thiên tai. Nghiên cứu và phát triển đƣợc công nghệ giám
sát, dự báo và cảnh báo hạn hán dựa trên các phƣơng pháp thống kê và động lực
(TNMT.05.13, TNMT.05.17). Nghiên cứu và xây dựng đƣợc bộ hằng số điều hòa và
ứng dụng mô hình MIKE 21 tính toán, dự báo biên mực nƣớc cho các cửa sông đã góp
phần bổ sung thêm nguồn dữ liệu, số liệu và phƣơng pháp dự báo hiện đại, khách quan
nhặm làm đầu vào cho các mô hình dự báo có sử dụng biên triều (TNMT.05.07);
- Về nội dung công tác quản lý (6 đề tài): Các nội dung nghiên cứu phục vụ
công tác quản lý cũng đã đƣợc triển khai thực hiện, mặc dù số lƣợng rất hạn chế. Các
đề tài thuộc nội dung này đã thực hiện xây dựng phát triển hệ thống đánh giá chất
lƣợng dự báo (TNMT.05.04), xã hội hóa lĩnh vực khí tƣợng thủy văn (TNMT.05.10)
phục vụ triển khai luật Khí tƣợng Thủy văn. Xây dựng các mô hình, bộ công cụ phục
vụ về KTTV tại các trung tâm KTTV tỉnh, thành phố phục vụ phát triển kinh tế xã hội
của vùng, địa phƣơng (TNMT.05.24). Ngoài ra, một số đề tài còn thực hiện các nội
dung hoàn thiện văn bản quản lý phục vụ xây dựng Luật Khí tƣợng Thủy văn, kiểm kê
khí nhà kính phục vụ xây dựng Hệ thống kiểm kê nhà kính quốc gia (TNMT.05.37),
phát triển công nghệ đo đạc, báo cáo, thẩm tra và phát triển hệ thống thông tin cung
cấp cho nhà quản lý (TNMT.05.42), xây dựng bộ xây dựng bộ công cụ phục vụ giám
sát việc thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu (TNMT.05.34).... Các đề tài
thực hiện trong nội dung này chủ yếu do Cục Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu,
Viện Chiến lƣợc Chính sách Tài nguyên và Môi trƣờng thực hiện.
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Có thể nói, các nội dung của chƣơng trình KH&CN cấp Bộ đặt ra đã đƣợc giải
quyết một cách khoa học và có hiệu quả. Đánh giá chung cho thấy, hầu hết các nhiệm
vụ khi hoàn thành đều đƣợc ứng dụng trong thực tiễn của ngành. Các kết quả đạt đƣợc
đã góp phần giải quyết các vấn đề nóng bỏng hiện nay trong phòng tránh thiên tai nhƣ:
bão, mƣa lớn, hạn hán, lũ lụt, cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá dự báo thời
tiết, khí hậu, biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu và chỉnh lý số liệu khí hậu; ứng
dụng các thiết bị và công nghệ mới trong dự báo khí hậu; xây dựng hệ thống dự báo
khí hậu, hạn hán tổ hợp nghiệp vụ đáp ứng kịp thời cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã
hội.
Tuy vậy, so với các chỉ tiêu đặt ra của chƣơng trình thì đến nay mức độ đã thực
hiện của các nội dung vẫn còn còn hạn chế, đặc biệt là các nội dung về quan trắc
KTTV, trong đó phải kể đến các nội dung nghiên cứu để cung cấp cơ sở khoa học
phục vụ hoàn thiện mạng lƣới trạm quan trắc và truyền số liệu thời gian thực; cơ sở
khoa học phục vụ xây dựng hệ thống tƣ liệu về các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm chƣa
đƣợc đầu tƣ một cách thỏa đáng. Chính vì vậy, để nâng cao chất lƣợng dự báo bên
cạnh việc chú trong đến nghiên cứu phát triển công nghệ dự báo thì việc nghiên cứu cơ
sở khoa học và thực tiễn nhằm từng bƣớc hoàn thiện mạng lƣới quan trắc, truyền tin
góp phần rất quan trọng. Mặt khác, công tác phục vụ về KTTV cũng cần đẩy mạnh
hơn nữa theo hƣớng xây dựng mô hình phục vụ về KTTV và đa dạng hóa các loại hình
phục vụ.
 Đánh giá về thực hiện các chỉ tiêu của chương trình:
- Chỉ tiêu về trình độ khoa học: Chỉ có 41/42 đề tài chiếm 98% có kết quả đƣợc
công bố trên các tạp chí. Kết quả này xấp xỉ với chỉ tiêu của Chƣơng trình đã đề ra là
100%.
- Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 100% các giải pháp kiến nghị, giải pháp,
công nghệ đề xuất tử các đề tài đều đƣợc thử nghiệm và ứng dụng vào thực tiễn. Tuy
nhiên, để đánh giá đƣợc mức độ ứng dụng còn hạn chế. Đa số các đề tài khoa học và
công nghệ trƣớc khi nghiệm thu ở cấp quản lý đều có giấy xác nhận đánh giá kết quả.
- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: Chƣa đạt yêu cầu so với chỉ tiêu đặt ra trong khung
chƣơng trình. Nguyên nhân, một phần do các chủ nhiệm trong quá trình đề xuất các
nhiệm vụ không tự tin trong việc tạo ra sản phẩm hoặc không quan tâm đến nội dung
này.
- Chỉ tiêu về đào tạo: có 21/42 (chiếm 50%) đề tài tham gia đào tạo và hỗ trợ đào
tạo sau đại học vƣợt 20% so với chƣơng trình đề ra. Thực tế, số lƣợng các đề tài có thể
hỗ trợ công việc đào tạo lớn hơn. Tuy nhiên, do nhiều chủ nhiệm khi chủ trì nhiệm vụ
còn là Thạc sỹ nên không mạnh dạn trong việc đăng ký.
2. Đánh kết quả thực hiện các đề tài của chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
 Sản phẩm nghiên cứu dạng I:
Các sản phẩm dạng I của đề tài TNMT.05.28 ( thiết bi phần cứng (hardware) lắp
đặt phục vụ giám sát cho 04 loại trạm KTTV: (i) tự động đồng bộ, (ii) tự động riêng
lẻ; (iii) bán tự động; (iv) trạm truyền thống) và đề tài TNMT.05.35 (Bộ thiết bị giám
sát từ xa mực nước, lượng mưa, gồm có: 05 trạm đo, 01 thiết bị điều khiển trung tâm
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trong đề tài) đã đƣợc đƣợc nghiên cứu, chế tạo và lắp đặt ở cá trạm để so sánh đối
chiếu với các kết quả thực tế. Mặc dù chƣa đƣa vào nghiệm thu ở cấp quản lý nhƣng
đã đƣợc các đơn vị đƣa vào thực hiện nhƣ một kênh tham khảo chính trong quá trình
hoặt động nghiệp vụ.
 Sản phẩm nghiên cứu dạng II:
Kết quả nghiên cứu khoa học của chƣơng trình chủ yếu là các sản phẩm dạng II
(225 sản phẩm) bao gồm các công cụ (phần mềm, công nghệ), quy trình hƣớng dẫn,
báo cáo phân tích phục vụ dự báo các hiện tƣợng khí tƣợng thủy văn từ đơn giản và
phức tạp. Đối với mỗi đề tài phục vụ dự báo liên quan đến các công nghệ dự báo đều
có các tài liệu hƣớng dẫn và quy trình công nghệ kèm theo. Các tài liệu, phƣơng pháp
và các công nghệ nay đang đƣợc chuyển giao và sử dụng tại các đơn vị. Một số các
báo cáo phân tích, quy trình đang đƣợc sử dụng để hƣớng dẫn đào tạo cho các đơn vị
nghiệp vụ và là tài liệu quan trọng phục vụ nghiên cứu của sinh viên.
Ngoài ra, các báo cáo phân tích định hƣớng, quy trình thực hiện trong các nhiệm
vụ liên quan đến quản lý là cơ sở quan trọng trong việc đề xuất các nội dung liên quan
phục vụ xây dựng văn bản pháp luật ngành.
 Sản phẩm nghiên cứu dạng III:
Hầu hết các đề tài nghiên cứu đều có các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên
ngành. Tính đến thời điểm hiện tại có 74 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, 02
báo cáo tại hội thảo khoa học quốc tế, 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế. Việc đề
xuất xuất bản các sách chuyên khảo chƣa có. Thông qua các nghiên cứu để xuất bản
các bộ tài liệu tập huấn, bộ tài liệu chuyển giao phục vụ cho các hội thảo chuyển gia
cho các đơn vị.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chương trình
Các sản phẩm các đề tài kết thúc hầu hết đã đƣợc thử nghiệm ứng dụng nghiệp
vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng hoặc chuyển giao cho các Đài KTTV khu
vực, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phục vụ nghiệp vụ, Các
trƣờng đại học phục vụ đào tạo và một số đơn vị quản lý nhà nƣớc ở các tỉnh phục vụ
công tác quản lý. Cụ thể nhƣ sau:
 Về công tác điều tra cơ bản, quan trắc KTTV:

STT

Mã số đề tài

1

TNMT.05.05

2

TNMT.05.16

Bảng 2. Một số kết quả về chuyển giao
Đơn vị nhận chuyển giao
Sản phẩm
và ứng dụng
- Hệ tự động quản lý truyền nhận số - Các Đài Khí tƣợng Thủy
liệu và tài liệu hƣớng dẫn;
văn khu vực
- Bộ phần mềm xử lý số liệu khí - Trung tâm Mạng lƣới
tƣợng hải văn và tài liệu hƣớng dẫn
KTTV&MT
- Bộ chƣơng trình phần mềm xử lý - Đài KTTV khu vực :
số liệu thuỷ văn vùng sông ảnh hƣởng Đông Bắc; Đồng bằng Bắc
thủy triều đã đƣợc bổ sung chỉnh sửa Bộ; Trung Trung Bộ; Nam
và hoàn thiện
Bộ
- Trung tâm Mạng lƣới
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Đơn vị nhận chuyển giao
và ứng dụng
KTTV&MT
3
TNMT.05.28
- Cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hệ - Đài KTTV khu vực Bắc
thống và giám sát hiện trạng hoạt Trung Bộ, Trung Trung Bộ.
động trạm KTTV, hải văn và trạm đo - Trung tâm Mạng lƣới
mƣa
KTTV&MT
- Phần mềm giám sát hiện trạng và
phát hiện, chuẩn đoán sự cố của hệ
thống trạm hoạt động trạm KTTV, hải
văn và trạm đo mƣa
4
TNMT.05.35
- Bộ thiết bị giám sát từ xa mực nƣớc, - Dự kiến chuyển giao cho
lƣợng mƣa, gồm có: 05 trạm đo, 01 Trung tâm Mạng lƣới
thiết bị điều khiển trung tâm và một số KTTV&MT
vật tƣ dự phòng;
5
TNMT.05.39
- Tập bản đồ chuyên đề phân vùng - Dự kiến chuyển giao cho
khí hậu nông nghiệp trên nền GIS tỷ lệ các địa phƣơng vùng Bắc
1/50.000
Trung Bộ và Duyên Hải
- Sổ tay tra cứu hƣớng dẫn sử dụng Miền Trung
các thông tin về khí hậu nông nghiệp
và tập bản đồ phân vùng khí hậu nông
nghiệp
6
TNMT.05.46: - Hệ thống cảnh báo bao gồm phân hệ - Đang chạy trên hệ thống
xử lý đám mây và phân hệ chạy trên và dự kiến chuyển giao
máy điện thoại, tablet thông minh
Trung tâm Khí tƣợng Thủy
văn Quốc gia
Các kết quả đã chuyển giao trong giai đoạn này từ các đề tài TNMT.05.05,
TNMT.05.16, TNMT.05.35 đã tạo đƣợc những công cụ chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu
khí tƣợng, thủy văn, hải văn bằng phần mềm trên máy tính để thay thế cho quá trình
xử lý số liệu bằng thủ công; rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lƣợng số liệu. Hiện
nay hệ thống CSDL KTTV tại Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia đã đƣợc hoàn
thiện, thống nhất và tập trung, thuận tiện cho công tác quản lý, lƣu trữ, và khai thác
phục vụ tác nghiệp và nghiên cứu khoa học. Năng lực tính toán đã đƣợc tăng cƣờng
đáng kể: hiện tại có 3 hệ thống PC-Cluster với tổng năng lực tính toán gần 1.2 Tflops;
Các sản phẩm của các đề tài TNMT.05.35, TNMT.05.39, TNMT.05.46 đang đƣợc
thử nghiệm, bƣớc đầu đã cho các kết quả đáng tin cậy. Dự kiến, khi đƣa vào ứng dụng
thực tế sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin phục vục quan trắc lƣu trữ và phục vụ quản lý
ngành.
 Về công nghệ dự báo
Công nghệ dự báo đƣợc nghiên cứu, xây dựng trong các đề tài về cơ bản phục vụ
Trung tâm Dự báo Khí tƣợng thủy văn trung ƣơng, các Đài khí tƣợng Thủy văn khu
vực và Viện Khoa học khí tƣợng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Kết quả ứng dụng
(công nghệ, mô hình, phƣơng pháp và quy trình dự báo,...) vào nghiệp vụ đã nâng cao
chất lƣợng dự báo KTTV. Cụ thể nhƣ sau:
STT

Mã số đề tài

Sản phẩm
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+ Nhiều nguồn số liệu và mô hình dự báo KTTV đã đƣợc triển khai vào dự báo
nghiệp vụ phục vụ cho nhiều mục đích dự báo và đối tƣợng dự báo: hầu hết các sản
phẩm dự báo từ các mô hình số trị toàn cầu đã đƣợc thu thập và khai thác trong nghiệp
vụ dự báo thời tiết từ quy mô hạn ngắn cho đến hạn mùa nhƣ GFS của Mỹ, GME của
Đức, GSM của Nhật, NOGAPS của Hải quân Mỹ, IFS của ECMWF, UM của Hàn
Quốc, GEM của Canađa, TXLAPS của Úc.v.v.. các ngồn số liệu phi truyền thống số
liệu vệ tinh, ra đa thời tiết, ra đa biển..v.v.
+ Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp từ hạn ngắn, hạn vừa đến hạn mùa cho khu vực
Việt Nam đang đƣợc áp dụng nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng và
chuyển giao cho một số Đài KTTV khu vực: Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn ngắn
(SREPS) gồm 20 dự báo thành phần với độ phân giải; Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết
hạn 3-5 ngày (LEPS) gồm 21 dự báo thành phần với độ phân giải 22km; Hệ thống dự
báo tổ hợp thời tiết hạn vừa 5-10 ngày (NAEFS) gồm 21 dự báo thành phần với độ phân
giải 110km; Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn tháng và hạn mùa dựa trên hệ thống
VarEPS của ECMWF và các mô hình toàn cầu đã đƣợc đƣa vào nghiệp vụ;
+ Hệ thống mô hình dự báo thời tiết WRF phân giải cao (5km) cùng với hệ thống
đồng hóa số liệu 3DVAR đã đƣợc triển khai nghiệp vụ từ năm 2012 để phục vụ dự báo
mƣa lớn khu vực miền Trung, trong đó tập trung đầu tƣ nghiên cứu, đồng hóa đƣợc số
liệu ra da Doppler. Ứng dụng mô hình HWRF vào dự báo bão nghiệp vụ ở Viện Khoa
học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (TNMT.05.23);
+ Triển khai áp dụng các phƣơng pháp lọc; phƣơng pháp thống kê hiện đại (thống
kê sau mô hình) giúp tăng cƣờng đáng kể chất lƣợng dự báo bằng mô hình số trị. Hệ
thống dự báo điểm từ mô hình toàn cầu GSM dựa trên phƣơng pháp thống kê sau mô
hình UMOS và lọc Kalman đã đƣợc triển khai nghiệp vụ từ 2012 cho đến nay;
+ Một số công nghệ dự báo thủy văn cho các sông khu vực miền Trung, Tây
Nguyên và Nam Bộ đã đƣợc triển khai trong giai đoạn này: Công nghệ phân tích, giám
sát, cảnh báo và dự báo ngập lụt, hạn hán cho hệ thống sông (TNMT.05.08,
TNMT.05.13,
TNMT.05.21,
TNMT.05.22,
TNMT.05.33,
TNMT.05.43,
TNMT.05.48.) nhƣ sông Ba, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Khánh
Hòa, sông Lam ở Hà Tĩnh. v.v.., nghiên cứu bồi lắng ở các hồ chứa bậc thang, biến
động hình thái cửa sông (TNMT.05.38, TNMT.05.50). Trong khuôn khổ thực hiện,
các đề tài đã chuyển giao thử nghiệm cho các đơn vị địa phƣơng nhƣ Đài KTTV khu
vực Nam Trung Bộ, Đài KTTV tỉnh Phú Yên, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ;
+ Một số nhiệm vụ còn xây dựng các công cụ, phần mềm phục vụ quá trình tác
nghiệp nghiệp vụ, rút ngắn thời gian ra các bản tin dự báo (TNMT.05.01,
TNMT.05.26...);
+ Trong hỗ trợ công nghệ dự báo ở địa phƣơng, đã xây dựng quy trình dự báo
thời tiết hạn ngắn cho các đơn vị miền Bắc (TNMT.05.03), ngoài ra còn xây dựng
đƣợc phần mềm quản lý dự báo hỗ trợ cho việc giám sát, quản lý dự báo chặt chẽ hơn.
Các kết quả này góp phần đƣa công tác dự báo tại các địa phƣơng vào nền nếp, nâng
cao và ổn định chất lƣợng dự báo tại các địa phƣơng. Một số địa phƣơng đã ứng dụng
đƣợc các phƣơng pháp dự báo mới có hiệu quả hơn vào nghiệp vụ;
+ Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu của đề tài TNMT.05.19 còn phục vụ quản lý
cho các ngành kinh tế khác nhƣ: ứng dụng mô hình ARIMA và các kết quả của mô
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hình Dự báo khí hậu để dự báo lƣợng mƣa vụ đông xuân, làm dữ liệu trong các phần
mềm Agrometshell và Crowat để xác định nhu cầu nƣớc và nhu cầu tƣới cho từng loại
cây trồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Các kết quả
của đề tài TNMT.05.18 đƣợc sử trong quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển nông,
lâm, ngƣ, diêm nghiệp và thủy lợi, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phòng tránh thiên
tai. Các kết quả này chuyển giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện Cát Hải, Vân Đồn, Cổ Tô và Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thành phố Hải
phòng.
 Về phục vụ quản lý:
+ Các kết quả nghiên cứu của đề tài thuộc nhóm này đã cung cấp cơ sở cho việc
thực hiện Luật Khí tƣợng Thủy văn, đƣợc Quốc Hội nƣớc Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;
+ Kết qua đề tài phục vụ xây dựng Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính
đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ban hành theo Quyết định Số 359/QĐ-TTg phê duyệt ngày
22 tháng 12 năm 2015;
+ Đánh giá và phân vùng đƣợc các điều kiện khí hậu nông nghiệp, thiên tai ở vùng
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung dựa trên tƣ liệu viễn thám và công nghệ GIS;
+ Xây dựng đƣợc bộ chỉ số khí hậu cực đoan riêng cho Việt Nam trong điều kiện
biến đổi khí hậu, đồng thời đƣa ra hƣớng dẫn phân tích khí hậu cực đoan phục vụ quản
lý nhà nƣớc về biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ
Phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với đào tạo, nâng cao trình độ, học tập
kinh nghiệm nƣớc ngoài là rất cần thiết. Chủ trƣơng này đã đƣợc đƣa vào trong khung
chƣơng trình và đƣợc hiện thực hóa trong kết quả nghiên cứu của các đề tài. Tính tới
thời điểm hiện tại các đè tài đã đào tạo và hỗ trợ đào tạo đƣợc 03 tiến sỹ và 21 thạc sỹ;
Ngoài ra, thông qua thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, nhiều cán bộ ở các
đơn vị thực hiện đƣợc nâng cao trình độ, cử 10 cán bộ đi học tập kinh nghiệm nƣớc
ngoài và mời đƣợc 02 chuyên gia nƣớc ngoài vào tập huấn cho cán bộ ở Việt Nam.
2.4. Các kết quả nổi bật của chương trình
- Đã cải tiến và triển khai nghiệp vụ hệ thống nghiệp vụ hệ thống dự báo các
yếu tố khí tƣợng thời hạn 6-72 giờ bằng phƣơng pháp thống kê trên sản phẩm mô hình
GSM (TNMT.05.15). Sản phẩm của đề tài đã đƣợc sử dụng làm đầu vào cho các dự
báo viên khi dự báo thời tiết thời hạn 6-72 giờ tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung
ƣơng. Các kết quả này hỗ trợ đắc lực cho các dự báo viên và hiện đƣợc coi là sản
phẩm không thể thiếu trong dự báo thời tiết tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng;
- Xây dựng và hoàn thiện đƣợc hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông
không ảnh hƣởng triều và phần mềm xử lý số liệu hải văn (TNMT.05.05); Kết quả của
đề tài đã hoàn thành và thử nghiệm có kết quả tại các đơn vị kiểm soát số liệu thủy văn
và hải văn. Phần mềm đã tính toán, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu đạt yêu cầu theo các
Quy định hiện hành. Góp phần tự động hóa quá trình tính toán, xử lý tài liệu chỉnh
biên, nâng cao hiệu suất và chất lƣợng tài liệu chỉnh biên, giảm công sức và thời gian
do phải tính toán bằng thủ công;
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- Trong hỗ trợ công nghệ dự báo ở địa phƣơng, Đề tài TNMT 05.03 đã giúp các
đơn vị dự báo ở miền Bắc đƣa ra đƣợc phƣơng pháp và quy trình dự báo thời tiết hạn
ngắn cho địa phƣơng mình, ngoài ra còn xây dựng đƣợc phần mềm quản lý dự báo hỗ
trợ cho việc giám sát, quản lý dự báo chặt chẽ hơn. Các kết quả này góp phần đƣa
công tác dự báo tại các địa phƣơng vào nền nếp năng cao và ổn định chất lƣợng dự báo
tại các địa phƣơng;
- Hệ thống giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên hệ thống sông
Ba đƣợc sử dụng trong dự báo tác nghiệp tại Trung tâm dự báo KTTV Trung ƣơng,
Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ, Trung tâm KTTV tỉnh Phú Yên. Hệ thống giám
sát này đã giúp Ban quản lý các hồ chủ động trong vận hành các hồ chứa và khai thác
hồ chứa có hiệu quả trong các mùa mƣa lũ, khô hạn. Góp phần nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ở Trung ƣơng và Đài KTTV khu vực Nam
Trung Bộ;
- Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các hệ thống sông ở
Quảng Bình, Quảng Trị đƣợc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và các mô
hình mới nhất. Công nghệ đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ trong dự báo nghiệp vụ tại
Trung tâm dự báo KTTV Trung ƣơng, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ. Là một
trong những bƣớc tiến trong công tác hiện đại hóa, nâng cao năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ ở Trung ƣơng và địa phƣơng đang làm công tác dự báo
thủy văn;
- Hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn tháng và hạn mùa dựa trên hệ thống
VarEPS của ECMWF, hệ thống mô hình toàn cầu đã đƣợc triển khai nghiệp vụ. Đây là
các hệ thống dự báo tổ hợp hạn dài đầu tiên của Việt Nam;
- Hệ thống thông tin Khí tƣợng thủy văn cho thiết bị di động trên nền điện toán
đám mây, hỗ trợ công tác điều hành chỉ đạo khí tƣợng thủy văn, cảnh báo thiên tai,
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển dịch vụ khí tƣợng thủy văn và hƣớng tới
mục tiêu xã hội hóa ngành;
- Công nghệ dự báo bão bằng mô hình WRF và HWRF đang đƣợc chạy nghiệp
vụ ở Viện Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, một số đài KTTV khu vực;
- Các mô hình trồng trọt, mô hình chăn nuôi, mô hình nuôi trồng thủy sản phù
hợp với các đặc điểm khí hậu, hải văn, tài nguyên khí hậu nông nghiệp, môi trƣờng và
thiên tai cho 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải;
- Bộ sản phẩm nhƣ thiết bị phần cứng (hardware) lắp đặt phục vụ giám sát cho
04 loại trạm KTTV: (i) tự động đồng bộ, (ii) tự động riêng lẻ; (iii) bán tự động; (iv)
trạm truyền thống và Bộ thiết bị giám sát từ xa mực nƣớc, lƣợng mƣa, gồm có: 05
trạm đo, 01 thiết bị điều khiển trung tâm phục vụ giám sát hoạt động và đo đạc của các
trạm.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình
 Ưu điểm:
Căn cứ vào khung chƣơng trƣơng trình đƣợc phê duyệt theo theo Quyết định số
1405/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi
trƣờng, hàng năm các đơn vị đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ gửi Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng;
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Căn cứ Thông tƣ số 25/2011/TT-BTNMT ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Bộ
trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học
và công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng thành lập các hội đồng tƣ vấn, hội đồng
xác định danh mục và đặt hàng lại các đơn vị thực hiện. Trong quá trình triển khai
thực hiện, Vụ Khoa học và Công nghệ luôn đôn đốc, kiểm tra sát việc thực hiện theo
quy chế quản lý của Bộ để có các điều chỉnh hợp lý. Việc nghiệm thu các đề tài đƣợc
thực hiện theo đúng quy chế quản lý. Qua trình thực hiện đề tài từ lúc đề xuất đến lúc
nghiệm thu kết quả đều thực hiện công khai và minh bạch;
Việc thực hiện nội dung đánh giá giữa kỳ chƣơng trình đã phần nào giải quyết
đƣợc vấn đề cơ cấu nhiệm vụ trong chƣơng trình.
 Hạn chế:
- Cơ sở vật chất của các đơn vị nghiên cứu cũng nhƣ của đơn vị nhận chuyển
giao chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế. Một số kết quả nghiên cứu tạo ra phải đơn
giản hóa để phù hợp với công tác nghiệp vụ;
- Việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ của các nƣớc tiên tiến khi đƣa vào
nghiên cứu và ứng dụng ở Việt Nam còn khó. Nguyên do không có điều kiện nghiên
cứu cơ bản, tính chất vật lý;
- Cơ chế quản lý tài chính đối với các đề tài thực hiện trong chƣơng trình đã
bộc lộ nhiều bất cập, gây khó khăn cho các cán bộ khi thực hiện đề tài.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Thực hiện khung chƣơng trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm
cấp Bộ giai đoạn 2010-2015 (đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 1405/QĐ-BTNMT
ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng), các đơn vị
trực thuộc đã thực hiện các nhiệm vụ có tính câp thiết và có giá trị ứng dụng cao cho
lĩnh vực, đáp ứng các mục tiêu và nội dung đặt ra của chƣơng trình. Đã lồng ghép các
nội dung nghiên cứu của các đề tài, Các đề tài đƣợc phê duyệt đã đảm bảo có tính kế
thừa và bổ sung hỗ trợ cho nhau;
Các kết quả đạt đƣợc góp phần giải quyết các yêu cầu cấp thiết hiện nay trong
phòng tránh thiên tai nhƣ: bão, lũ, ngập lụt; cung cấp cơ sở khoa học cho việc đánh giá
lũ lụt, dự báo khí tƣợng, thủy văn, hải văn; xây dựng cơ sở dữ liệu và chỉnh lý số liệu
khí tƣợng thủy văn; ứng dụng các thiết bị và công nghệ mới trong dự báo; xây dựng hệ
thống dự báo tổ hợp nghiệp vụ từ hạn ngắn đến hạn mùa; mở ra hƣớng mới về khai
thác các loại dữ liệu phi truyền thống nhƣ dữ liệu ra đa, dữ liệu vệ tinh trong dự báo;
ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lƣợng dự báo khí tƣợng thủy văn đáp ứng kịp
thời cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời từng bƣớc thúc đẩy phát triển
các hoạt động phục vụ về khí tƣợng thủy văn;
Trình độ nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị trong lĩnh vực
KTTV của các đơn vị đƣợc cải thiện một cách rõ rệt, đặc biệt là hƣớng nghiên cứu về
mô hình số, dự báo tổ hợp và các công nghệ về dự báo thủy văn. Kể từ năm 2010,
hƣớng nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tƣợng KTTV
nguy hiểm và phục vụ về KTTV ở các địa phƣơng đƣợc triển khai một cách đồng bộ,
các trang thiết bị, cơ sở vật chất và máy tính phục vụ nghiên cứu cũng dần từng bƣớc
đƣợc củng cố từ các dự án, đề án cấp bách;
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Việc tập hợp đƣợc đội ngũ cán bộ khoa học ở nhiều thế hệ, nhiều đơn cùng
tham gia thực hiện các đề tài đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu của các tổ
chức nghiên cứu, tăng cƣờng đƣợc hợp tác giữa các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ. Có
sự học tập và trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia và các tổ chức quốc tế khác.
D. KIẾN NGHỊ
Để thực hiện các chức năng quản lý nhà nƣớc về KTTV và BĐKH trong thời kỳ
mới các nội dung xây dựng luận cứ khoa học để hoàn thiện hệ thống chính sách pháp
luật quản lý nhà nƣớc là hết sức quan trọng;
Để chủ động trong đảm bảo cơ sở khoa học cho việc mở rộng các loại hình dự
báo, nâng cao chất lƣợng dự báo phòng chống thiên tai. Đòi hỏi phải đầu tƣ nghiên
cứu và tăng cƣờng cơ sở vật chất cho các đơn vị. Mặt khác, cần tăng cƣờng điều tra cơ
bản và đa dạng các loại hình dự báo KTTV phục vụ phát triển kinh tế xã hội;
Trong chƣơng trình TNMT 05/10-15 đã có một số đề tài nghiên cứu ứng dụng
phƣơng pháp dự báo tổ hợp để dự báo nhiệt độ, quỹ đạo và cƣờng độ bão, đây là một
hƣớng nghiên cứu có thể áp dụng cho các yếu tố khác nhƣ dƣ báo mƣa, lũ, gió... .
Kết quả nghiên cứu, ứng dụng các mô hình dự báo số trị đều cho thấy các kết
quả dự báo khí tƣợng bị hạn chế, đặc biệt về mƣa trong trƣờng hợp chỉ lựa chọn các sơ
đồ vật lý sẵn có trong mô hình. Các tham số và các sơ đồ do nƣớc ngoài thiết kế chƣa
mô phỏng đầy đủ cơ chế vật lý gây mƣa trong các hình thế thời tiết của nƣớc ta vì vậy
để năng cao chất lƣợng dự báo nhất thiết cần có những nghiên cứu mô phỏng cơ chế
vật lý đó. Đây là hƣớng nghiên cứu cần đƣợc triển khai trong giai đoạn tới;
Nhiều quy trình nghiệp vụ mới và cơ chế chính sách cần đƣợc nghiên cứu ban
hành cho phù hợp mới có thể duy trì và phát huy hiệu quả đầu tƣ từ nguồn vốn của các
dự án đã đƣợc đầu tƣ. Một số công nghệ, đặc biệt các công nghệ tự động hóa quan
trắc, xử lý số liêu, truyền nhận thông tin có thể nội địa hóa và phát triển để giảm bớt sự
phụ thuộc vào nƣớc ngoài, nâng cao hiệu quả của nguồn vốn đầu tƣ và chất lƣợng
nguồn nhân lực cho hiện đại hóa;
Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cần có quy định cụ thể trƣớc khi phê duyệt việc
phối hợp thực hiện đề tài giữa các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tránh tình trạng nể nang
hay phối hợp chỉ mang tính hình thức.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.06/10-15

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên chƣơng trình
Chƣơng trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực biển và hải
đảo “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển
và hải đảo Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015”, Mã số TNMT.06.10-15
2. Thời gian thực hiện: 2010-2015.
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện
Tính đến hết 31 tháng 12 năm 2015, tổng số đề tài khoa học và công nghệ cấp
Bộ Tổng cục Biển và Hải đảo hoàn thành là 21 đề tài.
4. Kinh phí: Tổng kinh phí khoảng 22.060.000.000 đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
Theo Quyết định đã đƣợc Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phê duyệt,
Chƣơng trình TNMT/06.10- 15 bao gồm 3 mục tiêu, 6 nội dung, 7 loại sản phẩm
chính. Cụ thể nhƣ sau:
5.1. Mục tiêu:
(1) Hoàn thiện khung chính sách pháp luật và thể chế quản lý tổng hợp về biển
và hải đảo;
(2) Áp dụng phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến phục vụ điều tra cơ bản, giám
sát, quy hoạch biển và hải đảo;
(3) Nâng cao năng lực và khả năng hội nhập quốc tế về khoa học - công nghệ
biển của Việt Nam.
5.2. Nội dung
(1) Xây dựng khung thể chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nƣớc;
(2) Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo;
(3) Hoạch định chính sách ƣu tiên đầu tƣ xây dựng các hải đảo phục vụ phát
triển kinh tế- xã hội biển, hải đảo;
(4) Công nghệ tiên tiến trong điều tra cơ bản, dự báo, đánh giá tài nguyên, môi
trƣờng biển;
(5) Xử lý môi trƣờng, ứng phó sự cố môi trƣờng, thiên tai trên biển;
(6) Xây dựng Chiến lƣợc phát triển khoa học và công nghệ biển.
5.3. Sản phẩm
(1) Khung pháp lý, thể chế chính sách về biển và hải đảo;
(2) Công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán dự báo tình trạng biển và hải
đảo;
(3) Giải pháp bảo vệ môi trƣờng biển;
(4) Cơ sở khoa học cho quy hoạch khai thác, sử dụng biển;
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(5) Quy trình công nghệ phục vụ quản lý, khai thác; cơ sở dữ liệu biển;
(6) Đào tạo, nâng cao tiềm lực và hội nhập quốc tế.

B. Đánh giá kết quả thực hiện của chƣơng trình
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình.
1.1. Đánh giá việc phân bố đề tài theo nội dung
Nhìn chung, trong giai đoạn 2010-2015, số lƣợng các đề tài còn chƣa nhiều và
chƣa thực sự đƣợc phân bố đều về mặt nội dung, cụ thể nhƣ sau:

Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 3

Nội dung 4

Nội dung 5

Nội dung 6

tỷ lệ (%); Nội
dung 4; 29

tỷ lệ (%); Nội
dung 1; 23

tỷ lệ (%); Nội
dung 2; 14

tỷ lệ (%); Nội
dung 5; 14
tỷ lệ (%); Nội
dung 3; 10

tỷ lệ (%); Nội
dung 6; 10

Hình 1. Tổng hợp về tỷ lệ % số lƣợng các đề tài đƣợc phân bổ theo các nội dung của
Chƣơng trình.
- Nội dung số 1 gồm 05 đề tài (TNMT. 06.05, TNMT.06.07, TNMT.06.19,
TNMT.06.20, TNMT.06.25) chiếm tỷ lệ 23%;
- Nội dung số 2 gồm 03 đề tài (TNMT.06.03; TNMT.06.15; TNMT.06.23)
chiếm tỷ lệ 14%;
- Nội dung số 3 gồm 02 đề tài (TNMT.06.02, TNMT.06.11) chiếm tỷ lệ 10%;
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- Nội dung số 4 có 06 đề tài (TNMT.06.04, TNMT.06.12, TNMT.06.13,
TNMT.06.24, TNMT.06.27, TNMT.06.28 ) chiếm tỷ lệ 29%;
- Nội dung số 5 có 03 đề tài (TNMT 06.06, TNMT. 06.08, TNMT. 06.16)
chiếm tỷ lệ 14%;
- Nội dung số 6 có 02 đề tài (TNMT.06.01; TNMT.06.21) chiếm tỷ lệ 10%
(hình 1).
1.2. Cơ cấu vốn cho từng nội dung
Nội dung 1

Nội dung 2

Nội dung 3

Nội dung 4

Nội dung 5

Nội dung 6

tỷ lệ (%); Nội
dung 4; 40

tỷ lệ (%); Nội
dung 1; 18
tỷ lệ (%); Nội
dung 2; 15

tỷ lệ (%); Nội
dung 3; 7

tỷ lệ (%); Nội
tỷ lệ (%); Nội
dung 5; 10 dung 6; 10

Hình 2. Tổng hợp về tỷ lệ % vốn các đề tài đƣợc phân bổ theo các nội dung của
Chƣơng trình.
Tổng kinh phí để thực hiện các đề tài (đã nêu ở trên) đƣợc phân bổ cho 6 nội
dung cụ thể nhƣ sau:
- Nội dung số 1 đƣợc phân bổ kinh phí là 4.002 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 18%;
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- Nội dung số 2 là 3.410 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 15%;
- Nội dung số 3 là 1.622 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 07%;
- Nội dung số 4 là 9.186 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 40%;
- Nội dung số 5 là 2.080 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10%;
- Nội dung số 6 là 2260 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 10% (hình 2).
- Nội dung số 4 đƣợc phân bổ kinh phí nhiều nhất (40%, gồm 6 đề tài), nhằm
đáp ứng nhu cầu cần thiết, đề xuất các công nghệ và giải pháp tiên tiến phục vụ công
tác quy hoạch khai thác, sử dụng biển, hải đảo phục vụ phát triển kinh tế- xã hội kết
hợp với bảo đảm an ninh, quốc phòng.
- Nội dung số 3 có số lƣợng đề tài ít nhất (trong 5 năm từ 2010- 2014 chỉ đề
xuất đƣợc 01 đề tài), đồng thời cũng là nội dung có tỷ lệ phân bổ kinh phí thấp nhất
(7%). Nguyên nhân là do nội dung này đề cập những vấn đề có tính tổng hợp cao, đòi
hỏi cán bộ thực hiện cần có khả năng quản lý và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực
biển, hải đảo.
- Nhóm nội dung số 1 có 5 đề tài (23%), nhƣng tỷ lệ phân bổ kinh phí còn thấp,
chỉ chiếm 18%.
- Các nội dung số 5 và 6 có tỷ lệ vốn bằng nhau (10%) nhƣng Nội dung 6 có 2
đề tài còn nội dung 5 chỉ có 1 đề tài.
2.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA CHƢƠNG
TRÌNH
2.1. Kết quả khoa học:
Sau khi các đề tài kết thúc, có 28 bài báo đã đƣợc công bố trên các tạp chí khoa
học ở các tạp chí khoa học công nghệ có uy tín, đặc biệt trong đó có 02 bài đăng trên
tạp chí uy tín quốc tế và hội nghị quốc tế. Tuy nhiên, số lƣợng các bài báo không đồng
đều, các bài báo còn tập trung nhiều ở các đề tài TNMT.06.01, TNMT.06.06 và
TNMT.06.08. Vậy so với chỉ tiêu đặt ra là có 70% đề tài có kết quả đƣợc công bố thì
lĩnh vực biển và hải đảo đã đạt đƣợc 78% sau khi các đề tài kết thúc.
Đặc biệt đã có 01 đề tài có kết quả Sở hữu trí tuệ đƣợc đăng ký Nhãn hiệu máy
từ biển Proton, kiểu máy TBVN01 là kết quả của đề tài TNMT.06.12: Nghiên cứu chế
tạo máy từ khảo sát địa chất khoáng sản biển.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chƣơng trình
Có 01 đề tài TNMT. 06.12 đã chế tạo máy từ biển giúp Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Trung tâm Điều tra tài nguyên môi trƣờng biển, hải đảo làm chủ đƣợc công nghệ chế tạo máy từ biển, đảm bảo độ tin
cậy các thông số kỹ thuật của máy đo từ biển đƣợc sử dụng phục vụ các nhiệm vụ
chuyên môn của Tổng cục. Trong giai đoạn 2010-2015, Có 4 đề tài TNMT. 06.19,
TNMT.06.20, TNMT.06.21, và TNMT.06.25 đã nghiên cứu cơ sở khoa học để xây
dựng dự thảo Luật tài nguyên, môi trƣờng biển và hải đảo. Đề tài TNMT.06.01 đã xây
dựng chiến lƣợc khoa học công nghệ biển là tiền đề và đƣa ra định hƣớng cho hoạt
động nghiên cứu khoa học và công nghệ biển cho những năm sau.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
104

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
Trong chƣơng trình đã có 06 thạc sĩ đƣợc đào tạo qua 04 đề tài. Vậy sau khi các
đề tài kết thúc, số lƣợng đào tạo sau đại học đạt 19% thấp hơn theo đề xuất ban đầu
của chƣơng trình là 46% tổng số các đề tài thuộc chƣơng trình.
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình
Các đóng góp nổi bật đƣợc ghi nhận bao gồm:
- Góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn thiện
khung chính sách, pháp luật: Trong giai đoạn 2010-2015, kết quả nghiên cứu của 9/21
đề tài (chiếm tỷ lệ 60%) đã góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất
và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý tổng hợp, thống nhất,
góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển và hải đảo Việt Nam.
- Góp phần đề xuất, áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến: Kết quả
nghiên cứu của 100% đề tài đã áp dụng và góp phần đề xuất các phƣơng pháp, công
nghệ tiên tiến trong dự báo, giám sát, điều tra tài nguyên, môi trƣờng, sinh thái biển,
cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quy hoạch tổng thể biển và hải đảo phục vụ
phát triển kinh tế- xã hội.
- Góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học- công nghệ biển của Việt
Nam: Kết quả của tất cả các đề tài nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực và khả năng hội
nhập quốc tế về khoa học- công nghệ biển của Việt Nam.

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong giai đoạn 2010-2015, hoạt động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực
biển và hải đảo đã đƣợc triển khai theo đúng tiến độ đề ra. Các đề tài tập trung vào
những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của lĩnh vực. Nhiều đề tài đã góp phần nâng
cao vai trò quản lý tổng hợp về biển và hải đảo của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt
Nam trong giai đoạn mới.
Nhìn chung, đa số các đề tài đều thực hiện nghiêm túc, có tính khoa học trên cơ
sở kế thừa các vấn đề khoa học trƣớc đây cũng nhƣ tính mới, tính hiện đại của khoa
học hiện tại. Hầu hết các đề tài đều đã đáp ứng đƣợc mục tiêu và đạt đƣợc các chỉ tiêu
đề ra. Các đề tài đã tham khảo, học tập kinh nghiệm quốc tế để rút ra các bài học kinh
nghiệm phù hợp với Việt Nam. Kết quả, sản phẩm của hầu hết các đề tài đều có khả
năng áp dụng vào thực tiễn và có cơ sở khoa học để phục vụ công tác quản lý nhà
nƣớc tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.
Nhiều đề tài đã đạt đƣợc những kết quả vƣợt chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là về công
bố và đào tạo.
Một số đề tài có tính chất sáng kiến, sản xuất, chế tạo thiết bị (TNMT.06.04;
TNMT.06.12) đã thể hiện đƣợc những bƣớc tiến đáng kể trong khoa học và công nghệ,
góp phần phục vụ thực tiễn công tác quản lý Nhà nƣớc về tài nguyên- môi trƣờng biển,
hải đảo và đáp ứng mục tiêu của Chƣơng trình. Bên cạnh đó các đề tài cũng đã đóng
góp cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Luật tài nguyên, môi trƣờng biển
và hải đảo nhƣ các đề tài TNMT.06.19, TNMT.06.20, TNMT.06.25.
Tuy nhiên, do giai đoạn 2010- 2015 là giai đoạn Tổng cục mới đƣợc thành lập,
có rất nhiều khó khăn trong quá trình ổn định về mọi mặt, nên không tránh khỏi có
những tồn tại, bất cập nhất định trong công tác quản lý khoa học, công nghệ nói chung,

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
105

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
cũng nhƣ trong việc trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN nói riêng, cụ
thể:
b) Tồn tại và nguyên nhân
- Về công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ KHCN:
+ Có đề tài tiến độ triển khai còn chậm (TNMT.06.01) do nhiều yếu tố nhƣ:
thay đổi chủ nhiệm và thƣ ký đề tài; đề tài có nội dung phức tạp và gặp khó khăn về
thu thập thông tin tƣ liệu;
+ Một vài Đề tài tuy đã đƣợc nghiệm thu, song chậm làm các thủ tục giao nộp
sản phẩm, ảnh hƣởng đến tiến độ thanh lý hợp đồng (TNMT.06.07).
+ Một số đề tài tuy đã đƣợc nghiệm thu nhƣng chƣa thực sự đi vào thực tiễn do
thiếu các số văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực quản lý tài nguyên,
môi trƣờng biển và hải đảo vẫn chƣa đƣợc ban hành hoặc chƣa đồng bộ. Cùng với đó
là việc chƣa có cơ chế chính sách khuyến khích đƣa tiến bộ khoa học và công nghệ
vào thực tiễn.
- Về công tác quản lý KHCN:
+ Lĩnh vực biển và hải đảo bao gồm nhiều đối tƣợng, khoa học và công nghệ
biển của Việt Nam còn chƣa đƣợc đầu tƣ xứng đáng, trong khi đó nguồn nhân lực làm
công tác quản lý KHCN thiếu về số lƣợng và thiếu hiểu biết nhiều về các vấn đề liên
quan đến biển, dẫn đến công tác quản lý, giám sát các hoạt động khoa học, công nghệ
của Tổng cục còn có những hạn chế nhất định.
+ Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác quản lý khoa học và công nghệ ít đƣợc giao
lƣu học hỏi về kinh nghiệm cũng nhƣ các hoạt động khoa học và công nghệ trong
nƣớc và ngoài nƣớc trong thời kỳ mới nên chƣa cập nhật thông tin và những tiến bộ
hiện nay của khoa học và công nghệ biển.
+ Chƣa kiểm tra, giám sát kịp thời các hoạt động khoa học và công nghệ của
Tổng cục do nguồn lực hạn chế.
+ Các văn bản quản lý khoa học và công nghệ mới và chƣa có hƣớng dẫn cụ thể
của cấp trên dẫn đến lúng túng trong triển khai thực hiện đề tài. Nhiều khi có quá
nhiều thủ tục trong một quy trình thực hiện một đề tài dẫn đến việc mất thời gian và
tốn kém về kinh phí.
- Về Tài chính cho các nhiệm vụ KHCN:
+ Nguồn kinh phí cấp hằng năm cho các đề tài thƣờng không đủ nên các đề tài
phải kéo dài và khó khăn khi thực hiện đến khi các đề tài kết thúc thƣờng thiếu tính
thời sự.

D. KIẾN NGHỊ
a) Bổ sung vào khung chƣơng trình mở mới một số vấn đề mới nhằm làm rõ
các chiến lƣợc, chƣơng trình, dự án thuộc lĩnh vực biển và hải đảo, bao gồm:
- Các chính sách quản lý tài nguyên và bảo vệ TNMT đối với các vùng biển, hải
đảo và các vùng biên giới biển;
- Các chính sách điều tra, quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên biển mới nhƣ:
năng lƣợng biển, năng lƣợng tái tạo biển, không gian biển; Các danh hiệu về TNMT
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biển;
- Thiết lập kịch bản so sánh và thích ứng với các chính sách quản lý TNMT
biển và khai thác biển bắt kịp với các quốc gia trong khu vực.
- Nghiên cứu đề xuất khung thể chế điều chỉnh quy hoạch ngành và hoạt động
giữa các ngành liên quan.
b) Lĩnh vực biển và hải đảo mang tính đa ngành vì vậy đề nghị Bộ xem xét, tạo
điều kiện cho Tổng cục:
- Tăng số lƣợng đề tài hàng năm.
- Các đề tài cần tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể, không nên dàn trải dẫn
đến lãng phí nguồn lực mà không hiệu quả.
- Mở rộng các đối tƣợng tham gia Chƣơng trình (các viện, trung tâm ngoài Bộ)
nhằm thu hút sức mạnh và tiềm lực khoa học, công nghệ biển, hải đảo.
- Có chính sách đãi ngộ để tăng cƣờng tiềm lực nghiên cứu và quản lý đối với
các đối tƣợng có chuyên ngành sâu về biển và hải đảo để đáp ứng đƣợc nhu cầu hội
nhập trong khu vực trong thời gian tới của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam nói
riêng và Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng nói chung.
- Trong chƣơng trình mở mới cần có chƣơng trình đào tạo các cán bộ nghiên
cứu và quản lý về biển và hải đảo cũng nhƣ có chƣơng trình giao lƣu, tham quan trao
đổi kinh nghiệm của các bộ nghiên cứu và quản lý về khoa học, công nghệ biển với
các Bộ ngành, Viện liên quan cũng nhƣ các nƣớc trong khu vực và quốc tế.
c) Cần có chỉ tiêu bắt buộc đối với sản phẩm mỗi đề tài phải có ít nhất 01 bài
báo đƣợc đăng trên tạp chí chuyên ngành.
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BÁO CÁO TỔNG KẾT CHƢƠNG TRÌNH TNMT.07/10-15
A. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH
1. Tên Chƣơng trình:
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp
ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trƣờng phục
vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn
2010-2015.
2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2010 đến năm 2015
3. Tổng số nhiệm vụ thuộc chƣơng trình đã thực hiện: 44 đề tài.
4. Kinh phí thực hiện: 65.245 triệu đồng.
5. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm của chƣơng trình
5.1. Mục tiêu:
1) Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, quản lí
nhà nƣớc, đào tạo nhân lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động đo đạc và bản
đồ đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế;
2) Áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến vào các hoạt động đo đạc và
bản đồ, bảo đảm xây dựng cơ sở thông tin trắc địa bản đồ đáp ứng nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.
5.2. Nội dung:
1) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế,
chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc
và bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; đáp ứng
nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;
2) Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao
trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
3) Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao gồm: hệ quy chiếu
và các mạng lƣới trắc địa cơ bản quốc gia đáp ứng các yêu cầu của công tác đo đạc
bản đồ, nghiên cứu khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và quốc
tế.
4) Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến xây dựng các hệ
thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lƣu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ
thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia;
5) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công
nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng
tránh thiên tai;
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6) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác thành lập bản
đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội.
5.3. Dự kiến sản phẩm:
1. Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình
KH&CN công bố trên tạp chí Khoa học và công nghệ của ngành, tài liệu tập huấn về
đo đạc, bản đồ, viễn thám.
2. Khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý nhà nƣớc
về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, Bộ ngành và các địa phƣơng.
3. Công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng trong
thu thập và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ.
4. Các quy trình công nghệ về nâng cấp hệ quy chiếu, các quy trình công nghệ
thu thập, xử lí dữ liệu; quản lí, bảo trì, cập nhật cung cấp sản phẩm, thông tin dữ liệu
đo đạc và bản đồ; đánh giá, giám sát biến động tài nguyên - môi trƣờng, thiên tai.
5. Các giải pháp, cơ chế phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đo đạc và bản
đồ.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 80 đề tài/dự án SXTN có kết quả đƣợc công bố
trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín ở trong nƣớc hoặc quốc tế;
2. Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 60% các kiến nghị, giải pháp, mô hình đề
xuất đƣợc Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam chấp nhận
cho phép triển khai trong quản lý nhà nƣớc hoặc hoạt động triển khai đo đạc và bản
đồ;
3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: có ít nhất 10% số đề tài/dự án SXTN có kết quả đƣợc
chấp nhận đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế);
4. Chỉ tiêu về đào tạo: 50% số đề tài/dự án SXTN đào tạo đƣợc hoặc góp phần
đào tạo ít nhất 01 cán bộ kĩ thuật đo đạc và bản đồ có trình độ trên đại học;
5. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chƣơng trình:
- 20% đề tài/dự án có kết quả cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất và hoàn
thiện khung chính sách, pháp luật và thể chế quản lý hoạt động đo đạc bản đồ;
- 20% đề tài/dự án có kết quả cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng mô
hình quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực đo đạc và bản đồ;
B. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA CHƢƠNG TRÌNH
1. Đánh giá việc thực hiện chƣơng trình
1.1. Đánh giá việc phân bổ các đề tài theo nội dung chƣơng trình:
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Các đề tài chủ yếu tập trung về nghiên cứu, áp dụng công nghệ trong thu nhận,
xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, xử lý ảnh viễn thám, tự động hóa phục vụ đo đạc cơ
bản và chuyên ngành tƣơng ứng với các nhiệm vụ 3,4,5,6 của Chƣơng trình.
Các nghiên cứu nhằm phục vụ cho mục tiêu và nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống
văn bản quy phạm pháp luật (nội dung 1) chƣa đƣợc chú ý đề xuất và triển khai.
Đặc biệt, các nội dung nghiên cứu về vấn đề hoàn thiện mô hình tổ chức, phát
triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển khai hoạt động
đo đạc và bản đồ trong nội dung 2 của Chƣơng trình chƣa có đề tài nghiên cứu nào.
Nội dung nghiên cứu, đề xuất sản phẩm mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
cũng chƣa đƣợc quan tâm.
Số lƣợng đề tài, dự án theo nhiệm vụ của Chƣơng trình

TT

1

2

3

4

5

6

Nhiệm vụ
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện
hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý
và tổ chức triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ phục vụ
phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng;
đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế;
Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức, phát triển nguồn
nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ chức triển
khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao
gồm: hệ quy chiếu và các mạng lƣới trắc địa cơ bản quốc gia
đáp ứng các yêu cầu của công tác đo đạc bản đồ, nghiên cứu
khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu vực và
quốc tế.
Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến
xây dựng các hệ thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lƣu trữ,
cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, hệ thống thông tin
địa lý cơ sở quốc gia;
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông
tin địa lý và công nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ
bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng tránh thiên
tai;
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác
thành lập bản đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ
điện tử, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng số

Số
lƣợng

Tỷ lệ
%

3/44

7%

1/44

2%

7/44

16%

8/44

19%

17/44

40%

7/44

16%

44

44
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Các nội dung 4 và 5 đƣợc triển khai chiếm tới 59% các đề tài, tỷ trọng nội dung
này phù hợp với chiến lƣợc phát triển ngành đo đạc và bản đồ và thực tiễn phát triển
công nghệ đo đạc bản đồ trên thế giới. Các đề tài triển khai nhằm mục tiêu đảm bảo áp
dụng đƣợc những công nghệ tiên tiến hiện đại, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và ứng
dụng trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trƣờng và phòng tránh thiên tai.
1.2. Đánh giá việc hoàn thành các mục tiêu, nội dung và chỉ tiêu của chƣơng
trình.
Căn cứ mục tiêu đề ra, các nhiệm vụ trong chƣơng trình tập trung vào 6 nhóm
nội dung chính cần giải quyết:
Nội dung 1: Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hoàn thiện hệ thống
cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác quản lý và tổ chức triển khai các hoạt
động đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, an ninh, quốc
phòng; đáp ứng nhu cầu xã hội hóa, kinh tế hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
Đề tài TNMT.07.02: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây
dựng Luật Đo đạc và Bản đồ” đã xây dựng đƣợc khung Luật Đo đạc và Bản đồ và
những nguyên tắc cơ bản xây dựng Luật trên cơ sở các luận cứ khoa học cụ thể kết
hợp với những lý luận thực tiễn đƣợc xây dựng từ kinh nghiệm các nƣớc tiến tiến, hiện
đại kết hợp với nghiên cứu, đánh giá tình hình cũng nhƣ yêu cầu thực tế của công tác
quản lý nhà nƣớc về đo đạc và bản đồ ở Việt Nam. Ngoài ra đề tài cũng đề xuất hệ
thống các văn bản dƣới Luật. Một số kết quả đề tài đã đƣợc sử dụng ngay trong quá
trình xây dựng Nghị định 45/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ. Kết
quả đề tài đƣợc Cục Đo đạc và Bản đồ tham khảo trong quá trình xây dựng dự thảo nội
dung Luật Đo đạc và Bản đồ dự kiến trình Quốc hội trong năm 2017.
Đề tài TNMT.07.04 “Đánh giá hiện trạng sử dụng và xác định phƣơng hƣớng
đầu tƣ phát triển công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ ở nƣớc ta” đã đƣa ra
đƣợc những đánh giá hiện trạng cũng nhƣ xu hƣớng phát triển công nghệ trong lĩnh
vực đo đạc và bản đồ. Kết quả đề tài đã đƣợc sử dụng nhƣ tài liệu mang tính định
hƣớng trong việc xây dựng một số tài liệu quan trọng nhƣ: Dự thảo Đề án phát triển
khoa học và công nghệ đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 của lĩnh vực Đo đạc và
Bản đồ, Dự thảo Chiến lƣợc phát triển Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ;
Kết quả nghiên cứu của các đề tài liên quan đến việc đánh giá độ chính xác
trong đo vẽ bản đồ địa chính, công tác xây dựng bản đồ vùng giá trị đất bằng mô hình
thống kê và công nghệ GIS (TNMT.07.14 và TNMT.07.31) do Viện Khoa học Đo đạc
và Bản đồ thực hiện đã đƣợc sử dụng để điều chỉnh, bổ sung một số quy định trong
thông tƣ số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 Quy định về bản đồ địa
chính;
Ngoài ra, các đề tài khác thuộc nhóm này đã đề xuất áp dụng các công nghệ tiên
tiến trong quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; xây dựng, hoàn thiện một số quy trình,
nội dung quy định làm cơ sở cho việc xây dựng, ban hành hệ thống văn bản quy định
kỹ thuật nhƣ:
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- Thông tƣ số 39/2014/TT-BTNMT ngày 3 tháng 7 năm 2014 Quy định kỹ
thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét Lidar;
- Thông tƣ số 10/2013/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu
nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000, 1:10000;
Nội dung 2: Góp phần hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao trình độ quản lý,
năng lực tổ chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ.
Đề xuất đƣợc mô hình và cơ chế quản lý đối với hoạt động đo đạc và bản đồ từ
Trung ƣơng đến địa phƣơng. Đƣa ra đƣợc các công cụ hỗ trợ hiệu quả áp dụng công
nghệ tiên tiến trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản lý đo đạc và bản đồ.
Do đặc thù yêu cầu thực tế giai đoạn 5 năm cần tập trung nghiên cứu ứng dụng,
phát triển công nghệ nên số lƣợng phân bố cho đề tài nghiên cứu nội dung hoàn thiện
mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý, năng lực tổ
chức triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ không nhiều.
Nội dung 3: góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng trắc địa - bản đồ bao gồm: hệ
quy chiếu và các mạng lưới trắc địa cơ bản quốc gia đáp ứng các yêu cầu của công
tác đo đạc bản đồ, nghiên cứu khoa học về trái đất, đảm bảo khả năng hội nhập khu
vực và quốc tế.
Đƣa ra đƣợc phƣơng án xây dựng hệ tọa độ động quốc gia. Hệ tọa độ đƣợc xây
dựng làm cơ sở ứng dụng trong rất nhiều bài toán liên quan đến việc quan trắc các biến
động lớp vỏ trái đất làm cơ sở cho việc phòng tránh và giảm nhẹ tác hại của thiên tai
hay các hiện tƣợng tai biến tự nhiên liên quan đến chuyển dịch của vỏ trái đất.
Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc quy hoạch hệ thống trạm thu ảnh vệ tinh
của Vệt Nam.
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao quốc
gia tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi
phục độ chính xác Lƣới độ cao Miền Nam đang đƣợc tiến hành. Các kết quả nghiên
cứu ngoài việc hoàn thiện hệ thống điểm độ cao khu vực nghiên cứu để phục vụ các
ngành còn đƣợc sử dụng trong việc ứng phó với hiện tƣợng nƣớc biển dâng.
Nội dung 4: Đề xuất áp dụng các phương pháp, công nghệ tiên tiến xây dựng
các hệ thống thu nhận, xử lý, tích hợp, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc bản
đồ, hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia.
Các phƣơng pháp, công nghệ tiên tiến đƣợc nghiên cứu và đề xuất áp dụng
trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể nhƣ sau:
- Trong viễn thám vệ tinh và thành lập bản đồ bằng phƣơng pháp ảnh:
+ Công nghệ bay quét Lidar kết hợp với chụp ảnh số thành lập mô hình số độ
cao và bình đồ ảnh;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao để
xây dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị: sử dụng các dữ liệu Lidar, dữ liệu ảnh vệ
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tinh độ phân giải cao, bằng những công nghệ tiên tiến hiện nay của ESRI để xây dựng
các bản đồ 3D;
+ Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR độ phân giải cao trong thành lập
mô hình số độ cao và kiểm kê đảo;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo đạc sử dụng máy bay không ngƣời lái
điều khiển bằng sóng radio để thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính.
- Trong phát triển ứng dụng hệ thống thông tin địa lý:
+ Ứng dụng công nghệ WEB GIS phục vụ công tác cập nhật, khai thác, sử dụng
sản phẩm thông tin tƣ liệu và quản lý hoạt động do đạc và bản đồ;
+ Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền địa lý gắn với
các giải pháp tổng quát hóa dữ liệu tự động sử dụng công nghệ của ESRI và kết hợp
với bổ sung các phần mềm hỗ trợ.
- Trong đo đạc, điều tra thực địa:
+ Ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ.
+ Ứng dụng công nghệ GNSS, xây dựng giải pháp đo GPS theo công nghệ trạm
tham chiếu ảo (VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa các ứng dụng trạm CORS.
Nội dung 5: Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và công
nghệ định vị toàn cầu trong điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên - môi trường và
phòng tránh thiên tai.
Các đề tài tập trung nghiên cứu để giải quyết các vấn đề đặt ra đối với yêu cầu của
việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng:
+ Ứng dụng cho công tác đo đạc địa chính: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo
đạc sử dụng máy bay không ngƣời lái điều khiển bằng sóng radio để thành lập các bản
đồ địa chính;
+ Ứng dụng cho công tác điều tra tài nguyên nƣớc: Đề xuất phƣơng pháp sử
dụng công nghệ viễn thám trong công tác điều tra các đới có triển vọng chứa nƣớc;
Đánh giá biến động của một số đối tƣợng ảnh hƣởng đến sự thay đổi của đƣờng bờ có
thể quan trắc đƣợc từ dữ liệu viễn thám;
+ Ứng dụng trong lĩnh vực biển và hải đảo: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh
RADAR độ phân giải cao trong thành lập mô hình số độ cao và kiểm kê đảo. Kết quả
nghiên cứu này là cơ sở cho phép xây dựng mô hình số độ cao trên các đảo phục vụ
mục tiêu phát triển kinh tế biển và giám sát hiện tƣợng nƣớc biển dâng;
+ Ứng dụng trong giám sát tài nguyên, môi trƣờng và phòng tránh thiên tai:
Xây dựng đƣợc thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao về một số đối tƣợng lớp phủ
bề mặt phục vụ cho giám sát tài nguyên và môi trƣờng; Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ
liệu địa hình phục vụ cho việc cảnh báo và phòng tránh thiên tai: trƣợt lở đất;
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- Ngoài ra các nghiên cứu cùng nhằm hƣớng tới mục tiêu khai thác các dữ liệu
trắc địa và bản đồ cho các mục tiêu đa ngành: điều tra cơ bản, quản lý rủi ro thiên tai,
lâm nghiệp, quản lý đô thị....
Nội dung 6: góp phần hoàn thiện quy trình tự động hoá trong công tác thành
lập bản đồ, phát triển các thể loại bản đồ mạng, bản đồ điện tử, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội.
Sản phẩm nổi bật của các đề tài đã hoàn thành thuộc nhóm này là kết quả
nghiên cứu, xây dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao. Áp dụng thƣ viện phổ
này cho phép tự động hóa một phần quá trình giải đoán ảnh, hạn chế tối đa công tác
thực địa tiết kiệm thời gian và công sức trong thành lập bản đồ.
- Ứng dụng tự động hóa trong tổng quát hóa dữ liệu cho phép xây dựng các bản
đồ dẫn xuất rất nhanh và hiệu quả, hƣớng tới xây dựng cơ sở sở dữ liệu dùng chung.
- Ứng dụng tự động hóa trên cơ sở công nghệ hiện đại tiên tiến của ESRI kết
hợp với việc xây dựng các phần mềm hỗ trợ từ mã nguồn mở cho phép biên tập, trình
bày bản đồ.
- Ứng dụng tự động hóa, xây dựng phần mềm phục vụ cho việc tự động hiệu
chỉnh và chuẩn hóa các dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian, đa đầu thu.
Sản phẩm khoa học của các đề tài, dự án chủ yếu ở các dạng:
- Quy trình công nghệ, phƣơng pháp, mô hình tính toán và phần mềm ứng dụng
trong thu thập và xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, các công trình công bố trên tạp chí
khoa học và công nghệ của ngành;
- Các quy trình công nghệ về nâng cấp hệ quy chiếu, các quy trình công nghệ
thu thập, xử lí dữ liệu; quản lí, bảo trì, cập nhật cung cấp sản phẩm, thông tin dữ liệu
đo đạc và bản đồ; đánh giá, giám sát biến động tài nguyên - môi trƣờng, thiên tai;
- Các giải pháp, cơ chế phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ đo đạc và bản
đồ.
Các dạng sản phẩm về khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình
quản lý nhà nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, bộ ngành và các địa
phƣơng, sách chuyên khảo, tài liệu tập huấn về đo đạc, bản đồ, viễn thám còn hạn chế.
6. Các chỉ tiêu đánh giá
Bảng 2: Đánh giá kết quả của Chƣơng trình theo các chỉ tiêu của Chƣơng
trình.
TT
1
2

Tên chỉ tiêu
Chỉ tiêu về trình độ khoa học
Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn

Tỷ lệ
Chỉ tiêu
thực tế
(%)
( %)
96
60

80
60

Đánh giá
Đạt
Đạt
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3

Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ

0

10

Không đạt

4

Chỉ tiêu về đào tạo

12

50

Không đạt

5

Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ

5-a

5-b

5-c

5-d

5-đ
5-e
5-g

Cung cấp luận cứ khoa học cho việc đề xuất
và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật và
thể chế quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
Cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng
mô hình quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực đo đạc
và bản đồ
Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để làm
cơ sở khoa học cho công tác xây dựng cơ sở
dữ liệu địa lý, chuyên đề phục vụ các yêu cầu
của xã hội
Kết quả đƣợc áp dụng các công nghệ tiên tiến
trong cô g tác quản lý nhà nƣớc; thu nhận và
xử lí dữ liệu; quản lí, cung cấp sản phẩm,
thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Kết quả nâng cao đƣợc tiềm lực và hội nhập
quốc tế của Việt Nam về khoa học công nghệ
đo đạc và bản đồ
Kết quả làm tiền đề cho việc nghiên cứu ứng
dụng ở giai đoạn tiếp theo
Kết quả đƣợc ứng dụng trong sản xuất ở Bộ

Đạt
7

20

K Đạt

2

20

K Đạt

30

20

Đạt

29

20

Đạt

29

20

Đạt

50

50

Đạt

56

50

Đạt

(Kết quả đánh giá chung tổng hợp từ kết số liệu tự đánh giá của các đơn vị)
- Có 3/5 chỉ tiêu hoàn thành đạt yêu cầu của Chƣơng trình, đó là: Chỉ tiêu về
trình độ khoa học, chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn và chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ;
- 2/5 chỉ tiêu không đạt yêu cầu của Chƣơng trình, đó là: Chỉ tiêu về đào tạo,
chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ.
2. Đánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chƣơng trình
2.1. Kết quả khoa học
- Bài báo khoa học là 1 dạng sản phẩm bắt buộc của hầu hết các đề tài nên đều
đƣợc các chủ nhiệm đề tài thực hiện đầy đủ, nghiêm túc;
- Các bài báo, bài viết đều đƣợc đăng trên tạp chí chính thức của Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng, tạp chí chuyên ngành hoặc trong các kỷ yếu hội thảo khoa học lớn do
các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức.
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- Nội dung các bài báo, bài viết đƣợc thực hiện có chất lƣợng, có hàm lƣợng
khoa học cao đƣợc đăng tải trên tạp chí uy tín của ngành và tạp chí chuyên ngành quốc
tế.
- Tổng số bào báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành là 50 bài, trong đó có 1
bài đăng ở tạp chí quốc tế và 49 bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nƣớc.
2.2. Tài liệu
Các tài liệu là sản phẩm của các đề tài thƣờng ở các dạng:
- Dự thảo nội dung của văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, hoạt
động đo đạc và bản đồ;
- Dự thảo nội dung quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ cho việc ban hành các
TCVN, quy chuẩn Việt Nam, quy định kỹ thuật hoặc tài liệu hƣớng dẫn áp dụng, sử
dụng sản phẩm, công nghệ;
- Các đề xuất về cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc;
- Các đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý, cung cấp, sử dụng và cập nhật
thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.
2.2. Kết quả công nghệ, chuyển giao kết quả của chƣơng trình:
Các hình thức chuyển giao:
- Chuyển giao nội bộ:
+ Bàn giao kết quả của đề tài cho các Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
để tham khảo, làm căn cứ biên soạn dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình cấp có
thẩm quyền ban hành ví dụ: kết quả các đề tài TNMT.07.01, TNMT.07.02,
TNMT.07.04. phục vụ xây dựng Luật; kết quả đề tài TNMT.07.14, TNMT.07.09,
TNMT.07.48 phục vụ trực tiếp việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
+ Chủ nhiệm đề tài chuyển giao cho đơn vị chủ trì thực hiện để áp dụng trong
quản lý, sản xuất, ví dụ: kết quả đề tài TNMT.07.01 đƣợc chuyển giao, ứng dụng trong
quản lý, cập nhật hệ thống thông tin về các điểm cơ sở đo đạc, quản lý công trình đo
đạc tại Cục đo đạc và bản đồ; kết quả các đề tài TNMT.07.07, TNMT.07.33 đƣợc
chuyển giao áp dụng ngay trong công tác quản lý phân phối các dƣc liệu đo đạc, bản
đồ và viễn thám tại Cục Viễn thám quôc gia và Trug tâm Thông tin tƣ liệu, Cục Đo
đạc và Bản đồ; Các giải pháp kỹ thuật đƣợc ứng dụng ngay trong sản xuất tại đơn vị để
nâng cao chất lƣợng đo đạc, xử lý nhƣ tăng cƣờng chất lƣợng ảnh, giải pháp xử lý ảnh,
giải pháp nâng cao hiệu quả thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu trong bay quét Lidar tích
hợp với ảnh số…
- Chuyển giao cho đơn vị trực thuộc trong đơn vị chủ trì (không trực tiếp chủ trì
thực hiện) tiếp nhận sản phẩm của đề tài để áp dụng hoặc nghiên cứu áp dụng cụ thể
vào đơn vị, ví dụ TNMT.07.15, TNMT.07.22 đƣợc bàn giao cho Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam tham khảo trong quá trình xây dựng dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hệ
thống độ cao quốc gia” Đề tài TNMT.07.12 đƣợc bàn giao cho Tổng cục Biển và Hải
đảo Việt Nam…
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Công tác bàn giao kết quả nghiên cứu cho đơn vị thụ hƣởng đƣợc thực hiện
theo đúng quy định. Trên cơ sở các kết quả này, các đơn vị đã có thêm công cụ, tài liệu
làm cơ sở ứng dụng hoặc tiếp tục nghiên cứu, ứng thực hiện các nhiệm vụ có liên
quan.
2.3. Kết quả đào tạo nâng cao trình độ nhân lực khoa học và công nghệ:
Thông qua việc tham gia nghiên cứu, các cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ
đƣợc tiếp cận với với các công nghệ tiên tiến.
Các nhiệm vụ nghiên cứu đã góp phần đào tạo sau đại học.Tuy nhiên theo bảng
thống kê ở trên, số lƣợng đào tạo còn khiêm tốn không đáp ứng đƣợc chỉ tiêu đề ra.
Con số đánh giá tại Bảng 2
2.4. Các kết quả nổi bật của chƣơng trình:
- Góp phần xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
Kết quả nghiên cứu đã và đang trực tiếp góp phần xây dựng văn bản quy pháp
pháp luật về các nội dung có liên quan. Trong nhóm này nổi bật nhất là các đề tài
TNMT.07.01, TNMT.07.02, TNMT.07.04 xây dựng Khung Luật đo đạc và bản đồ và
đƣa ra các định hƣớng phát triển công nghệ cho lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ, đóng góp
trực tiếp trong quá trình xây dựng Luật đo đạc và Bản đồ dự kiến trình Quốc hội năm
2017.
Bên cạnh đó còn có các đề tài góp phần xây dựng các Thông tƣ, Quy định kỹ
thuật nhƣ đề tài TNMT.07.1, TNMT.07.31,TNMT.07.09,TNMT.07.41.
- Góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật: Kết quả các đề tài TNMT.07.15,
TNMT.07.21, TNMT.07.22, TNMT.07.29, TNMT.07.34, TNMT.07.45, TNMT.07.48
làm cơ sở góp phần hoàn thiện hệ độ cao quốc gia Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của các
ngành trong điều tra cơ bản, xây dựng công trình, triển khai các mô hình ứng phó với
biến đổi khí hậu. Ngoài ra Đề tài TNMT.07.45 đã bƣớc đầu nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt
Nam. Công tác xây dựng và quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh vệ tinh nhằm phục vụ
công tác hoàn thiện hạ tầng mặt đất phục vụ tăng cƣờng phát triển, ứng dụng viễn
thám cũng đƣợc nghiên cứu.
- Góp phần nâng cao độ chính xác thu nhận và xử lý thông tin, dữ liệu và áp
dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ: Một số đề tài đã đi sâu vào hƣớng nghiên cứu áp
dụng các công nghệ mới trong xử lý thông tin, nhằm khai thác tối đa nguồn thông tin,
dữ liệu hiện nay phục vụ công tác thành lập bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cao
hiệu quả tƣ liệu và nâng cao chất lƣợng kết quả xử lý, xây dựng thông tin, dữ liệu đo
đạc và bản đồ, phục vụ nghiên cứu cơ bản và nhu cầu của xã hội. Tiêu biểu gồm các đề
tài: TNMT.07.26, TNMT.07.08, TNMT.07.09.
- Góp phần phục vụ quản lý, quy hoạch lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội:
Các đề tài mang tính ứng dụng các sản phẩm, công nghệ trong đo đạc và bản đồ nhƣ
TNMT.07.01, TNMT.07.06, TNMT.07.24 đã góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp phục
vụ công tác quản lý ở phạm vi ngành hoặc lãnh thổ, nâng cao hiệu quả công tác quản
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lý nhà nƣớc, làm tiền đề cho việc xây dựng ứng dụng công nghệ, thông tin, sản phẩm
đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử.
3. Tổ chức quản lý thực hiện chƣơng trình:
Chƣơng trình đƣợc tổ chức, thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng.
- Chế độ báo cáo, kiểm tra định kỳ đầy đủ;
- Các đề tài phê duyệt còn chậm, kinh phí phân bổ cho các năm chƣa phù hợp
(kinh phí năm đầu tiên quá thấp);
- Do quy định về tài chính, các nội dung nghiên cứu chính có thể phải chia
thành nhiều chuyên đề nhỏ.
C. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ
đã bám sát theo nội dung Khung Chƣơng trình.
Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống văn
bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đo đạc bản đồ: đƣa ra cơ sở khoa học cho việc xây
dựng Luật đo đạc và bản đồ, làm cơ sở cho việc xây dựng Nghị định 45/2015/NĐ-CP
ngày 6 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ; Đề
xuất cơ chế quản lý hiệu quả công tác đo đạc và bản đồ từ Trung ƣơng đến địa
phƣơng; nghiên cứu xây dựng các quy định kỹ thuật, quy trình trong đo đạc và thành
lập bản đồ.
Kết quả các đề tài làm cơ sở cho việc hoàn hiện hạ tầng kỹ thuật đo đạc và
thành lập bản đồ: hoàn thiện hệ thống tọa độ, độ cao quốc gia định hƣớng xây dựng hạ
tầng dự liệu không gian quốc gia.
Các kết quả nghiên cứu đã góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả điều
tra, đo đạc bản đồ cơ bản, xây dựng, ứng dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý và các phƣơng
pháp phân tích không gian, dữ liệu viễn thám trong việc ứng dụng cho các ngành, lĩnh
vực, trƣớc hết là các lĩnh vực do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quản lý làm tăng hiệu
quả quản lý, tiết kiệm chi phí.
Một số nghiên cứu về hạ tâng kỹ thuật hay các công nghệ LIDAR, GNSS, GIS, đo
trọng lực đạt mức độ tiên tiến của khu vực.
Tuy có đƣợc kết quả trên, nhƣng Chƣơng trình còn tồn tại một số hạn chế
sau:
- Các nội dung nghiên cứu của Chƣơng trình còn dàn trải, chƣa có trọng tâm, trọng
điểm.
- Chƣa cân đối trong việc xây dựng, thực hiện các đề tài nghiên cứu theo các
nhiệm vụ của Chƣơng trình, định hƣớng sản phẩm của Chƣơng trình đã đƣợc phê
duyệt, có nội dung đƣợc bố trí ít đề tài hoặc chƣa có đề tài nghiên cứu.
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Các dạng sản phẩm về phục vụ xây dựng văn bản pháp quy, mô hình quản lý nhà
nƣớc về hoạt động đo đạc và bản đồ ở Trung ƣơng, Bộ ngành và các địa phƣơng, sách
chuyên khảo, tài liệu tập huấn về đo đạc, bản đồ, viễn thám còn hạn chế.
- Chất lƣợng thực hiện các nội dung nghiên cứu ở một số đề tài còn hạn chế, hàm
lƣợng khoa học chƣa cao;
- Các đề tài phê duyệt còn chậm, kinh phí phân bổ cho các năm chƣa phù hợp
(kinh phí năm đầu tiên quá thấp).
- Do quy định về tài chính, các nội dung nghiên cứu chính có thể phải chia thành
nhiều chuyên đề nhỏ. Do đó, sự nghiên cứu thống nhất về cùng một nội dung lớn gặp
khó khăn, có thể có những phần nội dung nghiên cứu trùng lặp theo quy định kết cấu
của chuyên đề.
- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ không đạt (không có sản đăng ký sở hữu trí tuệ).
- Chỉ tiêu về đào tạo không đạt.
- Số lƣợng bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế rất ít (Cả Chƣơng trình chỉ có 01
bài). Nguyên nhân một phần do việc đăng tải bài báo trên các tạp chí chuyên ngành
quốc tế đòi hỏi kinh phí, hiện tại chƣa có cơ chế hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài trong việc
gửi bài đăng.
- Việc công bố, tăng cƣờng phổ biến,ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế
công tác đo đạc và thành lập bản đồ tại các đơn vị, địa phƣơng còn hạn chế.
D. KIẾN NGHỊ
Bổ sung vào Chƣơng trình nghiên cứu mở mới những nội dung:
+ Xây dựng văn bản pháp quy quản lý và kỹ thuật, đặc biệt là các văn bản triển
khai thực hiện Luật Đo đạc và Bản đồ; phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ
thuật.
+ Nghiên cứu xây dựng quy định về quản lý, vận hành hệ thống trạm CORS; xử
lý, cung cấp và sử dụng tín hiệu các trạm định vị vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Nghiên cứu, xây dựng các quy định về hoạt động của hạ tầng dữ liệu không
gian quốc gia.
+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, hình thức sản phẩm bản đồ theo công
nghệ mới để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm bản đồ phục vụ nhu cầu
đa dạng của ngƣời dùng.
- Có kế hoạch giao kinh phí theo tiến độ kế hoạch phù hợp hơn, đặc biệt là các
đề tài có triển khai các hạng mục công việc thử nghiệm.
- Xem xét, bố trí kinh phí chuyển giao, tập huấn sử dụng kết quả nghiên cứu
vào thực tiễn;
- Cần bố trí kinh phí hỗ trợ hỗ trợ việc đăng ký sở hữu trí tuệ để đảm bảo quyền
lợi của tác giả./.
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PHỤ LỤC
1. Các số liệu thống kê kết quả thực hiện
2. Danh mục các đề tài đã thực hiện giai đoạn 2010-2020
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Phụ lục 1.1
TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ CHO CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2010-2015
Năm 2010
TT

Khoản mục

Số nhiệm vụ
Chuyển
tiếp

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
7

Tổng sự nghiệp
khoa học
Nhiệm vụ cấp
quốc gia
Nhiệm vụ KHCN
độc lập
Nghị định thƣ
Chƣơng trình
KHCN BĐKH
Chƣơng trình
KHCN 33
Đề án Urani
Nhiệm vụ cấp Bộ
Quỹ lƣơng và bộ
máy
Nghiên cứu
KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu
KHCN cấp cơ sở
Hoạt động KHCN
khác
Tăng cƣờng
chống xuống cấp
Khác
Vốn viện trợ

Năm 2011

Mở mới

1
1

49

Năm 2012

Số nhiệm vụ
Kinh phí
(Tr.đ)

Chuyển
tiếp

Mở
mới

Năm 2013

Số nhiệm vụ
Kinh phí
(Tr.đ) Chuyể
n tiếp

Mở
mới

Năm 2014

Số nhiệm vụ
Kinh phí
(Tr.đ)

Chuyển
tiếp

Mở
mới

Năm 2015

Số nhiệm vụ
Kinh phí
(Tr.đ))

Chuyển
Mở mới
tiếp

Số nhiệm vụ
Kinh phí
(Tr.đ) Chuyển
tiếp

Mở
mới

Tổng kinh
phí 2010Kinh phí
2015
(Tr.đ)
(Tr.đ)

90.017

170.374

232.735

230.080

231.750

274.630 1.229.586

2.750

51.334

69.245

58.950

93.150

96.980

1

1.900

1

1

4.700

1

750

2

1.900

2

2.580

2.000

14

15.000

14

27.000

14

9

12.534

9

33.520

9

1

20.000

1

1.445

372.409

1

1.950

8.550

3

5.000

3

1

6.650

3

4.760

21.640

19

33.400

19

15

76.500

31

79.900

233.800

4

10.000

4

12.320

86.974

18.600

21.445

87.267

119.040

163.490

171.130

138.600

177.650

857.177

27.516

28.041

32.611

39.522

44.725

47.171

219.586

70

66.849

376.263

95

16.040

78.414

68

39.944

24

2.500

76

61

59.731

90

9.626

91

46

72.813

82

57

74.238

97

72

62.688

79

15.425

3

93

17.165

10

83

17.658

121

5.110

11.041

10.756

7.465

9.529

10.190

54.091

11.777

5.751

7.385

9.240

3.000

22.000

59.153

420

4.850

1.500

1.000

1.000

8.770

14.400

60.900

24.500

22.000

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
121

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

Phụ lục 1.2
TH NG KÊ S

LƢỢNG ĐỀ TÀI CẤP BỘ DO CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2015
LĨNH VỰC

TT

Đơn vị chủ trì

Quản lý Đất
đai

Tài nguyên
nƣớc

Địa chất và
Khoáng sản

1

Tổng cục quản lý đất đai

2

Tổng cục Biển và Hải đảo

3

Tổng cục Môi trƣờng

3

4

Tổng cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam

26

5

Cục Quản lý tài nguyên nƣớc

6

Cục Đo đạc và Bản đồ

7

Cục Khí tƣợng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu

8

Cục viễn thám Quốc gia

9

Trung tâm Quy hoạch và
Điều tra tài nguyên nƣớc
quốc gia

18

10

Trung tâm Khí tƣợng Thủy
văn Quốc gia

2

Môi
trƣờng

Khí tƣợng
TV &BĐKH

Biển và
Hải đảo

Đo đạc và
Bản đồ

26

Tổng
số
26

21

21

33

36
26

19

19
11
5

11
5

13

13
18

23

25
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LĨNH VỰC
TT

Đơn vị chủ trì

11

Viện Chiến lƣợc, Chính sách
Tài nguyên và Môi trƣờng

12

Viện Khoa học Địa chất và
khoáng sản

13

Viện Khoa học Đo đạc và
Bản đồ

14

Viện Khoa học Khí tƣợng
Thủy văn và Biến đổi khí hậu

15

Trƣờng Đại học Tài nguyên
và Môi trƣờng Hà Nội

16

Trƣờng Cao đẳng Tài nguyên
và Môi trƣờng Miền trung

17

Trƣờng Đại học Tài nguyên
và Môi trƣờng TP HCM

18

Tổng Công ty Tài nguyên và
Môi Trƣờng
Tổng cộng

Quản lý Đất
đai

Tài nguyên
nƣớc

Địa chất và
Khoáng sản

Môi
trƣờng

Khí tƣợng
TV &BĐKH

6

1

6
1

17

Biển và
Hải đảo

Tổng
số
13

1

19

1

1

Đo đạc và
Bản đồ

14

7

2

11

1

5

2

15
20

2

11
0

1

34

1

49

3

47

50

5

42

21

5

5

45

288
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TH NG KÊ CÁC MỘT S

Phụ lục 1.3
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA CÁC CHƢƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN 2010-2015

Công bổ kết quả nghiên cứu
TT

Lĩnh vực

Hội nghị
khoa học

Tạp chí
trong nƣớc

Tạp chí
Quốc tế

Đào tạo

Xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật

Tổng

Thạc
sỹ

Tiến
sỹ

Nghị
đinh

Thông tƣ

Tài liệu
Hƣớng dẫn,
chuyên khảo

27

8

4

5

24

6

01 Dự thảo
NĐ; 02 dự
thảo TT
01 Dự thảo
NĐ

1

Quản lý Đất đai

2

25

2

Tài nguyên nƣớc

3

49

3

55

7

2

5

15

11

3

Địa chất và Khoáng
sản

6

50

5

61

17

13

2

12

68

4

Môi trƣờng

8

51

1

60

15

3

5

Khí tƣợng TV
&BĐKH

2

74

1

77

21

3

6

Biển và Hải đảo

4

18

1

23

2

3

7

Đo đạc và Bản đồ

49

1

50

3

2

1

3

29

316

12

353

73

30

15

54

119

Tổng cộng

25

Ghi chú

3
2

2
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Phụ lục 2.1
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật
1

2

3

4

5

6

7

8

9

TNMT.01.03. Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn về thời hạn, hạn mức sử dụng đất
sản xuất nông nghiệp; đề xuất về cơ chế,
chính sách nhằm góp phần hoàn thiện pháp
luật đất đai
TNMT.01.04: Nghiên cứu hoàn thiện hệ
thống chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phục vụ
công tác quản lý đất đai trong điều kiện phát
triển nền kinh tế thị trƣờng, hội nhập kinh tế
quốc tế ở Việt Nam
TNMT.01.05: Nghiên cứu thực trạng thực
hiện các quyền chuyển nhƣợng, góp vốn, thế
chấp quyền sử dụng đất của ngƣời sử dụng
đất nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp
luật về đất đai
TNMT.01.07: Nghiên cứu đặc điểm và tính
kế thừa của hệ thống chính sách, pháp luật đất
đai từ năm 1945 đến nay nhằm góp phần hoàn
thiện hệ thống chính sách, pháp luật đất đai ở
Việt Nam

Viện Chiến lƣợc, 2010-2012
Chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng

TNMT.01.09: Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn nhằm đề xuất các giải pháp tăng
cƣờng vốn hoá đất đai ở Việt Nam.
TNMT.01.10: Nghiên cứu đề xuất cơ chế,
chính sách phân phối giá trị tăng thêm từ
đất do quy hoạch chuyển mục đích sử
dụng đất, đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng
nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2003
TNMT.01.11: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng đất đối
với các công trình ngầm
TNMT.01.12: Nghiên cứu thực trạng, đề
xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất
đai về quản lý và sử dụng đất của các
doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hóa trong
giai đoạn hiện nay
TNMT.01.16: Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao chất

Tổng cục Quản 2010-2012
lý đất đai

Tổng cục Quản lý 2010-2012
đất đai

Tổng cục Quản lý 2010-2012
đất đai

Tổng cục Quản lý 2010-2012
đất đai

Tổng cục Quản 2010-2012
lý đất đai

Tổng cục Quản 2010-2012
lý đất đai
Tổng cục Quản 2010-2012
lý đất đai

Tổng cục Quản 2011-2013
lý đất đai
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TT

10

11

12

13

14

15

Tên đề tài
lƣợng lƣu trữ, cơ chế chia sẻ thông tin, dữ
liệu đất đai phục vụ mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội
TNMT.01.18: Nghiên cứu, đánh giá thực
trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu
quả hoạt động giám sát việc sử dụng đất
đối với các tổ chức đƣợc Nhà nƣớc giao
đất, cho thuê đất.
TNMT.01.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và đề xuất cơ chế chính sách phân bổ, sử
dụng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã
hội tại Việt Nam
TNMT.01.21: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách về
tạo quỹ đất phục vụ đầu tƣ phát triển kinh
tế, xã hội tại Việt Nam
TNMT.01.23: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất cơ chế chính sách nâng cao hiệu
quả việc giao đất, cho thuê đất đối với các
tổ chức
TNMT.01.30: Nghiên cứu cơ sở khoa học
đề xuất tiêu chí thẩm định nhu cầu sử
dụng đất để thực hiện dự án đầu tƣ thông
qua hình thức giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất
TNMT.01.33: Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn nhằm đề xuất chính sách về đất
ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu
số

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Tổng cục Quản 2011-2012
lý đất đai

Viện Chiến lƣợc 2011-2013
chính sách Tài
nguyên và Môi
trƣờng
Tổng cục Quản 2011-2013
lý đất đai
Tổng cục Quản 2011-2013
lý đất đai
Tổng cục Quản 2014-2016
lý đất đai

Tổng cục Quản 2014-2016
lý đất đai

II. Các đề tài nghiên cứu, công nghệ
1

2

3

4

TNMT.01.22: Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn
thám trong quản lý, giám sát quy hoạch sử
dụng đất
TNMT.01.27: Nghiên cứu cơ sở khoa học
nhằm chuẩn hóa các loại tƣ liệu đất đai hiện
có phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất
đai”
TNMT.01.35: Nghiên cứu phƣơng pháp định
giá đất hàng loạt dựa trên ứng dụng kỹ thuật
CAMA và cơ sở dữ liệu địa chính tại Việt
Nam

Tổng cục Quản 2012-2014
lý đất đai
Tổng cục Quản 2013-2015
lý đất đai

Trƣờng Đại học 2014-2016
Tài nguyên và
Môi trƣờng Hà
Nội
TNMT.01.36: Nghiên cứu xây dựng hệ thống Trƣờng Đại học 2014-2016
thông tin hỗ trợ định giá đất ứng dụng công Tài nguyên và
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TT

Tên đề tài
nghệ WebGIS mã nguồn mở

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Môi trƣờng Hồ
Chí Minh

III. Các đề tài nghiên cứu khác
1

2

3

4

5

6

7

8

9

TNMT.01.01. Nghiên cứu cơ sở lý luận,
thực tiễn và đề xuất cơ chế, chính sách
góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ
chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong
quy hoạch, kế hoạch bị thu hồi đất để thực
hiện dự án đầu tƣ, phát triển khu đô thị,
khu công nghiệp nƣớc ta
TNMT.01.02. Nghiên cứu cơ sở lý luận và
qui định về quyền sở hữu, quyền sử dụng
đất đai của một số quốc gia trên thế giới,
rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam
TNMT.01.06: Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn của việc đánh giá tiềm năng đất
đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý và bảo
vệ nguồn tài nguyên đất trong quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
TNMT.01.08: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu
quả diện tích đất của các tổ chức đƣợc
Nhà nƣớc giao không thu tiền sử dụng đất
TNMT.01.13: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất các giải pháp quản lý, sử dụng đất
nông nghiệp trong khu dân cƣ vùng Đồng
bằng Sông Hồng
TNMT.01.14: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách,
pháp luật và nâng cao năng lực định giá
đất trong xây dựng bảng giá đất
TNMT.01.15: Nghiên cứu, đánh giá thực
trạng, đề xuất mô hình tổ chức quản lý đất
đai cấp tỉnh, huyện góp phần đẩy mạnh
thực hiện kinh tế hóa ngành Quản lý đất
đai
TNMT.01.17: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu
quả quỹ đất do Ủy ban nhân dân cấp xã
đang trực tiếp sử dụng
TNMT.01.19: Nghiên cứu ảnh hƣởng của
cơ chế 2 giá đất đối với việc giao đất, cho

Viện
Chiến 2010-2011
lƣợc, Chính sách
Tài nguyên và
Môi trƣờng

Viện
Chiến 2010-2011
lƣợc, Chính sách
Tài nguyên và
Môi trƣờng
Tổng cục Quản 2010-2011
lý đất đai

Tổng cục Quản
lý đất đai

2010-2011

Tổng cục Quản
lý đất đai

2011-2013

Tổng cục Quản
lý đất đai

2011-2013

Tổng cục Quản
lý đất đai

2011-2013

Tổng cục Quản 2011-2013
lý đất đai
Viện Chiến lƣợc 2011-2013
chính sách Tài
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TT

10

11

12

13

14

15

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

thuê đất, thu hồi đất và đề xuất giải pháp
để giá đất do Nhà nƣớc quy định phù hợp
với giá thị trƣờng
TNMT.01.24: Nghiên cứu cơ sở khoa học
nhằm hoàn thiện nội dung, phƣơng pháp
xây dựng định mức sử dụng đất đối với
công trình sự nghiệp giáo dục - đào tạo và
thể dục - thể thao
TNMT.01.25: Nghiên cứu xây dựng
phƣơng pháp lồng ghép các qui hoạch về
tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch sử
dụng đất ở Việt Nam hiện nay
TNMT.01.26: Nghiên cứu cơ sở lý luận và
thực tiễn nhằm đổi mới nội dung, phƣơng
pháp và nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của
công tác kiểm kê đất đai.
TNMT.01.29 : Nghiên cứu, xây dựng hệ
thống tiêu chí đối với khu tái định cƣ và
đề xuất suất tái định cƣ tối thiểu cho hộ
gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi.
TNMT.01.31: Nghiên cứu, đánh giá thực
trạng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn
thiện cơ chế xử lý đất của các dự án đầu tƣ
phát triển kinh tế chậm tiến độ sử dụng
đất.
TNMT.01.32: Nghiên cứu thực trạng và
đề xuất hoàn thiện chính sách quản lý, sử
dụng hiệu quả đất có nguồn gốc từ nông,
lâm trƣờng

nguyên và Môi
trƣờng

Thời gian
thực hiện

Tổng cục Quản 2011-2013
lý đất đai

Viện Chiến lƣợc
Chính sách tài
nguyên và môi
trƣờng
Tổng cục Quản
lý đất đai

2013-2014

Tổng cục Quản
lý đất đai

2014-2015

2013-2014

Tổng cục Quản 2014-2015
lý đất đai

Tổng cục Quản 2014-2015
lý đất đai
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Phụ lục 2.2
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƢỚC
TT

Tên Đề tài

1.1
1

Xây dựng Nghị định
TNMT.02.02: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp
xác lập quyền sở hữu tài nguyên nƣớc nhƣ một
loại tài sản
TNMT.02.20: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn quy định hành lang bảo vệ sông, hồ

2

3

4

1.2
1

2

3

4

5

6

Đơn vị chủ trì

Cục Quản lý
tài
nguyên
nƣớc
Cục Quản lý
tài
nguyên
nƣớc
TNMT.02.42: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực Cục Quản lý
tiễn đề xuất nội dung, đối tƣợng thu tiền cấp tài
nguyên
quyền, phƣơng pháp tính và mức thu tiền cấp nƣớc
quyền khai thác tài nguyên nƣớc phục vụ việc
triển khai thi hành Luật Tài nguyên nƣớc.
TNMT.02.57 : Nghiên cứu, đề xuất quy định về Cục Quản lý
ƣu đãi đối với một số hoạt động sử dụng nƣớc tiết tài
nguyên
kiệm trong công nghiệp
nƣớc
ây dựng Thông tư và ư ng d n k thuật
TNMT.02.01: Nghiên cứu xác định mức sử dụng Cục Quản lý
nƣớc trong một số hoạt động sản xuất công
Tài nguyên
nghiệp phục vụ quản lý tài nguyên nƣớc.
nƣớc
TNMT.02.09: Nghiên cứu tác động của việc sử Viện Khoa học
dụng nƣớc phía thƣợng lƣu đến tài nguyên nƣớc
Khí tƣợng
lƣu vực sông Hồng.
Thủy văn và
BĐKH
TNMT.02.10: Nghiên cứu xu thế biến động Cục Quản lý
nguồn nƣớc và các biện pháp quản lý, khai thác
Tài nguyên
sử dụng bền vững nguồn nƣớc lƣu vực sông Đà
nƣớc
TNMT.02.19: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn quy định phân loại nguồn nƣớc mặt, nƣớc Cục Quản lý
dƣới đất, nguồn nƣớc bị ô nhiễm, cạn kiệt và
tài nguyên
nguồn nƣớc cần phục hồi nhằm hƣớng dẫn thi
nƣớc
hành Luật tài nguyên nƣớc
TNMT.02.26: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực
Trung tâm Quy
tiễn để xác định mức độ ƣu tiên, cơ chế và tỷ lệ
hoạch và Điều
chia sẻ nguồn nƣớc lƣu vực sông trong tình huống
tra Tài nguyên
thiếu nƣớc; áp dụng thí điểm cho lƣu vực sông
nƣớc
Đồng Nai
TNMT.02.28: Nghiên cứu xác định nguyên nhân Viện Khoa học
khan hiếm và ô nhiễm nƣớc dƣới đất tại một số
Địa chất và
khu vực karst Tây bắc; đề xuất các giải pháp bảo
Khoáng sản
vệ và cung cấp nƣớc phục vụ phát triển kinh tếxã hội

Thời gian
thực hiện
2010-2011

2011-2014

2013-2015

2013-2015

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2011-2013

2013-2014

2012-2014
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TT
7

8

9

10

11

12

13

II

2.1

1

2

3

4

Tên Đề tài

Đơn vị chủ trì

TNMT.02.32: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực Cục Quản lý
tiễn đề xuất việc phân cấp quản lý tài nguyên
tài nguyên
nƣớc
nƣớc
TNMT.02.40: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực Cục Quản lý
tiễn đề xuất tiêu chí xác định chức năng của
Tài nguyên
nguồn nƣớc phục vụ việc triển khai thi hành Luật
nƣớc
tài nguyên nƣớc.
TNMT.02.45: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn đề xuất hình thức, mức xử phạt hành vi vi Cục Quản lý
phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nƣớc
tài nguyên
phục vụ việc triển khai thi hành Luật tài nguyên
nƣớc
nƣớc.
TNMT.02.49: Nghiên cứu phƣơng pháp ƣớc tính Trung tâm Quy
giá trị kinh tế sử dụng nƣớc trong quy hoạch tài hoạch và Điều
nguyên nƣớc, áp dụng thử nghiệm trên lƣu vực tra tài nguyên
sông Vệ
nƣớc quốc gia
TNMT.02.56 : Nghiên cứu, đánh giá tác động của Cục Quản lý
đô thị hoá đến lƣợng cung cấp cho nƣớc dƣới đất
tài nguyên
thành phố Hà Nội
nƣớc
TNMT.02.60: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực Cục Quản lý
tiễn đề xuất nội dung, phƣơng pháp xác định vùng
tài nguyên
bảo hộ vệ sinh khu lấy nƣớc sinh hoạt
nƣớc
TNMT.02.61 : Nghiên cứu cơ sở khoa học cơ sở Cục Quản lý
lý luận và thực tiễn đề xuất mô hình cơ quan quản
tài nguyên
lý chuyên ngành tài nguyên nƣớc
nƣớc
Nhóm các vấn đề liên quan đến công nghệ

Thời gian
thực hiện
2012-2013

2013-2014

2013-2014

2014-2015

2014-2016

2014-2015

2012-2004

Nội dung 6: Nghiên cứu xây dựng, ứng dụng, thử nghiệm các công cụ, phương
pháp, thiết bị, công nghệ m i, hiện đại phục vụ công tác: kiểm kê, đánh giá và
giám sát tài nguyên nư c; kiểm kê, đánh giá và giám sát khai thác, sử dụng tài
nguyên nư c; quản lý và bảo vệ tài nguyên nư c; bổ sung nhân tạo nư c dư i
đất; xử lý và khôi phục các nguồn nư c bị ô nhiễm...
TNMT.02.04: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề Trung tâm Quy
xuất các giải pháp phát triển, khai thác, sử dụng hoạch và Điều
2010-2012
và quản lý tổng hợp tài nguyên nƣớc huyện đảo tra Tài nguyên
Côn Đảo
nƣớc
TNMT.02.07: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ Cục Quản lý
nhằm xác định dòng chảy tối thiểu trên sông; Áp
Tài nguyên
2010-2011
dụng thí điểm cho một hệ thống sông.
nƣớc
TNMT.02.08: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
Trung tâm
tiễn xác định nội dung, phƣơng pháp tính, tổng KTTV Quốc
2010-2011
hợp, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nƣớc.
gia
TNMT.02.14: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực Trung tâm Quy
tiễn để đánh giá khả năng tự bảo vệ các tầng chứa hoạch và Điều
2011-2012
nƣớc. Áp dụng thử nghiệm cho các vùng đặc tra tài nguyên
trƣng ở Việt Nam
nƣớc

Tổng kết các chương trình khoa học công nghệ cấp bộ giai đoạn 2010-2015
130

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

TT

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2

1

2

3

Tên Đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

TNMT.02.16: Nghiên cứu mô hình trữ nƣớc mƣa Trung tâm Quy
bổ sung nhân tạo cho nƣớc dƣới đất bảo đảm phát hoạch và Điều
2011-2013
triển kinh tế xã hội các đảo khu vực Đông Bắc tra tài nguyên
Việt Nam; Thử nghiệm ở đảo Quan Lạn
nƣớc
TNMT.02.18: Nghiên cứu mối quan hệ giữa các Cục Quản lý
tầng, phức hệ chứa nƣớc với tiềm năng tài nguyên
tài nguyên
nƣớc và đề xuất giải pháp trữ nƣớc và bổ sung
nƣớc
2011-2013
nhân tạo nƣớc dƣới đất. Thí điểm áp dụng cho lƣu
vực sông Cái (Kinh Dinh) tỉnh Ninh Thuận
TNMT.02.25: Nghiên cứu đánh giá các thiên tai
Trƣờng Đại
lũ lụt, hạn hán thiếu nƣớc và đề xuất các giải pháp
học Tài
2011-2013
tăng cƣờng quản lý, phòng tránh và giảm thiệt hại nguyên và Môi
trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn
trƣờng
TNMT.02.27: Nghiên cứu xây dựng quy trình Trung tâm Quy
công nghệ đo ảnh điện 3D trong điều tra các thấu hoạch và Điều
kính nƣớc nhạt nông khu vực ven biển. Áp dụng ở tra Tài nguyên
2013-2014
huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà
nƣớc
Rịa Vũng Tàu
TNMT.02.31: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây
Văn phòng,
dựng bộ chỉ tiêu giám sát nguồn nƣớc phục vụ Cục Quản lý
2012-2014
công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc
TNN
TNMT.02.36: Nghiên cứu ứng dụng mô hình số Trung tâm Quy
thủy văn đánh giá lƣợng bổ cập cho nƣớc dƣới hoạch và ĐT
2013-2014
đất; áp dụng cho hạ lƣu sông Đồng Nai.
TNN QG
TNMT.02.43: Nghiên cứu cơ sở khoa học và ứng Cục Quản lý
dụng xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên nƣớc
Tài nguyên
phục vụ việc điều hành, điều phối trên lƣu vực
nƣớc
2013-2015
sông nhằm triển khai thi hành Luật Tài nguyên
nƣớc
TNMT.02.50: Nghiên cứu xác định lƣợng cung Trung tâm Quy
cấp thấm từ các hồ chứa nƣớc lớn cho các tầng hoạch và Điều
2014-2015
chứa nƣớc ở Đông nam bộ bằng phƣơng pháp mô tra TNN Quốc
hình số. Áp dụng thử nghiệm cho hồ Dầu Tiếng
gia
Nội dung 7: Nghiên cứu ứng dụng, triển khai các công nghệ tự động tích hợp
cập nhật, xử lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu, xây dựng
maket các loại bản đồ tài nguyên nư c
TNMT.02.03: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Trung tâm Quy
phân tích hệ thống nhằm phân bổ hợp lý nguồn hoạch và Điều
2011-2013
nƣớc trong quy hoạch tài nguyên nƣớc
tra Tài nguyên
nƣớc
TNMT.02.06: Nghiên cứu xây dựng bộ bản đồ Trung tâm Quy
chuẩn trong công tác điều tra, đánh giá tài nguyên hoạch và Điều
2010-2012
nƣớc
tra TN QG
TNMT.02.48: Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực Trung tâm Quy
tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công hoạch và Điều
2014-2015
tác quản lý nhà nƣớc về tài nguyên nƣớc
tra TNN QG
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TT

2.3

1

2

3

4

5

2.4

1

2

2.5

1

Thời gian
thực hiện
Nội dung 8: Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp: điều hòa, phân bổ tài nguyên
nư c: duy trì dòng chảy tối thiểu, chuyển nư c trong & ngoài lưu vực sông...;
bảo vệ nguồn nư c, phòng chống và khắc phục hậu quả tác hại do nư c gây
ra...;
TNMT.02.23: Nghiên cứu diễn biến, xác định các Viện Khoa học
nguyên nhân thay đổi tỷ lệ phân phối dòng chảy Khí
tƣợng
sông Hồng sang sông Đuống và đề xuất định Thủy văn và 2011-2013
hƣớng các giải pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ phân Biến đổi khí
phối dòng chảy hợp lý
hậu
TNMT.02.34: Nghiên cứu và đề xuất ngƣỡng Trung tâm Quy
khai thác hợp lý nhằm phòng chống nguy cơ sụt hoạch và Điều
2013-2014
lún nền đất do khai thác nƣớc dƣới đất; áp dụng tra tài nguyên
thử nghiệm cho khu vực nội đô thành phố Hà Nội nƣớc
TNMT.02.35: Nghiên cứu phƣơng pháp xác định Trung tâm Quy
ngƣỡng trữ lƣợng khai thác của tầng chứa nƣớc hoạch và Điều
2014-2015
khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan, áp dụng cho tra tài nguyên
cao nguyên Pleiku- Gia Lai
nƣớc
TNMT.02.44: Nghiên cứu sự thay đổi dòng chảy Trƣờng
Đại
mùa khô trên hệ thống sông chính đồng bằng học
Tài
sông Cửu Long và đề xuất các biện pháp quản lý
nguyên và Môi 2013-2015
trƣờng
TP.HCM
TNMT.02.46: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực Trung tâm Quy
tiễn xây dựng quy trình xác định khả năng chuyển hoạch và Điều
2014-2016
nƣớc giữa các lƣu vực sông. Áp dụng thử nghiệm tra tài nguyên
cho lƣu vực sông Vu Gia – Thu Bồn
nƣớc
Nội dung 9: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập phương pháp, nội
dung, chỉ tiêu đánh giá tính bền vững và hiệu quả trong khai thác và sử dụng tài
nguyên nư c.
TNMT.02.15: Nghiên cứu, đánh giá tính bền Trung tâm Quy
vững của tài nguyên nƣớc dƣới đất ở Thành phố hoạch và Điều
Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng và Đồng Nai.
tra TNN, Liên
2011-2012
đoàn
QHĐTTNN
miền Nam,
TNMT.02.59: Nghiên cứu lựa chọn bộ chỉ số bền Viện Khoa học
vững của lƣu vực sông trong điều kiện của Việt Khí
tƣợng
2014-2015
Nam
Thủy văn và
ĐKH
Nội dung 10: Nghiên cứu xác định các nguyên
nhân, quy luật hình thành và hoạt động của
những yếu tố tác động đến tài nguyên nư c để
đề xuất các giải pháp ứng phó
TNMT.02.24: Phân tích, đánh giá tác động của Viện Khoa học
hiện tƣợng El Nino đến thiếu hụt lƣợng mƣa gây Khí
tƣợng 2014-2015
cạn kiệt mực nƣớc, lƣu lƣợng và đề xuất cơ chế Thủy văn và
Tên Đề tài

Đơn vị chủ trì
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2.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tên Đề tài

Đơn vị chủ trì

tích nƣớc sớm của các hồ chứa nhằm bổ sung Biến đổi khí
nguồn nƣớc trong trƣờng hợp thiếu nƣớc cho khu hậu
vực hạ lƣu sông Hồng
Nội dung 11: Nghiên cứu, đề xuất nội dung,
phương pháp, công nghệ, quy trình đánh giá và
dự báo tài nguyên nư c
TNMT.02.05: Nghiên cứu đề xuất phƣơng pháp Viện Khoa học
và áp dụng thử nghiệm tính toán lƣợng nuớc buôn
Khí tƣợng
bán ảo của Việt Nam
Thủy văn và
BĐKH
TNMT.02.13: Nghiên cứu phƣơng pháp xác định,
Trung tâm
dự báo tiềm năng nguồn nƣớc mặt phục vụ việc
KTTVQG
thông báo tiềm năng nguồn nƣớc hằng năm, thử
nghiệm ở lƣu vực sông Hồng
TNMT.02.33: Nghiên cứu mối quan hệ giữa nƣớc Trung tâm Quy
sông và nƣớc dƣới đất, đề xuất hệ phƣơng pháp hoạch và Điều
xác định trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất vùng tra Tài nguyên
ven sông Hồng từ thị xã Sơn Tây đến Hƣng Yên
nƣớc
TNMT.02.37: Nghiên cứu xác định cơ sở khoa Viện Khoa học
học điều chỉnh cơ cấu sử dụng nƣớc theo quan
KT TV và
điểm nƣớc ảo
BĐKH
TNMT.02.38: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây Viện Khoa học
dựng bộ chỉ số căng thẳng tài nguyên nƣớc có xét
Khí tƣợng
đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
Thủy văn và
BDKH
TNMT.02.47: Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron Trung tâm Quy
nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) trong hoạch và Điều
tính toán lựa chọn phƣơng án bảo vệ tài nguyên tra Tài nguyên
nƣớc mặt; thử nghiệm cho lƣu vực sông Cầu
nƣớc
TNMT.02.52: Nghiên cứu ứng dụng nguyên lý Trung tâm Quy
dòng chảy phụ thuộc tỷ trọng của nƣớc và mô hoạch và Điều
hình SeaWat để đánh giá và dự báo quá trình tra Tài nguyên
nhiễm mặn các tầng chứa nƣớc ven biển. Áp dụng
nƣớc
thử nghiệm tại tỉnh Sóc Trăng
TNMT.02.54 : Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm Trung tâm Quy
GMS (Groundwater Modelling System) đánh giá hoạch và Điều
trữ lƣợng và diễn biến xâm nhập mặn nƣớc dƣới tra Tài nguyên
đất các tầng chứa nƣớc Đệ tứ vùng đồng bằng
nƣớc
sông Hồng.
TNMT.02.55 : Nghiên cứu ứng dụng mô hình Cục Quản lý
chất lƣợng nƣớc MIKE 11 trong đánh giá khả
tài nguyên
năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc là sông,
nƣớc
suối. Áp dụng thử nghiệm cho sông Cầu (đoạn từ
Gia Bẩy đến Phả Lại), sông Thƣơng (từ Cầu Sơnđến Phả Lại).

Thời gian
thực hiện

2010-2011

2011-2013

2011-2013

2013-2014

2013-2014

2014-2016

2014-2016

2014-2016

2014-2016
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Phụ lục 2.3
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN
Số
Mã số, tên đề tài
Cơ quan chủ trì
TT
I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật

Thời gian
thực hiện

1

TNMT.03.13: Nghiên cứu cơ sở khoa học,
xác lập tiêu chí và phƣơng pháp xác định
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Văn phòng, Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam

2011 2013

2

TNMT.03.14: Nghiên cứu, đề xuất giải
pháp hiệu quả nhằm bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác
TNMT.03.17: Nghiên cứu cơ sở khoa học
xây dựng tiêu chí khoanh định khu vực có
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2011 2012

Văn phòng-Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
(nay là Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam).
Cục Kiểm soát Hoạt
động Khoáng sản, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam
Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2011 2013

3

4

TNMT.03.39: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn đề xuất cơ chế nâng cao hiệu
quả quản trị tài nguyên khoáng sản

5

TNMT.03.47: Xây dựng quy trình công
nghệ địa vật lý hiện đại tìm kiếm nƣớc
ngầm trong những vùng khan hiếm nƣớc ở
chiều sâu lớn (thử nghiệm tại vùng Bình
Thuận và Gia Lai)
TNMT.03.51:Nghiên cứu cơ sở khoa học
Liên đoàn Vật lý Địa
phục vụ xây dựng quy định về yêu cầu kỹ
chất, Tổng cục Địa chất
thuật đo lƣờng cho các máy đo địa vật lý
và Khoáng sản Việt
(địa chấn, xạ và điện) trong điều tra cơ bản Nam
địa chất và thăm dò khoáng sản
TNMT.03.53: Nghiên cứu cơ sở khoa học
Liên đoàn Địa chất Xạ
và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân Hiếm, Tổng cục Địa
tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất
chất và Khoáng sản
hiếm trong đất, đá, nƣớc trên hệ thiết bị
ICP-MS Agilent 7700x
II. Các đề tài nghiên cứu, công nghệ
TNMT.03.01: Nghiên cứu ứng dụng các
Liên đoàn Vật lý Địa
phƣơng pháp phân tích xử lý hiện đại để
chất, Tổng cục Địa chất
phân tích luận giải tài liệu địa vật lý khu
và Khoáng sản Việt
vực nhằm khoanh định các diện tích triển
Nam
vọng khoáng sản ẩn sâu lãnh thổ Việt Nam
(phần đất liền)

6

7

1

2013 2014

2014 2015

2014 2015

2014 2015

2010 2011
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TNMT.03.03: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn xác định mức chiếu xạ tự nhiên
có khả năng gây hại cho con ngƣời

Liên đoàn Địa chất Xạ
Hiếm, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam
Liên đoàn Bản đồ địa
chất Miền Bắc, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam

TNMT.03.04: Nghiên cứu lịch sử hình
thành và phát triển của các đứt gãy hoạt
động trong Neogen và Đệ tứ. Dự báo khả
năng và mức độ gây ra tai biến địa chất của
chúng
TNMT.03.05: Nghiên cứu ứng dụng các
phƣơng pháp địa vật lý hiện đại trong đo vẽ
địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ
1:50.000 và áp dụng thử nghiệm cho nhóm
tờ Tân Biên

Thời gian
thực hiện
2010 2011

2010 2011

Liên đoàn Bản đồ địa
chất Miền Nam Cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam, Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam
Liên đoàn Intergeo,
Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam

2010 2011

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2010 2011

TNMT.03.09: Ứng dụng công nghệ
FieldNote trong điều tra và đo vẽ bản đồ
địa chất. Áp dụng thử nghiệm cho nhóm tờ
Phố Lu - Bắc Than Uyên
TNMT.03.12: Nghiên cứu xây dựng các mô
hình mỏ quặng thiếc ở Việt Nam.

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2010 2011

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2010 2011

TNMT.03.15: Nghiên cứu ứng dụng công
nghệ WebGIS, phân tích ảnh RADAR phân
dải cao và mô hình không gian GIS để xây
dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và
thảm họa môi trƣờng tự nhiên Việt Nam.
Thử nghiệm tại Bắc Kạn
TNMT.03.16: Nghiên cứu nguồn gốc, dự
báo tiềm năng titan trong tầng cát đỏ ở Việt
Nam
TNMT.03.18: Nghiên cứu xây dựng các mô
hình kiểu mỏ urani trong cát kết ở Việt
Nam

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2011 2012

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2011 2012

Liên đoàn Địa chất Xạ
Hiếm, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam
TNMT.03.19: Nghiên cứu cơ sở khoa học
Liên đoàn Vật lý Địa
để xác định khu vực có mức chiếu xạ tự
chất, Tổng cục Địa chất
nhiên có khả năng gây hại cho con ngƣời để và Khoáng sản Việt
tiến hành khảo sát, đánh giá chi tiết
Nam

2011 2013

TNMT.03.07: Nghiên cứu xác lập tổ hợp
phƣơng pháp địa vật lý nhằm nâng cao hiệu
quả điều tra, đánh giá nguyên liệu khoáng
chất công nghiệp (felspat, barit)
TNMT.03.08: Nghiên cứu áp dụng tổ hợp
các phƣơng pháp địa vật lý hiện đại trong
điều tra bể than châu thổ Sông Hồng

2010 2011

2011 2013
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
Số
TT
13

Mã số, tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian
thực hiện
2011 2013

TNMT.03.20: Nghiên cứu chế tạo máy đo
điện, phóng xạ đƣờng bộ và từ phục vụ
điều tra, thăm dò khoáng sản

Liên đoàn Vật lý địa
chất, Tổng cục
ĐC&KSVN

TNMT.03.23: Nghiên cứu xây dựng hệ
phƣơng pháp thích hợp để điều tra, đánh
giá hệ thống không gian karst ngầm và tai
biến địa chất liên quan - Áp dụng thử
nghiệm ở một vùng karst miền Bắc Việt
Nam
TNMT.03.24: Nghiên cứu các thành tạo
biến chất áp lực cao - siêu cao trong địa
khối Indosini. Bối cảnh địa động lực và
khoáng sản liên quan
TNMT.03.25: Nghiên cứu xây dựng quy
trình phân tích mẫu phóng xạ trên máy phổ
ORTEC-GEM - 30 và máy phân tích tổng
hoạt độ Alpha, Beta UMF - 2000

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2012 2013

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2012 2013

Liên đoàn Địa chất Xạ
Hiếm, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam

2012 2013

TNMT.03.26: Nghiên cứu xây dựng quy
trình đánh giá triển vọng khoáng sản kim
loại (sắt, chì - kẽm, đồng…) dƣới sâu bằng
tổ hợp phƣơng pháp địa vật lý hiện đại. Áp
dụng thử nghiệm trên 03 cụm dị thƣờng địa
vật lý từ và trọng lực
TNMT.03.27: Nghiên cứu xây dựng quy
trình phân tích định lƣợng các nguyên tố
tạo đá trong quặng bauxit, đá vôi bằng
phƣơng pháp huỳnh quang tia X (XRF)
TNMT.03.29: Xác lập cơ sở khoa học
nghiên cứu quy luật dịch chuyển đất đá và
biến dạng các bãi thải mỏ lộ thiên bằng
phƣơng pháp địa tin học phục vụ quy hoạch
hoàn thổ.

Liên đoàn Vật lý Địa
chất, Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt
Nam

2012 2013

Trung tâm Phân tích
Thí nghiệm Địa chất,
Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam
Viện Khoa học Đo đạc
và Bản đồ

2012 2013

20

TNMT.03.36: Nghiên cứu xác lập cơ sở
khoa học xây dựng các mô hình quặng đất
hiếm ở Tây Bắc Việt Nam

Liên đoàn địa chất Xạ
Hiếm, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam

2013 2014

21

TNMT.03.38: Nghiên cứu xây dựng quy
trình công nghệ thành lập bộ bản đồ môi
trƣờng phóng xạ tự nhiên. Áp dụng thử
nghiệm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Liên đoàn Vật lý Địa
chất, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản
Việt Nam

2013 2014

14

15

16

17

18

19

2012 2013
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Số
TT
22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mã số, tên đề tài

Cơ quan chủ trì

Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, đề
xuất định hƣớng sử dụng cho một số
khoáng chất công nghiệp quan trọng của
Việt Nam
TNMT.03.41: Ứng dụng công nghệ phân
tích phổ phản xạ và xây dựng thƣ viện phổ
cho một số loại đất đá ở Việt Nam nhằm hỗ
trợ công tác phân tích và giải đoán ảnh viễn
thám phục vụ nghiên cứu và điều tra địa
chất
TNMT.03.42: Nghiên cứu sự tiến hóa
magma đới cấu trúc Fan Si Pan vùng Tây
Bắc Việt Nam

Tạp chí Địa chất, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam

Thời gian
thực hiện
2013 2014

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2013 2014

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2013 2014

TNMT.03.43: Nghiên cứu xác lập các kiểu
nguồn gốc thành tạo quặng volfram ở Việt
Nam
TNMT.03.44: Nghiên cứu áp dụng tổ hợp
các phƣơng pháp nghiên cứu đia chất khoáng sản và viễn thám để điều tra cấu
trúc địa chất phục vụ công tác dự báo triển
vọng khoáng sản tại khu vực Nậm Tia, Sìn
Hồ, Lai Châu
TNMT.03.47: Xây dựng quy trình công
nghệ địa vật lý hiện đại tìm kiếm nƣớc
ngầm trong những vùng khan hiếm nƣớc ở
chiều sâu lớn (thử nghiệm tại vùng Bình
Thuận và Gia Lai)
TNMT.03.48: Nghiên cứu xây dựng quy
trình ứng dụng phƣơng pháp địa tầng phân
tập cho các trầm tích Cambri giữa Ordovic sớm ở Đông Bắc Việt Nam

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2013 2014

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2013 2014

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2014 2015

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2014 2015

TNMT.03.49: Nghiên cứu xây dựng tiêu
chí để hiệu đính, lắp ghép các nhóm tờ bản
đồ địa chất - khoáng sản tỷ lệ 1:50.000. Áp
dụng thử nghiệm tại một số nhóm tờ thuộc
vùng Đông Bắc Bắc Bộ
TNMT.03.50: Nghiên cứu cấu trúc khống
chế quặng hóa đồng dải Sin Quyền-Lũng
Pô nhằm dự báo triển vọng quặng ẩn sâu

Liên đoàn Bản đồ Địa
chất Miền Bắc, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản

2014 2015

Trung tâm Nghiên cứu
và Chuyển giao công
nghệ Địa chất - Khoáng
sản, Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt
Nam

2014 2015
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Số
TT
31

Mã số, tên đề tài

Cơ quan chủ trì

TNMT.03.52: Nghiên cứu quy luật phân bố
quặng hóa kim loại hiếm Liti trong đới Kon
Tum, định hƣớng cho công tác điều tra,
phát hiện quặng kim loại hiếm

Liên đoàn Địa chất
Trung Trung Bộ, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam

TNMT.03.53: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân
tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất
hiếm trong đất, đá, nƣớc trên hệ thiết bị
ICP-MS Agilent 7700x
33 TNMT.03.54: Nghiên cứu xác lập các
thông số địa chất - địa vật lý làm cơ sở
đồng danh, liên kết vỉa than ở bể than Sông
Hồng, áp dụng thử nghiệm tại vùng Tiền
Hải
III. Biên tập, Xuất bản

Thời gian
thực hiện
2014 2015

Liên đoàn Địa chất Xạ
Hiếm, Tổng cục Địa
chất và Khoáng sản

2014 2015

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2014 2015

Trung tâm Thông tin
Lƣu trữ Địa chất, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam
Liên đoàn Vật lý Địa
chất, Tổng cục Địa chất
và Khoáng sản Việt
Nam
Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2010 2011

TNMT.03.46: Nghiên cứu, tổng hợp kết
quả đo địa chấn, khoan thăm dò dầu khí để
hoàn chỉnh bản đồ địa chất và tài nguyên
địa chất Việt Nam và các vùng biển phụ
cận tỷ lệ 1:1.000.000
IV. Đánh giá giá trị kinh tế mỏ/khoáng sản

Văn phòng Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản

2013 2014

1

TNMT.03.13: Nghiên cứu cơ sở khoa học,
xác lập tiêu chí và phƣơng pháp xác định
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Văn phòng, Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam

2011 2013

2

TNMT.03.14: Nghiên cứu, đề xuất giải
pháp hiệu quả nhằm bảo vệ khoáng sản
chƣa khai thác
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu
chí khoanh định khu vực có khoáng sản
phân tán, nhỏ lẻ.

Viện Khoa học Địa chất
và Khoáng sản

2011 2012

Văn phòng, Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam

2011 -2013

32

1

2

3

TNMT.03.02: Chỉnh lý để xuất bản bản đồ
chất khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000
hội nhập chƣơng trình "Một địa chất quốc
tế" (International One Geology)
TNMT.03.06: Biên tập, hoàn chỉnh để xuất
bản bản đồ trƣờng trọng lực Việt Nam tỷ lệ
1:500.000 (phần đất liền)
TNMT.03.10: Biên tập để xuất bản loạt
Bản đồ địa hoá Việt Nam tỷ lệ 1:1.000.000

4

3

2010 2011

2010 2011
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4

5

6

7

8

9

Mã số, tên đề tài

Cơ quan chủ trì

TNMT.03.21: Nghiên cứu đánh giá giá trị
kinh tế các loại tài nguyên khoáng sản làm
cơ sở xác định giá trị khoáng sản trong
Tổng thu nhập quốc nội (GDP), định hƣớng
chính sách đầu tƣ trong lĩnh vực địa chấtkhoáng sản
TNMT.03.22: Nghiên cứu xác lập cơ sở
khoa học nhằm xây dựng bản hƣớng dẫn
ĐMC đối với Quy hoạch về thăm dò, khai
thác và chế biến khoáng sản
TNMT.03.39: Nghiên cứu cơ sở khoa học
và thực tiễn đề xuất cơ chế nâng cao hiệu
quả quản trị tài nguyên khoáng sản

Văn phòng, Tổng cục
Địa chất và Khoáng sản
Việt Nam.

TNMT.03.40: Nghiên cứu, xác lập cơ sở
khoa học, đề xuất định hƣớng sử dụng cho
một số khoáng chất công nghiệp quan trọng
của Việt Nam
TNMT.03.45: Nghiên cứu xác lập cơ sở
khoa học phục vụ công tác đánh giá tác
động môi trƣờng của dự án khai thác và chế
biến một số khoáng sản có chứa phóng xạ
TNMT.03.55: Nghiên cứu cơ sở khoa học
phục vụ công tác xây dựng dự án cải tạo,
phục hồi môi trƣờng trong khai thác
khoáng sản bằng phƣơng pháp lộ thiên và
hầm lò ở Việt Nam

Thời gian
thực hiện
2011 2013

Cục Thẩm định, Tổng
cục Môi trƣờng

2011 2013

Cục Kiểm soát Hoạt
động Khoáng sản, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam
Tạp chí địa chất, Tổng
cục Địa chất và Khoáng
sản Việt Nam

2013 2014

Cục Thẩm định đánh
giá tác động môi
trƣờng, Tổng cục Môi
trƣờng
Cục Thẩm định và
Đánh giá tác động môi
trƣờng, Tổng cục Môi
trƣờng

2013 2014

2013 2014

2014 2015
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Phụ lục 2.4
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC MÔI TRƢỜNG
TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật
Nghiên cứu xây dựng luật
TNMT.14.18.Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm nâng
1
Cục Kiểm soát
2

3

4
5

cao hiệu quả phòng ngừa và khắc phục sự cố môi
trƣờng
TNMT.04.19. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn
các vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến môi trƣờng
nhằm đề xuât nội dung ứng phó và thích ứng với biến
đổi khí hậu để bổ sung vào Luật Bảo vệ môi trƣờng
TNMT.04.21.Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về
quản lý chất thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh
hoạt nhằm sửa Luật Bảo vệ môi trƣờng

TNMT.04.23.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
về công cụ kinh tế trong quản lý môi trƣờng nhằm sửa
Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2005
TNMT.04.16. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và
đề xuất khung Bộ luật Môi trƣờng theo hƣớng xác lập
cơ chế quản lý và bảo vệ môi trƣờng đồng bộ với thể
chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN

ô nhiễm
Vụ Hợp tác
quốc tế và
Khoa học
Công nghệ
Cục Quản lý
chất thải và
Cải thiện môi
trƣờng
Viện Khoa học
Quản lý môi
trƣờng
TS. Nguyễn
Văn Tài/ Viện
Chiến lƣợc
CSTNMT

Thời gian
thực hiện

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2012

2011-2013

Xây dựng văn bản hƣớng dẫn thi hành luật
6
7

8

9
10

TNMT.04.03. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn
đề xuất các nội dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi
trƣờng liên quan đến Đa dạng sinh học
TNMT.04.04: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
xây dựng Danh mục công nghệ xử lý chất thải công
nghiệp, chất thải nguy hại của một số ngành công
nghiệp đặc thù
TNMT.04.05. Nghiên cứu áp dụng các phƣơng pháp
lƣợng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí phục vụ công
tác xác định bồi thƣờng thiệt hại và xử lý các vi phạm
về môi trƣờng
TNMT.04.06: Nghiên cứu khả năng áp dụng các
phƣơng pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các
vấn đề môi trƣờng - sức khoẻ ở Việt Nam

Cục Bảo tồn
Đa dạng sinh
học
Cục Quản lý
chất thải và
Cải thiện môi
trƣờng
Viện Khoa học
Quản lý môi
trƣờng

Viện Khoa học
Quản lý môi
trƣờng
Viện Chiến
TNMT.04.08. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn,
lƣợc Chính
đề xuất phƣơng pháp xác định thiệt hại dân sự do ô
sách Tài
nhiễm, suy thoái môi trƣờng gây ra trên một số dòng
nguyên và Môi
sông ở Việt Nam
trƣờng

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011
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TT

11

12
13
14

15

16
17

18

19

20

21

22

Tên đề tài
TNMT.04.13.Nghiên cứu cơ sở khhoa học và thực tiễn
phục vụ xây dựng chiến lƣợc bảo tồn đa dạng sinh học
tới năm 2020 phù hợp với định hƣớng phát triển bền
vững của Việt Nam
TNMT.04.14: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao
hiệu quả giải quyết bồi thƣờng thiệt hại do vi phạm
pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
TNMT.04.26.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
đề xuất cơ chế đối tác về bảo vệ môi trƣờng - áp dụng
thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Cục Bảo tồn
Đa dạng sinh
học

2011-2012

Viện Khoa học
Quản lý môi
trƣờng

2011-2012

Vụ Chính sách
- Pháp chế

2012-2013

Viện Chiến
TNMT 04.31 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, đề
lƣợc Chính
xuất bộ chỉ số đánh giá hoạt động môi trƣờng (EPI) và
sách Tài
xây dựng hƣớng dẫn áp dụng ở Việt nam
nguyên và Môi
TNMT.04.34: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
Cục Bảo tồn
phục vụ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo
Đa dạng sinh
về nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen ở
học
Việt Nam
TNMT.04.37: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn Viện Khoa học
về giám sát xã hội nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi Quản lý môi
trƣờng tại Việt Nam
trƣờng
TNMT.04.38: Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng
Viện Khoa học
mua, bán hạn ngạch phát thải nƣớc thải công nghiệp
Quản lý môi
và đề xuất qui trình thực hiện mua, bán hạn ngạch
trƣờng
nƣớc thải công nghiệp ở Việt Nam.
Viện Khoa học
TNMT.04.40: Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá
Khí tƣợng
tính dễ bị tổn thƣơng do biến đổi của môi trƣờng tự
Thủy văn và
nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế
Biến đổi khí
hoạch phát triển KT-XH của tỉnh Thừa Thiên Huế
hậu
Viện Chiến
TNMT.04.42: Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và
lƣợc Chính
đề xuất các giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và
sách Tài
môi trƣờng phù hợp với thể chế kinh tế thị trƣờng
nguyên và Môi
TNMT.04.54: Nghiên cứu, xây dựng hƣớng dẫn về
Văn phòng
kiểm toán môi trƣờng tại các doanh nghiệp ở Việt
Tổng cục Môi
Nam hiện nay, áp dụng thí điểm cho một doanh
trƣờng
nghiệp ngành ngành dệt may
TNMT.04.56: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
Cục Bảo tồn
của bồi hoàn đa dạng sinh học nhằm đề xuất các quy
Đa dạng sinh
định về chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trƣờng
học
và đa dạng sinh học tại Việt Nam
TNMT. 04.62: Cơ sở khoa học qui định tiêu chí lựa
chọn và trách nhiệm đơn vị cung cấp dịch vụ thu thập, Viện Khoa học
dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại và hồ sơ yêu môi trƣờng
cầu bồi thƣờng thiệt hại về môi trƣờng

2012-2013

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2014-2016

2014-2016

2014-2016
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TT

23
24
25

Tên đề tài
TNMT.04.63.Nghiên cứu, xây dựng hƣớng dẫn trình
tự, thủ tục chứng minh tổ chức, cá nhân không gây ô
nhiễm môi trƣờng
TNMT. 04.64: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn nhằm xây dựng hƣớng dẫn phân tích và đánh giá
rủi ro đối với sinh vật ngoại lai
TNMT. 04.65: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực
tiễn, đề xuất các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh
giá mức độ thân thiện môi trƣờng của các ngành kinh
tế ở nƣớc ta

Đơn vị chủ trì
Viện Khoa học
môi trƣờng
Cục Bảo tồn
Đa dạng sinh
học
Viện Chiến
lƣợc Chính
sách Tài
nguyên và Môi

Thời gian
thực hiện
2014-2016

2014-2016

2014-2015

II. Các đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ điều tra cơ bản
Vụ Hợp tác
1
TNMT.04.01. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ

2
3

4
5
6

7
8

9
10

quốc tế và
thân thiện môi trƣờng nhằm nâng cấp chất lƣợng xử lý
Khoa học
nƣớc thải
Công nghệ
TNMT.04.02: Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải Trung tâm
tại phục vụ công tác thống kê nguồn thải lƣu vực sông Quan trắc môi
ở Việt Nam
trƣờng
Viện Chiến
TNMT.04.07. Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn,
lƣợc Chính
thử nghiệm đánh giá tác động môi trƣờng của chính
sách Tài
sách khai thác, sử dụng tài nguyên lên môi trƣờng ở
nguyên và Môi
nƣớc ta
trƣờng
Cục Bảo tồn
TNMT.04.09: Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa dạng
Đa dạng sinh
sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ
học
Cục Bảo tồn
TNMT.04.10: Nghiên cứu thử nghiệm khoanh tạo
Đa dạng sinh
rừng ngập mặn bãi bồi vƣờn quốc gia mũi Cà Mau
học
TNMT.04.12.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
xây dựng bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải
Cục Kiểm soát
đối với một số ngành công nghiệp chính ở Việt Nam
ô nhiễm
(Triển khai thí điểm cho ngành xi măng, nhiệt điện và
ngành sản xuất sử dụng lò hơi công nghiệp)
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất yêu cầu, nội Viện Khoa học
dung phƣơng pháp đánh giá tác động của văn bản quy Quản lý môi
phạm pháp luật đến môi trƣờng
trƣờng
Viện Khoa học
TNMT.04.17. Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng của ô
Khí tƣợng,
nhiễm không khí xuyên biên giới đến miền Bắc Việt
Thuỷ văn và
Nam ứng dụng công nghệ tiên tiến
BĐKH
TNMT.04.24.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
triển khai phƣơng pháp quan trắc môi trƣờng không TT Quan trắc
khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh
TNMT.04.25.Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân
TT Quan trắc
tích một số kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật họ

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2012-2013

2011-2013

2011-2013

2012-2013
2012-2013
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TT

11
12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

clo trong các họ sinh vật họ hai mảnh hến, trai,
vẹm,…) sống tại đáy các lƣu vực sông, hồ
TNMT.04.27.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn Viện Khoa học
nhằm đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm khí thải từ Quản lý môi
cụm công nghiệp ở Việt Nam
trƣờng
Vụ Hợp tác
TNMT.04.28.Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn
quốc tế và
nhằm xây dựng hƣớng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo vệ
Khoa học
môi trƣờng tại các cơ sở nghiên cứu hóa sinh, sinh học
Công nghệ
TNMT.04.29: Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu Trƣờng Đại
tố môi trƣờng lên sự biến động thành phần, hàm lƣợng học Tài
lipit và axit béo của rạn san hô Việt Nam để định nguyên và Môi
hƣớng cho bảo tồn đa dạng sinh học
trƣờng Hà Nội
TNMT.04.30: Nghiên cứu sự tích lũy của các dƣ
Trƣờng Đại
lƣợng kháng sinh và các chất gây rối loạn nội tiết tại
học TNMT TP
lƣu vực sông Sài Gòn – Đồng Nai và đề xuất giải pháp
Hồ Chí Minh
giám sát, kiểm soát ô nhiễm
TNMT.04.35: Nghiên cứu, thiết kế, áp dụng thử
nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo và điều khiển từ TT Quan trắc
xa các trạm quan trắc môi trƣờng tự động
Trung tâm
TNMT.04.39: Nghiên cứu sự biến động của một số
Thông tin và
thành phần môi trƣờng trọng hoạt động khai thác khoáng
Tƣ liệu môi
sản Bauxite (Thử nghiệm tại 1 khu vực cụ thể)
trƣờng
TNMT.04.46: Nghiên cứu đánh giá hàm lƣợng các Trƣờng Đại
hợp chất hữu cơ khó phân hủy tồn lƣu trong môi học Tài
trƣờng nƣớc và trầm tích tại một số cửa sông ven biển nguyên và Môi
miền Trung
trƣờng Hà Nội
TNMT.04.47: Nghiên cứu ảnh hƣởng đê bao đến dƣ
Trƣờng Đại
lƣợng của các nhóm thuốc bảo vệ thực vật thông dụng
học TNMT TP
trong môi trƣờng đất và nƣớc ở vùng canh tác lúa 3 vụ
Hồ Chí Minh
Tỉnh Đồng Tháp
TNMT.04.50.Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn công Cục Quản lý
nghệ thân thiện môi trƣờng để xử lý, cải tạo và phục chất thải và
hồi môi trƣờng các điểm ô nhiễm do hóa chất bảo vệ Cải thiện môi
thực vật tồn lƣu
trƣờng
TNMT. 04.55: Nghiên cứu xây dựng hƣớng dẫn kỹ
Cục Quản lý
thuật lựa chọn công nghệ xử lý một số nhóm chất thải
chất thải và
nguy hại điển hình phù hợp với điều kiện của Việt
Cải thiện môi
Nam; đề xuất xây dựng một số quy chuẩn kỹ thuật
trƣờng
quốc gia về công nghệ xử lý phổ biến
TNMT.04.57: Nghiên cứu định lƣợng cacbon tích lũy Trƣờng Đại
của rừng ngập mặn và đánh giá khả năng tạo bể chứa học Tài
cacbon của rừng ngập mặn ở vùng ven biển đồng bằng nguyên và Môi
Bắc Bộ
trƣờng Hà Nội
TNMT.04.58: Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo Trƣờng Đại

Thời gian
thực hiện

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2013-2015

2014-2016

2014-2016

2014-2016
2014-2016
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TT

23

24

25

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

thông số giám sát môi trƣờng phục vụ công tác cảnh học Tài
báo từ xa, giảm nhẹ thiên tai trên cơ sở mạng cảm biến nguyên và Môi
vô tuyến
trƣờng Hà Nội
Trƣờng Đại
TNMT.04.59: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa tin
học Tài
học đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc liên vùng trong
nguyên và Môi
điều kiện thực tế của Việt Nam
trƣờng HN
TNMT.04.61: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý
Trƣờng Đại
nƣớc thải của đất ngập nƣớc kiến tạo với các loại thực
học TNMT TP
vật nƣớc địa phƣơng và áp dụng thí điểm ở khu vực
Hồ Chí Minh
Tây Nam Bộ
TNMT. 04.66: Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô
Viện KH
nhiễm chất độc hóa học/dioxin của cỏ Vetiver - áp
ĐC&KS
dụng thử nghiệm tại sân bay Biên Hòa

Thời gian
thực hiện

2014-2016

2014-2015

2014-2015
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Phụ lục 2.5
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN VÀ BĐKH
TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật
TNMT.05.10: Nghiên cứu, đánh giá thực
trạng và xây dựng các giải pháp xã hội Cục
1
hóa, thƣơng mại các hoạt động khí tƣợng KTTV&BĐKH
thủy văn
TNMT.05.37: Nghiên cứu xây dựng hệ Cục
2
thống kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam
KTTV&BĐKH
II. Các đề tài nghiên cứu, công nghệ
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
TNMT.05.01: Nghiên cứu công nghệ xác Viện Khoa học
định lƣợng mƣa, kết hợp số liệu ra đa, vệ
Khí tƣợng Thủy
1
tinh với số liệu đo mƣa tại trạm phục vụ
văn và Môi
dự báo KTTV
trƣờng
TNMT.05.02: Nghiên cứu cơ sở khoa học, Viện Khoa học
lựa chọn và áp dụng phƣơng pháp dự báo Khí tƣợng Thủy
2
thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam
văn và Môi
trƣờng
TNMT.05.03: Nghiên cứu lựa chọn
Đài KTTV Khu
phƣơng pháp và xây dựng chi tiết quy
vực Đông Bắc,
3
trình dự báo thời tiết hạn ngắn tại các đơn TT KTTVQG
vị dự báo ở miền Bắc
TNMT.05.04: Nghiên cứu xây dựng và
Cục KTTV &
phát triển hệ thống đánh giá khách quan
BĐKH
4
các sản phẩm của mô hình dự báo số cho
khu vực Việt Nam
TNMT.05.05: Nghiên cứu xây dựng hệ tự Trung tâm Tƣ liệu
động quản lý, truyền và nhận số liệu
KTTVMT, TT
5
KTTV và hải văn ứng dụng mạng riêng ảo KTTVQG
VPN tại Trung tâm KTTV Quốc gia
TNMT.05.06: Nghiên cứu xây dựng bộ
TT Dự báo
nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình KTTVTƢ, TT
6
thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu
KTTVQG
vực Biển Đông

7

TNMT.05.07: Nghiên cứu phƣơng pháp
dự báo biên triều cho các cửa sông

Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
văn và Môi
trƣờng

Thời gian
thực hiện

2011-2013

2014-2015

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011

2010-2011
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TT

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Tên đề tài
TNMT.05.08: Nghiên cứu ứng dụng số
liệu vệ tinh, mƣa dự báo số trị kết hợp số
liệu bề mặt trong dự báo lũ hệ thống sông
Hồng - Thái Bình
TNMT.05.09: Nghiên cứu xác định những
hệ thống và hình thế thời tiết chính ở Việt
Nam phục vụ dự báo thời tiết, đặc biệt là
các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm
TNMT.05.11: Nghiên cứu xây dựng dự
báo định lƣợng mƣa, gió bão, áp thấp
nhiệt đới trên cơ sở cấu trúc bão, ATNĐ
khi đổ bộ vào Việt Nam
TNMT.05.12: Nghiên cứu khai thác các
định dạng số liệu, tổ hợp ảnh và xây dựng
phần mềm xác định vị trí tâm mắt bão,
hƣớng và tốc độ di chuyển của tâm bão
cho mạng lƣới ra đa thời tiết ở Việt Nam
TNMT.05.13: Nghiên cứu xây dựng hệ
thống phân tích, giám sát, cảnh báo và dự
báo lũ, ngập lụt và hạn hán cho hệ thống
sông Ba.
TNMT.05.14: Nghiên cứu phát triển hệ
thống dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu vực
Việt Nam
TNMT.05.15: Nghiên cứu cải tiến và triển
khai nghiệp vụ hệ thống dự báo các yếu tố
khí tƣợng thời hạn 6-72h bằng phƣơng
pháp thống kê trên sản phẩm mô hình
GSM
TNMT.05.16: Nghiên cứu triển khai thử
nghiệm và hoàn thiện hệ phần mềm xử lý
số liệu thuỷ văn-vùng sông ảnh hƣởng
thuỷ triều
TNMT.05.17: Nghiên cứu khả năng dự
báo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan
trong gió mùa mùa đông ở miền Bắc Việt
Nam
TNMT.05.18: Đánh giá tài nguyên khí
hậu nông nghiệp và đề xuất mô hình phát

Đơn vị chủ trì
TT Dự báo
KTTVTƢ, TT
KTTVQG
Trƣờng Cao đẳng
TN&MT Hà Nội
Trung tâm
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
Trung tâm
KTTVQG, Đài
Khí tƣợng Cao
không
Trung tâm
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
Trung tâm
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
Trung tâm
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
Trung tâm
KTTVQG, Trung
tâm tƣ liệu KTTV
Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
văn và Môi
trƣờng
Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy

Thời gian
thực hiện
2010-2011

2010-2011

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013

2011-2013
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TT

18

19

20

21

22

23

24

25

Tên đề tài
triển nông nghiệp ở một số đảo trong vịnh
Bắc Bộ
TNMT.05.19: Nghiên cứu ứng dụng mô
hình ARIMA để dự báo lƣợng mƣa vụ
đông xuân phục vụ sản xuất nông nghiệp
ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ
TNMT.05.20: Nghiên cứu hoàn thiện
công nghệ dự báo sóng tác nghiệp cho
vùng biển vịnh Bắc Bộ có sử dụng số liệu
ra đa biển

Đơn vị chủ trì

văn và Môi
trƣờng
Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
văn và Môi
trƣờng
Trung tâm Khí
tƣợng Thủy văn
Quốc gia, Trung
tâm Ứng dụng
Công nghệ và Bồi
dƣỡng nghiệp vụ
KTTV
TNMT.05.21: Nghiên cứu xây dựng công Trung tâm Khí
nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo
tƣợng Thủy văn
ngập lụt cho các sông chính ở Quảng
Quốc gia, Trung
Bình, Quảng Trị
tâm Dự báo Khí
tƣợng Thủy văn
Trung ƣơng
TNMT.05.22: Nghiên cứu tích hợp các
Viện Khoa học
mô hình khí tƣợng, thủy văn, hải văn
Khí tƣợng Thủy
nhằm nâng cao chất lƣợng dự báo mực
văn và Môi
nƣớc trên hệ thống sông Đồng Nai.
trƣờng, Phân viện
Khí tƣợng Thủy
văn và Môi
trƣờng phía Nam
TNMT.05.23: Nghiên cứu ứng dụng mô
Viện Khoa học
hình HWRF (Hurricane Weather Research Khí tƣợng Thủy
and Forecasting Model) dự báo quỹ đạo
văn và Môi
và cƣờng độ bão ở Biển Đông
trƣờng
TNMT.05.24: Nghiên cứu, xây dựng bộ
Cục Khí tƣợng
chỉ số khí hậu cực đoan phục vụ quản lý,
Thủy văn và Biến
giám sát biến đổi khí hậu cho Việt Nam
đổi khí hậu
TNMT.05.25: Nghiên cứu, xây dựng hệ
Trung tâm Dự
thống dự báo tổ hợp hạn mùa dựa trên kết báo KTTV TƢ,
quả dự báo của các mô hình nghiệp vụ
Trung tâm KTTV
toàn cầu
quốc gia
TNMT.05.26: Nghiên cứu xây dựng hệ
Trung tâm Dự
thống xác định khách quan các hình thế
báo KTTV TƢ,
gây mƣa lớn điển hình cho khu vực Việt
Trung tâm KTTV
Nam
quốc gia

Thời gian
thực hiện

2011-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2013-2014

2013- 2014
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TT

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

TNMT.05.33: Nghiên cứu nhận dạng lũ Trƣờng
lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây TNMT HN
dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ
lớn lƣu vực sông Lam
TNMT.05.34: Nghiên cứu đề xuất xây
dựng bộ công cụ phục vụ giám sát việc
thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi
khí hậu
TNMT.05.36: Nghiên cứu dự báo hoạt
động của gió mùa mùa hè trên khu vực
Việt Nam bằng mô hình động lực

Thời gian
thực hiện

ĐH

Cục Khí tƣợng
Thủy văn và biến
đổi khí hậu

Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
văn và Môi
trƣờng
TNMT.05.38: Nghiên cứu cơ sở khoa học Trung tâm
tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc
Nghiên cứu Biến
thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà
đổi khí hậu - Viện
Khoa học Khí
tƣợng Thuỷ văn
và Môi trƣờng
TNMT.05.39: Nghiên cứu ứng dụng công Trung tâm
nghệ viễn thám và GIS để phân vùng khí
Nghiên cứu Khí
hậu nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ và tƣợng Nông
Duyên hải Miền Trung
nghiệp -Viện
Khoa học Khí
tƣợng Thuỷ văn
và Môi trƣờng
TNMT.05.42: Nghiên cứu xây dựng hệ
Viện Chiến lƣợc,
thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) Chính sách tài
quốc gia phục vụ quản lý hoạt động giảm nguyên và môi
phát thải khí nhà kính ở Việt Nam
trƣờng
TNMT.05.43. Nghiên cứu xây dựng công Trung tâm Dự
nghệ dự báo dòng chảy lũ đến các hồ chứa báo KTTV Trung
lớn trên hệ thống sông Hồng
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
TNMT.05.44: Nghiên cứu ứng dụng số
Trung tâm Dự
liệu dự báo của Trung tâm dự báo thời tiết báo KTTV Trung
hạn vừa Châu Âu để nâng cao chất lƣợng ƣơng, Trung tâm
dự báo hạn tháng và hạn mùa cho khu vực KTTV quốc gia
Việt Nam
TNMT.05.45: Nghiên cứu ứng dụng
Trung tâm Dự
nghiệp vụ mô hình bất thủy tĩnh để nâng
báo KTTV Trung
cao chất lƣợng dự báo thời tiết cho khu
ƣơng, Trung tâm
vực Việt Nam
KTTV quốc gia

2013- 2014

2013-2014

2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015
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TT

35

36

37

38

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

TNMT.05.46: Nghiên cứu xây dựng hệ
thống thông tin Khí tƣợng thủy văn cho
thiết bị di động trên nền điện toán đám
mây
TNMT.05.47: Nghiên cứu lựa chọn mô
hình dự báo nƣớc dâng do bão vào dự báo
nghiệp vụ tại Việt Nam.

Trung tâm Dự
báo KTTV Trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
Trung tâm Dự
báo KTTV trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
Trung tâm Dự
báo KTTV trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
Phân Viện
KTTVMT phía
Nam - Viện Khoa
học Khí tƣợng
Thuỷ văn và Môi
trƣờng

TNMT.05.48. Nghiên cứu xây dựng công
nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho
các sông chính tỉnh Bình Định và Khánh
Hòa
TNMT.05.50: Nghiên cứu biến động hình
thái cửa sông Cổ Chiên dƣới tác động
thủy động lực

Nghiên cứu chế tạo thiết bị
TNMT.05.28: Nghiên cứu xây dựng giải
pháp quản lý mạng lƣới các trạm khí
tƣợng thủy văn và hải văn tự động
1

2

TNMT.05.35 : Nghiên cứu xây dựng và
thực nghiệm giám sát từ xa một số trạm
đo mực nƣớc tự động theo các nguyên lý
đo không tiếp xúc với nƣớc trên lƣu vực
sông phục vụ cảnh báo lũ

Trung Ứng dụng
công nghệ và Bồi
dƣỡng nghiệp vụ
KTTV&MT,
Trung tâm KTTV
quốc gia
Viện Khoa học
Khí tƣợng Thuỷ
văn và Môi
trƣờng

Thời gian
thực hiện
2014 -2015

2014 -2015

2014 -2015

2014-2015

2013-2014

2014-2015

Phụ lục 2.6
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật
1.1. Nghiên cứu xây dựng luật: 02 đề tài

1.

TNMT.06.20: Nghiên cứu cơ sở Viện Nghiên cứu biển 2011-2012
khoa học về quản lý môi trƣờng và hải đảo
và các hệ sinh thái biển, hải đảo,
ứng phó với sự cố môi trƣờng
phục vụ hoàn thiện Dự thảo Luật
Tài nguyên và môi trƣờng biển,
hải đảo

2.

TNMT.06.25: Nghiên cứu cơ sở Cục Quản lý khai thác 2012-2014
lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất biển và hải đảo
xây dựng khung thể chế, chính
sách quản lý các hải đảo

ây dựng văn bản hư ng d n thi hành luật (Nghị định, thông tư) 03
TNMT.06.02: Nghiên cứu cơ sở Cục Quản lý khai thác 2011-2012
3.

khoa học nhằm hoàn thiện chính biển và hải đảo
sách định cƣ dân tại các hải đảo
của Việt Nam.

4.

TNMT.06.16: Nghiên cứu áp
dụng quản lý tổng hợp góp phần
giảm thiểu xói lở vùng bờ biển
bán đảo Cà Mau

5.

TNMT.06.19: Nghiên cứu cơ sở Viện Nghiên cứu biển 2011-2012
khoa học và thực tiễn về nội dung và hải đảo
quản lý nhà nƣớc đối với công tác
điều tra cơ bản tài nguyên và môi
trƣờng biển, hải đảo

Trung tâm quy hoạch
và quản lý tổng hợp
vùng duyên hải khu
vực phía Nam

2011-2012

Xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch hành động, Nghị Quyết TW: 04 đề tài
TNMT.06.11: Nghiên cứu cơ sở Trung tâm quy hoạch 2011-2012
6.

khoa học phục vụ quy hoạch phát và quản lý tổng hợp
triển bền vững dải cồn cát ven vùng duyên hải khu
biển Nam Trung Bộ
vực phía Bắc

7.

TNMT.06.01: Nghiên cứu xây
dựng chiến lƣợc phát triển Khoa
học, Công nghệ biển ở Việt Nam
đến 2020

Cục Điều tra và Kiểm
soát tài nguyên (nay
là Cục Quản lý điều
tra cơ bản biển và hải

2011-2012
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TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

đảo)

2011-2012

8.

TNMT.06.21: Nghiên cứu cơ sở Cục Quản lý điều tra
khoa học phục vụ xây dựng chiến cơ bản biển, hải đảo
lƣợc bảo vệ bờ biển Việt Nam đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm
2030

9.

TNMT.06.23: Nghiên cứu xây Trung tâm Điều tra tài 2011-2012
dựng cơ sở khoa học phục vụ định nguyên - môi trƣờng
hƣớng quy hoạch điều tra địa chất biển
khoáng sản biển sâu của Việt
Nam và các vùng biển quốc tế
liền kề

II. Các đề tài nghiên cứu, công nghệ
Nghiên cứu cứu khoa học cơ bản 06 đề tài
10.

TNMT.06.28: Nghiên cứu xây Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
dựng atlat địa hóa một số nguyên nguyên - môi trƣờng
tố trong trầm tích tầng mặt biển biển
Việt Nam (0-100m nƣớc)

11.

TNMT.06.03: Nghiên cứu cơ sở Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
khoa học phục vụ đánh giá tác nguyên - môi trƣờng
động môi trƣờng đối với các dự biển
án khai thác khoáng sản rắn từ
đáy biển.

12.

TNMT.06.06: Nghiên cứu luận cứ Viện Nghiên cứu biển 2012-2014
khoa học xác định các vùng biển và hải đảo
nhậy cảm đặc biệt (PSSA) ở Việt
Nam; Áp dụng điển hình cho
vùng biển Quảng Ninh - Hải
Phòng

13.

TNMT.06.07: Luận cứ khoa học Viện Nghiên cứu biển 2012-2014
và thực tiễn xác định ranh giới và và hải đảo
phân cấp quản lý biển và hải đảo

14.

TNMT.06.08: Nghiên cứu, xây Viện Nghiên cứu biển 2012-2014
dựng các chỉ thị môi trƣờng các và hải đảo
đảo Việt Nam. Áp dụng thử
nghiệm tại đảo Cồn Cỏ

15.

TNMT.06.05: Nghiên cứu lồng Trung tâm quy hoạch
ghép các nguyên tắc quản lý tổng và quản lý tổng hợp
hợp đới bờ vào việc lập quy vùng duyên hải khu

2012-2014
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TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

hoạch tổng thể phát triển kinh tế vực phía Bắc
xã hội vùng ven biển, áp dụng thử
cho huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam
Định.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 04 đề tài
2012-2014

16.

TNMT.06.13: Nghiên cứu xác Trung tâm Hải văn.
định trƣờng sóng và nhiệt độ bề
mặt biển bằng công nghệ viễn
thám. Áp dụng thử nghiệm cho
vùng biển vịnh Bắc bộ

17.

TNMT.06.24: Nghiên cứu xử lý Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
giảm thiểu nhiễu trong tài liệu địa nguyên - môi trƣờng
chấn nông phân giải cao nhằm biển
nâng cao chất lƣợng phục vụ công
tác điều tra khảo sát địa chất,
khoáng sản biển

18.

TNMT.06.15: Nghiên cứu đặc Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
điểm địa chất, địa chất công trình nguyên - môi trƣờng
vùng biển ven bờ khu vực Vũng biển
Tầu và lân cận

19.

TNMT.06.27: Nghiên cứu xác Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
định tiêu chí, cơ sở phân chia và nguyên - môi trƣờng
liên kết địa tầng Đệ tứ vùng biển biển
Việt Nam độ sâu 0 đến 100m
nƣớc đáp ứng yêu cầu hội nhập
quốc tế trong lĩnh vực khoa học,
công nghệ biển

Nghiên cứu chế tạo: 02 đề tài
20.

TNMT.06.04: Nghiên cứu, chế Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
tạo và thử nghiệm máy phổ nguyên – môi trƣờng
gamma, máy khoan thổi lấy mẫu biển
địa chất khoáng sản biển.

21.

TNMT.06.12: Nghiên cứu chế tạo Trung tâm Điều tra tài 2012-2014
máy từ khảo sát địa chất khoáng nguyên – môi trƣờng
sản biển
biển
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Phụ lục 2.7
DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIAI
ĐOẠN 2010-2015 LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

TT

Tên đề tài

Đơn vị chủ trì

I. Các đề tài nghiên cứu xây dựng văn bản pháp luật
1 TNMT.07.02: Nghiên cứu cơ sở khoa học
Cục Đo đạc và
và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc Bản đồ Việt
và Bản đồ.
Nam
2

TNMT.07.04: Nghiên cứu đánh giá hiện
trạng sử dụng và xác định phƣơng hƣớng
đầu tƣ phát triển công nghệ trong lĩnh vực
Đo đạc và Bản đồ ở nƣớc ta

2 Văn bản hƣớng dẫn thi hành Luật
1 TNMT.07.02: Nghiên cứu cơ sở khoa học

và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Đo đạc
và Bản đồ.

2

3

4

TNMT.07.04: Nghiên cứu đánh giá hiện
trạng sử dụng và xác định phƣơng hƣớng
đầu tƣ phát triển công nghệ trong lĩnh vực
Đo đạc và Bản đồ ở nƣớc ta
TNMT.07.14: Nghiên cứu xác định độ
chính xác đo vẽ bản đồ địa chính các loại
đất để hoàn thiện, bổ sung một số quy định
thành lập bản đồ địa chính ở nƣớc ta
TNMT.07.09:Nghiên cứu một số giải pháp
nâng cao độ chính xác và hoàn thiện quy
định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao
và bình đồ ảnh bằng công nghệ bay quét
LiDAR kết hợp chụp ảnh số

2

2010-2012

Viện Khoa học
Đo đạc và Bản
đồ

2010-2012

Cục Đo đạc và
Bản đồ Việt
Nam

2010-2012

Viện Khoa học
Đo đạc và Bản
đồ

2010-2012

Viện Khoa học
Đo đạc và Bản đồ

2011-2013

Cục Đo đạc và
Bản đồ Việt nam

2011-2013

2. Các đề tài nghiên cứu, công nghệ (phục vụ điều tra cơ
bản...)
2.1 Đề tài nghiên cứu cơ bản
Viện Khoa học
1 TNMT.07.15: Nghiên cứu cơ sở khoa học
của việc hoàn thiện Hệ độ cao gắn liền với
việc xây dựng Hệ tọa độ động lực quốc gia
TNMT.07.22: Nghiên cứu đánh giá và đề
xuất sử dụng mô hình mặt biển tự nhiên
MDT" (Mean Dynamic Topography)ở Việt

Thời gian
thực hiện

Đo đạc và Bản đồ
Viện Khoa học
Đo đạc và Bản đồ

2011-2013
2012-2014
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TT

3

Tên đề tài

3

4
5
6

7

8

9
10

Thời gian
thực hiện

Nam
TNMT.07.29: Nghiên cứu hoàn thiện
Viện Khoa học 2013-2015
phƣơng pháp xử lý toán học mạng lƣới độ
Đo đạc và Bản đồ
cao hạng I, II quốc gia trong Hệ độ cao hiện
đại ở Việt Nam

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
1 TNMT.07.01: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế,

2

Đơn vị chủ trì

chính sách, giải pháp và xây dựng WebGIS
phục vụ cập nhật, khai thác sử dụng sản phẩm,
thông tin tƣ liệu; quản lí công tác đo đạc và bản
đồ
TNMT.07.03: Nghiên cứu hoàn thiện cấu trúc
dữ liệu cho cơ sở dữ liệu nền địa lý gắn với các
giải pháp tổng quát hóa dữ liệu tự động
TNMT.07.05: Nghiên cứu cơ sở khoa học của
phƣơng pháp xác định đƣờng mép nƣớc, đƣờng
bờ biển Việt Nam phục vụ thành lập bản đồ
bằng phƣơng pháp viễn thám
TNMT.07.06: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu
Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao để xây
dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị
TNMT.07.07: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống
khai thác và cung cấp các sản phẩm ảnh viễn
thám của cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia
TNMT.07.08: Nghiên cứu phƣơng pháp xây
dựng thƣ viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao
về một số đối tƣợng lớp phủ bề mặt phục vụ
cho giám sát tài nguyên và môi trƣờng tại Việt
Nam
TNMT.07.10: Nghiên cứu, xây dựng quy trình
công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin
địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và nhỏ hơn bằng tƣ liệu
ảnh vệ tinh SPOT
TNMT.07.11: Nghiên cứu xây dựng các quy
trình công nghệ hiệu chỉnh và chuẩn hóa dữ
liệu ảnh vệ tinh quang học đa thời gian, đa đầu
thu, đa độ phân giải nhằm nâng cao chất lƣợng
ảnh
TNMT.07.12: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ
tinh RADAR độ phân giải cao trong thành lập
mô hình số độ cao và kiểm kê đảo
TNMT.07.13: "Nghiên cứu ứng dụng công
nghệ thành lập bản đồ (địa hình và địa chính)
từ ảnh chụp bằng máy chụp ảnh số phổ thông
lắp trên máy bay không ngƣời lái M100-CT

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2010

Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ

2010

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2010

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2010

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2010

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2010

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2011

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2011

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2011

Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ

2011
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TT
11
12

13

14

15

16

17

Tên đề tài
điều khiển bằng sóng Radio"
TNMT.07.16: Nghiên cứu hoàn thiện giải pháp
xác định diện tích tự nhiên các đơn vị hành
chính
TNMT.07.19: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn mô hình cơ sở dữ liệu nền thông tin
địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở xây dựng các hệ
thống thông tin địa lý chuyên ngành tài nguyên
và môi trƣờng, tăng cƣờng việc khai thác và sử
dụng hiệu quả dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ
công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở nƣớc ta
TNMT.07.20: Nghiên cứu xây dựng qui trình
bay chụp, xử lý ảnh hàng không theo công
nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa
hình cơ bản
TNMT.07.21: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao
Quốc Gia tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ
sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi phục
độ chính xác Lƣới độ cao miền Nam
TNMT.07.23: Nghiên cứu xây dựng giải pháp
đo GPS theo công nghệ trạm tham chiếu ảo
(VRS) ở Việt Nam phục vụ việc đa dạng hóa
các ứng dụng trạm CORS
TNMT.07.24: Nghiên cứu cơ sở khoa học và
đề xuất giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả
khai thác ứng dụng cơ sở dữ liệu địa hình phục
vụ cảnh bảo và phòng tránh thiên tai (Trƣợt lở
đất và lũ quét)
TNMT.07.25 Nghiên cứu qui trình công nghệ
tự động hóa biên tập trình bày và chế in bản đồ
địa hình tỷ lệ lớn và bản đồ chuyên đề từ cơ sở
dữ liệu địa lý (Geodatabase)

18 TNMT.07.26: Nghiên cứu truyền độ cao quốc
19

20

gia ra một số đảo lớn gần bờ ở nƣớc ta với độ
chính xác tƣơng đƣơng thủy chuẩn hạng III
TNMT.07.27:Sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian
để đánh giá biến động một số đối tƣợng có ảnh
hƣởng đến biến động đƣờng bờ và ảnh hƣởng
của nó đến diễn biến đƣờng bờ biển vùng bán
đảo Cà Mau
TNMT.07.28: Nghiên cứu áp dụng tổ hợp
phƣơng pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất
thủy văn để xác định đới triển vọng chứa nƣớc

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ

2011

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2012

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2012

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2012

Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ

2012

Văn phòng Bộ Tài
nguyên và Môi
trƣờng + Tổng
công ty Tài nguyên
và Môi trƣờng
Văn phòng Bộ Tài
nguyên và Môi
trƣờng + Nhà xuất
bản Tài nguyên
Môi trƣờng và Bản
đồ Việt Nam
Trƣờng đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà nội
Trung tâm Viễn
thám quốc gia

2012

Trung tâm Viễn
thám quốc gia

2012

2012

2012

2012
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TT

21
22

23
24
25

26

27
28

29

30
31
32

33

Tên đề tài
khu vực miền núi; thử nghiệm trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa
TNMT.07.30: Nghiên cứu phƣơng pháp xử lý
dữ liệu đo GPS/GLONASS cạnh ngắn
TNMT.07.31:Nghiên cứu phƣơng pháp thành
lập bản đồ vùng giá trị đất khu vực đất phi
nông nghiệp ở đô thị bằng mô hình thống kê và
công nghệ GIS
TNMT.07.32: Dự án SXTN: Sử dụng công
nghệ RADAR giao thoa và ảnh Spot5 để đo vẽ
bù những khu vực bay chụp hở, mây che
TNMT.07.33:Nghiên cứu xây dựng mô hình
cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên
môi trƣờng mạng
TNMT.07.34: Nghiên cứu giải pháp xác định
độ cao gốc (tạm thời) khu vực Nam Bộ trên cơ
sở sử dụng số liệu trạm quan trắc nghiệm triều
trên đảo Phú Quốc
TNMT.07.35: Nghiên cứu kết hợp công nghệ
viễn thám và mô hình thủy lực xây dựng kịch
bản tài nguyên nƣớc các hồ chứa trong trƣờng
hợp sự cố
TNMT.07.36: Nghiên cứu khả năng ứng dụng
công nghệ đo cao vệ tinh radar để xác định độ
cao mực nƣớc sông, hồ
TNMT.07.37:Nghiên cứu, xây dựng giải pháp
nâng cao hiệu quả quá trình thiết kế, xử lý,
quản trị dữ liệu trong công nghệ LIDAR tích
hợp với ảnh số phù hợp điều kiện sản xuất tại
Việt Nam
TNMT.07.38: Nghiên cứu cơ sở khoa học ứng
dụng công nghệ Lidar tích hợp ảnh số và đo
trực tiếp xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa hình
vùng cửa sông ven biển Việt Nam
TNMT.07.39:Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ
thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành
chính theo cơ chế một cửa cấp huyện
TNMT.07.40: Sử dụng số liệu địa hình để nâng
cao độ chính xác và độ chi tiết của thế trọng
trƣờng trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
TNMT.07.41 : Nghiên cứu hoàn thiện các quy
trình và chỉ tiêu kỹ thuật trắc địa-bản đồ phù
hợp phục vụ công tác điều tra cơ bản địa chất
về khoáng sản và hoạt động khoáng sản ở Việt
Nam
TNMT.07.42 : Nghiên cứu ứng dụng đo trọng

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

Viện Khoa học Đo 2013
đạc và Bản đồ
Viện Khoa học Đo 2013
đạc và Bản đồ
Viện Khoa học Đo 2013
đạc và Bản đồ
Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2013

Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam

2013

Trung tâm Viễn
thám Quốc gia

2013

Trung tâm Viễn
thám quốc gia

2013

Tổng công ty Tài
nguyên và Môi
trƣờng Việt Nam

2013

Tổng công ty Tài
nguyên và Môi
trƣờng Việt Nam

2013

Tổng công ty Tài
nguyên và Môi
trƣờng Việt Nam
Trƣờng đại học Tài
nguyên và Môi
trƣờng Hà nội
Viện Khoa học Đo
đạc và Bản đồ

2013

Viện Khoa học Đo

2013

2014

2014
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TT

34
35

36
37

Tên đề tài
lực bằng máy FG5X phục vụ điều tra, đánh giá
nƣớc dƣới đất và một số khoáng sản rắn ở Việt
Nam.
TNMT.07.45 : Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn xây dựng mô hình quản lý Hạ tầng dữ
liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam
TNMT.07.46 : Nghiên cứu cơ sở khoa học và
thực tiễn về quản lý, khai thác, sử dụng sản
phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng-an
ninh để bảo đảm việc thống nhất quản lý nhà
nƣớc về đo đạc và bản đồ
TNMT.07.48 : Nghiên cứu cơ sở khoa học
phục vụ quy hoạch mạng lƣới trạm thu ảnh
viễn thám
TNMT.07.49: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
viễn thám phục vụ giám sát đất trồng lúa

Đơn vị chủ trì

Thời gian
thực hiện

đạc và Bản đồ
Cục Đo đạc và bản
đồ Việt nam

2014

Cục Đo đạc và bản
đồ Việt Nam

2014

Cục Viễn thám
quốc gia

2014

Cục Viễn thám
quốc gia

2014
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