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PHẦN 1. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG
NGHỆ LĨNH VỤC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN
MÃ SỐ: 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: 50838 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
quy phạm pháp luật về KTTV.
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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:
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
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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.
- Nghiên cứu xây dựng các mô hình phục vụ về
KTTV tại các trung tâm KTTV tỉnh, thành phố.
3
6
14
16
- 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 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:
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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 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.0510/15.
- 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
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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.
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.
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 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 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
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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:
Bảng 2. Một số kết quả về chuyển giao
Đơn vị nhận chuyển giao
STT Mã số đề tài
Sản phẩm
và ứng dụng
1
TNMT.05.05
- 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
2
TNMT.05.16
- 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
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
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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:
+ 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;
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+ 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 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 tàiđã 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;
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- 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;
- 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 phùhợp
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
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trƣờng, hàng năm các đơn vị đề xuất các đề tài khoa học và công nghệ gửi Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng;
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 cầucấp 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, cầntăng 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.
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC
CHƢƠNG TRÌNH TNMT.05/10-15

STT

1.

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề
tài

TNMT.05.01: Nghiên PGS.TS.
cứu công nghệ xác Nguyễn
định lƣợng mƣa, kết Thắng
hợp số liệu ra đa, vệ
tinh với số liệu đo
mƣa tại trạm phục vụ
dự báo KTTV

Cơ quan chủ trì

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

Viện Khoa học
Văn Khí tƣợng Thủy
văn và
2010
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STT

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tên đề tài
TNMT.05.02: Nghiên
cứu cơ sở khoa học,
lựa chọn và áp dụng
phƣơng pháp dự báo
thời tiết hạn cực ngắn
ở Việt Nam
TNMT.05.03: Nghiên
cứu lựa chọn phƣơng
pháp và xây dựng chi
tiết quy trình dự báo
thời tiết hạn ngắn tại
các đơn vị dự báo ở
miền Bắc
TNMT.05.04: Nghiên
cứu xây dựng và phát
triển hệ thống đánh
giá khách quan các
sản phẩm của mô
hình dự báo số cho
khu vực Việt Nam
TNMT.05.05: Nghiên
cứu xây dựng hệ tự
động quản lý, truyền
và nhận số liệu KTTV
và hải văn ứng dụng
mạng riêng ảo VPN
tại Trung tâm KTTV
Quốc gia
TNMT.05.06: Nghiên
cứu xây dựng bộ nhân
tố nhiệt động lực cho
dự báo sự hình thành
của xoáy thuận nhiệt
đới trên khu vực Biển
Đông
TNMT.05.07: Nghiên
cứu phƣơng pháp dự
báo biên triều cho các
cửa sông
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

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

ThS. Trần Đình Viện Khoa học
Trọng
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

TS. Nguyễn Vũ Đài KTTV Khu
Thắng
vực Đông Bắc,
TT KTTVQG

ThS.
Nguyễn Cục KTTV
Thị Bình Minh
BĐKH

&

KS. Trần Vĩnh Trung tâm Tƣ liệu
Thắng
KTTVMT,
TT
KTTVQG

ThS.
Hoàng TT
Dự
Phúc Lâm
KTTVTƢ,
KTTVQG

báo
TT

TS.
Nguyễn Viện Khoa học
Xuân Hiển
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng
TS. Đặng Ngọc TT
Dự
báo
Tĩnh
KTTVTƢ,
TT
KTTVQG
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STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

lũ hệ thống sông
Hồng - Thái Bình

9.

10.

11.

12.

13.

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.05.10: Nghiên
cứu, đánh giá thực
trạng và xây dựng các
giải pháp xã hội hóa,
thƣơng mại các hoạt
động khí tƣợng thủy
văn
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.

Trƣờng Cao đẳng
Viết TN&MT Hà Nội

PGS.TS.
Nguyễn
Lành

2010

2011

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

ThS.
Nguyễn Cục
Trần Linh
KTTV&BĐKH

TS. Lƣơng Tuấn Trung
tâm
Minh
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
ThS.
Nguyễn Trung
tâm
Viết Thắng
KTTVQG,
Đài
Khí tƣợng Cao
không

TS. Đặng Thanh Trung
tâm
Mai
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
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STT

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tên đề tài
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
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

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

ThS. Dƣ Đức Trung
tâm
Tiến
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng
TS. Võ Văn Hòa Trung
tâm
KTTVQG, Trung
tâm Dự báo khí
tƣợng thuỷ văn
Trung ƣơng

TS. Lê
Hằng

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

2011

2013

Minh Trung
tâm
KTTVQG, Trung
tâm tƣ liệu KTTV

ThS. Phạm Thị Viện Khoa học
Thanh Hƣơng
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng
TS. Nguyễn Văn Viện Khoa học
Liêm
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng

PGS.TS. Dƣơng Viện Khoa học
Văn Khảm
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng
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STT

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Tên đề tài
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
TNMT.05.21: Nghiên
cứu xây dựng công
nghệ cảnh báo, dự
báo lũ và cảnh báo
ngập lụt cho các sông
chính ở Quảng Bình,
Quảng Trị
TNMT.05.22: Nghiên
cứu tích hợp các mô
hình khí tƣợng, thủy
văn, hải văn nhằm
nâng cao chất lƣợng
dự báo mực nƣớc trên
hệ thống sông Đồng
Nai.
TNMT.05.23: Nghiên
cứu ứng dụng mô
hình
HWRF
(Hurricane Weather
Research
and
Forecasting Model)
dự báo quỹ đạo và
cƣờng độ bão ở Biển
Đông
TNMT.05.24: Nghiên
cứu, xây dựng bộ chỉ
số khí hậu cực đoan
phục vụ quản lý, giám
sát biến đổi khí hậu
cho Việt Nam
TNMT.05.25: Nghiên
cứu, xây dựng hệ
thống dự báo tổ hợp
hạn mùa dựa trên kết
quả dự báo của các
mô hình nghiệp vụ
toàn cầu

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

TS. Trần Quang Trung tâm Khí
Tiến
tƣợng Thủy văn
Quốc gia, Trung
tâm Ứng dụng
Công nghệ và Bồi
dƣỡng nghiệp vụ
KTTV
ThS. Vũ Đức Trung tâm Khí
Long
tƣợng Thủy văn
Quốc gia, Trung
tâm Dự báo Khí
tƣợng Thủy văn
Trung ƣơng
TS. Bảo Thạnh

Viện Khoa học
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng, Phân viện
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng phía Nam

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2013

2014

TS. Hoàng Đức Viện Khoa học
Cƣờng
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng

TS.
Lƣơng Cục Khí tƣợng
Quang Huy
Thủy văn và Biến
đổi khí hậu

ThS. Tạ
Chỉnh

Hữu Trung tâm Dự
báo KTTV TƢ,
Trung tâm KTTV
quốc gia
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STT

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Tên đề tài
TNMT.05.26: Nghiên
cứu xây dựng hệ
thống xác định khách
quan các hình thế gây
mƣa lớn điển hình
cho khu vực Việt
Nam
TNMT.05.28: Nghiên
cứu xây dựng giải
pháp quản lý mạng
lƣới các trạm khí
tƣợng thủy văn và hải
văn tự động
TNMT.05.33: Nghiên
cứu nhận dạng lũ lớn,
phân vùng nguy cơ lũ
lớn và xây 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.05.35
:
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
TNMT.05.36: Nghiên
cứu dự báo hoạt động
của gió mùa mùa hè
trên khu vực Việt
Nam bằng mô hình
động lực

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

ThS. Vũ Anh Trung tâm Dự
Tuấn
báo KTTV TƢ,
Trung tâm KTTV
quốc gia

Trung Ứng dụng
Kiên công nghệ và Bồi
dƣỡng nghiệp vụ
KTTV&MT,
Trung tâm KTTV
quốc gia
TS. Trần Duy K Trƣờng
ĐH
TNMT HN
PGS.TS.
Nguyễn
Dũng

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

2013

2014

2013

2014

2013

2014

2013

2 014

2014

2015

2014

2015

ThS.
Nguyễn Cục Khí tƣợng
Toàn Thắng
Thủy văn và biến
đổi khí hậu

TS.
Nguyễn Viện Khoa học
Viết Hân
Khí tƣợng Thuỷ
văn
và
Môi
trƣờng

ThS.
Nguyễn Viện Khoa học
Đăng Mậu
Khí tƣợng Thủy
văn
và
Môi
trƣờng

20

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

TNMT.05.37: Nghiên TS.
Nguyễn Cục Khí tƣợng
cứu
xây
dựng
hệ
Phƣơng
Nam
Thủy văn và Biến
32.
thống kiểm kê khí nhà
đổi khí hậu
kính tại Việt Nam

33.

34.

35.

36.

37.

TNMT.05.38: Nghiên
cứu cơ sở khoa học
tính toán bồi lắng hệ
thống hồ chứa bậc
thang. Áp dụng thí
điểm cho sông Đà
TNMT.05.39: Nghiên
cứu ứng dụng công
nghệ viễn thám và
GIS để phân vùng khí
hậu nông nghiệp ở
vùng Bắc Trung Bộ
và Duyên hải Miền
Trung
TNMT.05.42: Nghiên
cứu xây dựng hệ
thống đo đạc, báo cáo
và thẩm tra (MRV)
quốc gia phục vụ
quản lý hoạt động
giảm phát thải khí nhà
kính ở Việt Nam
TNMT.05.43. Nghiên
cứu xây dựng công
nghệ dự báo dòng
chảy lũ đến các hồ
chứa lớn trên hệ
thống sông Hồng
TNMT.05.44: Nghiên
cứu ứng dụng số liệu
dự báo của Trung tâm
dự báo thời tiết hạn
vừa Châu Âu để nâng
cao chất lƣợng dự báo
hạn tháng và hạn mùa
cho khu vực Việt
Nam

ThS.
Đặng Trung
tâm
Quang Thịnh
Nghiên cứu Biến
đổi khí hậu - Viện
Khoa học Khí
tƣợng Thuỷ văn
và Môi trƣờng
ThS.
Nguyễn Trung
tâm
Hồng Sơn
Nghiên cứu Khí
tƣợng
Nông
nghiệp
-Viện
Khoa học Khí
tƣợng Thuỷ văn
và Môi trƣờng
TS.
Lanh

Nguyễn Viện Chiến lƣợc,
Chính sách tài
nguyên và môi
trƣờng

ThS. Bùi Đình Trung tâm Dự
Lập
báo KTTV Trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc
2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

TS. Võ Văn Hòa Trung tâm Dự
báo KTTV Trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
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STT

38.

39.

40.

41.

42.

Tên đề tài
TNMT.05.45: Nghiên
cứu ứng dụng nghiệp
vụ mô hình bất thủy
tĩnh để nâng cao chất
lƣợng dự báo thời tiết
cho khu vực Việt
Nam
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.
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

Chủ nhiệm đề
tài

Cơ quan chủ trì

Thời gian
Bắt
Kết
đầu
thúc

ThS. Dƣ Đức Trung tâm Dự
Tiến
báo KTTV Trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia

2014

2015

ThS. Ngô Văn Trung tâm Dự
Mạnh
báo KTTV Trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

TS. Nguyễn Bá Trung tâm Dự
Thủy
báo KTTV trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia
TS. Đặng Thanh Trung tâm Dự
Mai
báo KTTV trung
ƣơng, Trung tâm
KTTV quốc gia

ThS.
Nguyễn Phân
Viện
Văn Hồng
KTTVMT phía
Nam - Viện Khoa
học Khí tƣợng
Thuỷ văn và Môi
trƣờng
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PHẦN 2: CÁC KẾT QUẢ NỔI BẬT
NỘI DUNG 1:VỀ QUAN TRẮC KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN
[1] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ TỰ ĐỘNG QUẢN LÝ, TRUYỀN VÀ NHẬN
SỐ LIỆU KTTV VÀ HẢI VĂN ỨNG DỤNG MẠNG RIÊNG ẢO VPN TẠI
TRUNG TÂM KTTV QUỐC GIA
(Mã số: TNMT.05.05)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Tƣ liệu khí tƣợng thủy văn (nay là Trung tâm
Thông tin và Dữ liệu khí tƣợng thủy văn)
1.2. Chủ nhiệm đề tài:KS. Trần Vĩnh Thắng;
Email: tranvthang2001@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Phạm Lê Phương, ThS. Lê Trung Hưng,
TS. Trần Quang Tiến,CN. Trần Thị Thanh Hải, KS. Lê Văn Chương,KS. Bùi Thái Hoành.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc bộ phần mềm tự động hóa xử lý số liệu khí tƣợng hải văn áp
dụng đƣợc cho mạng lƣới trạm khí tƣợng hải văn;
- Triển khai thử nghiệm đƣợc hệ thống tự động quản lý, truyền và nhận tài liệu khí
tƣợng thủy văn và hải văn số hóa một cách đồng bộ giữa Trung tâm Tƣ liệu KTTV và các
Đài KTTV khu vực trên cơ sở sử dụng công nghệ mạng riêng ảo VPN, với hệ thống mở
làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung chuyên ngành KTTV.
1.5. Nội dung nghiên cứu chính
Nội dung 1: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động quản lý: giám sát số liệu, quản lý số
liệu, truyền và nhận số liệu KTTV và hải văn:
- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng công nghệ mạng riêng ảo và hạ tầng thử
nghiệm.
- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng riêng ảo.
- Nghiên cứu xác định cơ sở lý thuyết và qui mô hệ thống.
- Nghiên cứu xây dựng thiết kế mô hình tổng thể của hệ quản lý.
- Nghiên cứu xây dựng các modul giám sát truyền nhận số liệu.
- Nghiên cứu xây dựng các modul quản lý đồng bộ số liệu.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống và thử nghiệm tích hợp bộ số liệu KTTV và
hải văn tại các Đài KTTV khu vực.
- Nghiên cứu tích hợp (đồng bộ) số liệu trong các cơ sở dữ liệu KTTV và hải
văn tại Trung tâm Tƣ liệu KTTV.
- Nghiên cứu xây dựng các qui trình: Qui trình quản lý, bảo trì hệ thống mạng
riêng ảo VPN tại Trung tâm Tƣ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực; qui trình quản lý
truyền nhận số liệu.
- Xây dựng hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu backup (dự phòng) (Hệ thống máy
chủ Warm-Standby).
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Nội dung 2: Xây dựng bộ phần mềm xử lý số liệu khí tƣợng hải văn của mạng lƣới trạm
quan trắc hải văn ven bờ (có thể chạy trên môi trƣờng mạng, thích ứng với hệ thống quản
lý trên):
- Nghiên cứu hoàn thiện và chuẩn hóa các thuật toán trong xử lý số liệu khí tƣợng
hải văn từng yếu tố (mực nƣớc biển, nhiệt độ, độ mặn, tầm nhìn xa, sáng biển, ...) của các
trạm khí tƣợng hải văn.
- Thiết kế cấu trúc file số liệu gốc (số liệu thô) nhập vào để xử lý.
- Thiết kế các giao diện để nhập dự liệu của các yếu tố quan trắc.
- Xây dựng sơ đồ khối và thuật toán xử lý cụ thể cho từng yếu tố.
- Xây dựng các chƣơng trình (modul) xử lý số liệu của từng yếu tố.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh và hoàn thiện các chƣơng trình xử lý số liệu của các yếu tố
- Xây dựng các modul (chƣơng trình) lƣu trữ số liệu sau khi đƣợc xử lý dƣới dạng
binary (tạo file số liệu trong cơ sở dữ liệu).
- Xây dựng modul (chƣơng trình) hiển thị số liệu dƣới dạng text và ra màn hình.
- Xây dựng các modul (chƣơng trình) chiết xuất số liệu ra bảng biểu theo mẫu số
sách, báo biểu của Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.
- Liên kết các chƣơng trình thành hệ phần mềm xử lý số liệu khí tƣợng hải văn
XLHV 1.0.
- Áp dụng thử nghiệm hệ phần mềm XLHV 1.0 vào mạng lƣới trạm khí tƣợng hải
văn.
- Kiểm nghiệm, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ phần mềm XLHV 1.0..
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1259 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1259 triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Hiện tại một trong những khâu trong qui trình nghiệp vụ của Trung tâm Tƣ liệu
KTTV là việc quản lý các số liệu KTTV qua chỉnh lý, kiểm tra v.v. ở cấp các Đài khu
vực.
Với kết quả của Dự án cấp bách giai đoạn 1, các phần mềm xử lý số liệu khí tƣợng
bề mặt và phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hƣởng triều chạy trên
môi trƣờng mạng đƣợc cài đặt trên các mạng LAN tại các Đài KTTV khu vực và tạo nên
9 modul cơ sở dữ liệu KTTV tại 9 Đài và đƣợc quản trị bởi hệ quản trị CSDL SQL
Server 2008 riêng. Số liệu đƣợc gửi về Trung tâm Tƣ liệu KTTV qua đƣờng mạng kết
nối Internet VPN và cập nhật trên máy chủ Trung tâm với 9 bộ CSDL riêng rẽ.
Nhƣ vậy việc truyền gửi tài liệu số hóa về Trung tâm Tƣ liệu nhƣ đã nói ở trên đã
đƣợc thực hiện, nhƣng thực hiện một cách thủ công, thụ động, chƣa đƣợc quản lý đồng
bộ một cách tự động; chƣa tạo đƣợc một CSDL trung tâm, thống nhất; khó khăn trong
việc quản lý toàn bộ số liệu và trích xuất khai thác số liệu.
Nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu xây dựng hệ thống “ứng dụng”(aplication)
trong qui trình nghiệp vụ công tác tƣ liệu KTTV.Hệ thống sẽ xây dựng sử dụng công
nghệ truyền thông tin trên nền mạng internet.Hiện tại, tại Trung tâm Tƣ liệu KTTV đã
thiết lập mạng riêng ảo VPN dựa trên mạng ADSL (cáp quang) thông thƣờng.Trƣớc mắt,
sản phẩm của đề tài sẽ đƣợc vận hành trên cơ sở mạng internet này. Khi dự án “Xây dựng
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hệ thống mạng thông tin ngành tài nguyên và môi trƣờng” đƣợc triển khai thực hiện sẽ
tạo nên hạ tầng hệ thống mạng chung của ngành. Sản phẩm “ứng dụng” của đề tài sẽ
đƣợc vận hành trên mạng chung hoặc mạng có sẵn của Trung tâm Tƣ liệu KTTV không
có gì khác biệt vì cùng trên nền mạng internet, nhƣng vẫn là “ứng dụng” thuộc qui trình
nghiệp vụ tƣ liệu KTTV của Trung tâm Tƣ liệu KTTV là lƣu trữ cơ sở dữ liệu KTTVHV.
Đồng bộ hóa (tích hợp dữ liệu) việc tổ chức các cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản khí
tƣợng thủy văn giữa Trung tâm Tƣ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực nói riêng, trong
phạm vi Trung tâm KTTV Quốc gia nói chung là cần thiết, để có thể khai thác hiệu quả
hơn khả năng của hệ thống các phần mềm xử lý số liệu KTTVHV và cơ sở hạ tầng mạng,
làm cơ sở cho việc ứng dụng trong xây dựng CSDL thành phần của dự án tổng thể
CSDL Quốc gia về TN&MT.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
- Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng riêng ảo VPN, cụ thể trong hệ thống mạng
lƣới Trung tâm Tƣ liệu Khí tƣợng Thủy văn, các Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực. Kết
nối VPN (Site to site) với cơ chế chứng thực và mã hóa dữ liệu dựa trên IPSec
ESP(Encapsulating Security Payload).
- Xác định qui mô mô hình hệ thống quản lý đa cấp: Trung ƣơng: Trung tâm Tƣ
liệu KTTV – Khu vực: Đài KTTV khu vực.
- Xác định không gian, thời gian, thiết bị và các yếu tố cấu thành hệ thống: Không
gian: các đơn vị tham gia hệ thống; Thời gian: thời gian định kỳ cập nhật số liệu hệ
thống; Thiết bị: hệ thống máy chủ, router v.v.; Yếu tố: các bộ môn khí tƣợng thủy văn sử
dụng phần mềm xử lý số liệu để số hóa tài liệu.
- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng hệ thống, nội dung các modul thành
phần của hệ quản lý.
- Ứng dụng các công cụ của Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 để xây
dựng tích hợp hệ quản lý tự động.
- Xây dựng bộ phần mềm xử lý số liệu khí tƣợng hải văn của mạng lƣới trạm
quan trắc hải văn ven bờ:
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát.
- Phƣơng pháp thống kê tổng hợp xây dựng bộ dữ liệu đặc trƣng.
- Mô hình toán để xây dựng các thuật toán tối ƣu của hệ phần mềm.
- Phƣơng pháp xác suất thống kê xây dựng các chuẩn số liệu đặc trƣng.
- Phƣơng pháp phân tích thiết kế hệ thống: Xác định không gian, thời gian và các
yếu tố cấu thành hệ thống .
- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình để xây dựng hệ phần mềm, nội dung các modul
thành phần của hệ phần mềm, chuyển đổi dạng dữ liệu tích hợp tƣơng thích hệ quản trị
CSDL SQL Server.
- Phƣơng pháp chuyên gia: hội thảo, thảo luận khoa học…
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Hệ tự động quản lý truyền nhận số liệu:
+ Mô hình tổng quan hệ tự động quản lý.
+ Các modul giám sát truyền nhận số liệu.
+ Modul đồng bộ số liệu trong các CSDL.
+ Tích hợp CSDL trung tâm.
+ Các qui trình: Qui trình quản lý, bảo trì hệ thống mạng riêng ảo VPN; Qui
trình quản lýtruyền nhận số liệu KTTVHV.
- Số liệu, Cơ sở dữ liệu KTTVHV
+ CSDL KTTV năm 2010.
+ CSDL khí tƣợng hải văn 30 năm đến năm 2010.
- Bộ phần mềmXLSL KTHV:
+ Thuyết minh phân tích và thiết kế hệ thống;
+ Thuyết minh kỹ thuật;
+ Bộ phần mềm và bộ mã nguồn;
+ Báo cáo kết quả thử nghiệm phần mềm;
+ Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng phần mềm
- 01 bài báo:
2.4. Tình hình đăng ký sơ hữu trí tuệ: Không
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên môi trường.
Hệ thống quản lý phù hợp thích ứng với hạ tầng cơ sở KTTV và điều kiện hạ tầng
mạng của Việt nam, cụ thể điều kiện hiện tại của Trung tâm KTTV Quốc gia.
Bộ phần mềm xử lý số liệu quan trắc KTHV phù hợp với điều kiện Việt Nam, tuân theo
qui trình qui phạm về quan trắc và xử lý số liệu KTHV hiện hành, có thể cập nhật và
nâng cấp linh hoạt.
2.6. Kết luận
Nhìn chung đề tài đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lƣợng theo yêu cầu đề ra các
nội dung công việc đã đƣợc phê duyệt trong Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và
Hợp đồng khoa học và công nghệ.
Sản phẩm của đề tài đã đƣợc thử nghiệm tại các Đài KTTV khu vực, tại Trung tâm Tƣ
liệu khí tƣợng thủy văn và Trung tâm mạng lƣới KTTV và Môi trƣờng. Từ kết quả thử
nghiệm đã chỉnh sửa những tồn tại có thể thực hiện đƣợc và ghi nhận những tồn tại cần
có thời gian nghiên cứu tiếp theo. Nhƣng có thể nói rằng, sản phẩm của đề tài gồm hệ
phần mềm xử lý số liệu hải văn Marinedb 1.0 và hệ tự động quản lý truyền nhận số liệu
KTTV và hải văn có thể ứng dụng đƣợc để thử nghiệm công nghệ mới trong mạng lƣới
Đài trạm thuộc Trung tâm KTTV quốc gia mặc dù còn những tồn tại nhất định, tuy nhiên
những tồn tại này về thực chất không ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm.
Chƣơng trình phần mềm Marinedb 1.0 đã đƣợc áp dụng thử nghiệm xử lý số liệu
sổ gốc, chiết suất các trang số liệu đúng nhƣ trong sổ và lập báo cáo BHV-1, BHV - 2,3
đúng nhƣ những báo cáo đã cập nhật trên giấy cho 17 trạm thụộc 5 Đài khu vực có trạm
đo trong vòng 1 năm. Đề tài cũng đã chú trọng xây dựng các giao diện để cập nhật tổng

26

thể 7 yếu đo đạc (gió, sóng, mực nƣớc, nhiệt độ nƣớc biển, độ muối nƣớc biển, tầm nhìn
xa, sáng biển), thử nghiệm cập nhật từng yếu tố theo trình tự nhƣ trong sổ gốc SHV -1,
tuân thủ theo đúng trình tự nhƣ sổ đo và quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.
Phần mềm Marinedb 1.0 đã thử nghiệm xử lý số liệu (XLSL) cho 5 Đài khí tƣợng
thủy văn khu vực với 17 trạm hải văn ven bờ và hải đảo, với tổng thể 7 yếu tố quan trắc,
mỗi trạm thuộc một vùng miền khác nhau với những đặc tính riêng biệt về chế độ thuỷ
triều, đặc tính thuỷ triều cũng nhƣ đặc điểm khí hậu, chế độ nhiệt không khí, nhiệt độ
nƣớc, độ muối nƣớc biển, tầm nhìn xa, sáng biển, với tổng số 204 sổ quan trắc hải văn
ven bờ, cho 7 trạm có máy triều ký với 84 lƣợt tháng trạm trích mực nƣớc từng giờ, trích
thời gian xuất hiện nƣớc lớn, thời gian xuất hiện nƣớc ròng, với các nƣớc lớn cao, nƣớc
lớn thấp, nƣớc ròng cao, nƣớc ròng thấp, tính toán thời gian triều dâng, thời gian triều rút
cho từng con triều một, vùng nhật triều đều, nhật triều không đều, vùng bán nhật triều,
bán nhật triều đều, bán nhật triều không đều vùng triều hỗn hợp.
Thử nghiệm cập nhật cho 5 Đài khu vực với 17 trạm, 204 sổ, cho 7 yếu tố cứ mỗi ngày 2
trang số liệu với các thông tin thay đổi liên tục từng giờ, từng ngày, in ấn từng trang sổ để
kiểm tra đối chiếu tính chất hợp lý của từng yếu tố và diễn biến của chúng theo không
gian cũng nhƣ theo thời gian.
Với việc thực hiện dự án xây dựng mạng riêng ảo VPN trƣớc đây giữa Trung tâm
Tƣ liệu KTTV và 9 Đài KTTV khu vực, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008 đã
đƣợc cung cấp, cài đặt tại các máy chủ của các Đài. Trong quá trình thực hiện đề tài đã
nghiên cửu tìm hiểu để làm chủ đƣợc hoàn toàn công nghệ thiết lập, cấu hình hệ thống
mạng riêng ảo với các thiết bị cứng có tính bảo mật cao của hãng SonicWall. Đã khôi
phục, vận hành thử nghiệm mạng riêng ảo VPN trên toàn mạng lƣới các Đài KTTV khu
vực và Trung tâm Tƣ liệu KTTV.
Hệ tự động quản lý truyền nhận số liệu khí tƣợng thủy văn và hải văn ứng dụng
công nghệ mạng riêng ảo VPN đã đƣợc xây dựng với công nghệ mới, với đầy đủ các
chức năng, nội dung nhiệm vụ đề ra, đáp ứng đầy đủ tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu
đƣợc đảm bảo bởi: Công nghệ mạng riêng ảo VPN với việc chuyển dữ liệu trên mạng
theo một kênh (tunel) ảo riêng; Kỹ thuật mã hóa dữ liệu riêng của thiết bị VPN công
nghệ bảo mật cao của hãng SonicWall; Và sự đảm bảo về kỹ thuật đối với các tiện ích
của hệ quản trị CSDL SQL Server 2008 của hãng Micrisoft.
Với việc sử dụng các tiện ích chuẩn có trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server
2008 của hãng phần mềm Microsoữ đã đơn giản hóa quá trình truyền nhận số liệu các
CSDL (đồng bộ cơ sở dữ liệu định kỳ tùy chọn). Đề tài đã xây dựng hệ quản lý truyền
nhận số liệu sử dụng các tiện ích (các scrips của dịch vụ đồng bộ số liệu của hệ SQL
Server 2008) nhúng vào chƣơng trình để xây dựng nội dung các modul truyền nhận (đồng
bộ) số liệu của các cơ sở dữ liệu một cách đơn giản bằng một kích chuột “Đồng bộ” với
việc chọn cơ sở dữ liệu nguồn và cơ sở dữ liệu đích trên máy chủ có địa chỉ IP đƣợc xác
định, thực sự thuận tiện cho ngƣời sử dụng. Đồng thời công nghệ tƣơng tự cũng đƣợc
nghiên cứu để xây dựng công cụ tích hợp các cơ sở dữ liệu thành phần thành cơ sở dữ
liệu trung tâm.
Việc nghiên cứu cơ chế đồng bộ và tích hợp số liệu CSDL đã cho ta khả năng làm
chủ đƣợc công nghệ này để ứng dụng cho các cơ sở dữ liệu các bộ môn KTTV khác khi
các CSDL này đƣợc xây dựng và sẵn sàng áp dụng trong nghiệp vụ chuyên môn.
Đề tài đã xây dựng các Qui trình quản lý , bảo trì hệ thống mạng riêng ảo VPN tại Trung
tâm Tƣ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực; Qui trình quản lý truyền nhận số liệu
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KTTV và hải văn tại Trung tâm Tƣ liệu KTTV và các Đài KTTV khu vực; Các Hƣớng
dẫn sử dụng hệ phần mềm xử lý số liệu hải văn Marinedb 1.0; Hƣớng dẫn cài đặt và sử
dụng hệ tự động quản lý truyền nhận số liệu các CSDL.
Toàn bộ các sản phẩm khoa học của đề tài đƣợc tập hợp và ghi đầy đủ trên đĩa CD ROM
(Phụ lục 1,2)
2.7. Kiến nghị
Hoàn thiện nâng cấp để áp dụng thực tế các hệ phần mềm xử lý số liệu KTTV và
hải văn phiên bản chạy trên server.
Nâng cấp hệ thống máy chủ IBM (01 ổ đĩa cứng HDD 70 Gb nhƣ hiện nay nâng
cấp lên ít nhất 02 ổ đĩa cứng cho máy chủ với dung lƣợng 200Gb nhằm đảm bảo sự ổn
định của Hệ điều hành Windows 2003 Server và an toàn dữ liệu cho các số liệu các cơ sở
dữ liệu trên máy chủ; Bộ nhớ trong RAM 1Gb nâng cấp lên 3Gb để tăng tốc độ xử lý các
tính năng của hệ thống...) ở các đơn vị đã đƣợc đầu tƣ để việc xử lý số liệu nhanh hơn,
hiệu quả hơn.
Hệ thống máy chủ và mạng riêng ảo VPN do Trung tâm Tƣ liệu KTTV đã xây
dựng tại các Đài KTTV khu vực trên đƣờng kết nối internet của Đài cần đƣợc vận hành
thƣờng xuyên và song song với hệ thống mạng WAN thuộc mạng thông tin tài nguyên và
môi trƣờng do Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chủ trì đầu
tƣ thực hiện để các hệ thống kết nối internet hỗ trợ lẫn nhau có hiệu quả hơn .
Bộ phần mềm xử lý số liệu hải văn Marinedb 1.0 từ sổ gốc đo đạc tới tài liệu
chỉnh lý và lƣu trữ số liệu đã qua thử nghiệm tại 05 Đài Khí tƣợng thủy văn khu vực và
Trung tâm Mạng lƣới khí tƣợng thủy văn và môi trƣờng cho thấy có khả năng áp dụng
cho các Đài KTTV khu vực và Trung tâm Mạng lƣới trong việc thu thập, xử lý, lƣu trữ
và phục vụ số liệu hải văn. Đề tài trân trọng đề nghị Trung tâm KTTV quốc gia, Bộ tài
nguyên và Môi trƣờng tạo điều kiện về mọi mặt cho phép đƣợc thực hiện giai đoạn triển
khai áp dụng thử nghiệm vào nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả các trạm hải văn.

28

[2] NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM VÀ HOÀN THIỆN HỆ PHẦN
MỀM XỬ LÝ SỐ LIỆU THỦY VĂN VÙNG SÔNG ẢNH HƢỞNG THỦY TRIỀU
(Mã số: TNMT. 05.16)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Tƣ liệu khí tƣợng thủy văn (nay là Trung tâm
Thông tin và Dữ liệu khí tƣợng thủy văn)
1.2.Chủ nhiệm đề tài:TS.Lê Minh Hằng;
Email:le.minh.hang.2008@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Lê Xuân Cầu, KS. Nguyễn Thị Kim Thành,
ThS. Phạm Lê Phương, KS. Trương Thị Thanh Nga, KS. Cao Kiến Trung, KS. Đinh Thị
Ánh Tuyết.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm hệ phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn - vùng sông
ảnh hƣởng thuỷ triềuHYDTID 1.0 tại Trung tâm KTTV quốc gia (các Đài KTTV khu
vực, Trung tâm Mạng lƣới KTTV và Môi trƣờng, Liên đoàn Khảo sát KTTV, Trung tâm
Tƣ liệu KTTV) nhằmhoàn thiện và đánh giá chất lƣợng phần mềm để có cơ sở quyết định
đƣa phần mềm sử dụng vào nghiệp vụ.
1.5. Nội dung nghiên cứu chính
1) Nghiên cứu khảo sát, xây dựng tiêu chí đánh giá, quy trình, nội dung thử
nghiệm
- Khảo sát thu thập thông tin chung phục vụ thử nghiệm (mục đích, phạm vi, tổng
quan về sản phẩm phần mềm, các tài liệu thiết kế kỹ thuật, tài liệu hƣớng dẫn sử dụng,
các văn bản, quy trình thủ tục, địa chỉ liên lạc, điều phối hoạt động thử nghiệm); Khảo sát
chi tiết phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều, xác định các
nội dung cần phải chỉnh sửa, hoàn thiện (tham khảo thêm phần mềm HYMET);
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá chất lƣợng và tiêu chuẩn chấp nhận
HYDTID 1.0. Hiện nay Cục CNTT đang dự thảo thông tƣ hƣớng dẫn về thẩm định phần
mềm trong ngành tài nguyên và môi trƣờng. Theo dự thảo thông tƣ này, việc đánh giá các
phần mềm sẽ không có các bộ tiêu chí cố định mà đƣợc xây dựng tuỳ thuộc loại phần
mềm, do vậy trƣớc khi thẩm định, đơn vị có trách nhiệm xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
(cách tính điểm đánh giá) theo hƣớng nhƣ sau:
Chuyên ngành:
* Phù hợp với chuẩn dữ liệu
* Phù hợp với quy phạm xử lý số liệu
Về công nghệ thông tin:
* Nếu phần mềm có tính chất xử lý số liệu (chủ yếu tính toán, xây dựng mô hình)
thì cần xây dựng tiêu chí đánh giá về tốc độ, sai số.
*Nếu phần mềm có tính chất quản lý CSDL thì phải đánh giá về độ ổn định, tính
dễ dùng, sử dụng đa ngƣời dùng, sự phù hợp với quy trình nghiệp vụ hiện tại
* Tính phù hợp với hạ tầng CNTT ( thiết bị, mạng, trình độ cán bộ sử dụng, quản
trị ... )…
- Nghiên cứu thiết lập nội dung thử nghiệm; Nghiên cứu xây dựng quy trình thử
nghiệm.
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2) Nghiên cứu hoàn thiện hệ phần mềm: nhập, xử lý tài liệu gốc đo đạc thủy văn,
chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu, lƣu trữ và kết xuất thông tin.
Việc nghiên cứu hoàn thiện phần mềm đƣợc thực hiện trƣớc, trong và sau quá
trình triển khai. Các lỗi sai hoặc các vấn đề nảy sinh trong quá trình thử nghiệm đƣợc cập
nhật và đƣợc khắc phục.
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu sổ gốc mực
nƣớc, tài liệu chỉnh biên mực nƣớc thời kỳ ảnh hƣởng thủy triều. Phần này cần chú ý tập
trung vào hoàn thiện các giao diện, vào các mô đun xử lý, trích chân, đỉnh triều.
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu sổ gốc đo sâu,
sổ gốc đo lƣu lƣợng nƣớc và chất lơ lửng thời kỳ ảnh hƣởng triều
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu lƣu lƣợng nƣớc
thời ảnh hƣởng triều yếu.
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu lƣu lƣợng nƣớc
thời ảnh hƣởng triều mạnh.
- Nghiên cứu hoàn thiện chƣơng trình tính lƣu lƣợng nƣớc giờ và lƣợng triều thời
kỳ ảnh hƣởng triều mạnh, lập biểu CBT-3, CBT-4.
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu lƣu lƣợng nƣớc
thời kỳ chuyển tiếp(triều mạnh sang yếu, triều yếu sang mạnh).
- Nghiên cứu xây dựng các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu lƣu lƣợng nƣớc
cả năm.
-Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu lƣu lƣợng chất
lơ lửng thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh và ảnh hƣởng triều yếu..
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm đồ hoạ để kiểm tra số liệu và
báo cáo các kết quả xử lý số liệu dạng đồ thị.
- Nghiên cứu hoàn thiện các chƣơng trình phần mềm chính, phần mềm thu gom,
chuyển đổi và quản lý số liệu.
- Nghiên cứu xây dựng phần mềm chỉnh biên tài liệu lƣợng triều và lƣu lƣợng
nƣớc thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh. (Ở đây yêu cầu chỉnh biên tìm lƣợng triều hoặc lƣu
lƣợng nƣớc trung bình dòng triều, và đối với trạm có nhu cầu đặc biệt có thể chỉnh biên
thêm các yếu tố khác nhƣ lƣu lƣợng nƣớc lớn nhất).
3) Nghiên cứu triển khai thử nghiệm phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông
ảnh hƣởng thủy triều tại các đơn vị trong Trung tâm KTTV quốc gia, bao gồm các nội
dung:
- Soạn thảo giáo trình,
- Cài đặt phần mềm,
- Đào tạo, hƣớng dẫn cài đặt, hƣớng dẫn sử dụng hệ phần mềm, hƣớng dẫn thực
hiện theo quy trình và nội dung thử nghiệm.
Việc triển khai thử nghiệm đƣợc tiến hành tại:
- Trung tâm Mạng lƣới KTTV và Môi trƣờng,
- Trung tâm Tƣ liệu KTTV,
- Đài KTTV khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung
Bộ, Nam Bộ,
- Liên đoàn Khảo sát KTTV.
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Tài liệu dùng để thử nghiệm gồm có số liệu của 39 trạm đo mực nƣớc và 13 trạm
đo lƣu lƣợng nƣớc vùng sông ảnh hƣởng thuỷ triều của 5 Đài KTTV khu vực.
4) Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng, sự phù hợp của phần mềm:
- Nghiên cứu đánh giá chất lƣợng tài liệu làm bằng phần mềm.
- Nghiên cứu đánh giá phần mềm.
5) Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tài liệu của phần mềm:
- Hoàn thiện hệ thống tài liệu của phần mềm (thuyết minh kỹ thuật; tài liệu hƣớng
dẫn cài đặt và sử dụng).
- Chuyển giao công nghệ bao gồm phần mềm, tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, tài liệu
hƣớng dẫn sử dụng cho các đơn vị sử dụng (theo quyết định của Bộ). (Việc tổ chức lớp
đào tạo sử dụng phần mềm trên toàn mạng lƣới không nằm trong nội dung của đề tài
này).
6) Viết báo cáo tổng kết
1.6. Thời gian thực hiện:2011 – 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1514 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1514 triệu đồng.
2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Mạng lƣới trạm thủy văn hiện có 233 trạm trong đó có 107 trạm ảnh hƣởng thủy
triều, phân bổ ở các Đài KTTV khu vực nhƣ sau: Đài KTTV khu Đông Bắc có 16 trạm
đo mực nƣớc (H), 2 trạm đo lƣu lƣợng nƣớc và chất lơ lửng (Q, R); Đài KTTV khu vực
Đồng bằng Bắc bộ có 22 trạm H, 6 trạm Q, R; Đài KTTV khu vực Bắc Trung bộ có 11
trạm H; Đài KTTV khu vực Trung Trung bộ có 12 trạm H; Đài KTTV khu vực Nam
Trung bộ có 01 trạm H; Đài KTTV khu vực Nam bộ có 45 trạm H, 5 trạm Q, R.
Khối lƣợng số liệu quan trắc phải xử lý đối với các trạm này là rất lớn. Nhất là đối
với trạm đo lƣu lƣợng nƣớc và lƣu lƣợng chất lơ lửng. Theo quy hoạch mạng lƣới trạm
đến năm 2020 thì số lƣợng trạm đo cấp 1 và cấp 2 của vùng sông ảnh hƣởng thủy triều có
thể tăng lên gấp 3 đến 4 lần. Hiện tại, số lƣợng trạm đo lƣu lƣợng nƣớc và lƣu lƣợng chất
lơ lửng có 13 trạm nhƣng khối lƣợng tài liệu mà các trạm này phải xử lý còn lớn hơn
nhiều lần số lƣợng tài liệu của các trạm đo mực nƣớc vùng sông ảnh hƣởng triều trên
toàn mạng lƣới. Số liệu quan trắc chủ yếu của trạm cấp 1 vùng sông ảnh hƣởng thủy triều
gồm:
- Đo mực nƣớc: chế độ 24 lần /1 ngày, chủ yếu đo bằng giếng tự ghi.
- Đo nhiệt độ nƣớc, nhiệt độ không khí, lƣợng mƣa: 2 lần/1 ngày
- Đo mặt cắt ngang: mùa cạn 2 tháng/1 lần; mùa lũ 1 tháng/1 lần
- Đo lƣu lƣợng nƣớc thời kỳ ảnh hƣởng triều yếu: mỗi con lũ đo 10-15 lần, trong
đó lũ lên đo 4-7 lần; lũ xuống đo 6-8 lần (trạm Châu Đốc có 63 lần đo).
- Đo lƣu lƣợng nƣớc thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh:
+ Đo lƣu tốc đại biểu: đo 7 tháng x 30 ngày x 24 lần/ngày=5040 lần đo; (trạm
Quyết Chiến năm 2009 thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh là 9 tháng thực hiện khoảng 6480
lần đo)
+ Đo chi tiết: khoảng 60 lần đo
- Đo lƣu lƣợng chất lơ lửng khoảng 30-40 lần.
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(Số lƣợng tài liệu gốc có thể lên đến trên 2000 trang, ví dụ nhƣ trạm Quyết Chiến
năm 2009).
Hiện tại có 2 phần mềm trong nƣớc thực hiện xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông ảnh
hƣởng thuỷ triều đó là phần mềm tính toán, chỉnh lý, chỉnh biên lƣu lƣợng nƣớc đƣợc xây
dựng tại Trung tâm Thuỷ văn đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ HydMet và hệ phần
mềm HYDTID 1.0 đƣợc xây dựng và phát triển tại Trung tâm Tƣ liệu KTTV.
+ Phần mềm HydMet đƣợc xây dựng và sử dụng tại Trung tâm Thủy văn Cần Thơ
phục vụ nhu cầu xử lý số liệu điều tra cơ bản và điều tra khảo sát vùng đồng bằng sông
Cửu Long. Phần mềm có các chức năng nhập liệu, xử lý, in ấn báo biểu lƣu lƣợng nƣớc.
Phần mềm không có các chức năng nhập liệu, xử lý, in ấn mực nƣớc triều. Các kết quả
tính toán và chỉnh lý lƣu lƣợng nƣớc thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh cho kết quả đạt yêu
cầu. Phần mềm đƣợc viết bằng Visual Basic, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access; có
giao diện thân thiện, trực quan cho phép hiển thị đồng thời trên cùng một màn hình các
biểu bảng tính toán và đồ thị có liên quan giúp cho dễ dàng phát hiện các nghi vấn, bất
hợp lý về số liệu trong khi tính toán, xử lý.
+ Hệ phần mềm HYDTID 1.0 là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
“Xây dựng hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng triều HYDTID
1.0”. Đề tài đƣợc tiến hành trong 2 năm 2006, 2007 và kết quả, sản phẩm của đề tài đƣợc
Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại B.
Phần mềm HYDTID 1.0 đã và đang đƣợc sử dụng thử tại các Đài KTTV để xử lý
số liệu mực nƣớc của các trạm thuỷ văn vùng sông ảnh hƣởng triều và kết quả chỉnh lý
đáp ứng đƣợc các yêu cầu của quy phạm hiện hành. Mức độ sử dụng HYDTID 1.0 phụ
thuộc vào kỹ năng sử dụng và trình độ XLSLTVVT. Phần xử lý số liệu lƣu lƣợng nƣớc
và lƣu lƣợng chất lơ lửng đƣợc sử dụng tuỳ thuộc vào kỹ năng sử dụng phần mềm, năng
lực của ngƣời sử dụng phần mềm cũng nhƣ mức độ bảo trì phần mềm.
Về mùa cạn (thời kỳ ảnh hƣởng triều mạnh) phần mềm HYDTID 1.0 mới có tính
toán chỉnh lý lƣu lƣợng nƣớc theo lƣu tốc trên đƣờng thuỷ trực đại biểu; chƣa có phần
nghiên cứu chỉnh biên lƣu lƣợng con triều (tính toán chỉnh biên lƣu lƣợng nƣớc theo mực
nƣớc).
Hệ phần mềm XLSLTVVT HYDTID 1.0 đƣợc phân tích, thiết kế và xây dựng
trên cơ sở nghiên cứu áp dụng các công nghệ XLSLTV tiên tiến trong và ngoài nƣớc.
Ngoài ra các công nghệ XLSLTVVT còn đƣợc xây dựng và phát triển nhờ tận dụng kinh
nghiệm, các kết quả đạt đƣợc từ các thành tựu của các hệ XLSLTV vùng sông không ảnh
hƣởng thủy triều HYDPRODB 1.0, kết quả nghiên cứu chỉnh biên đƣờng Q= f(H) ổn
định và không ổn định tại các sông ở Việt Nam.
Phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều mới đƣợc thử
nghiệm bƣớc đầu trong giai đoạn thực hiện đề tài ở môi trƣờng phát triển phần mềm và
thử nghiệm ở quy mô nhỏ ngƣời sử dụng. Ngƣời tiến hành thử nghiệm là ngƣời lập trình
và các cộng tác viên thành thạo, có trình độ tin học. Số lƣợng tài liệu thử nghiệm chƣa
nhiều (đã thử nghiệm cho 66 trạm năm tài liệu H (tài liệu 2005); 26 trạm năm tài liệu Q
và R (tài liệu 2005, 2006) (13 trạm đo Q và R trên toàn quốc, mỗi trạm 2 năm tài liệu).
Tuy nhiên HYDTID 1.0 chƣa đƣợc kiểm thử, vận hành thử tại các Đài KTTV khu
vực nhằm phát hiện các vấn đề có khả năng nảy sinh khi sử dụng trong nghiệp vụ. Các
vấn đề nảy sinh có thể do các nguyên nhân sau:
1) Chế độ thuỷ văn, thuỷ lực ở mỗi con sông mỗi vùng khác nhau;
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2) Môi trƣờng tính toán khác nhau (phần cứng, mạng, các phần mềm hệ thống...);
3) Các trƣờng hợp sử dụng khác nhau;
4) Trình độ sử dụng HYDTID 1.0 và trình độ XLSLTVVT của ngƣời làm công tác
chỉnh biên khác nhau.
Nhƣ trên đã trình bày, phần mềm HYDTID 1.0 đã thực hiện tính toán, chỉnh lý tài
liệu lƣợng triều trên cơ sở số liệu đo đạc là mực nƣớc, lƣu lƣợng nƣớc. Tuy nhiên, Hệ
phần mềm HYDTID 1.0 cũng chƣa có phần chỉnh biên tài liệu lƣợng triều (phần tính toán
lƣu lƣợng trung bình dòng triều theo số liệu mực nƣớc). Nhƣ đã biết, việc đo đạc thủy
văn (đo lƣu tốc theo phƣơng pháp thủy trực đại biểu, đo chi tiết) ở các trạm vùng sông
ảnh hƣởng thủy triều rất khó khăn và tốn kém. Đo mực nƣớc đơn giản hơn. Trong trƣờng
hợp chỉ đo lƣu lƣợng nƣớc đƣợc ít, không đầy đủ, có thể tính toán lƣợng triều trên cơ sở
số liệu mực nƣớc. Đây là một phần rất quan trọng trong kiểm kê tính toán tài nguyên
nƣớc vùng sông ảnh hƣởng triều.
Mặt khác, trong quá trình nghiệm thu đề tài, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài
nghiên cứu khoa học công nghệ cũng đã chỉ ra một số những hạn chế của phần mềm:
giao diện phần mềm chƣa thân thiện, các chức năng nhập, xử lý, in ấn báo cáo còn đan
xen nhau, dễ gây nhầm lẫn, mất thời gian… Một số nội dung cũng cần bổ sung nhƣ:
+ Kiểm tra hợp lý số liệu trên cùng triền sông, trong cùng khu vực;
+ Chuyển đổi, thu gom số liệu gốc, số liệu thứ cấp từ các nguồn khác nhau về
cùng một cơ sở dữ liệu.
Việc kiểm thử HYDTID 1.0 tại các địa chỉ ứng dụng sẽ cho phép hoàn thiện hệ
phần mềm và giảm tối đa số lỗi có thể sinh ra khi đƣa phần mềm HYDTID 1.0 vào sử
dụng nghiệp vụ trong tƣơng lai. Mặt khác, qua triển khai thử nghiệm tại các Đài KTTV
khu vực, tiến hành đánh giá chất lƣợng phần mềm, làm cơ sở cho cơ quan quản lý quyết
định đƣa phần mềm vào nghiệp vụ.
Việc nghiên cứu xây dựng thêm mới các công nghệ chỉnh biên tài liệu lƣợng triều,
lƣu lƣợng nƣớc cả năm và nhiều năm cũng nhƣ việc bổ sung các đồ thị, bảng biểu trong
tính toán, chỉnh biên còn thiếu trong hệ thống HYDTID 1.0 sẽ làm cho việc XLSLTVVT
đầy đủ chức năng và đáp ứng theo yêu cầu của Quy phạm hiện hành.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
Phƣơng pháp khảo sát, phân tích, tổng hợp các tài liệu của phần mềm, về bản thân
phần mềm; thu thập các ý kiến về phần mềm của ngƣời sử dụng;
Phƣơng pháp thử nghiệm;
Phƣơng pháp đo lƣờng đối với các tiêu chí đánh giá phần mềm; Phƣơng pháp
phân tích, so sánh, đánh giá.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Tiêu chí đánh giá phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy
triều;
- Quy trình và nội dung thử nghiệm phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh
hƣởng thủy triều;
- Bộ chƣơng trình phần mềm xử lý số liệu thuỷ văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều
đã đƣợc bổ sung chỉnh sửa và hoàn thiện;
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- Bộ số liệu;
- Báo cáo tổng kết đề tài.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên môi trường.
Sản phẩm phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều phù
hợp với quy trình, quy phạm của Việt Nam mà các phần mềm nhập nƣớc ngoài không
đáp ứng đƣợc. Phần mềm cũng phù hợp với trình độ khoa học công nghệ của Việt Nam
hiện nay và có thể dễ dàng kết nối với các phần mềm khác trong khi nâng cấp, xử lý, khai
thác và lƣu trữ.
2.5. Kết luận
- Đề tài đã xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá phần mềm HYDTID một cách định
lƣợng trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá chất lƣợng phần mềm. Việc
đánh giá phần mềm theo tiêu chuẩn nhất là tiêu chuẩn quốc tế là việc rất phức tạp, đòi hỏi
phải có công nghệ (phƣơng pháp, phần mềm đánh giá, phòng thí nghiệm, các thiết bị đo
đạc, trắc nghiệm tâm lý, đánh giá thái độ của ngƣời sử dụng,…) mà đề tài không thể đáp
ứng đƣợc. Tuy nhiên, bộ tiêu chí đánh giá chất lƣợng phần mềm HYDTID, sản phẩm của
đề tài bảo đảm đánh giá đƣợc chất lƣợng của phần mềm. Bên cạnh đó, đề tài cũng xây
dựng đƣợc một quy trình đánh giá chất lƣợng phần mềm HYDTID trên cơ sở quy trình
chung cho đánh giá chất lƣợng một phần mềm.
- Đề tài đã thực hiện xây dựng quy trình và nội dung thử nghiệm phần mềm. Trên
cơ sở quy trình và các nội dung này đã tiến hành triển khai thử nghiệm phần mềm bảo
đảm yêu cầu.
- Phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều HYDTID đã
đƣợc hoàn thiện với các chức năng nhập, xử lý, chỉnh lý, chỉnh biên tài liệu mực nƣớc,
lƣu lƣợng nƣớc và lƣu lƣợng chất lơ lửng vùng sông ảnh hƣởng thủy triều, kết xuất các
báo cáo, lƣu trữ, khai thác số liệu. Phần mềm đạt tiêu chuẩn chất lƣợng theo yêu cầu đề ra
về tính chức năng, tính tin cậy đáp ứng đƣợc yêu cầu của các quy phạm hiện hành về xử
lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều.
- Hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều HYDTID
đã đƣợc triển khai thử nghiệm với những ngƣời sử dụng khác nhau, môi trƣờng sử dụng
khác nhau tại 05 Đài KTTV khu vực, Trung tâm Mạng lƣới KTTV và môi trƣờng, Trung
tâm Tƣ liệu KTTV, Liên đoàn khảo sát KTTV với 39 trạm năm đo mực nƣớc, 13 trạm
năm đo lƣu lƣợng nƣớc và chất lơ lửng ở các vùng có chế độ triều khác nhau: vùng nhật
triều đều, nhật triều không đều, vùng bán nhật triều, bán nhật triều đều, bán nhật triều
không đều vùng triều hỗn hợp; có các chế độ ảnh hƣởng triều hoàn toàn, ảnh hƣởng lũ
kết hợp. Kết quả của việc thử nghiệm cho thấy sự sai khác giữa chỉnh lý, chỉnh biên số
liệu bằng máy tính và thủ công là chấp nhận đƣợc. Phần mềm đƣợc các chuyên gia và
ngƣời sử dụng đánh giá là đáp ứng đƣợc yêu cầu và có thể đƣa vào sử dụng trong nghiệp
vụ xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều.
- Sản phẩm của quá trình thử nghiệm phầm mềm HYDTID là bộ số liệu gốc mực
nƣớc, số liệu đo sâu, đo tốc độ đại biểu, tốc độ đo chi tiết, hàm lƣợng chất lơ lửng đại
biểu,…; bộ số liệu đã đƣợc chỉnh lý của 39 trạm mực nƣớc, và 13 trạm đo lƣu lƣợng
nƣớc, lƣu lƣợng chất lơ lửng.
- Phần mềm chỉnh biên lƣợng triều là sản phẩm xây dựng mới của đề tài đƣợc tích
hợp vào hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều HYDTID.
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Với phƣơng pháp chỉnh biên chủ yếu là tính lƣu lƣợng triều thông qua các yếu tố triều
(nhƣ chênh lệch triều lên, xuống, mực nƣớc đỉnh triều, chân triều, thời gian dòng triều
lên, thời gian dòng triều xuống, biên độ triều hữu ích (lên, xuống), biên độ triều hữu ích
trung bình) phần mềm cho phép chỉnh biên, tính toán lƣợng triều trong trƣờng hợp thiếu
số liệu đo lƣu lƣợng nƣớc, chỉ đo đƣợc mực nƣớc. Tài liệu lƣợng triều rất có ý nghĩa
trong việc tính toán tài nguyên nƣớc. Đề tài đã nghiên cứu thử nghiệm sử dụng các hàm
biểu diễn mối quan hệ giữa lƣu lƣợng triều và các tham số triều chính nhƣ chênh lêch
triều, mực nƣớc đỉnh triều Q=f(deltaH, H đỉnh). Kết quả thử nghiệm với 3 trạm năm cho
thấy sai số của đƣờng quan hệ giữa lƣợng triều tính bằng phƣơng pháp truyền thống (có
đầy đủ số liệu) và phƣơng pháp yếu tố triều hai tham số là chấp nhận đƣợc. Tuy nhiên sai
số giữa tổng lƣợng triều tháng tính bằng thủ công và kết quả chỉnh biên còn có sự khác
biệt. Kết quả thử nghiệm cho thấy khả năng ứng dụng của phƣơng pháp nhƣng cũng cần
phải có những nghiên cứu sâu hơn về các phƣơng pháp chỉnh biên lƣợng triều, trong đó
cần nghiên cứu kỹ hơn về mối quan hệ giữa thời điểm chuyển triều với thời điểm mực
nƣớc chuyển từ (-) sang (+) và ngƣợc lại, cũng nhƣ cần phải thử nghiệm áp dụng phƣơng
pháp Q=f(deltaH, Hđỉnh) rộng rãi hơn.
- Đề tài đã tiến hành đánh giá chất lƣợng phần mềm HYDTID sử dụng quy trình
đánh giá chất lƣợng phần mềm HYDTID đã xây dựng, trên cơ sở các báo cáo thử nghiệm
phần mềm ở các đơn vị trong Trung tâm KTTV quốc gia, các đánh giá (cho điểm) phần
mềm, các tài liệu của phần mềm (thuyết minh kỹ thuật, hƣớng dẫn sử dụng). Kết quả
đánh giá phần mềm cho thấy phần mềm HYDTID đạt đƣợc chất lƣợng so với các tiêu chí
đề ra, có thể đƣa vào sử dụng nghiệp vụ.
2.6. Kiến nghị
- Phần mềm đạt đƣợc chất lƣợng yêu cầu đề ra, có thể đƣa vào áp dụng trong
nghiệp vụ xử lý số liệu thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều. Kính đề nghị Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng, Trung tâm KTTV quốc gia cho phép phần mềm đƣợc triển khai
áp dụng tại các Đài KTTV khu vực có các trạm thủy văn vùng sông ảnh hƣởng thủy triều
cùng với việc tập huấn kỹ lƣỡng cho các cán bộ chuyên môn sử dụng phần mềm.
- Có một số quy định trong quy phạm cần nghiên cứu sửa đổi hoặc làm rõ:
+ Quy định in biểu bảng (thay đổi khổ giấy từ A3 sang A4);
+ Quy định về xác định đƣờng quan hệ Vmc~Vdb. Xây dựng quan hệ này trên
cùng một đồ thị cho cả chảy xuôi và chảy ngƣợc. Trong trƣờng hợp quan hệ này tốt cho
cả chảy xuôi và chảy ngƣợc thì cho phép sử dụng một đƣờng cho cả chảy xuôi, chảy
ngƣợc.
+ Khối lƣợng báo cáo, đồ thị rất lớn (lƣợng giấy in ấn kết quả trung gian lớn). Cần
có những nghiên cứu để cải tiến quy phạm cho phù hợp thực tế nhằm giảm số lƣợng các
báo cáo in ra giấy, giảm tốc độ tăng diện tích kho lƣu trữ giấy.
+ Đối với việc chỉnh biên lƣu lƣợng nƣớc từng giờ, trong thời gian đo chi tiết, đề
nghị dùng kết quả chỉnh lý, chỉnh biên trong chuỗi lƣu lƣợng nƣớc giờ, không dùng giá
trị lƣu lƣợng nƣớc thực đo trong kỳ đo chi tiết để thay thế cho giá trị tính toán chỉnh lý.
- Nghiên cứu XLSLTV cho các trạm bị ảnh hƣởng hồ chứa. Ảnh hƣởng của hồ
chứa tới kết quả XLSLTVVT chƣa đƣợc nghiên cứu và ngày càng có nhiều hồ chứa đi
vào hoạt động.
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[3] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƢỚI CÁC
TRẠM KHÍ TƢỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI VĂN TỰ ĐỘNG
(Mã số: TNMT.05.28)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dƣỡng nghiệp vụ
KTTV và Môi trƣờng, Trung tâm KTTV Quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Kiên Dũng;
Email: nguyenkiemdung@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:Vũ Trọng Thành, Nguyễn Viết Lành,Trần
Quang Tiến, Đoàn Văn Khiêm, Nguyễn Bá Thủy, Lê Viết Xê, Nguyễn Đức Hiệp.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng giải pháp giám sát hiện trạng hoạt động của hệ thống trạm khí tƣợng,
thủy văn, hải văn và đo mƣa;
- Xây dựng bộ công cụ quản lý hồ sơ hệ thống trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn
và đo mƣa.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc
- Điều tra, khảo sát thu thập tài liệu các trạm khí tƣợng thủy văn, hải văn và đo
mƣa
- Nghiên cứu đánh giá nhu cầu kỹ thuật phục vụ xây dựng giải pháp quản lý
mạng lƣới trạm KTTV, hải văn và đo mƣa
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hệ thống trạm khí tƣợng, thủy
văn, hải văn và đo mƣa
- Nghiên cứu xây dựng giải pháp giám sát hiện trạng hoạt động của hệ thống
trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn và đo mƣa
- Nghiên cứu thử nghiệm phần mềm giám sát hiện trạng hoạt động, phát hiện
chuẩn đoán sự cố và cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hệ thống của các trạm khí tƣợng, thủy
văn, hải văn và đo mƣa thuộc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ
- Xây dựng quy trình cập nhật hồ sơ hệ thống trạm vào cơ sở dữ liệu quản lý hồ
sơ hệ thống trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn và trạm đo mƣa.
- Xây dựng tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ và
phần mềm giám sát hiện trạng hoạt động trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn và trạm đo
mƣa.
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.748 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.748 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Tính đến nay, Trung tâm KTTV quốc gia đang quản lý, vận hành, khai thác và sử
dụng một số lƣợng lớn các trạm KTTV, hải văn và đo mƣa tự động từ kết quả của các Đề
án, Dự án đã đƣợc thực hiện. Cụ thể là: 16 trạm khí tƣợng, 43 trạm thủy văn, 61 trạm đo
gió, 15 trạm đo mƣa, 13 trạm đo khí áp và 11 máy đo lƣu lƣợng nƣớc. Số trạm KTTV,
hải văn và đo mƣa tự động này đang từng bƣớc đƣợc phát huy hiệu quả, phục vụ dự báo
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và cảnh báo các hiện tƣợng KTTV và hải văn, đặc biệt là các hiện tƣợng KTTV và hải
văn nguy hiểm.
Tuy nhiên, chế độ giám sát các hệ thống trạm KTTV, hải văn và đo mƣa tự động này
vẫn còn mang tính rời rạc, đơn lẻ và thiếu đồng bộ, thống nhất. Nhƣ vậy, việc quan trắc
của hệ thống trạm tự động, nhìn từ một góc độ nào đó, mới chỉ đƣợc thực hiện nhƣ là
quan trắc song song, đồng thời với hệ thống quan trắc truyền thống nên hiệu quả của hệ
thống trạm này chƣa cao nhƣ tính vốn có của nó. Trƣờng hợp bị trục trặc kỹ thuật, việc
kiểm tra sửa chữa mất rất nhiều công sức do cán bộ kiểm định phải đến tận nơi để kiểm
tra, bảo dƣỡng. Trên thực tế, trong một số trƣờng hợp đơn giản nhƣ gặp sự cố vấn đề về
điện, hệ thống tạm dừng hoạt động, việc khôi phục lại hệ thống vẫn đòi hỏi cán bộ kiểm
định phải đến tận nơi nhƣ đã đề cập ở trên, việc này dẫn đến chi phí rất tốn kém và mất
khá nhiều thời gian đi lại. Mặt khác, trong thời gian để triển khai sửa chữa, quá trình đo
đạc bị gián đoạn và đôi khi không có đƣợc số liệu thời gian thực phục vụ dự báo, đặc biệt
là các hiện tƣợng KTTV nguy hiểm.
Để giải quyết những tồn tại trên, đồng thời từng bƣớc hiện đại hóa công tác quản lý
điều hành trƣớc thực trạng số lƣợng các trạm KTTV dự kiến sẽ tăng lên một lƣợng đáng
kể trong tƣơng lai; đề tài nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý hệ thống trạm KTTV, hải
văn và đo mƣa theo mô hình quản lý, điều hành tập trung trên 2 mặt:
- Quản lý phần tĩnh - quản lý hồ sơ hệ thống: Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS)
kết hợp công nghệ tin học, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ (hồ sơ pháp lý và hồ sơ
kỹ thuật) của toàn bộ hệ thống các trạm KTTV; việc áp dụng giải pháp công nghệ trên
cho phép đơn vị, cán bộ quản lý có thể hiển thị trực quan toàn bộ mạng lƣới trạm quan
trắc theo loại hình trạm (khí tƣợng, thủy văn hoặc hải văn) hoặc theo khu vực (Tây Bắc,
Việt Bắc) trên phạm vi toàn lãnh thổ; đồng thời có thể truy vấn các thông tinh về hồ sơ
trạm (pháp lý và đặc tính kỹ thuật) hoặc kết xuất các biểu mẫu, báo cáo thống kê tại thời
điểm tra cứu.
- Quản lý phần động - Giám sát hiện trạng hoạt động: Nghiên cứu, áp dụng giải
pháp SCADA trong kỹ thuật để giám sát hiện trạng hoạt động của hệ thống trạm KTTV,
hải văn và đo mƣa trên toàn mạng lƣới; thông tin trạng thái của các thiết bị đƣợc phản
hồi, hiển thị trực quan và tập trung tại Trung tâm quản lý, điều hành một cách kịp thời.
Trên cơ sở phân tích, chẩn đoán, thì việc kiểm tra khắc phục các sự cố của một trạm quan
trắc nào đó đôi khi chỉ cần hƣớng dẫn từ xa cho các cán bộ tại trạm xử lý, thực hiện (nhƣ
việc khởi động lại hệ thống hoặc vệ sinh thiết bị, ... ). Một hệ thống SCADA cơ bản
(Supervisory Control And Data Acquisition) bao gồm 04 thành phần kỹ thuật (TPKT) sau
đây:
+ TPKT 1: Trạm điều khiển giám sát trung tâm
+ TPKT 2: Trạm thu thập dữ liệu trung gian
+ TPKT 3: Hệ thống truyền thông
+ TPKT 4: Giao diện ngƣời - máy HMI (Human - Machine Interface)
Từ phân tích trên, Đề tài tập trung nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ cho hai
hạng mục thuộc hai TPKT của hệ thống SCADA nêu trên, cụ thể: Giải pháp công nghệ
phần cứng (thiết bị giám sát lắp đặt bổ sung) thuộc TPKT 2 và giải pháp công nghệ phần
mềm thuộc TPKT 4.
Tóm lại, việc nghiên cứu xây dựng, đề xuất giải pháp quản lý mạng lƣới các trạm
KTTV và hải văn là cần thiết và có một ý hết sức quan trọng. Kết quả nghiên cứu của đề
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tài sẽ đề xuất đƣợc một giải pháp công nghệ SCADA tích hợp công nghệ GIS trong quản
lý mạng lƣới các trạm KTTV – đây là giải pháp công nghệ quản lý hiện đại, tiên tiến, có
tính mở và đã đƣợc áp dụng tại nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở Việt Nam cũng nhƣ trên
thế giới. Giải pháp nêu trên sẽ khắc phục các vấn đề còn tồn tại và giúp nhà quản lý, điều
hành nắm bắt đƣợc một cách tổng thể, trực quan về thực trạng và quy hoạch trên quy mô
toàn hệ thống ở dạng dữ liệu thời gian thực (cả về số lƣợng, chất lƣợng, hiện trạng hoạt
động, …), qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng và hiện đại hóa công tác quản lý
điều hành mạng lƣới quan trắc KTTV.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đề tài, những phƣơng pháp và kỹ thuật sau sẽ đƣợc áp dụng:
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát;
- Phƣơng pháp thống kê;
- Phƣơng pháp phân tích;
- Phƣơng pháp so sánh;
- Kỹ thuật đồ họa, phần mềm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm kỹ thuật:
+ 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;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hệ thống và giám sát hiện trạng hoạt động trạm
KTTV, hải văn và trạm đo mƣa;
+ 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 Danh mục hệ thống chỉ
tiêu thống kê tài nguyên nƣớc;
+ Báo cáo đề xuất nhóm giải pháp về công nghệ giám sát hiện trạng hoạt động
của hệ thống trạm KTTV, hải văn và đo mƣa;
+ Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm;
+ Quy trình cập nhật hồ sơ kỹ thuật trạm;
+ Tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý hồ sơ hệ thống trạm
KTTV, hải văn và trạm đo mƣa;
+ Tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm giám sát hiện trạng hoạt động
và phát hiện, chuẩn đoán sự cố hệ thống trạm KTTV, hải văn và trạm đo mƣa;
+ Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): 03 bài báo đƣợc công bố trên Tạp chí chuyên ngành.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
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- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan: Kết quả của đề tài sẽ tạo tiền đề cơ sở
cho việc phát triển hệ thống quản lý trạm KTTV đồng bộ thống nhất trên phạm vi toàn
quốc.
- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Kết quả của đề tài góp phần nâng cao năng lực quản lý hệ thống trạm quan trắc và
truyền dẫn số liệu KTTV.
- Đối với kinh tế - xã hội và môi trƣờng
Kết quả của đề tài sẽ góp phần giảm bớt số lƣợng ngƣời lao động và nâng cao chất
lƣợng truyền dẫn số liệu.
2.5. Kết luận
Sau hơn 2 năm thực hiện, đề tài “Nghiên cứu xây dựng giải pháp quản lý mạng lƣới
trạm khí tƣợng thủy văn và hải văn tự động” đã đƣợc hoàn thành. Các kết quả chính đạt
đƣợc gồm:
1) Chƣơng trình CSDL quản lý hồ sơ hệ thống trạm khí tƣợng, thủy văn, hải văn và
đo mƣa trực tuyến và quy trình cập nhật hồ sơ kỹ thuật trạm.
2) Chƣơng trình phần mềm giám sát, phát hiện sự cố hoạt động của mạng lƣới các
loại trạm KTTV.
3) 16 bộ thiết bị phần cứng và chƣơng trình điều khiển thiết bị phần cứng lắp đặt
cho các trạm thuộc 02 Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
4) Báo cáo đề xuất nhóm giải pháp giám sát hiện trạng hoạt động: (i) Công nghệ
phần cứng; (ii) Công nghệ phần mềm.
5) Báo cáo kết quả lắp đặt, thử nghiệm thiết bị phần cứng và phần mềm giám sát tại
02 Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
6) Tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng chƣơng trình CSDL quản lý hồ sơ hệ thống
trạm KTTV, hải văn và trạm đo mƣa.
7) Tài liệu hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm giám sát hiện trạng hoạt động và
phát hiện sự cố hệ thống trạm KTTV, hải văn và trạm đo mƣa.
8) Báo cáo tổng kết và 3 bài báo khoa học:
- Hƣớng tới một hệ thống giám sát tự động mạng lƣới trạm khí tƣợng thủy văn,
Tạp chí KTTV số 651, tháng 3/2015.
- Ứng dụng công nghệ SCADA thiết kế hệ thống giám sát hiện trạng hoạt động
của mạng lƣới trạm, Tạp chí KTTV số 652, tháng 4/2015.
- Xây dựng chƣơng trình quản lí tự động hồ sơ hệ thống trạm khí tƣợng thủy văn,
Tạp chí KTTV số 654, tháng 6/2015.
Ngoài các sản phẩm nhƣ đề cƣơng đƣợc phê duyệt, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên
cứu thiết kế chức năng điều khiển tần suất hoạt động của trạm quan trắc.
Việc áp dụng công nghệ SCADA để thiết kế, xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện
sự cố quá trình hoạt động của hệ thống trạm KTTV là một công nghệ phức tạp, lần đầu
tiên đƣợc triển khai thực hiện trong lĩnh vực KTTV, với nhiều chủng loại thiết bị quan
trắc, sử dụng nhiều công nghệ khác nhau, do nhiều hãng cung cấp, từ thủ công truyền
thống, bán tự động đến tự động.
Trong công nghệ phần mềm, đã tích hợp công nghệ WebGIS để quản lý trực tuyến
thông tin hồ sơ và tình trạng hoạt động của hệ thống trạm KTTV.
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Các sản phẩm thiết bị phần cứng và phần mềm điều khiển lắp đặt tại các trạm thuộc
02 Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ hoạt động ổn định và đƣợc các
đơn vị vận hành thử nghiệm đánh giá cao; cho phép kiểm tra các thông số về tình trạng
hoạt động của trạm tại bất kỳ thời điểm mong muốn.
Tuy nhiên, do yêu cầu không đƣợc phép can thiệp vào cấu trúc của các thiết bị quan
trắc KTTV, vì vậy, hệ thống có thể chƣa phát hiện đƣợc toàn bộ những sự cố đa dạng
xuất hiện trong quá trình vận hành. Đây là vấn đề cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.
2.6. Kiến nghị:
Trƣớc mắt, đề nghị Trung tâm KTTV quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng cho
phép áp dụng giải pháp đã đƣợc nghiên cứu cho 7 Đài KTTV khu vực còn lại; kế hoạch
và dự toán kinh phí sẽ đƣợc đơn vị thực hiện đệ trình Trung tâm KTTV quốc gia sau khi
đề tài đƣợc nghiệm thu chính thức ở cấp Bộ.
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NỘI DUNG 2: VỀ DỰ BÁOKHÍ TƢỢNG THỦY VĂN
[1] NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH LƢỢNG MƢA, KẾT HỢP SỐ LIỆU
RA ĐA, VỆ TINH VỚI SỐ LIỆU ĐO MƢA TẠI TRẠM, PHỤC VỤ DỰ BÁO KHÍ
TƢỢNG THỦY VĂN
(Mã số: TNMT.05.01)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:
PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng ;
Email: nvthang@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Hoàng Đức Cường, ThS. Nguyễn Đăng
Mậu, ThS. Nguyễn Vĩnh Thư, ThS. Phùng Kiến Quốc, P S.TS. Dương Văn Khảm,TS.Mai
Văn Khiêm,TS. Nguyễn Vũ Thắng,ThS. Vũ Anh Tuấn,ThS. Đinh Đức Tú,CN. Trần Thị
Thảo.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc công nghệ và quy trình xác định lƣợng mƣa, kết hợp số liệu ra
đa, vệ tinh với số liệu đo mƣa tại trạm phục vụ dự báo khí tƣợng thủy văn.
- Khai thác hiệu quả các thông tin ra đa thời tiết, vệ tinh khí tƣợng, số liệu đo mƣa
tại trạm trong phân tích và dự báo mƣa định lƣợng, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do mƣa
gây ra.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng dữ liệu ra đa trong xác định lƣợng mƣa(trên cơ
sở các nguồn dữ liệu hiện có ở Việt Nam).
- Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong xác định lƣợng mƣa (trên
cơ sở các nguồn dữ liệu hiện có ở Việt Nam).
- Quan trắc song song với thu thập số liệu ra đa va vệ tinh để xây dựng mối quan
hệ tƣơng ứng giữa các thông số
- Nghiên cứu xây dựng công nghệ xác định lƣợng mƣa bằng việc kết hợp số liệu ra
đa, vệ tinh với số liệu đo mƣa tại trạm để phục vụ dự báo khí tƣợng và dự báo thủy văn.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.334,57 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1334,57 triệu đồng (Bằng
chữ: Một tỷ, ba trăm ba mƣơi tƣ triệu, năm trăm bảy mƣơi nghìn đồng);
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ xác định lƣợng mƣa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh
với số liệu đo mƣa tại trạm, phục vụ dự báo khí tƣợng thủy văn” là đề tài KHCN cấp Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng thuộc Chƣơng trình KHCN “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 khí tƣợng thủy văn ở các địa phƣơng giai đoạn 2010 -2015”.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
Về phương pháp nghiên cứu:
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- Sử dụng phƣơng pháp thống kê toán học thông thƣờng trong đó ứng dụng các
mối tƣơng quan hồi quy tuyến tính, phân tích khách quan để khảo sát mối quan hệ giữa
các loại thông tin ra đa, vệ tinh, đo mƣa tại trạm nhằm xây dựng các ma trận tƣơng quan;
- Các phƣơng pháp tổ hợp ảnh và phân tích đa phổ nhằm chiết xuất thông tin vệ
tinh;
- Phƣơng pháp viễn thám, xử lý ảnh đƣợc dùng để chiết xuất các số liệu ra đa, vệ
tinh;
- Phƣơng pháp đồ họa nhằm hiện thị số liệu mƣa theo không gian;
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát.
Về kỹ thuật sử dụng:
- Kỹ thuật phân tích và thống kê theo loại, lớp;
- Kỹ thuật GIS nhằm tích hợp các loại thông tin.
Về điều tra khảo sát tính toán:
- Thu thập, thống kê, xử lý các số liệu cần thiết phục vụ nghiên cứu của đề tài
+ Số liệu ra đa (2008-2011);
+ Số liệu vệ tinh và mƣa ƣớc lƣợng từ ảnh mây vệ tinh (2007-2011);
+ Số liệu mƣa quan trắc (2007-2011);
+ Thu thập các tài liệu, bản đồ;
+ Xây dựng các chƣơng trình, phần mềm máy tính quản lý và khai thác cơ sở dữ
liệu phục vụ các nội dung nghên cứu của đề tài;
- Nghiên cứu phân tích, đánh giá
+ Nghiên cứu phân tích, đánh giá về các phƣơng pháp xác định lƣợng mƣa sử
dụng thông tin vệ tinh trên thế giới và đề xuất phƣơng pháp áp dụng cho Việt Nam
+ Nghiên cứu phân tích, đánh giá về các phƣơng pháp xác định lƣợng mƣa sử
dụng thông tin ra đa trên thế giới và đề xuất phƣơng pháp áp dụng cho Việt Nam
+ Nghiên cứu phân tích, đánh giá và xác định nhu cầu thông tin về mƣa trong dự
báo nói chung, dự báo thủy văn trên 9 lƣu vực sông nói riêng
+ - Khảo sát, đo đạc thực nghiệm
+ Nghiên cứu lựa chọn và thiết lập các điểm quan trắc mƣa tại mặt đất để đánh
giá, kiểm chứng
+ Tiến hành khảo sát, quan trắc mƣa, dông thực tế song song với quan trắc ra đa,
vệ tinh
- Nghiên cứu phƣơng pháp xác định lƣợng mƣa kết hợp thông tin ra đa, vệ tinh,
mƣa thực đo tại trạm
+ Nghiên cứu phân tích một số trƣờng hợp mƣa lớn điển hình trên nguồn số liệu
ra đa, vệ tinh, bản đồ synốp, sản phẩm dự báo số trị và thực đo;
+ Nghiên cứu các phƣơng pháp xác định mƣa từ thông tin vệ tinh;
+ Đề xuất phƣơng án tính mƣa từ vệ tinh cho khu vực Việt Nam;
+ Nghiên cứu phƣơng pháp ƣớc lƣợng mƣa từ thông tin ra đa thời tiết;
+ Đề xuất phƣơng án tính mƣa từ ra đa cho khu vực Việt Nam;
+ Nghiên cứu xây dựng phƣơng pháp ƣớc lƣợng mƣa theo không gian.
- Nghiên cứu xây dựng công nghệ xác định mƣa kết hợp thông tin ra đa, vệ tinh,
mƣa thực đo tại trạm
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+ Xây dựng chƣơng trình kiểm tra chất lƣợng số liệu thô và chuyển định dạng về
định dạng chuẩn phục vụ công nghệ xác định mƣa;
+ Thiết kế, xây dựng phần mềm chiết xuất số liệu phục vục các mục đích khai
thác số liệu mƣa;
+ Xây dựng phần mềm hiển thị sản phẩm mƣa tính toán theo ô lƣới, theo khu vực
và theo các lƣu vực sông;
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS hiển thị các thông tin về mƣa tính toán
+ Xây dựng dự thảo quy trình xác định mƣa từ số liệu ra đa, vệ tinh và đo mƣa tại
trạm.
- Thử nghiệm áp dụng công nghệ xác định mƣa và xây dựng các quy trình nghiệp
vụ
+ Thử nghiệm ứng dụng công nghệ xác định lƣợng mƣa cho khu vực Đông Bắc
trong 4 tháng mùa mƣa năm 2012;
+ Thử nghiệm ứng dụng công nghệ xác định lƣợng mƣa cho khu vực Trung Bộ
trong 4 tháng mùa mƣa năm 2012;
+ Thử nghiệm ứng dụng công nghệ xác định lƣợng mƣa cho khu vực Nam Bộ
trong 4 tháng mùa mƣa năm 2012;
+ Đánh giá kết quả ƣớc lƣợng mƣa từ số liệu ra đa;
+ Đánh giá kết quả ƣớc lƣợng mƣa từ số liệu vệ tinh;
+ Đánh giá kết quả ƣớc lƣợng mƣa kết hợp thông tin vệ tinh, ra đa;
+ Tài liệu phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
(1) Phƣơng pháp xác định mƣa từ số liệu ra đa, ảnh mây vệ tinh kết hợp với số
liệu quan trắc tại các trạm. Trong đó các hệ số hiệu chỉnh mƣa ra đa và các phƣơng trình
hồi quy hiệu chỉnh mƣa cho cả ra đa và vệ tinh đƣợc xây dựng chi tiết theo dạng các ô
lƣới;
(2) Các chƣơng trình máy tính, phần mềm:
+ Chƣơng trình kiểm tra chất lƣợng số liệu thô và chuyển định dạng về định dạng
chuẩn phục vụ công nghệ xác định mƣa;
+ Phần mềm chiết xuất số liệu phục vụ các mục đích khai thác số liệu mƣa;
+ Phần mềm hiển thị sản phẩm mƣa tính toán theo ô lƣới, theo khu vực và theo
các lƣu vực sông.
(3) Kết quả áp dụng thử nghiệm cho các khu vực dự báo nghiệp vụ và quy trình
xác định lƣợng mƣa áp dụng cho nghiệm vụ đã đƣợc hiệu chỉnh theo kinh nghiệm thực
tế.
(4) Công nghệ/quy trình xác định lƣợng mƣa trên cơ sở sử dụng các thông tin và
số liệu ra đa, vệ tinh và quan trắc bề mặt.
(5) Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt của đề tài:
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
(1) Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Đức Cƣờng, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Vĩnh
Thƣ, 2013: Nghiên cứu xây dựng công nghệ xác định mƣa, kết hợp số liệu ra đa, vệ tinh
với số liệu đo mƣa tại trạm. Tạp chí TNMT, 2013.
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(2) Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Đức Cƣờng, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Vĩnh
Thƣ, Phùng Kiến Quốc, 2013: Xác định lƣợng mƣa kết hợp từ thông tin vệ tinh, ra đa và
đo mƣa tại trạm. Tạp chí KTTV, 2013.
(3) Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Đức Cƣờng, Nguyễn Đăng Mậu, Nguyễn Vĩnh
Thƣ, 2013: Thử nghiệm ứng dụng công nghệ xác định lƣợng mƣa từ thông tin vệ tinh,
radar và đo mƣa tại trạm đối với một số trƣờng hợp mƣa lớn điển hình. Tạp chí KTTV,
2013.
(4) Tạ Văn Đa, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Đức Cƣờng, 2012: Phƣơng pháp đo
mƣa bằng Radar thời tiết và một vài nhận xét về đo mƣa bằng Radar ở Việt Nam.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
Hỗ trợ đào tạo thành công 03 thạc sỹ khoa học tại Trƣờng Đại học Khoa học Tự
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ (phần mềm, bản đồ chuyên đề, quyền sở hữu
công nghiệp...): Đăng ký quyền sở hữu tác giả đổi với phần mềm xác định lƣợng mƣa từ
thông tin ảnh mây vệ tinh, ra đa và kết hợp với lƣợng mƣa thực đo mƣa tại trạm.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường:
Các sản phẩm chính của đề tài đã đƣợc chuyển giao cho Trung tâm Dự báo Khí
tƣợng Thủy văn Trung ƣơng, Đài KTTV khu vực Đông Bắc trong nghiệp vụ dự báo.
- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan:
Yêu cầu khoa học - kỹ thuật:Việc có đƣợc công nghệ xác định lƣợng mƣa ngày
càng trở nên cấp thiết hơn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi điều kiện thời tiết và khí
hậu có chiều hƣớng diễn biến phức tạp, các hiện tƣợng cực đoan về mƣa xảy ra thƣờng
xuyên hơn. Kết quả của đề tài góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ KTTV, đặc biệt trong
việc dự báo và cảnh báo các hiện tƣợng nguy hiểm liên quan đến mƣa.
- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu:
Có đƣợc một công cụ hữu ích phục vụ trực tiếp cho công tác dự báo và phục vụ
KTTV, cảnh báo các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm.
- Đối với kinh tế - xã hội và môi trƣờng:
Việc xác định lƣợng mƣa chính xác sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại do các hiện
tƣợng KTTV nguy hiểm có nguồn gốc từ mƣa gây ra, phục vụ cho công tác phòng tránh
và giảm nhẹ thiên tai ở nƣớc ta.
2.6. Kết luận:
1. Đề tài đã xây dựng đƣợc bộ số phục vụ nghiên cứu bao gồm: Số liệu lƣợng mƣa
giờ, ngày tại các trạm quan trắc, trạm tự động, ƣớc lƣợng từ vệ tinh, sản phẩm của mô
hình số trị đƣợc thu thập đối với thời kỳ 2008-2012;
2. Đề tài đã tổng quan tƣơng đối đầy đủ các phƣơng pháp nghiên cứu và công nghệ
xác định mƣa từ ảnh mây vệ tinh và ra đa từ các nƣớc trên thế giới và ở Việt Nam;
3. Đề tài đã xây dựng thành công phƣơng pháp xác định mƣa từ số liệu ra đa, ảnh
mây vệ tinh và kết hợp ra đa và vệ tinh. Trong đó các hệ số hiệu chỉnh mƣa ra đa và các
phƣơng trình hồi quy hiệu chỉnh mƣa cho cả ra đa và vệ tinh đƣợc xây dựng chi tiết theo
dạng các ô lƣới;
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4. Lƣợng mƣa ƣớc lƣợng từ ra đa bƣớc đầu cho kết quả thấp so với thực tế. Có
nhiều nguyên nhân ảnh hƣởng đến quá trình ƣớc lƣợng nhƣ mạng lƣới ra đa chƣa đồng
bộ, mật độ trạm còn thƣa và quá trình xử lý nhiễu địa hình, nền, và các phản hồi vô tuyến
thấp chƣa đƣợc hoàn chỉnh;
5. Lƣợng mƣa đƣợc chiết xuất trực tiếp từ ảnh mây vệ tinh còn nhiều hạn chế. Diện
mƣa và cƣờng độ mƣa thƣờng lớn hơn giá trị quan trắc nên cần đƣợc nghiên cứu kết hợp
để cho kết quả phù hợp hơn.
6. Việc kết hợp thông tin ra đa, vệ tinh và số liệu quan trắc cho kết quả khá tốt. Tuy
nhiên, với mạng lƣới trạm quan trắc bề mặt đối với lƣợng mƣa còn thƣa và mạng lƣới ra
đa không đồng bộ gây ra nhiều khó khăn trong việc thiết lập quan hệ giữa ba loại số liệu
này;
7. Đề tài đã xây dựng thành công các quy trình công nghệ:
a) Quy trình xác định mƣa từ thông tin ra đa;
b) Quy trình công nghệ xác định mƣa từ thông tin ảnh mây vệ tinh, ra đa và quan
trắc;
c) Quy trình công nghệ ứng dụng trong nghiệp vụ.
2.7. Kiến nghị:
Quy trình công nghệ xác định mƣa từ thông tin ảnh mây vệ tinh kết hợp với ra đa
và số liệu quan trắc cho thấy tính khả quan trong áp dụng nghiệp vụ. Tuy nhiên, để các
kết quả xác định mƣa đƣợc chính xác hơn, chúng ta cần xây dựng mạng lƣới trạm ra đa
có mật độ tốt hơn và cần đƣợc đồng bộ hóa. Ngoài ra, mạng lƣới trạm quan trắc mƣa bề
mặt cũng đƣợc bổ sung nâng cao độ chính xác.
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[2] NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC, LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG PHƢƠNG
PHÁP DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN CỰC NGẮN Ở VIỆT NAM
(Mãsố: TNMT.05.02)
1. Thông tin chungvềđềtài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Khí tƣợng Thuỷ văn và Môi trƣờng
1.2.Chủ nhiệm đề tài:
ThS. TrầnĐìnhTrọng;
Email: trantrong209@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Nguyễn Ngọc Bích Phượng-Thư ký đề
tài,TS. Mai Văn Khiêm,TS. Nguyễn Vũ Thắng,ThS. Nguyễn Vinh Thư,ThS. Vũ Anh
Tuấn,ThS. Đinh Đức Tú,ThS. Đỗ Huy Dương.
1.4. Mục tiêu nghiên cứucủađềtài
- Xác định và xây dựng đƣợc các phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn phù
hợp với điều kiện Việt Nam trên cơ sở phân tích đánh giá các tài liệu trong và ngoài
nƣớc.
- Định hƣớng cho dự báo thời tiết hạn cực ngắn ở Việt Nam và góp phần nâng cao
năng lực dự báo cho các địa phƣơng.
- Đề xuất phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắn của Việt Nam, áp dụng thử
cho một khu vực cụ thể.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập số liệu
- Nghiên cứu đánh giá tổng quan về dự báo thời tiết hạn cực ngắn
- Nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng dữ liệu vệ tinh, radar trong dự báo thời tiết hạn
cực ngắn (trên cơ sở các nguồn dữ liệu hiện có ở Việt Nam).
- Nghiên cứu, áp dụng mô hình số trị (quy mô vừa, quy mô nhỏ) dự báo, cảnh báo
các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm với hạn dự báo dƣới 24h.
- Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Đông Bắc Bộ và đề xuất phƣơng án khả thi
cho Việt Nam.
1.6. Thời gian thực hiện:2010 - 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt:800 triệu đồng; Kinh thực hiện: 800 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Dự báo cực ngắn cung cấp các thông tin chi tiết theo không gian và thời gian về các
hiện tƣợng thời tiết quy mô vừa và nhỏ nhằm mục đích quản lý, cảnh báo các hiện tƣợng
thời tiết bất thƣờng. Dự báo thời tiết hạn cực ngắn dựa trên thông tin hiện tại để dự báo
các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm nhƣ là mƣa lớn, lũ quét, dông, lốc, giúp con ngƣời
chuẩn bị đối phó với các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm này. Các mô hình dự báo thời tiết
hiện nay đang áp dụng trong nghiệp vụ không dự báo đƣợc hết các hiện tƣợng thời tiết
xảy ra trong một khu vực nhỏ. Bởi vậy các quá trình dựa trên quan trắc hiện tại nhƣ các
quan trắc bề mặt, radar, vệ tinh đƣợc tính đến trong dự báo hiện tƣợng sắp xảy ra để cảnh
báo khi cần thiết. Đây là một trong những vấn đề cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà trên
toàn thế giới.
Nhiều nƣớc đã và đang nghiên cứu, áp dụng các phƣơng pháp khác nhau trong dự
báo thời tiết hạn cực ngắn. Trong đó có ba phƣơng pháp đƣợc sử dụng chủ yếu trong lĩnh
vực này là (i) phƣơng pháp dự báo số trị bằng mô hình dự báo quy mô khu vực với độ
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phân giải cao, (ii) phƣơng pháp phân tích ảnh mây vệ tinh và (iii) phƣơng pháp phân tích
sản phẩm của rada. Ba phƣơng pháp này có thể đƣợc sử dụng độc lập hoặc sử dụng kết
hợp với nhau và đƣợc hiệu chỉnh bằng các phƣơng pháp thống kê.
Ở nƣớc ta, dự báo thời tiết hạn cực ngắn đƣợc hiểu là dự báo dƣới 24 giờ, thực hiện
tại trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng tuy nhiên không mang tính đồng bộ
và chuyên nghiệp. Các dự báo cực ngắn thực hiện trong thời gian vừa qua chủ yếu phục
vụ cho các ngày lễ lớn, các hoạt động mang tính chất quốc gia, các hoạt động sản xuất và
đời sống: các cuộc mít tinh lớn, các hoạt động ngoài trời, các quá trình thi công các công
trình phụ thuộc vào thời tiết, điều tiết và điều hành các hồ chứa nuớc nhân tạo, hệ thống
thoát nƣớc ở các đô thị lớn,... và đƣợc thực hiện không theo một quy trình thống nhất.
Hiện nay, vấn đề dự báo hạn dƣới 24 giờ, bao gồm dự báo tức thời từ 0 - 3 giờ,
hoặc từ 0-6 giờ đã trở thành một vấn đề thời sự đƣợc rất nhiều ngƣời quan tâm. Các hiện
tƣợng thời tiết nguy hiểm nhƣ mƣa, mƣa đá, dông, sƣơng mù ảnh hƣởng không nhỏ tới
đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Một số các công trình nghiên cứu khoa học
gần đây của Việt Nam trong lĩnh vực dự báo có thể coi là các bƣớc đi ban đầu cho dự báo
thời tiết hạn cực ngắn.
Tuy nhiên các công trình nghiên cứu mới dừng lại ở bƣớc xây dựng, nhận biết…mà
chƣa có những đánh giá và kiểm chứng cụ thể. Hiện nay mạng lƣới trạm quan trắc ở
nƣớc ta chƣa đủ dày, lại tập trung chủ yếu trên các vùng đồng bằng châu thổ do đó hạn
chế đến việc đối chứng khi sản phẩm radar và vệ tinh cho ra kết quả. Phân bố mạng lƣới
trạm không đều cũng là nguyên nhân gây nên sai số lớn khi tiến hành ứng dụng mô hình
phân giải cao cho khu vực hạn chế (mô hình HRM) vào nghiệp vụ dự báo cho từng khu
vực cụ thể.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
- Xem xét về phƣơng diện thời gian và không gian
Dự báo cực ngắn VSRF chính là dự báo ở ngay giai đoạn đầu của một quá trình dự
báo. Điều này có nghĩa rằng các phƣơng pháp dự báo là không phát triển một cách đầy đủ
và không tồn tại quá dài nhƣ trong dự báo quy mô lớn.
- Các kỹ thuật ngoại suy tuyến tính
Các kỹ thuật ngoại suy tuyến tính sẽ là một công cụ đƣợc sử dụng rộng rãi cho dự
báo mƣa và mây từ số liệu ra đa và vệ tinh.
Kinh nghiệm cũng chỉ ra rằng để cải thiện dự báo, ví dụ nhƣ dông và các hoạt động đối
lƣu, cần thiết phát triển các khái niệm mô hình vòng đời.
- Các mô hình số trị quy mô vừa.
Các mô hình số trị quy mô vừa đƣợc coi nhƣ là một công cụ chính cho các phƣơng
pháp dự báo trong hệ thống dự báo cực ngắn các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm ở thời
điểm hiện tại và tƣơng lai
Sự thành công của các quy trình quy mô vừa phụ thuộc nhiều vào cộng đồng nghiên cứu
tốt và nhanh nhƣ thế nào và việc phục vụ thời tiết sẽ giải quyết đƣợc theo các vẫn đề dƣới
đây:
a. Số liệu quan trắc cho phép trƣờng ban đầu của độ phân giải giống mô hình.
b. Ban đầu hóa các quá trình năng lƣợng không cân bằng
c. Tham số hóa đối lƣu trên quy mô vừa.
- Các bƣớc tiến hành thực hiện đề tài
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Thử nghiệm áp dụng mô hình dự báo quy mô khu vực cho mục đích dự báo thời tiết
với độ phân giải lớn về cả không gian và thời gian.
Tiến hành thử nghiệm, áp dụng đồng hóa số liệu, đƣa số liệu vệ tinh, radar, số liệu
bề mặt vào mô hình số trị quy mô vừa với độ phân giải cao nhằm tăng cƣờng khả năng dự
báo hạn ngắn dƣới 24 giờ.
Ứng dụng công nghệ ảnh mây vệ tinh, ra đa trong dự báo hạn cực ngắn.
Tổng kết các kết quả nghiên cứu phƣơng pháp dự báo hạn ngắn, đƣa ra phƣơng
pháp dự báo hợp lý cho khu vực Việt Nam.
Áp dụng thử nghiệm cho khu vực Đông Bắc Bộ.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu khí tƣợng, radar, vệ tinh về hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm
mƣa lớn, dông, mƣa đá trong 10 năm (2000-2009);
+ Đề xuất phƣơng pháp dự báo thời tiết hạn cực ngắncho Việt Nam;
+ Qui trình, phần mềm thử nghiệm;
+ Kết quả áp dụng thử nghiệm;
+ Báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học,
năm
công
bố....):
01
bàibáođăngtrênHộithảokhoahọckỷniệm
35
nămthànhlậpViệnKhítƣợngThủyvănvàBiếnđổikhíhậu, năm 2012.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết luận:
1. Đề tài đã có kết quả tổng quan khá đầy đủ các hệ thống dự báo hạn cực ngắn hiện
đại, các phƣơng pháp dự báo hạn cực ngắn đã và đang đƣợc sử dụng tại nhiều trung tâm
dự báo lớn trên thế giới.
2. Qua việc phân tích, ứng dụng số liệu vệ tinh trong việc phân tích và dự báo mƣa
lớn trên lãnh thổ Việt Nam nói chung, khu vực Đông Bắc Bộ nói riêng thông qua áp dụng
thử nghiệm cho các đợt mƣa lớn điển hình, đề tài có một số kết luận nhƣ sau:
- Ứng dụng thông tin ảnh mây vệ tinh để phân tích và dự báo mƣa, mƣa lớn trong
thời gian ngắn tƣơng đối hiệu quả; Việc dự báo mƣa lớn nếu tham khảo thông tin mƣa
phân tích từ ảnh vệ tinh và xem xét hoạt hình chuỗi các ảnh vệ tinh sẽ tăng cƣờng hiệu
quả dự báo mƣa về cả thời gian và cƣờng độ; Tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm đo mƣa
thực tế còn chƣa phù hợp hoặc sai so với dự báo hoặc sai so với phân tích trên ảnh vệ
tinh. Điều này có thể đƣợc giải thích là do sự sai khác về độ phân giải không gian và thời
gian giữa ảnh vệ tinh và trạm đo hoặc có thể sai sót trong quá trình qui đổi các điểm mƣa
từ vệ tinh hoặc do hạn chế của phƣơng pháp chƣa đƣợc nghiên cứu.
- Có thể sử dụng số liệu vệ tinh các kênh ảnh hồng ngoại và thị phổ để phân tích
và đƣa ra cảnh báo về khả năng xảy ra dông cũng nhƣ tiến triển của chúng cho các khu
vực thuộc vùng Đông Bắc Bộ nói riêng và toàn lãnh thổ nói chung. Các trƣờng hợp xảy
ra dông, lốc mạnh nhìn chung trƣờng nhiệt độ đỉnh mây giảm rất nhanh do dòng thăng rất
lớn, độ dày mây rất lớn (mây rất phát triển). Trƣờng hợp xảy ra dông cấp độ trung bình
hoặc yếu thì trƣờng nhiệt không suy giảm nhanh, gradient nhiệt độ theo chiều thẳng đứng
không mạnh, mây không phát triển. Trong trƣờng hợp này sử dụng thuần túy 01 kênh
thông tin vệ tinh rất khó xác định, cần phải kết hợp các kênh thông tin khác của vệ tinh

48

và với số liệu radar thời tiết bề mặt, trạm quan trắc thực đo trong khu vực để phân tích.
- Việc đƣa ra thông tin cảnh báo, dự báo mƣa đá trong ngắn hạn nhìn chung còn
gặp nhiều khó khăn vì chúng ta chỉ mới có thông tin về trƣờng nhiệt đỉnh mây sau
khoảng thời gian 15-30 phút mà không có đƣợc số liệu liên tục từ các trạm radar thời tiết
và quan trắc tự động; Tuy nhiên, có thể phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra dông mạnh,
mƣa đá trên ảnh vệ tinh nếu nhƣ dự báo viên theo dõi liên tục các bức ảnh vệ tinh trong
những thời gian có sự xuất hiện của các hình thế thời tiết nguy hiểm, nhất là trong thời
gian giao mùa.
3. Tất cả các đợt mƣa vừa, mƣa lớn trong thời gian thử nghiệm đều đƣợc ra đa quan
trắc và phát hiện ra. Việc thực hiện quan trắc, cảnh báo, dự báo cực ngắn mƣa và các hiện
tƣợng thời tiết theo các bƣớc nhƣ quy trình cho thấy hiệu quả tƣơng đối tốt trong việc
giám sát và cảnh báo các hiện tƣợng này bằng ra đa thời tiết ở Việt Nam.
- Kết quả thử nghiệm đánh giá dữ liệu ra đa trong dự báo dông, tố lốc cho khu vực
Đông Bắc Bộ cho thấy hầu hết các hiện tƣợng dông, tố lốc xảy ra trong khu vực Đông
Bắc Bộ trong các tháng 6, 7, 8 năm 2011 đều đƣợc phát hiện và dự báo bởi ra đa thời tiết.
Tuy nhiên, hầu hết các đám mây đối lƣu có khả năng gây dông trên khu vực Đông Bắc
Bộ đều nằm ở khoảng cách ngoài 100 km, các khoảng cách này là quá xa để ra đa có thể
thực hiện quét thẳng đứng (RHI) dẫn đến các sản phẩm quan trắc thẳng đứng là rất hạn
chế, do vậy việc phân tích dự báo dông chủ yếu đƣợc thực hiện trên ảnh quét tròn (PPI).
- Trong thời gian thử nghiệm, hiện tƣợng mƣa đá xảy ra trong khu vực Đông Bắc
Bộ không nhiều, trong quá trình thử nghiệm chỉ phát hiện duy nhất 01 trƣờng vùng
PHVT mây mạnh bất thƣờng với độ PHVT cực đại trên 50 dBZ có khả năng gây mƣa đá
trong khu vực Cao Bằng, điều này hoàn toàn phù hợp với những báo cáo về hiện tƣợng
mƣa đá xảy ra trong khu vực trong năm.
Do trên khu vực Đông Bắc Bộ chỉ có ra đa TRS-2730 đang hoạt động quan trắc,
việc thử nghiệm chỉ đƣợc thực hiện trên ra đa này trong khi đây là những ra đa đƣợc lắp
đặt từ lâu, sản phẩm hạn chế do vậy rất khó để phát hiện. Dự báo mƣa đá, nhất là trong
những trƣờng hợp PHVT mây xuất hiện ở các khu vực xa ra đa, không thể quét thẳng
đứng, việc xác định mƣa đá chỉ có thể dựa trên những đặc điểm PHVT trên ảnh quét tròn.
4. Đối với dự báo mƣa, mƣa lớn, cả hai mô hình WRF, MM5 đều cho kết quả dự báo
về diện và khả năng phát hiện mƣa ở hạn 12h tốt hơn hạn 6h, và song song với đó, sai số
khống của mô hình cũng tăng theo. Cùng hạn dự báo 12h kết quả cho thấy, các chỉ số
giảm dần theo ngƣỡng mƣa, tức là với ngƣỡng mƣa càng cao thì khả năng dự báo của mô
hình càng giảm.
- Mô hình WRF và MM5 dự báo dông và mƣa đá kém, mặc dù MM5 có khả năng
dự báo dông, mƣa lớn về diện, nhƣng về cƣờng độ dông cũng nhƣ khả năng xảy ra mƣa
đá là rất khó dự báo. Nhƣ vậy, để dự báo các hiện tƣợng nguy hiểm trong thời hạn cực
ngắn, mô hình số trị quy mô vừa WRF và MM5 chỉ cho kết quả để tham khảo, hoặc làm
đầu vào cho mô hình quy mô nhỏ hơn.
- Với mô hình CreSS, việc cảnh báo, dự báo dông, mô phỏng mƣa cho kết quả
tƣơng đối khảquan. Do đó, cần có những nghiên cứu kỹ hơn nhằm áp dụng mô hình vào
việc dự báo mƣa thực tế. Riêng mƣa đá, việc cảnh báo và dự báo thông qua các chỉ số dự
báo CAPE không cho kết quả khả quan, đặc biệt ở các hạn dự báo 12h và 24h. Do đó,
cần có những nghiên cứu kỹ hơn phƣơng pháp dự báo mƣa đá nói chung và bằng mô
hình CreSS nói riêng để có thể áp dụng vào thực tế.
Chung cho cả ba mô hình số trị WRF, MM5, CreSS chúng ta có thể thấy việc dự
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báo các hiện tƣợng nguy hiểm trong thời đoạn ngắn dƣới 6 giờ là rất khó và kết quả nếu
có cũng chỉ mang tính chất tham khảo cho các phƣơng pháp khác. Trong thời đoạn dƣới
12 giờ, 24 giờ sẽ cho kết quả có thể khả quan hơn nhƣng tính “cấp bách” lại bị giảm
nhiều.
5. Đề tài đã đề xuất Hệ thống dự báo cực ngắn khả thi cho nƣớc ta bao gồm: (i)
Mạng lƣới trạm khí tƣợng tự động đủ dày quanh khu vực dự báo, (ii) Hệ thống radar phủ
kín khu vực dự báo, (iii) Thiết bị thu nhận ảnh vệ tinh độ phân giải cao, (iv) Hệ thống
máy tính đủ mạnh để chạy mô hình số trị, và (v) Đội ngũ dự báo viên có kinh nghiệm.
6. Trên cơ sở các phƣơng pháp dự báo hạn cực ngắn đã tổng hợp và thử nghiệm, đề
tài đã xây dựng đƣợc quy trình chung dự báo hạn cực ngắn ở Việt Nam, trong đó có các
các quy trình dự báo riêng sau:
- Quy trình dự báo hạn cực ngắn sử dụng ảnh mây vệ tinh;
- Quy trình dự báo hạn cực ngắn sử dụng thông tin Radar;
- Quy trình dự báo hạn cực ngắn bằng mô hình số trị.
2.5. Kiến nghị:
1. Đề tài đƣợc giao thực hiện những nội dung rất có ý nghĩa trong công tác dự báo và
cảnh báo, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc và phòng chống thiên tai. Những
kết quả đạt đƣợc của đề tài chỉ mới là những kết quả bƣớc đầu, và dừng lại ở mức độ
tổng hợp, phân tích, thử nghiệm phƣơng pháp nhằm cung cấp thông tin ban đầu cho việc
thực hiện và phát triển dự báo hạn cực ngắn ở nƣớc ta. Rất cần đƣợc tiếp tục đầu tƣ phát
triển để có điều kiện nghiên cứu và ứng dụng cho các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm khác
chƣa có điều kiện đề cập đến trong đề tài này.
2. Những kết quả bƣớc đầu của đề tài là rất đáng trân trọng. Các phƣơng pháp dự báo
cần đƣợc hoàn thiện hơn và đƣa vào sử dụng tại các đơn vị nghiệp vụ nhƣ Trung tâm dự
báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng, Đài Cao không Trung ƣơng, các Đài Khí tƣợng
Thủy văn khu vực.
3. Do những hạn chế về thời gian, kinh phí, trình độ cán bộ nghiên cứu hiện có và
những điều kiện và khó khăn khách quan khác, các kết quả đã đạt đƣợc rất cần đƣợc tiếp
tục quan tâm và đầu tƣ để hoàn thiện và phát triển nhằm nâng cao khả năng dự báo hạn
cực ngắn các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất
nƣớc và phòng chống thiên tai.
Dự báo hạn cực ngắn các hiện tƣợng dông, lốc, tố bằng việc sử dụng các thông tin
từ ảnh vệ tinh, radar, mô hình số trị đối với Việt Nam vẫn là bài toán còn gặp nhiều khó
khăn. Hy vọng rằng với sự đầu tƣ của Chính Phủ và với kế hoạch hiện đại hóa mạng lƣới
quan trắc KTTV và công nghệ dự báo đến năm 2020 chúng ta có thể nâng cao chất lƣợng
dự báo các hiện tƣợng dông, lốc, tố này, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
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[3] NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN PHƢƠNG PHÁP VÀ XÂY DỰNG CHI TIẾT QUY
TRÌNH DỰ BÁO THỜI TIẾT HẠN NGẮN TẠI CÁC ĐƠN VỊ DỰ BÁO Ở MIỀN
BẮC
(Mã số: TNMT.05.03)
1. Thông tin chung về đề tài:
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Đài KTTV khu vực Đông Bắc thuộc Trung Tâm Khí tƣợng
Thủy văn quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài:
TS. Nguyễn Vũ Thắng;
Email: thangtth@kttvdb.net
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:KS. Nguyễn Đình Thuật, TS Lương Tuấn Minh,
TS. Hoàng Đức Cường, ThS Nguyễn Văn Sự, KS Hoàng Văn Ngọ, KS Trần Ngọc Minh,
ThS Nguyễn Văn Bảy.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Lựa chọn những phƣơng pháp có thế sử dụng cho các đơn vị dự báo địa phƣơng
phù hợp khả năng của dự báo viên và đáp ứng yêu cầu phục vụ của nhân dân hiện nay.
- Xây dựng quy trình dự báo thời tiết kèm theo phần mềm quản lý, giám sát tại các
đơn vị dự báo ở các tỉnh phía Bắc (Các Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc
và Đồng Bằng Bắc Bộ) phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại và yêu cầu của
từng địa phƣơng nhằm nâng cáo chất lƣợng công tác dự báo và chỉ đạo phòng chống
thiên tai ở các địa phƣơng
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập các loại số liệu và thông tin cần thiết:
- Thu thập điều kiện tự nhiên, khí hậu tại các tỉnh, thành phố (25 tỉnh, thành);
- Thu thập các phƣơng pháp dự báo khí tƣợng hạn ngắn tại các đơn vị dự báo. ( 21
Trung tâm KTTV tỉnh và 4 phòng dự báo);
- Tìm hiểu các bƣớc tiến hành đến khi ra bản tin dự báo thời tiết hàng ngày;
- Thu thập các yêu cầu cụ thể về dự báo thời tiết tại các địa phƣơng.
2. Nghiên cứu, đánh giá các phƣơng pháp và quy trình dự báo tại các đơn vị dự
báo:
- Nghiên cứu, đánh giá, lựa chọn, kế thừa các phƣơng pháp và quy trình tại Trung
tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng;
- Nghiên cứu, đánh giá các phƣơng pháp và quy trình dự báo hiện tại của từng địa
phƣơng;
- Đánh, giá hiện trạng và những ƣu, nhƣợc điểm hiện tại;
3. Nghiên cứu, xác định, lựa chọn và xây dựng một số phƣơng pháp dự báo khí
tƣợng hạn ngắn phù hơp cho địa phƣơng:
- Các phƣơng pháp dự báo các yếu tố và hiện tƣợng khí tƣợng hạn ngẳn phù hợp
cho địa phƣơng (Bão, KKL, nhiệt độ, mƣa,...).
4. Nghiên cứu xây dựng quy trình dự báo khí tƣợng hạn ngắn:
- Xây dựng quy trình chung cho các đơn vị dự báo hàng ngày.
- Xây dựng quy trình dự báo các yếu tố khí tƣợng hạn ngắn phù hợp cho từng địa
phƣơng (Bão, KKL, nhiệt độ, mƣa,...).
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5. Xây dựng phần mềm quản lý, giám sát và hỗ trợ DBV thực hiện quy trình:
- Quản lý, giám sát quá trình thực hiện của các dự báo viên
- Hỗ trợ dự báo viên thực hiện đúng quy trình
- Chức năng ghi nhật ký dự báo hàng ngày (mô tả công việc theo quy trình)
- Bản tin dự báo ngày.
- Truyền tự động về máy chủ.
- Cơ sở dữ liệu lƣu giữ các kết quả dự báo, các bƣớc thực hiện.. .hàng ngày.
6. Áp dụng thử nghiệm:
Thử nghiệm cho một số đơn vị dự báo.
7. Viết báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1,085 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1,085 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Ngoài hệ thống dự báo KTTV của trung ƣơng (TT DB KTTV TƢ), dự báo địa
phƣơng luôn đóng một vai trò quan trọng trong công việc phòng chống lụt bão tại các
tỉnh thành trong cả nƣớc.
Tại các đơn vị dự báo một số phƣơng pháp đã và đang đƣợc xây dựng để phục vụ
dự báo. Do có tính chất tự phát nên không tránh khỏi những thiếu sót cả về mặt thuật
toán, ý nghĩa vật lý cũng nhƣ cách đặt và giải quyết vấn đề và phụ thuộc nhiều vào kinh
nghiệm của ngƣời dự báo viên.
Trong bối cảnh đó, đề tài “Nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp và xây dựng chi tiết
quy trình dự báo thời tiêt hạn ngăn tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc” đƣợc Bộ Tài
nguyên và Môi trƣờng cho phép triển khai thực hiện.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát;
- Phƣơng pháp phân tích, thống kê;
- Phƣơng pháp so sánh;
- Lập trình phần mềm.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
1. Một số phƣơng pháp dự báo yếu tố khí tƣợng. Y/c: Phƣơng pháp rõ ràng, chi
tiết và có thể sử dụng cho địa phƣơng
2. Quy trình dự báo khí tƣợng hạn ngắn. Y/c: Quy trình rõ ràng, chi tiết và cụ thể
có thể áp dụng cho địa phƣơng
3. Phần mềm quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện Quy trình. Y/c: Dễ sử dụng,
làm việc qua mạng. Vừa hỗ trợ các DBV vừa giúp các nhà quản lý giám sát quá trình
thực hiện của các dự báo viên
4. Báo cáo tổng kết đề tài, các báo cáo chuyên đề, số liệu, tài liệu thu thập kèm đĩa
CD ghi toàn bộ kết quả của đề tài. Y/c: Rõ ràng, chi tiết
5. Bài báo: Công tác dự báo khi tƣợng tại địa phƣơng, đăng trên tạp chí KTTV.
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6. Bài báo: Phần mềm quản lý, giám sát và hỗ trợ thực hiện Quy trình, đăng trên
tạp chí KTTV.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ:Có đăng ký bản quyền.
2.5. Kết luận:
Đề tài đã, các phƣơng án, phƣơng pháp và quy trình dự báo tại tất cả 25 đơn vị dự
báo địa phƣơng trong 04 Đài KTTV khu vực phía Bắc (Đài KTTV khu vực Tây Bắc, Đài
KTTV khu vực Việt Bắc, Đài KTTV khu vực Đông Bắc và Đài KTTV khu vực Đồng
Bằng Bắc Bộ) để có cơ sở đánh giá cụ thể và chi tiết công tác dự báo địa phƣơng.
Đề tài đã thực hiện đƣợc đầy đủ các mục tiêu đã nêu ra trong đề cƣơng.
Các sản phẩm đƣợc trình bày trong báo cáo tổng kết hoàn toàn phù hợp với đề
cƣơng của đề tài đã đƣợc phê duyệt.
Đề tài đã đạt đƣợc một số thành quả sau:
1. Đề tài đã thu thập đƣợc điều kiện tự nhiên, khảo sát và thu thập các phƣơng
pháp và quy trình dự báo tại tất cả các đợn vị dự báo địa phƣơng đƣợc tiến hành. Từ đây
có thể thực hiện những việc sau:
- Có một cách nhìn toàn diện, chính xác về khoa học, công nghệ và phƣơng pháp
tại các đơn vị dự báo địa phƣơng;
- Có thể lấy làm cơ sở để hoạch định phƣơng hƣớng nâng cao năng lực dự báo địa
phƣơng;
- Nắm bắt đƣợc khả năng của các đơn vị dự báo địa phƣơng trƣớc yêu cầu hiện
nay về dự báo phục vụ công tác PCBL-TKCN.
2. Chỉnh lý, tập họp và hoàn thiện đƣợc phƣơng pháp cơ bản dự báo hầu hết các
yếu tố khí tƣợng cần dự báo hàng ngày (đặc biệt là các yếu tố thời tiết nguy hiểm) phục
vụ công tác dự báo địa phƣơng.
3. Đề xuất đƣợc một quy trình dự báo khí tƣợng hàng ngày với 04 phần và 11
bƣớc cụ thể trong công tác dự báo địa phƣơng.
4. Xây dựng đƣợc một phần mềm tổng họp phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ
DBV trong công việc hàng ngày.
Đánh giá cụ thể đối với các sản phẩm nhƣ sau:
- Những phƣơng pháp dự báo các yểu tố khí tƣợng đã đƣợc lựa chọn đã đƣợc các
đơn vị dự báo địa phƣơng áp dụng trong công việc hàng ngày để dự báo thời tiết phục vụ
địa phƣơng.
- Quy trình dự báo đã và đang đƣợc các đơn vị dự báo thuộc Đài Đông Bắc áp
dụng thử nghiệm và đƣợc đánh giá phù hợp và có kết quả tôt.
- Sau quá trình thử nghiệm, Đài Đông Bắc đang có phƣơng án sử dụng phần mềm
hỗ trợ và quản lý DBV vào công tác đánh giá việc thực hiện quy trình dự báo (thực hiện
công việc theo thời gian, gửi bản tin theo mẫu và đƣờng truyền thống nhất...).
Nhìn chung, các sản phẩm của đề tài đều đƣợc đƣa ngay vào áp dụng trong công
việc hàng ngày trong công tác dự báo – phục vụ ở địa phƣơng. Các sản phẩm này đƣợc
sử dụng thành thạo sẽ có giá trị lâu dài trong công tác phục vụ.
2.6. Kiến nghị.
- Cho phép triển khai, áp dụng kểt quả của đề tài (các phƣơng pháp, quy trình và
phần mềm) tại các đơn vị dự báo ở miền Bắc nhằm trang bị cho dự báo địa phƣơng quy
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trình và phƣơng pháp dự báo các yếu tố cũng nhƣ một số hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm
mà đề tài đã thực hiện;
- Xúc tiến việc quy định cụ thể, rõ ràng và chi tiết nhiệm vụ cụ thể của các cấp dự
báo trong nƣớc (khu vực và cấp tỉnh) để tránh chồng chéo trong công việc và thuận lợi
cho quy hoạch, phát triến;
- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm của đề tài;
- Tiếp tục tiến hành với những phần công việc khác của dự báo địa phƣơng (dự
báo thủy văn, dự báo hạn vừa, hạn dài...);
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[4] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ NHÂN TỐ NHIỆT ĐỘNG LỰC CHO DỰ
BÁO SỰ HÌNH THÀNH CỦA XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI TRÊN KHU VỰC
BIỂN ĐÔNG
(Mã số: TNMT.05.06)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng, thuộc
Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia
1.2 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Phúc Lâm;
Email: lamhpvn@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Trần Quang Năng, ThS. Võ Văn Hòa,
CN. Nguyễn Vinh Thư, ThS. Nguyễn Ngọc Bích Phượng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc 01 bộ các nhân tố nhiệt động lực để dự báo sự hình thành của
XTNĐ trên khu vực Biển Đông;
- Xây dựng đƣợc 01 quy trình khai thác và sử dụng bộ nhân tố trong nghiệp vụ
dự báo tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Thu thập và xử lý số liệu
- Thu thập số liệu ảnh mây vệ tinh trong 5 năm (2005 – 2009) dƣới dạng file
video;
- Thu thập số liệu tái phân tích của NCEP trong 30 năm (1980 – 2009) cho các
yếu tố nhƣ: Nhiệt độ, độ ẩm, gió, khí áp, nhiệt độ mặt nƣớc biển… ở bề mặt và 17 mực
khí áp;
- Xây dựng các bộ số liệu dẫn xuất (độ đứt gió theo chiều thẳng đứng, độ phân
kỳ, CAPE, nhiệt độ thế vị tƣơng đƣơng…) trong 30 năm;
- Thu thập số liệu đã qua xử lý (best-track) của các cơn bão trên Biển Đông và
vùng lân cận của các nƣớc: Việt Nam, Nhật Bản, Hồng Kông, Hoa Kỳ trong vòng 30
năm (1980 – 2009).
Hoạt động nghiên cứu
- Tổng quan các nghiên cứu về sự phát sinh và cơ chế hình thành XTNĐ trên khu
vực Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dƣơng;
- Tổng quan các kết quả nghiên cứu lý thuyết về hệ thống đối lƣu quy mô vừa và
vai trò của hệ thống đối lƣu quy mô vừa đối với sự hình thành của XTNĐ;
- Tổng quan các phƣơng pháp xử lý hậu mô hình số trị;
- Nghiên cứu giải mã bộ số liệu tái phân tích của NCEP;
- Nghiên cứu giải mã bộ số liệu best-track của các nƣớc đã thu thập;
- Xây dựng bộ chƣơng trình tính toán các nhân tố dẫn xuất từ bộ số liệu tái phân
tích;
- Nghiên cứu các đặc trƣng khí hậu của các nhân tố nhiệt động lực trên khu vực
Biển Đông và vùng lân cận;
- Nghiên cứu dao động năm của các nhân tố trên khu vực Biển Đông và vùng lân
cận;
- Nghiên cứu đặc trƣng của các nhân tố vùng hình thành XTNĐ trên Biển Đông
và vùng lân cận;
- Nghiên cứu lựa chọn bộ nhân tố phù hợp với bài toán dự báo sự hình thành của
XTNĐ trên khu vực Biển Đông và vùng lân cận;
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- Nghiên cứu xác định và đánh giá vai trò của “khu vực hình thành XTNĐ tiềm
năng”, kiểm chứng qua số liệu ảnh mây vệ tinh;
- Nghiên cứu xây dựng các bản đồ đặc trƣng và bản đồ tổ hợp của các nhân tố
nhiệt động lực;
- Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm các mô hình toàn cầu của Nhật (GSM), Hoa Kỳ
(GFS) để dự báo sự hình thành của XTNĐ khu vực Biển Đông và vùng lân cận trên cơ sở
phƣơng pháp “Dự báo hoàn hảo – perfect prognostic”;
- Triển khai thử nghiệm dự báo trong nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV
Trung ƣơng;
- Đánh giá và hoàn thiện hệ thống;
- Xây dựng quy trình khai thác hệ thống;
- Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn sử dụng;
- Viết báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 775 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 775 triệu đồng;
2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nghiên cứu về sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) đã đƣợc bắt đầu từ
những năm giữa của thế kỷ 20 nhƣng hiện nay vẫn còn là một chủ đề thu hút đƣợc nhiều
sự đầu tƣ nghiên cứu của các nhà khoa học khí tƣợng trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam.
Trong nghiên cứu này, tiếp theo những công trình trƣớc đây của các nhà khoa học trong
nƣớc nhƣ Trịnh Văn Thƣ (1989), Bùi Minh Tăng (1995), Lê Đình Quang (1989, 1996),
Nguyễn Thị Sênh (2007) và Phạm Vũ Anh (2007), tác giả sử dụng một cách tiếp cận mới
để xây dựng nên bộ chỉ tiêu các đặc trƣng nhiệt động lực cho sự hình thành XTNĐ cho
khu vực Biển Đông có mở rộng đến kinh tuyến 1400E. Theo đó, tác giả sẽ tính toán các
đặc trƣng quy mô lớn của các nhân tố nhiệt động lực tại các ô lƣới có xảy ra sự hình
thành của XTNĐ cho khu vực biển Đông có mở rộng đến kinh tuyến 1400E dựa trên 02
bộ số liệu chính là số liệu quỹ đạo bão (best track) và số liệu tái phân tích phiên bản 2 của
NCEP/ NCAR. Để thuận lợi cho quá trình nghiên cứu tiếp theo, tác giả xác định thời
điểm hình thành của XTNĐ khi một nhiễu động nhiệt đới mạnh lên thành áp thấp nhiệt
đới, với tốc độ gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt ít nhất là 12m/s (25kts).
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu đã
sử dụng thực tế (nêu sơ lƣợc, không quá hai trang giấy)
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu này, phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu là sử
dụng các công cụ tính toán bằng lập trình để xác định một cách khách quan và định lƣợng
các đặc trƣng của các nhân tố nhiệt động lực của môi trƣờng địa phƣơng nơi các cơn
XTNĐ đƣợc hình thành dựa trên bộ số liệu tái phân tích của NCEP/ NCAR. Sau khi có
đƣợc các đặc trƣng của các khu vực hình thành của XTNĐ, các đặc trƣng thống kê nhƣ:
Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, trung vị, mốt, giá trị cực đại, giá trị cực tiểu… cũng
nhƣ các biểu đồ phân bố tần số và tần suất tích lũy đƣợc tính toán dựa trên các phƣơng
pháp thống kê truyền thống, tác giả sẽ thực hiện tiếp 2 bƣớc sử dụng chính những đặc
trƣng này:
Một là, xác định các khoảng đặc trƣng cho XTNĐ hình thành bằng phƣơng pháp
3-sigma vẫn đƣợc coi là phƣơng pháp kinh nghiệm sử dụng cho các phân bố chuẩn và
gần chuẩn. Sau đó, các ngƣỡng này đƣợc sử dụng để đánh giá “khả năng phát hiện” sự
hình thành của XTNĐ của từng nhân tố tiềm năng. Từ chính chỉ số về “khả năng phát
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hiện này” sẽ xây dựng nên khái niệm “Khu vực hình thành tiềm năng”, chính là các khu
vực có xác suất tổ hợp sử dụng chỉ số “khả năng phát hiện” sự hình thành của XTNĐ dựa
trên những kết quả kiểm nghiệm và thống kê với bộ số liệu trong quá khứ thực hiện ở
bƣớc trên.
Hai là, với các giá trị về trị số trung bình và độ lệch chuẩn tính đƣợc, tác giả sẽ
phân tích từng nhân tố để xác định mức độ ổn định cũng nhƣ vai trò của từng nhân tố
trong việc xác định sự hình thành của XTNĐ dựa trên nguyên tắc: ƣu tiên các nhân tố
động lực và các nhân tố có độ ổn định cao (hay mức độ biến động nhỏ). Kết quả xác định
đƣợc sẽ đƣợc đƣa vào các bƣớc trong quy trình dự báo sự hình thành của XTNĐ.
Tuy nhiên, đến đây, bản thân bộ số liệu cũng nhƣ “khu vực hình thành tiềm năng”
chƣa có khả năng dự báo cho tƣơng lai do chúng đƣợc xây dựng tại thời điểm XTNĐ
hình thành (không có độ trễ về thời gian). Do đó, để có thể ứng dụng trong nghiệp vụ dự
báo, cần tiếp tục ứng dụng phƣơng pháp dự báo hoàn hảo cải tiến, sử dụng các sản phẩm
của mô hình số trị để dự báo sự hình thành của XTNĐ khu vực Biển Đông có mở rộng
đến kinh tuyến 1400E cho các thời hạn 24, 48 giờ dựa trên thời hạn dự báo của mô hình
số trị.
Phương pháp Dự báo hoàn hảo
Phƣơng pháp dự báo hoàn hảo dựa trên giả thiết rằng dự báo của mô hình số trị là
“hoàn hảo” (Mặc dù điều này ta biết rằng không bao giờ xảy ra), nói một cách khác,
phƣơng pháp này cho ta biết hệ quả gì sẽ xảy ra nếu mô hình số là đúng. Các phƣơng
trình của dự bào hoàn hảo đơn giản là liên kết giữa thời tiết quan trắc (gọi là yếu tố dự
báo) và các biến khác (gọi là nhân tố dự báo) cũng đƣợc quan trắc tại cùng thời điểm đó
hoặc ngay trƣớc thời điểm quan trắc của yếu tố dự báo với một điều kiện là: các nhân tố
dự báo phải là các biến đƣợc dự báo bởi mô hình số trị. Cụ thể hơn, trong phƣơng pháp
dự báo hoàn hảo, ta sử dụng số liệu quan trắc đồng thời để xây dựng phƣơng trình dự
báo, sau đó khi áp dụng, giá trị của các nhân tố dự báo chính là số liệu dự báo của mô
hình số. Do đó, ta có thể sử dụng một phƣơng trình để dự báo cho bất kỳ thời hạn dự báo
nào. Tất nhiên, sai số dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào sai số dự báo với thời hạn đó của mô
hình.
Cải tiến phương pháp dự báo hoàn hảo
Sau khi nhận thấy những hạn chế của cách tiếp cận bằng phƣơng pháp dự báo hoàn
hảo cổ điển, các tác giả đã có những thay đổi đáng kể trong cách xây dựng nên phƣơng
trình dự báo hoàn hảo và gọi là cách tiếp cận dự báo hoàn hảo cải tiến. Cách tiếp cận này
kết hợp những khía cạnh khác nhau của phƣơng pháp PP và MOS. Trong cách tiếp cận
này, số liệu tái phân tích đƣợc sử dụng nhƣ là nhân tố dự báo chứ không phải là các quan
trắc synôp do tính phổ biến và sản phẩm đƣợc cung cấp trên lƣới cũng nhƣ có thể thu
thập đƣợc số liệu trên đại dƣơng, một điều rất khó thực hiện với các quan trắc truyền
thống, với một chuỗi thời gian dài. Tuy nhiên, giống nhƣ cách tiếp cận PP, chỉ có một
phƣơng trình đƣợc xây dựng cho tất cả các thời hạn dự báo. Và tất nhiên, khi đi vào
nghiệp vụ, thời hạn dự báo của các nhân tố dự báo trong cách tiếp cận PP cải tiến và
phƣơng pháp PP chuẩn là hoàn toàn tƣơng tự, quan hệ về thời gian giữa nhân tố dự báo
và yếu tố dự báo vẫn đƣợc bảo toàn. Nói cách khác, cả hai phƣơng pháp PP đều không
tính đến sự phụ thuộc của độ chính xác của mô hình số đối với thời hạn dự báo nên
phƣơng pháp PP chuẩn và PP cải tiến cho kết quả tốt hơn đối vơi thời hạn dự báo ngắn
(khi mà sai số của mô hình số là nhỏ).
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2.2 Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Cơ sở dữ liệu bao gồm số liệu số liệu ảnh mây vệ tinh, số liệu tái phân tích cho
khu vực Biển Đông và vùng lân cận, bố số liệu một số nhân tố nhiệt động lực, số
liệu best-track
- Các chƣơng trình tính toán, phân tích và hiển thị các nhân tố nhiệt động lực
- Bộ bản đồ các đặc trƣng khí hậu của các nhân tố quy mô lớn trên khu vực Biển
Đông và vùng lân cận
- Hƣớng dẫn sử dụng bộ số liệu
- Báo cáo kết quả thử nghiệm áp dụng
- Báo cáo tổng kết đề tài
2.3. Tình hình đăng ký sơ hữu trí tuệ:
Đã đăng ký sở hữu trí tuệ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên môi trường.
Đề tài đã xây dựng đƣợc một bộ nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình thành
của XTNĐ trên Biển Đông bao gồm: nhiệt độ mặt nƣớc biển, độ đứt gió giữa hai mực
200mb và 850mb của hai thành phần gió kinh hƣớng và vĩ hƣớng, độ ẩm tƣơng đối giữa
500 và 700mb, năng lƣợng đối lƣu tiềm năng và phân kỳ mực 200mb, xoáy tƣơng đối
mực 850mb và nhiệt độ thế vị tƣơng đƣơng mực 850mb. Đề tài cũng đã xây dựng
phƣơng pháp xác định xác suất hình thành XTNĐ tổ hợp với việc sử dụng xác suất phát
hiện (POD) là các trọng số cho các nhân tố. Giá trị của các nhân tố đƣợc quy về hệ nhị
phân (0 và 1) với 0 khi giá trị của nhân tố X không nằm trong khoảng đặc trƣng tƣơng
ứng của nó, và là 1 khi giá trị nằm trong khoảng đặc trƣng.Xác suất tổ hợp này sau đó
đƣợc tạo ra dựa trên sản phẩm dự báo của mô hình số trị. Đây là sản phẩm đầu tiên hỗ trợ
cho dự báo viên trong việc dự báo sự hình thành của XTNĐ trên khu vực biển Đông.
2.5. Kết luận :
Đề tài đã xây dựng đƣợc một bộ số liệu cho 8 đặc trƣng: (1) độ đứt gió theo chiều
thẳng đứng của thành phần gió kinh hƣớng (u) (độ đứt gió u) và (2) vĩ hƣớng (v) (độ đứt
gió v) giữa hai mực 850 – 200 mb, (3) xoáy tƣơng đối mực 850 mb, (4) phân kỳ mực 200
mb, (5) năng lƣợng đối lƣu tiềm năng, (6) nhiệt độ thế vị tƣơng đƣơng, (7) độ ẩm tƣơng
đối tầng đối lƣu giữa và (8) nhiệt độ mặt nƣớc biển, và vai trò của hình thế rãnh áp thấp
khi XTNĐ hình thành với 398 cơn XTNĐ hình thành trên khu vực biển Đông có mở rộng
đến kinh tuyến 1400E từ năm 1980 đến năm 2009. Sau đó, các đặc trƣng thống kê của bộ
số liệu đƣợc tính toán để làm căn cứ xác định khoảng đặc trƣng cho sự hình thành của
xoáy thuận nhiệt đới, trong nghiên cứu này lấy giới hạn là cƣờng độ gió cấp 6 (25kts, hay
khoảng 13m/s), tƣơng đƣơng với cƣờng độ của áp thấp nhiệt đới để xác định thời gian và
vị trí hình thành của xoáy thuận nhiệt đới.
398 mẫu của mỗi đại lƣợng đã cho ta kết quả khoảng đặc trƣng cho 8 yếu tố lần
lƣợt là: độ xoáy 850mb trong khoảng (1,78x10-5; 4,70x10-5) (s-1), độ phân kỳ 200mb
trong khoảng (0,10x10-5; 1,20x10-5) (s-1), độ đứt gió u trong khoảng (-12,45; 2,18) (m/s),
và độ đứt gió v trong khoảng (-6,98; 3,90) (m/s), nhiệt độ mặt nƣớc biển trong khoảng
(28,25; 29,62) (độ C), nhiệt độ thế vị tƣơng đƣơng mực 850mb trong khoảng (330,71;
337,12) (độ K), năng lƣợng đối lƣu tiềm năng trong khoảng (1843,39; 2831,34) (J/kg) và
độ ẩm tƣơng đối tầng đối lƣu giữa trong khoảng (57,10; 79,07) (%)
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Để kết quả đề tài đƣợc đƣa vào ứng dụng trong nghiệp vụ một cách hiệu quả,
phƣơng pháp “dự báo hoàn hảo cải tiến” đã đƣợc sử dụng để khai thác số liệu từ các mô
hình dự báo số trị hiện có tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng tạo ra
bộ bản đồ của bộ nhân tố cũng nhƣ bản đồ tổ hợp xác suất để dự báo viên tham khảo
trong dự báo hàng ngày. Hơn nữa, đề tài cũng đã xây dựng đƣợc một quy trình sử dụng
thử nghiệm các sản phẩm của đề tài trong nghiệp vụ dự báo sự hình thành của XTNĐ tại
Phòng Dự báo Khí tƣợng Hạn ngắn, Trung tâm Dự báo Khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng
trong những tháng cuối mùa bão năm 2011.
Kết quả của đề tài gồm 2 sản phẩm chính, một là bộ nhân tố nhiệt động lực với các
khoảng đặc trƣng cho sự hình thành của XTNĐ trên khu vực biển Đông; và thứ hai là
một quy trình thử nghiệm để dự báo viên khai thác các kết quả đạt đƣợc của đề tài. Kết
quả này mới chỉ đƣợc kiểm chứng trong một thời gian ngắn nên cần có thêm thời gian để
tiếp tục sử dụng trong nghiệp vụ cũng nhƣ hiệu chỉnh các sản phẩm để thực sự trở thành
một công cụ hỗ trợ đắc lực cho dự báo viên trong nghiệp vụ dự báo khả năng hình thành
XTNĐ của một vùng áp thấp trên khu vực biển Đông.
2.6. Kiến nghị :
Đây mới chỉ là nghiên cứu đầu tiên của nhóm thực hiện trong lĩnh vực có liên quan
đến sự hình thành của XTNĐ nên kết quả nghiên cứu vẫn còn có những hạn chế và còn
nhiều vấn đề hiện nằm ngoài khuôn khổ của đề tài. Nhóm nghiên cứu mong muốn trong
thời gian tới sẽ tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về các nhân tố quy mô vừa cũng
nhƣ các nhân tố riêng lẻ khác nhƣ sóng đông, sóng Rossby, hiện tƣợng El Nino và La
Nina... cũng nhƣ tiếp tục kiểm chứng, hoàn thiện phƣơng pháp và tiến tới xây dựng đƣợc
một công cụ dự báo sử dụng trong nghiệp vụ dự báo bão, ATNĐ; ngoài ra, nhóm nghiên
cứu cũng mong muốn mở rộng ra các lĩnh vực khác có liên quan đến XTNĐ để tiếp tục
đóng góp cho sự phát triển chung của ngành Khí tƣợng thủy văn, trong đó có lĩnh vực dự
báo và đặc biệt là dự báo bão và áp thấp nhiệt đới.
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[5] NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO BIÊN TRIỀU CHO CÁC CỬA
SÔNG
(Mã số: TNMT.05.07)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khí tƣợng Thủy văn biển thuộc Viện
Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Xuân Hiển;
Email: nguyenxuanhien79 @gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Nguyễn Thị Lan, PGS.TS Phạm Văn
Huấn, TS. Hoàng Đức Cường, ThS. Lê Quốc Huy, ThS. Trần Duy Hiền, ThS. Dương
Ngọc Tiến, ThS. Phạm Văn Tiến, ThS. Khương Văn Hải, ThS. Nguyễn Thị Lan, ThS.
Đoàn Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, ThS. Hoàng Anh, KS. Nguyễn Thị
Phương.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- 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, nghiên cứu thí điểm cho hệ thống sông Hồng –
Thái Bình.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập các tài liệu liên quan đến nghiên cứu phƣơng pháp dự báo mực nƣớc
tại các cửa sông;
2. Thu thập các số liệu địa hình đáy biển và các số liệu hải văn phục vụ nghiên
cứu phƣơng pháp dự báo mực nƣớc triều;
3. Đo đạc, khảo sát bổ sung số liệu mực nƣớc tại các cửa sông (áp dụng cho khu
vực sông Hồng – Thái Bình), dự kiến đo liên tục 7 ngày tại các cửa sông trong
tháng 8/2010;
4. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng mô hình phân tích điều hòa từ chuỗi số liệu
mực nƣớc, dự báo mực nƣớc từ hằng số điều hòa;
5. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình số trị 2 chiều mô phỏng và dự báo mực nƣớc
tại các vùng cửa sông;
6. Nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố khí tƣợng, thủy hải văn đến dao động
mực nƣớc khu vực cửa sông;
7. Triển khai dự báo mực nƣớc triều tại khu vực cửa sông, đánh giá độ chính xác
của các kết quả dự báo;
8. Tổng hợp kết quả nghiên cứu và viết báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 492 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 492 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong vài thập kỷ gần đây, thiên tai đã và đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới với
mức độ ngày càng trầm trọng, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của
ngƣời dân và nền kinh tế xã hội. Công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai luôn đƣợc
coi là một công việc quan trọng, yêu cầu về các biện pháp giảm nhẹ đối với mọi loại
nguy cơ thiên tai ngày càng tăng. Các tiến bộ về khoa học kỹ thuật và sự hợp tác quốc tế
trên lĩnh vực thiên tai đƣợc đẩy mạnh, năng lực quản lý và điều hành của bộ máy Nhà
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nƣớc đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai cần phải trở nên chuyên nghiệp
và phản ứng kịp thời hơn. Xuất phát từ những yêu cầu trên, Chính phủ Việt Nam đã ban
hành "Chiến lƣợc Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020" với các
hành động cụ thể bởi sự kết hợp hài hòa giữa các giải pháp phi công trình và giải pháp
công trình làm cơ sở cho việc chỉ đạo và thống nhất hành động một cách nhất quán và
mạnh mẽ ở tất cả các cấp và cộng đồng. Trong Chiến lƣợc Quốc gia đã nêu rõ: Mục tiêu
cụ thể là: “Nâng cao năng lực dự báo bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, báo tin động đất,
cảnh báo sóng thần và các hiện tƣợng khí tƣợng, thuỷ văn nguy hiểm.” Trong kế hoạch
hành động đến năm 2020, Chiến lƣợc Quốc gia đã đề xuất chƣơng trình: “Nâng cao năng
lực dự báo, cảnh báo, trong đó, đối với sông Hồng - Thái Bình, cần phải “Tăng cƣờng
năng lực dự báo, cảnh báo lũ cho đồng bằng sông Hồng”.
Việc dự báo chính xác điều kiện biên, bao gồm biên thƣợng lƣu đến biên mực
nƣớc dƣới hạ lƣu, đều rất quan trọng trong việc dự báo mực nƣớc và lƣu lƣợng trên hệ
thống sông. Trong dự báo mực nƣớc tại cửa sông, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến dao
động mực nƣớc có tính tuần hoàn (thủy triều) thì thời gian dự báo có thể rất dài và độ
chính xác cũng cao. Tuy vậy, đối với việc dự báo biên mực nƣớc ở hạ lƣu nếu quan tâm
đến các yếu tố không tuần hoàn (nhƣ ảnh hƣởng của gió, áp suất, tƣơng tác sông – biển)
thì việc dự báo trở lên phức tạp hơn và thời gian dự báo cũng ngắn hơn rất nhiều do phụ
thuộc vào yếu tố dự báo khí tƣợng và tính phức tạp của quá trình thủy động lực và tƣơng
tác biển – khí quyển.
Trong các nghiên cứu trƣớc đây, biên mực nƣớc phía dƣới hoặc sử dụng hằng số
điều hòa tại chính các trạm thủy văn ở cửa sông để dự báo mực nƣớc, hoặc đƣợc tính từ
phƣơng trình tƣơng quan giữa mực nƣớc tại các trạm thủy văn với mực nƣớc tại trạm hải
văn cơ bản. Các phƣơng pháp này chứa đựng nhiều sai số, đặc biệt trong các thời kỳ mà
ảnh hƣởng của triều là nhỏ nhƣ trong thời kỳ mùa lũ hoặc có nhiều nhiễu động mực nƣớc
do các yếu tố phi tuần hoàn nhƣ gió mùa, bão, áp suất…
Đối với phƣơng pháp sử
dụng các mô hình 2-3 chiều để mô phỏng, dự báo mực nƣớc, các nghiên cứu theo hƣớng
này cũng rất đa dạng. Tuy vậy, các nghiên cứu này chủ yếu để dự báo mực nƣớc ven biển
do bƣớc lƣới tính toán là thô, tại khu vực cửa sông, nơi địa hình phức tạp và đƣơng bờ bị
chia cắt mạnh thì không dự báo đƣợc.
Do vậy, việc xây dựng một bộ công cụ hoàn
chỉnh có thể dự báo mực nƣớc tại các cửa sông, đặc biệt tại các cửa sông thuộc hệ thống
sông Hồng-Thái Bình một cách nhanh chóng, thuận tiện và có thể dự báo tốt trong cả
trƣờng hợp các dao động mực nƣớc tuần hoàn và phi tuần hoàn là rất cần thiết, góp phần
làm nâng cao năng lực dự báo khí tƣợng thủy văn nói riêng và phục vụ nền kinh tế, an
ninh quốc phòng nói chung.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
Để giải quyết các mục tiêu nêu ra ở trên, đề tài đã áp dụng các phƣơng pháp
nghiên cứu sau:
- Phƣơng pháp thu thập, tổng hợp tài liệu:
Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng hợp các
nguồn tài liệu, tƣ liệu, số liệu thông tin có liên quan một cách có chọn lọc; từ đó, đánh giá
chúng theo yêu cầu và mục đích nghiên cứu.
- Phƣơng pháp điều tra khảo sát thực địa:
Các phƣơng pháp nghiên cứu khảo sát thực địa nhằm thu thập, đo đạc bổ sung các
số liệu, tài liệu thực tế tại cái khu vực thiếu số liệu, đặc biệt cho các vị trí tại khu vực cửa
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sông. Đề tài sẽ sử dụng các phƣơng pháp điều tra tổng hợp để tiến hành điều tra, khảo sát
thực địa kết hợp với việc nghiên cứu, phân tích trong phòng.
- Phƣơng pháp phân tích, xử lý, tính toán các yếu tố khí tƣợng- thuỷ văn:
Phƣơng pháp này dùng để tính toán, nghiên cứu chế độ và các đặc trƣng khí
tƣợng, thủy văn, hải văn. Các số liệu khí tƣợng, thủy văn sau khi đƣợc thu thập sẽ đƣợc
phân tích, xử lý, tính toán để có đƣợc các dạng dữ liệu phù hợp cho đầu vào của các mô
hình toán.
- Phƣơng pháp chuyên gia:
Phƣơng pháp chuyên gia đƣợc coi là một phƣơng pháp quan trọng và hiệu quả
trong việc thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu nói chung hiện nay. Phƣơng pháp này
huy động đƣợc kinh nghiệm và hiểu biết của nhóm chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu, từ
đó, các kết quả có tính thực tiễn và khoa học cao, tránh đƣợc những trùng lặp với những
nghiên cứu đã có, đồng thời kế thừa các thành quả nghiên cứu đã đạt đƣợc. Phƣơng pháp
này đƣợc thực hiện thông qua các buổi hội thảo, tham vấn ý kiến của các chuyên gia
trong các lĩnh vực liên quan.
- Phƣơng pháp mô hình hoá:
Hiện nay, phƣơng pháp mô hình toán đang đƣợc sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh
vực, trong đó có lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trƣờng. Đây là phƣơng pháp hiện
đại, phát triển mạnh trong mấy chục năm trở lại đây ở nƣớc ta cũng nhƣ trên thế giới. Nội
dung của phƣơng pháp là xây dựng hoặc ứng dụng các mô hình toán học để mô phỏng
các quá trình động lực biển, các quá trình tƣơng tác khí quyển - đại dƣơng, các quá trình
biến đổi của các trƣờng khí tƣợng trên biển,...Việc áp dụng phƣơng pháp này đòi hỏi kiến
thức liên ngành của nhiều chuyên gia và phải qua nhiều bƣớc nhƣ lựa chọn, xây dựng mô
hình, hiệu chỉnh xác định thông số của mô hình và cuối cùng là ứng dụng mô hình để
đánh giá, dự báo. Các mô hình toán ngày càng chứng tỏ là một công cụ mạnh và đắc lực
bởi khả năng cho kết quả tính toán nhanh, giá thành rẻ, phạm vi ứng dụng rộng, dễ dàng
thay đổi các kịch bản bài toán, nhất là trong việc tính toán, mô phỏng các hệ thống lớn.
- Phƣơng pháp ứng dụng kỹ thuật viễn thám và GIS:
Phƣơng pháp kỹ thuật Viễn thám và GIS cho phép nghiên cứu sự phân bố không
gian các yếu tố KTTV ảnh hƣởng tới môi trƣờng của khu vực nghiên cứu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
1. Bộ số liệu của về khí tƣợng, hải văn tại các trạm hải văn tại khu vực nghiên cứu,
bộ số liệu về mực nƣớc tại các trạm khảo sát bổ sung trong 7 ngày.
2. Bộ thông số mô hình dự báo mực nƣớc triều cho các vùng cửa sông. Mô hình xây
dựng cho khu vực nghiên cứu đã đƣợc điều chỉnh phù hợp với mục đích dự báo thủy triều
cho các cửa sông
3. Bộ hằng số điều hòa tại các cửa sông thuộc hệ thống sông Hồng – Thái Bình.
4. Các báo cáo chuyên đề về phƣơng pháp dự báo biên triều cho các cửa sông.
5. Báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết đề tài.
- Các công bố khoa học:
1. Trần Thục, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Hồng Thái. Nghiên cứu ảnh hƣởng của mực
nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Hồng –
Thái Bình. Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, số 583 (2010), tr 7-14;
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2. Nguyen Xuan Hien, Dinh Van Uu, Tran Thuc, Pham Van Tien, Study on wave
setup with the storm surge in Hai Phong coastal and stuarine region VNU, Journal of
Science, Earth Sciences Volume 26 No2, 82, 2010.
- Công tác đào tạo sau đại học:
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Đã đƣợc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ
Quốc gia cấp chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
bộ, tên đề tài: “Nghiên cứu phƣơng pháp dự báo biên triều cho các cửa sông”, số đăng
ký: 2012. 04-405/KQNC.
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường
Kết quả của đề tài đã góp phần bổ sung thêm nguồn dữ liệu, số liệu và phƣơng
pháp dự báo hiện đại, khách quan và sẽ góp phần dự báo chính xác hơn mực nƣớc triều,
trong đó có phục vụ cho dự báo nghiệp vụ lũ trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình. Việc
áp dụng nghiên cứu này sẽ giúp tăng độ chính xác của kết quả dự báo, kéo dài hơn thời
gian dự báo trong một số trƣờng hợp và giúp quá trình tác nghiệp đƣợc nhanh chóng hơn.
Dự báo tốt các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm, trong đó có mực nƣớc triều, đặc biệt trong
những thời kỳ có bão, gió mùa sẽ góp phần hạn chế những thiệt hại do bão, nƣớc dâng do
bão gây ra, phục vụ cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở nƣớc ta.
2.6. Kết luận;
Nghiên cứu, tính toán và dự báo mực nƣớc triều tại các cửa sông rất quan trọng và
cần thiết, ảnh hƣởng một cách trực tiếp tới nhiều hoạt động kinh tế của con ngƣời, trƣớc
hết là các ngành vận tải biển, xây dựng công trình trên biển và ven bờ, công trình bảo vệ
bờ, hệ thống tƣới tiêu nông nghiệp vùng ven bờ, cấp thoát nƣớc thành phố ven biển, công
tác phòng chống thiên tai liên quan đến bão, lũ và nƣớc dâng trong bão ở những vùng ven
bờ biển và đặc biệt, nó cũng mang yếu tố quyết định đến sinh hoạt và sản xuất của nhân
dân và doanh nghiệp sinh sống và hoạt động ven biển. Kết quả của đề tài đã góp phần bổ
sung thêm nguồn dữ liệu, số liệu và phƣơng pháp dự báo hiện đại, khách quan do đó góp
phần dự báo chính xác hơn mực nƣớc triều, trong đó có phục vụ cho dự báo nghiệp vụ lũ
trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình. Việc áp dụng nghiên cứu này sẽ giúp tăng độ chính
xác của kết quả dự báo, kéo dài hơn thời gian dự báo trong một số trƣờng hợp và giúp
quá trình tác nghiệp đƣợc nhanh chóng hơn. Dự báo tốt các hiện tƣợng thời tiết nguy
hiểm, trong đó có mực nƣớc triều, đặc biệt trong những thời kỳ có bão, gió mùa sẽ góp
phần hạn chế những thiệt hại do bão, nƣớc dâng do bão gây ra, phục vụ cho công tác
phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở nƣớc ta.
Các kết quả chủ yếu của đề tài là:
1. Đề tài đã thực hiện thành công chuyến khảo sát, thu đƣợc chuỗi số liệu mực nƣớc
cho các cửa sông;
2. Đề tài cũng đã thu thập các số liệu địa hình khu vực cửa sông, ven biển và cập
nhật các số liệu khí tƣợng thủy văn, các số liệu mới và có chất lƣợng, độ tin cậy cao;
3. Đã ứng dụng phƣơng pháp phân tích điều hòa thủy triều để xây dựng bộ hằng số
điều hòa thủy triều và dự báo mực nƣớc triều cho 9 cửa sông thuộc đồng bằng sông Hồng
– Thái Bình;
4. Đã đề xuất và ứng dụng thành công bộ mô hình số trị với mô hình MM5 dự báo
và tính toán trƣờng khí tƣợng và bộ mô hình MIKE do Viện Thủy lực Đan Mạch (DHI
phát triển) tính toán thủy động lực cho kết quả hiệu chỉnh và kiểm nghiệm có độ tin cậy
cao. Các kết quả dự báo từ mô hình và từ phân tích điều hòa cho thấy sự tƣơng đồng cao;
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5. Có hai bài báo có liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc xuất bản
trên các tạp chí Khí tƣợng Thủy văn và Tạp chí Khoa học Tự nhiên:
- Trần Thục, Nguyễn Xuân Hiển, Trần Hồng Thái. Nghiên cứu ảnh hƣởng của mực
nƣớc biển dâng do biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Hồng –
Thái Bình. Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, số 583 (2010), tr 7-14;
- Nguyen Xuan Hien, Dinh Van Uu, Tran Thuc, Pham Van Tien, Study on wave
setup with the storm surge in Hai Phong coastal and stuarine region VNU, Journal of
Science, Earth Sciences Volume 26 No2, 82, 2010.
6. Đã thử nghiệm ứng dụng kết quả dự báo biên triều trong công tác dự báo mực
nƣớc tác nghiệp tại Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng và bƣớc đầu đã
cho kết quả khả quan.
Bên cạnh những kết quả thu đƣợc, do hạn chế về thời gian và kinh phí, đề tài còn có
một số điểm còn khiếm khuyết nhƣ sau:
1. Chuỗi số liệu mực nƣớc đo đạc trong 7 ngày còn ngắn, nên bộ hằng số điều hòa
thu đƣợc chƣa thực sự hoàn hảo, nếu có chuỗi số liệu dài hơn sẽ cung cấp đƣợc bộ hằng
số điều hòa với số sóng triều nhiều hơn. Cũng vì lý do này mà thời gian hiệu chỉnh và
kiểm nghiệm mô hình còn ngắn, cho nên còn có những nghi ngại về sự đại diện của bộ
thông số của mô hình;
2. Không có chuỗi số liệu thực tế để kiểm chứng công tác dự báo bằng mô hình số
trị, đặc biệt trong điều kiện khí tƣợng bất thƣờng.
3. Đã ứng dụng kết quả dự báo biên triều trong công tác dự báo mực nƣớc tác
nghiệp tại Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng nhƣng chƣa ứng dụng tại
Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng.
2.7. Kiến nghị .
Đây là đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ trong việc dự báo mực
nƣớc biên triều và thực hiện cho khu vực đồng bằng sông Hồng – Thái Bình. Bƣớc đầu
cho thấy những kết quả tốt, để có thể triển khai ứng dụng các kết quả thu đƣợc của đề tài,
chúng tôi có một số kiến nghị sau:
1. Kết nối bộ mô hình số trị MIKE 21FM với bộ mô hình MIKE 11 trong dự báo lũ
cho hệ thống sông Hồng Thái Bình;
2. Thực hiện nghiên cứu áp dụng cho các cửa sông khác;
3. Tiếp tục ứng dụng kết quả dự báo biên triều trong công tác dự báo mực nƣớc tác
nghiệp tại Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng và thử nghiệm ứng dụng
trong công tác dự báo tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng.
4. Mực nƣớc tổng cộng tại khu vực cửa sông còn có sự đóng góp của nƣớc dâng do
sóng, đặc biệt trong những thời kỳ có nhiều động mạnh nhƣ gió mùa, bão, áp thấp nhiệt
đới. Nghiên cứu này chƣa xét đến nƣớc dâng do sóng và mực nƣớc tổng cộng cho khu
vực cửa sông. Do vậy, trong thời gian tới, cần có những nghiên cứu về các hiện tƣợng
này trong dự báo mực nƣớc nhằm góp phần nâng cao độ tin cậy của kết quả dự báo.
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[6] 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
(Mã số: TNMT.05.08)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng/ thuộc
Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Ngọc Tĩnh;
Email:tinh.dangngoc@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: KS. Trần Tuyết Mai, TS. Lê Đức, CN. Nguyễn
Mạnh Linh, ThS Nguyễn Thị Xuyên.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu sử dụng các thành quả của công nghệ
mới hiện đại là các số liệu thu thập đƣợc từ vệ tinh, các dự báo mƣa số trị vào trong dự
báo thủy văn sông ngòi, đặc biệt ở nơi thiếu hoặc không có số liệu.
- Mục tiêu cụ thể của đề tài là ứng dụng các số liệu vệ tinh, mƣa số trị kết hợp với
các số liệu mặt đất có thể khai thác hiện nay tại Trung tâm Dự báo KTTV TƢ theo các
nguồn khác nhau trong nghiệp vụ dự báo thủy văn tác nghiệp nhằm nâng cao chất lƣợng
và thời gian dự kiến dự báo quá trình lũ từ 1 đến 3 ngày cho 10 vị trí chính trên hệ thống
sông Hồng-Thái Bình.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Các nội dung chính của đề tài bao gồm:
1. Báo cáo tổng thuật tài liệu của đề tài
2. Thu thập, xử lý số liệu: Nghiên cứu thu thập, khai thác các nguồn số liệu ƣớc
lƣợng mƣa vệ tinh, GIS, mƣa số trị kết hợp các số liệu bề mặt 4-10 năm gần đây cho lƣu
vực hệ thống sông Hồng, Thái Bình.
3. Nghiên cứu chuyển đổi các định dạng số liệu khác nhau về định dạng chuẩn
theo yêu cầu đầu vào của các mô hình thủy văn, thủy lực
4. Nghiên cứu xây dựng các phƣơng án, sơ đồ tính toán, kết nối với mô hình thủy
lực với thời gian dự kiến 1-3 ngày cho hệ thống sông Hồng-Thái Bình bằng mô hình thủy
văn, hiệu chỉnh (các năm 2008-2009); kiểm nghiệm (năm 2010) và thử nghiệm (năm
2011) cho 10 vị trí dự báo chính: Hoà Bình, Yên bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Vụ Quang,
Hà Nội, Đáp Cầu, Phủ Lạng Thƣơng, Lục Nam, Phả Lại.
5. Hiệu chỉnh (các năm 2008-2009), kiểm nghiệm (năm 2010) các thông số của
mô hình dự báo thủy văn, thủy lực và thử nghiệm (năm 2011) cho các hệ thống sông với
đầu vào là số liệu vệ tinh, mƣa dự báo số trị, kết hợp với số liệu bề mặt
6. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Flood Watch (FW) của Viện Thủy lực Đan
Mạch (DHI) cho hệ thống sông Hồng-Thái Bình
7. Nghiên cứu xây dựng các phần mềm hỗ trợ dự báo từ khâu thu nhận, kiểm tra,
kết nối các loại số liệu đầu vào, đến khâu kết xuất các kết quả đầu ra, hiệu chỉnh, đánh
giá kết quả dự báo và công nghệ dự báo tác nghiệp.
8. Báo cáo các chuyên đề và báo cáo tổng kết đề tài.
1.6. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011
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1.7. Kinh phí phê duyệt: 780 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 780 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Mạng lƣới đo đạc và điện báo KTTV bề mặt tuy đƣợc đầu tƣ, mở rộng, nâng cấp
nhƣng vẫn còn nhiều hạn chế về mặt số lƣợng, phân bố không đều trên lƣu vực, thƣờng
tập trung ở hạ lƣu, thƣa hoặc không có ở vùng thƣợng lƣu, vùng núi hiểm trở, cách ly;
nơi thƣờng là các nguồn phát sinh mƣa lũ; đặc biệt không có số liệu ở vùng lãnh thổ
ngoài Việt Nam. Trong khi đó các công nghệ vệ tinh và các mô hình dự báo mƣa số trị đã
và đang phát triển mạnh mẽ, cho phép khai thác các thông tin liên quan đến KTTV và lƣu
vực, bao trùm toàn bộ các lƣu vực sông, nhất là ở vùng thiếu hoặc không có số liệu. Việc
sử dụng các thông tin, số liệu này trong dự báo thủy văn cho phép nâng cao chất lƣợng và
kéo dài thời gian dự kiến của các thông tin dự báo.Tuy nhiên số liệu bề mặt cũng cần có
để tiến hành hiệu chỉnh, so sánh với các số liệu vệ tinh và nhƣ một nguồn dự trữ, bổ sung
khi mất các tín hiệu vệ tinh. Do đó cần thiết nghiên cứu khai thác, ứng dụng các số liệu
vệ tinh và các mô hình dự báo mƣa số trị để tăng cƣờng năng lực, hiện đại hóa các công
cụ dự báo thủy văn, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các hoạt động kinh tế,
xã hội.
Trong những năm gần đây, trên thế giới các sản phẩm ƣớc lƣợng mƣa từ vệ tinh
(sau đây gọi tắt là mƣa vệ tinh), mƣa dự báo số trị ngày càng đƣợc quan tâm, đầu tƣ, mở
rộng và nâng cao chất lƣợng về độ phân giải theo không gian cũng nhƣ theo thời gian. Sự
phát triển của mạng lƣới quan trắc, điều tra, khảo sát địa hình, địa chất, sử dụng đất, thảm
phủ và đo đạc KTTV bề mặt, đặc biệt là đo đạc tự động, tạo cơ sở vững chắc cho các số
liệu viễn thám, số trị đƣợc hiệu chỉnh và nâng cao độ chính xác. Cùng với khả năng đƣợc
tiếp cận các sản phẩm dự báo mƣa số trị, ƣớc lƣợng mƣa cũng nhƣ thu thập các số liệu
bề mặt khác từ vệ tinh, việc nâng cao độ chính xác và kéo dài thời gian dự kiến của dự
báo thuỷ văn là hoàn toàn có cơ sở.
Các công trình gần đây nghiên cứu tính toán, dự báo thủy văn cho hệ thống sông
Hồng – Thái Bình trên cơ sở số liệu KTTV bề mặt, hoặc có sử dụng số liệu viễn thám,
GIS hay mƣa số trị phần lớn áp dụng cho các lƣu vực bộ phận thuộc hệ thống sông. Các
mô hình thuỷ văn chủ yếu sử dụng mô hình có thông số tập trung, chƣa phản ảnh đúng
quá trình mƣa phân bố không đều trên các lƣu vực sông. Khi các trận mƣa phân bố không
đều khác nhau trên lƣu vực sẽ tạo ra các trận lũ khác nhau mặc dù lƣợng mƣa trung bình
lƣu vực của chúng có thể nhƣ nhau. Các yếu tố mặt đệm nhƣ độ ẩm đất, sử dụng đất, địa
hình... cũng thay đổi theo không gian trên lƣu vực. Vấn đề này các mô hình thủy văn có
thông số tập trung không thể xử lý, mô phỏng đƣợc và dự báo biên trên bằng các mô hình
này sẽ có sai số lớn khi mƣa phân bố không đều trên lƣu vực dự báo. Các dự báo quá
trình lũ trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình hiện nay chủ yếu đƣợc tiến hành cho thời
gian dự kiến từ 12 giờ, 24 giờ đến 36 giờ, 48 giờ tùy theo từng vị trí ở thƣợng lƣu hay hạ
lƣu.
Để nâng cao chất lƣợng dự báo lũ và kéo dài thời gian dự kiến cần sử dụng mô
hình thủy văn mƣa rào – dòng chảy để dự báo cho các tuyến trên và gia nhập khu giữa,
trong đó có sử dụng dự báo mƣa cho thời gian dự kiến và các số liệu mƣa có thể khai
thác đƣợc cho những vùng thiếu hoặc không có số liệu mƣa thực đo.
Do đó cần sử dụng mô hình thuỷ văn có thông số phân phối có khả năng cho phép
sử dụng trực tiếp các sản phẩm mƣa vệ tinh, GIS, mƣa số trị, cho bức tranh phân bố theo
không gian của các yếu tố hình thành dòng chảy gần với thực tế hơn. Các số liệu, mô
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hình trên cũng luôn đƣợc đổi mới, cải tiến, cập nhật sự biến đổi của các yếu tố địa lý theo
không gian và thời gian trên lƣu vực các hệ thống sông. Vì vậy cần nghiên cứu sử dụng
các loại số liệu mới từ vệ tinh, GIS, mƣa dự báo số trị và số liệu KTTV bề mặt trên phạm
vi toàn lƣu vực của hệ thống sông Hồng – Thái Bình, nhằm tạo ra một công cụ dự báo
hiện đại, sử dụng đƣợc các tiến bộ kỹ thuật mới, phát huy đƣợc những đầu tƣ của Nhà
nƣớc trong những đề tài đã thực hiện trƣớc đây, nâng cao chất lƣợng và thời gian dự kiến
của dự báo thủy văn, nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các hoạt động kinh tế,
xã hội cũng nhƣ công tác phòng chống lũ lụt, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Mô hình
thủy văn thông số phân bố IFAS đƣợc chọn trong đề tài vì chủ nhiệm và 1 số cộng tác
viên đã đƣợc huấn luyện và thử nghiệm với một số lƣu vực cho kết quả khá khả quan,
nhất là khu vực thiếu hoặc không có số liệu. Mô hình IFAS cũng đƣợc ICHARM đào tạo,
chuyển giao cho các kỹ sƣ, dự báo viên của Việt Nam thông qua hai khóa huấn luyện tại
Nha Trang và Hà Nội. Hệ thống IFAS cho phép trực tiếp sử dụng số liệu ƣớc lƣợng mƣa
từ vệ tinh hoặc mƣa bề mặt nhƣ số liệu đầu vào; phân tích, tính toán dòng chảy trên cơ sở
mô hình thủy văn thông số phân phối; có khả năng tự thiết lập mô hình tính toán dòng
chảy trên cơ sở số liệu GIS, viễn thám nhƣ địa hình, sử dụng đất, loại đất, thảm thực vật
và hiển thị các kết quả ở dạng đồ thị, bảng biểu hay bản đồ cũng nhƣ cảnh báo lũ tự động.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Đề tài đã sử dụng các phƣơng pháp, kỹ thuật mới nhƣ tự động truy cập, khai thác
và xử lý các số liệu GIS, viễn thám, mƣa vệ tinh, mƣa dự báo số trị trên mạng internet,
FTP; đƣa các số liệu đã xử lý vào các mô hình thủy văn-thủy lực, cơ sở dữ liệu tác
nghiệp. Ngoài ra, sử dụng các phƣơng pháp truyền thống khác nhƣ:
- Phƣơng pháp thu thập, xử lý, tổng hợp tài liệu; thực hiện trên cơ sở kế thừa, thu
thập các nguồn tài liệu, xử lý, phân tích, kiểm tra và tổng hợp một cách chọn lọc, đánh
giá và sử dụng chúng cho yêu cầu, mục đích nghiên cứu
- Phƣơng pháp chuyên gia thực hiện thông qua các hội thảo, xin ý kiến đóng góp
của các chuyên gia trong, ngoài nƣớc, huy động đƣợc hiểu biết, kinh nghiệm của các
chuyên gia trong các lĩnh vực cần nghiên cứu, tránh đƣợc những trùng lặp với những
nghiên cứu đã có, đồng thời kế thừa đƣợc những thành quả đã đạt đƣợc.
- Phƣơng pháp mô hình hóa ứng dụng và xây dựng các mô hình toán lý để mô
phỏng các quá trình thủy văn, thủy lực trên lƣu vực sông, nhƣ một công cụ hiện đại, hỗ
trợ đắc lực cho dự báo thủy văn
Kế thừa các kết quả điều tra, khảo sát, nghiên cứu liên quan đã có để chọn lọc, sử
dụng, tiếp tục các nghiên cứu đã có, tránh trùng lặp.Sử dụng các phƣơng pháp xử lý số
liệu ƣớc lƣợng mƣa vệ tinh, viễn thám từ các nguồn khác nhau. Sử dụng các phần mềm
GIS: thu thập, xử lý, số hoá các bản đồ địa hình, chất đất, sử dụng đất, các mặt cắt ngang,
trắc dọc sông Hồng –Thái Bình và các nhánh sông chính, các số liệu KTTV. Tiếp nhận
và nghiên cứu ứng dụng hệ mô hình IFAS, NAM, MIKE-11, Flood Watch; huy động sự
tham gia của các dự báo viên.
Mô hình IFAS sử dụng để dự báo các biên trên là lƣu lƣợng cho hệ thống thủy lực
Flood Watch; trong đó có các mô đun xử lý số liệu mƣa vệ tinh, số liệu địa hình, thảm
phủ, sử dụng đất, mƣa dự báo, xử lý hồ chứa
Flood Watch đƣợc sử dụng nhƣ công cụ quản lý, điều khiển công nghệ dự báo lũ
cho toàn hệ thống, trong đó có phần xử lý bổ sung kết nối các loại cơ sở dữ liệu, dữ liệu
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trên nền GIS chiến lƣợc vận hành các hồ chứa theo các quy trình liên hồ chứa, hiệu chỉnh
sai số dự báo theo mô đun đồng hóa số liệu.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu vệ tinh (địa hình, bản đồ số cao độ, lớp phủ, lớp đất, sử dụng đất
năm 2007 với độ phân giải 1km), các số liệu ƣớc lƣợng mƣa vệ tinh, mƣa dự báo số trị
(2008-2011), mƣa bề mặt và mực nƣớc 6 giờ (2002-2011).Các bản đố số địa hình (DEM)
tỷ lệ 1/50000 độ phân giải 30m, sử dụng đất tỷ lệ 1/100000, thảm phủ mặt đất tỷ lệ
1/100000, phát hành năm 2008
+ Các bộ thông số hiệu chỉnh cho các mô hình thủy văn, thủy lực cho 10 vị trí
chính trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình
+ Phần mềm hỗ trợ tác nghiệp tính toán, dự báo thủy văn và hƣớng dẫn sử dụng ,
mã nguồn
+ Phần mềm công nghệ dự báo quá trình lũ 1-3 ngày cho 10 vị trí chính trên hệ
thống sông Hồng-Thái Bình, mã nguồn
+ Quy trình dự báo và Hƣớng dẫn sử dụng quy trình
+ Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp chí khoa
học, năm công bố....):
+Bài báo “Applying Satellite Data, Numerical Rainfall Forecast, Combining with
Ground Observations in Flood Forecasting for the Red River System” - đăng trong tuyển
tập các báo cáo Hội nghị Viễn thám châu Á lần thứ 31, 31st Asian Conference on Remote
Sensing (ACRS 2010), 1 – 5 tháng 11 năm 2010, Hà Nội, Volume 2, ISBN 978-1-61782397-8, p. 1432.
+ Đăng trong tạp chí Journal of Environmental Science and Engineering, (JESE –
E20110830-04) ISSN 1934 – 8932, USA, David Publishing Company, V.2, October 2011
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ).
2.4. Kết luận:
Qua quá trình nghiên cứu thực hiện các nội dung đã đƣợc duyệt, dƣới đây là một
số kết quả đã đƣợc nghiên cứu và thực hiện trong đề tài:
1. Nghiên cứu tổng quan về các phƣơng pháp, mô hình dự báo lũ, khu vực nghiên
cứu và đi sâu vào phân tích các mô hình thuỷ văn thông số phân phối. Từ đó, đƣa ra
hƣớng nghiên cứu và lựa chọn các mô hình ứng dụng dự báo lũ trên cơ sở kết hợp các
loại số liệu mƣa vệ tinh, mƣa dự báo số trị và số liệu bề mặt trong dự báo lũ.
2. Đã thu thập, xử lý, đồng bộ hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu cho các số liệu thực
đo bề mặt bao gồm mƣa tại 200 trạm, mực nƣớc tại 90 trạm trong mùa lũ từ 2002 đến
2011 ; các số liệu thu thập từ vệ tinh nhƣ DEM, sử dụng đất, lớp phủ từ Global Map năm
2007, bổ sung bản đồ số DEM, sử dụng đất và lớp phủ năm 2008 cho lƣu vực sông Hồng
– Thái Bình ; số liệu mƣa vệ tinh TRMM (2002-2011), GSMaP, QMorph/CMorph từ
2008 đến 2011 ; số liệu mƣa dự báo số trị 72 giờ của 3 mô hình HRM, ETA, GSM trong
mùa lũ từ 2008 đến 2011.
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3. Xây dựng đƣợc các phần mềm chuyển đổi các loại số liệu trong cơ sở dữ liệu về
các định dạng theo yêu cầu của mô hình thuỷ văn, thuỷ lực.
4. Xây dựng và lựa chọn đƣợc các bộ thông số tối ƣu cho mô hình thủy văn IFAS
áp dụng cho các lƣu vực sông Đà, sông Lô, sông Thao, sông Thái Bình
5. Nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn đƣợc các sơ đồ tính toán, các bộ thông số tối
ƣu mô hình dự báo thủy văn, thủy lực cho các hệ thống sông với đầu vào là số liệu vệ
tinh, mƣa dự báo số trị, kết hợp với số liệu bề mặt
6. Ứng dụng đƣợc bộ phần mềm Flood Watch trong điều hành vận hành các hồ
chứa và dự báo lƣu lƣợng đến các hồ chứa.
7. Xây dựng đƣợc một bộ các chƣơng trình phần mềm kiểm tra các loại số liệu và
công nghệ hoàn chỉnh để phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ.
8. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đƣợc công bố bằng một bài báo trên một tạp
chí khoa học môi trƣờng của nƣớc ngoài và trong tuyển tập các báo cáo của Hội nghị
quốc tế về sử dụng số liệu vệ tinh; có 2 bài trình diễn ở Hội nghị quốc tế ; đã đào tạo,
chuyển giao cách ứng dụng IFAS cho các dự báo viên ở Trung tâm dự báo KTTV trung
ƣơng, Đài KTTV khu vực Đông Bắc (bao gồm cả 6 Trung tâm tỉnh), Đài KTTV khu vực
Tây Bắc, Tây Nguyên mỗi Đài 2 dự báo viên.
Từ những kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá cho các nội dung nghiên
cứu chính nói trên, chúng tôi rút ra một số kết luận nhƣ sau:
Việc ứng dụng và hiệu chỉnh IFAS đƣợc tiến hành trƣớc tiên cho từng lƣu vực cho
toàn mùa lũ từ 15/6 đến 15/10 để đánh giá sự ổn định trong mô phỏng dòng chảy của bộ
thông số, giảm ảnh hƣởng của điều kiện ban đầu trên lƣu vực xuống mức thấp nhất.
Trong dự báo tác nghiệp cũng cần mô phỏng ngay từ đầu mùa lũ để xác định điệu kiện
ban đầu ổn định, không phải chỉnh sửa các thông số xác định điều kiện ban đầu nếu chỉ
chạy mô hình khi bắt đầu có lũ, hay mô phỏng cho từng trận lũ.
Tuy nhiên, vì IFAS sử dụng mô hình thủy văn thông số phân bố nên thời gian
tính toán rất lâu 2 – 5 giờ cho mỗi lần tính cho từng lƣu vực tuỳ theo diện tích lƣu vực và
thời kỳ tính toán, khối lƣợng và thời gian tính toán rất lớn khi thời đoạn tính là từng giờ
và kích thƣớc ô lƣới bằng hoặc nhỏ hơn 1km với diện tích lƣu vực trên 100 000 km2.
Trƣớc tiên việc hiệu chỉnh, kiểm nghiệm mô hình dự báo đƣợc tiến hành với thời đoạn
tính 6 giờ và kích thƣớc ô lƣới thích hợp để đảm bảo thời gian ra đƣợc kết quả tính toán,
dự báo trong vòng 1-2 giờ. Việc chọn kích thƣớc ô lƣới tính toán thích hợp là 1km khi
diện tích lƣu vực dƣới 10 000 km2, 2-3 km khi lƣu vực rộng <40 000 km2 và 4 – 8 km khi
lƣu vực 50 000 – 100 000km2.
TRMM là ƣớc lƣợng mƣa vệ tinh toàn cầu có thể đƣợc sử dụng cho dự báo thuỷ
văn nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy văn Trung ƣơng. Tuy nhiên với thời
gian trễ hơn 10 giờ để thu đƣợc số liệu và xử lý số liệu chỉ thích hợp để mô phỏng cho
thời kỳ tiền dự báo hoặc khu vực hoàn toàn không có số liệu mƣa hay áp dụng cho các
nghiên cứu mô phỏng các hiện tƣợng khí tƣợng thuỷ văn để hiệu chỉnh các mô hình dự
báo hạn vừa, hạn dài.
Do độ phân giải cao nên số liệu vệ tinh GSMaP gặp phải vấn đề nhiễu do địa hình
hoặc độ trễ tín hiệu từ lúc vệ tinh bay qua cho đến khi trạm nhận đƣợc tín hiệu. Về mặt
không gian GSMaP bao phủ cả một vùng rộng lớn, nhƣng về thời gian GSMaP có sự sai
lệch so với số liệu trạm bề mặt vì thế số liệu vệ tinh GSMaP chƣa thể thay thế cho các
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quan trắc tại trạm bề mặt, mà chỉ sử dụng để bổ sung nguồn số liệu còn thiếu hoặc nơi
mà ta không có các trạm quan trắc mƣa thông thƣờng.
Số liệu mƣa vệ tinh TRMM có độ phân giải thô (0,250) nên thƣờng cho kết quả
mô phỏng dòng chảy kém, mặt khác có độ trễ lớn sau 18-24 giờ, không đảm bảo để cập
nhật đến thời điểm dự báo. Số liệu mƣa QMORPH có khối lƣợng cần xử lý lớn nên tính
toán chậm, thƣờng hay bị mất, thiếu, gián đoạn số liệu và cho kết quả mô phỏng cũng
không tốt vì độ phân giải cũng thô (0,250). Nhƣ vậy chỉ còn lại số liệu mƣa GSMaP với
độ phân giải 0,10 và thời gian trễ 4 giờ, đồng thời cho kết quả mô phỏng dòng chảy tốt
nhất. Do đó khuyến cáo tốt nhất sử dụng GSMaP cùng kết hợp với số liệu bề mặt và số
liệu dự báo mƣa số trị để dự báo dòng chảy lũ cho hệ thống sông Hồng – Thái Bình.
Các kết quả đầu ra của mô hình thuỷ văn đƣợc sử dụng làm các biên trên cho mô
hình thuỷ lực Mike 11, cùng với mô đun đồng hoá số liệu (cập nhật sai số) trong Mike 11
cho phép nâng cao độ chính xác và mức đảm bảo của dự báo. Các sơ đồ tính, số liệu của
mô hình thuỷ lực Mike 11 chủ yếu kế thừa từ các đề tài đã thực hiện trƣớc tại Trung tâm
dự báo KTTV trung ƣơng, cập nhật các số liệu các mặt cắt ngang mới năm 2007 cho
sông Đà, một số vị trí khác có số liệu đo mới nhƣ sông Đà từ biên giới đến hồ Hoà Bình,
Tuyên Quang, Vụ Quang. Hà Nội, Thƣợng Cát…
Ngoại trừ năm 2008 xảy ra đợt lũ vừa vào tháng 8 và 1 đợt lũ lớn cuối tháng 10 đầu tháng 11, các năm từ 2009 đến 2011 ở Bắc Bộ xảy ra rất ít lũ và đều lũ nhỏ nên
không có điều kiện hiệu chỉnh, kiểm nghiệm đƣợc nhiều số liệu mƣa vệ tinh, mƣa dự báo
số trị kết hợp với số liệu bề mặt với nhiều trận lũ, các trận lũ lớn. Điều đó cũng ảnh
hƣởng lớn đến độ tin cậy của các bộ thông số cũng nhƣ mức đảm bảo tính thuyết phục,
cơ sở khoa học, thực tế của các kết quả mà đề tài thu đƣợc.
2.5. Kiến nghị:
Trong thời gian thực hiện đề tài, bộ chƣơng trình dự báo lũ trên cơ sở số liệu vệ
tinh, mƣa dự báo số trị kết hợp số liệu bề mặt đã đƣợc xây dựng cho toàn bộ hệ thống
sông Hồng – Thái Bình. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu vẫn còn một số tồn tại
không tránh khỏi và có một số kiến nghị sau:
1. Một trong các khó khăn ứng dụng IFAS là cần có máy tính tốc độ tính toán
nhanh (RAM trên 4 GB), có ổ đĩa cứng lớn vài trăm GB cùng IP tĩnh, internet tốc độ cao
mới chủ động tải số liệu mƣa vệ tinh để thực hiện dự báo trong tác nghiệp. IFAS đã cập
nhật phiên bản mới hơn 2011 với nhiều cải tiến tính toán nhanh hơn cho hệ điều hành
Windows 64bit nhƣ Vista, Win7, có một số công cụ hỗ trợ cho tác nghiệp do đó cần
chuyển sang thử nghiệm phiên bản mới chạy trên nền Windows 64 bit, tiếp tục hoàn
thiện các kết quả nghiên cứu của đề tài để ứng dụng trong dự báo tác nghiệp.
2. Phần mềm Flood Watch và Mike phiên bản năm 2007 mà Bộ đã đầu tƣ mua bản
quyền không hoạt động đƣợc trong môi trƣờng windows 64 bit (môi trƣờng phổ biến hiện
nay nhƣ win 7) cũng là một hạn chế khi muốn sử dụng 64 bit để nâng tốc độ tính toán mô
phỏng và kết nối giữa 2 hệ thống mô hình thuỷ văn, thuỷ lực. Do vậy để kết nối phiên
bản mới IFAS với mô hình thuỷ lực Mike 11 64 bit cần đầu tƣ mua bản quyền của phiên
bản mới năm 2012 của phần mềm Mike cho phép tính toán nhanh hơn trong môi trƣờng
64 bit hoặc tính trên máy tính bó song song.
3. Một hạn chế trong việc sử dụng mô hình thuỷ văn là cần có lƣu lƣợng, mực
nƣớc thực đo để xây dựng quan hệ lƣu lƣợng – mực nƣớc tại tuyến ra hay nhập lƣu để
kiểm nghiệm hoặc chuyển đổi từ lƣu lƣợng dòng chảy sang mực nƣớc tƣơng ứng, do đó
cần bổ sung đo lƣu lƣợng tại các tuyến sông cần thiết để có thể xây dựng đƣợc quan hệ
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mực nƣớc và lƣu lƣợng cho lƣu vực sông cần nghiên cứu dòng chảy, quản lý tài nguyên
nƣớc và dự báo lũ, kiệt. Các vị trí cần bổ sung đo lƣu lƣợng cụ thể là: trên sông Đà tại
Mƣờng Tè (hay sát biên giới Việt Trung), phía trên tuyến đập Lai Châu đang xây dựng,;
trên sông Lô-Gâm tại Hà Giang, Đồng Văn, Bắc Mê; trên sông Thao tại Ngòi Hút, Ngòi
Nhù; trên sông Thái Bình tại Bắc Cạn, Chợ Mới, Chi Lăng, Cầu Sơn.
4. Tiếp tục thử nghiệm các kết quả nghiên cứu của Đề tài cho các mùa lũ tiếp theo
để đƣa dần vào công tác dự báo nghiệp vụ nhƣ một công cụ hỗ trợ dự báo. Tƣ vấn,
chuyển giao cho các Đài KTTV khu vực, các Trung tâm KTTV tỉnh có nhu cầu ứng dụng
trong dự báo lũ, nhất là các sông không có hoặc thiếu số liệu thực đo KTTV.
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[7] 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
(Mã số: TNMT.05.09)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1 Tổ chức chủ trì đề tài:Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội
1.2 Chủ nhiệm đề tài:P S. TS. Nguyễn Viết Lành
Email: lanhmeteo@yahoo.com.vn
1.3 Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:P S. TS. Phạm Vũ Anh, TS. Chu Thị Thu
Hường, TS. Thái Thị Thanh Minh,ThS. Nguyễn Bình Phong, ThS. Phạm Minh Tiến, KS.
Lê Văn Ban
1.4 Mục tiêu chính của đề tài
Mục tiêu chính của đề tài là làm sáng tỏ hơn nguồn gốc, cấu trúc, quy luật
hoạt động, hệ quả thời tiết và tần suất xuất hiện của những hệ thống và hình thế thời
tiết chính ảnh hƣởng đến Việt Nam trên cơ sở chuỗi số liệu tái phân tích và số liệu
thám sát nhiều năm một cách đầy đủ, hệ thống để:
1. Củng cố và nâng cao nhận thức về khí tƣợng synop;
2. Làm tài liệu để nâng cao chất lƣợng đào tạo và đào tạo lại trong lĩnh vực khí
tƣợng synop, khí hậu học ở Việt Nam.
1.5 Nội dung nghiên cứu
1) Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu
2) Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc
3) Xây dựng và phân tích bộ bản đồ, giản đồ mặt cắt thẳng đứng
4) Nghiên cứu xác định hệ thống và hình thế thời tiết chính ảnh hƣởng đến Việt
Nam
5) Nghiên cứu xác định một số hình thế thời tiết nguy hiểm
1.6 Thời gian thực hiện
Từ tháng 1/2010đến tháng 12/2011 (24 tháng)
1.7 Kinh phí phê duyệt: 759.000.000đồng; Kinh phí thực hiện: 759.000.000đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1 Mở đầu
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với dịch vụ khí tƣợng thuỷ văn,
việc nâng cao chất lƣợng bản tin dự báo thời tiết có một ý nghĩa vô cùng to lớn đối với
ngành Khí tƣợng Thuỷ văn. Trong những năm qua, Ngành đã có những đầu tƣ mạnh mẽ
trong phát triển công nghệ cũng nhƣ những công trình nghiên cứu dự báo. Đặc biệt,
những đề tài nghiên cứu dự báo thời tiết và khí hậu bằng các mô hình số trị đƣợc tiến
hành một cách mạnh mẽ nên đến nay nhiều mô hình số trị đã và đang đƣợc ứng dụng để
dự báo nghiệp vụ. Vì vậy, công tác dự báo thời tiết trong những năm gần đây đã có nhiều
tiến bộ. Nghĩa là các phƣơng tiện, công cụ và thông tin để dự báo thời tiết ngày nay đã
khá phong phú và vẫn đang đƣợc Ngành tiếp tục đầu tƣ thêm, đồng thời có nhiều nhà
khoa học tiếp tục tiến hành nghiên cứu.
Nhƣ đã biết, để việc nâng cao chất lƣợng bản tin dự báo đạt hiệu quả cao, cùng với
việc phải đầu tƣ phát triển công nghệ và nghiên cứu dự báo đúng hƣớng và hiệu quả nhƣ đã
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nói trên, chúng ta phải có đƣợc những nhận thức đúng đắn về những hệ thống, hình thế thời
tiết ảnh hƣởng đến khu vực Việt Nam trong từng thời kì (từng tháng, mùa); trong đó, chúng
ta cần phải nhận thức đƣợc nguồn gốc, cấu trúc không gian, quy luật hoạt động, hệ quả thời
tiết, tần suất xuất hiện của các hệ thống/hình thế đó.
Trƣớc thực tế đó, chúng tôi thực hiện đề tài: “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” để đáp ứng những nhu cầu thực tế nói trên.
2.2 Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đề tài này, chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu sau:
1) Phƣơng pháp thống kê toán học: Đƣợc sử dụng để tính toán, phân tích những
đặc trƣng của một số yếu tố khí hậu đặc trƣng cũng nhƣ một số hiện tƣợng khí tƣợng và
biểu diễn chúng dƣới dạng các bảng biểu;
2) Phƣơng pháp synop: Đƣợc sử dụng để phân tích các bản đồ đƣờng đẳng độ cao
địa thế vị và trƣờng đƣờng dòng, các mặt cắt thẳng đứng để xác định phạm vi và quy luật
hoạt động của các hệ thống, hình thế thời tiết ảnh hƣởng đến từng khu vực trên lãnh thổ
Việt Nam;
3) Phƣơng pháp địa lí: Đƣợc sử dụng trong phân tích, mô tả diễn biến theo khôngthời gian của các đặc trƣng thời tiết và khí hậu.
2.3 Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt đƣợc với số lƣợng, chủng loại và chỉ tiêu
chất lƣợng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ số liệu: (1) Số liệu quan trắc về nhiệt độ không khí của 4 obs chính,
nhiệt độ tối cao, tối thấp, lƣợng mƣa ngày và các hiện tƣợng thời tiết: tuyết, băng giá,
sƣơng muối, sƣơng mù, lốc, tố và mƣa đá của 120 trạm khí tƣợng trong 40 năm (19702009); (2) Số liệu phân tích lại trong 40 năm (1970-2009)
+ Bộ bản đồ của các trƣờng áp, đƣờng dòng và nhiệt độ không khí trên các
mực 1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150 và 100mb trong khu vực từ
250S-550N và 40-1600E trên chuỗi số liệu 40 năm: (1) Bản đồ trung bình tháng; (2) Bản
đồ trung bình nửa tháng; (3) Bản đồ trung bình tuần; (4) Bản đồ trung bình hậu; (5) Bản
đồ ngày của những ngày có tuyết, rét đậm, rét hại, băng giá, sƣơng muối và mƣa đá.
+ Bộ giản đồ mặt cắt thẳng đứng theo kinh tuyến và vĩ tuyến (các mặt cắt
cách nhau 5 kinh vĩ độ) của các trƣờng: khí áp, gió, độ ẩm và nhiệt độ không khí trong
phạm vi 250S-550N và 40-1600E trên chuỗi số liệu 40 năm: (1) Giản đồ trung bình
tháng; (2) Giản đồ trung bình nửa tháng; (3) Giản đồ trung bình tuần; (4) Giản đồ trung
bình hậu; (5) Giản đồ ngày của những ngày có tuyết, rét đậm, rét hại, băng giá, sƣơng
muối và mƣa đá.
+ Các báo cáo phân tích những hệ thống và hình thế thời tiết ảnh hƣởng đến
Việt Nam bao gồm: nguồn gốc, cấu trúc, quy luật hoạt động, hệ quả thời tiết và tần suất
xuất hiện và các báo cáo phân tích một số hình thế gây tuyết, rét đậm, rét hại, băng giá,
sƣơng muối và mƣa đá.
- Các công bố khoa học:
+ Áp cao Thanh Tạng và ảnh hƣởng của nó đến thời tiết Việt Nam-Tạp chí
Khí tƣợng Thủy văn-2012
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+ Hạn hán ở Tây Nguyên và nguyên nhân của mƣa tiền gió mùa-Tạp chí Khí
tƣợng Thủy văn-2013
+ Mƣa đá và một số hình thế thời tiết có thể gây mƣa đá ở Việt Nam-Tạp chí
Khí tƣợng Thủy văn-2013
+ Những hình thế thời tiết thuận lợi cho sự hình thành xoáy thuận nhiệt đới
trên Tây Bắc Thái Bình Dƣơng-Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn-2013
- Công tác đào tạo sau đại học: đã hƣớng dẫn một thạc sĩ đã bảo vệ thành công
2.3 Kết luận:
Nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra với những nội dung theo đề cƣơng nghiên cứu;
chúng tôi đã sử dụng bộ số liệu tái phân tích lại của NCAR/NCEP trong 40 năm (19702009) để xây dựng và phân tích bộ bản đồ trung bình tháng của trƣờng độ cao địa thế vị
và trƣờng đƣờng dòng, bộ bản đồ ngày (lúc 7 giờ sáng) của trƣờng độ cao địa thế vị,
trƣờng đƣờng dòng, trƣờng phân kì và trƣờng độ xoáy tƣơng đối tại các mực khí áp nhƣ:
1000, 925, 850, 700, 500, 300, 200 và 100mb; xây dựng và phân tích bộ giản đồ mặt cắt
thẳng đứng kinh hƣớng/vĩ hƣớng tại những vĩ tuyến/kinh tuyến nhất định để phục vụ cho
công tác nghiên cứu. Từ những cơ sở dữ liệu về bản đồ, giản đồ và cùng với số liệu mƣa,
nhiệt, ẩm và gió quan trắc tại 120 trạm trên lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi đã tiến hành
nghiên cứu những hệ thống và hình thế thời tiết chính ảnh hƣởng đến Việt Nam cũng nhƣ
một số hình thế thời tiết nguy hiểm.
Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận
chính nhƣ sau:
1) Xác định đƣợc một cách rõ ràng hơn, hệ thống hơn nguồn gốc, cấu trúc, quy
luật hoạt động và tần số xuất hiện cũng nhƣ phân tích hệ quả thời tiết của 4 hệ thống thời
tiết (áp cao Siberia, áp thấp Nam Á, áp cao Thái Bình Dƣơng và áp cao Tây Tạng) và 7
hình thế thời tiết (ITCZ, MST, XTNĐ, rãnh thấp trong đới gió tây trên cao, sóng đông,
sóng xích đạo và gió mùa tây nam) ảnh hƣởng đến Việt Nam. Đặc biệt, đối với sóng xích
đạo, một hình thế thời tiết lần đầu tiên đƣợc nghiên cứu trên vùng Biển Đông và sự ảnh
hƣởng của nó đến Việt Nam. Hoặc đối với gió mùa tây nam, bằng việc tổng hợp các dòng
gió trên các mực khí áp khác nhau, đề tài đã đƣa ra đƣợc một sơ đồ gió mùa khép kín, mô
tả hoàn lƣu Hadley trong gió mùa một cách đầy đủ;
2) Xác định đƣợc một cách rõ ràng nguồn gốc, cấu trúc, quy luật hoạt động, tần số
xuất hiện và hệ quả thời tiết của áp cao Thanh Tạng và áp cao Hoa Đông, hai áp cao này
cùng với áp cao Siberia tạo nên những đợt xâm nhập lạnh xuống Việt Nam. Theo đó, áp
cao Hoa Đông ảnh hƣởng đến Việt Nam trong những tháng 9, tháng 10 đã đem lại cho
miền Bắc Việt Nam có mùa thu với thời tiết tuyệt đẹp; còn áp cao Thanh Tạng ảnh hƣởng
đến Việt Nam đƣợc thể rõ trong những tháng mùa hè, khi mà áp cao lạnh lục địa đã suy
yếu và lùi mạnh sang phía tây. Còn trong những tháng mùa đông, áp cao Thanh Tạng
thƣờng bị áp cao Siberia lấn át nên ít khi phân tích đƣợc nó một cách tách bạch;
3) Xác định đƣợc áp thấp Trung Hoa, một áp thấp hoạt động trên phần phía bắc
của lục địa Trung Quốc và chủ yếu trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 8. Trong thời kì
này, áp thấp hầu nhƣ tồn tại thƣờng xuyên và ảnh hƣởng đến thời tiết Việt Nam một cách
rõ rệt, gây nên những đợt nắng nóng, thậm chí là nắng nóng gay gắt. Chính áp thấp này là
nơi hội tụ của gió mùa tây nam từ bán cầu Nam đi lên rồi cùng với tín phong bán cầu Bắc
để tạo thành gió mùa mùa hè của tiểu hệ thống gió mùa Đông Bắc Á (đóng vai trò là rãnh
gió mùa).
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Áp thấp này cùng với hai áp cao (Thanh Tạng và Hoa Đông) là ba trung tâm khí áp chƣa
đƣợc nói đến trong các tài liệu hiện có ở Việt Nam. Vì vậy, kết quả của đề tài sẽ là những
nguồn tài liệu tốt dùng cho giảng dạy, nghiên cứu;
4) Đã khẳng định thêm những hình thế thời tiết gây tuyết và gây rét đậm, rét hại,
phân tích đƣợc sự giống nhau và khác nhau của hai hình thế thời tiết gây nên hai loại hệ
quả thời tiết này. Theo đó, những hình thế thời tiết gây tuyết chắc chắn sẽ gây nên rét
đậm, rét hại, còn những hình thế thời tiết chỉ gây rét đậm, rét hại (kể cả những trƣờng
hợp nhiệt độ xuống dƣới 00C) cũng không phải là có thể gây tuyết. Để có tuyết, trên mực
850mb phải có bình lƣu nóng do những xoáy thuận hoạt động ở phía tây bắc lãnh thổ
Việt Nam gây nên.
5) Đã bƣớc bổ sung thêm những hình thế thời tiết gây mƣa đá trên lãnh thổ Việt
Nam. Theo đó, mƣa đá ở miền Bắc Việt Nam thƣờng xảy ra khi có KKL xâm nhập tầng
thấp, còn tầng cao có rãnh thấp trong đới gió tây trên cao hoạt động. Còn ở miền Nam,
sóng đông có một vai trò nhất định đối với sự xuất hiện mƣa đá;
6) Đã xây dựng đƣợc một cơ sở dữ liệu và phần mềm xây dựng bản đồ và giản đồ
trên môi trƣờng windows rất tiện lợi cho những nghiên cứu về sau.
2.5 Kiến nghị:
Sau khi hoàn thành đề tài này, chúng tôi xin có một số kiến nghị nhƣ sau:
1) Tiếp tục nghiên cứu tiếp theo hƣớng đề tài này nhƣng tính toán một cách định
lƣợng hơn (về độ hội tụ khối lƣợng, vận tải ẩm) trên nguồn số liệu tái phân tích cho các
hệ thống và hình thế thời tiết chính ảnh hƣởng đến Việt Nam;
2) Tiếp tục nghiên cứu về những hình thế thời tiết nguy hiểm nhƣ: mƣa lớn, lốc tố,
sƣơng mù, hạn hán,… trên một chuỗi số liệu đủ dài để xác định đƣợc chính xác những
hình thế thời tiết nguy hiểm đó.
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[8] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG DỰ BÁO ĐỊNH LƢỢNG MƢA, GIÓ BÃO, ATNĐ
TRÊN CƠ SỞ CẤU TRÚC BÃO, ATNĐ KHI ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.11)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng thuộc Trung tâm
KTTV quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Tuấn Minh;
Email: minhluongtuan@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:ThS. Nguyễn Vinh Thư, TS. Nguyễn văn Thắng,
ThS.Võ Văn Hòa, ThS. Vũ Anh Tuấn, ThS.Phạm Lê Hằng, ThS. Hoàng Phú Cường, KS.
Trần Thị Trúc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Mục tiêu chung
Dự báo đƣợc định lƣợng mƣa gió khi XTNĐ đổ bộ vào Việt Nam.
-Mục tiêu cụ thể
Nghiên cứu, xác định phân bố trƣờng gió và trƣờng mƣa trong bão, áp thấp nhiệt
đới (ATNĐ), sự kết hợp phức tạp với các hệ thống khác thông qua hoàn lƣu khí quyển,
cấu trúc hệ thống mây, số liệu vệ tinh, radar thời tiết và sóng ngắn khi bão, ATNĐ ảnh
hƣởng trực tiếp đến Việt Nam.
+ Xác định tổng lƣợng mƣa và phân bố vùng gió mạnh có khả năng xảy ra trong
XTNĐ khi chúng ảnh hƣởng trực tiếp đến nƣớc ta.
+ Xây dựng bản đồ phân bố mƣa, gió và qui trình dự báo để có thể áp dụng trong
nghiệp vụ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu phân bố của trƣờng gió và mƣa trong bão, ATNĐ khi ảnh hƣởng
trực tiếp đến Việt Nam trên nguồn số liệu: Radar, vệ tinh, mô hình tái phân tích quan
trắc.
- Nghiên cứu tác động của địa hình tới quĩ đạo di chuyển của XTNĐ và ảnh hƣởng
tới phân bố gió, mƣa trong XTNĐ.
- Nghiên cứu sai số từ mô hình dự báo và quan trắc thực tế trong trƣờng hợp
XTNĐ đơn thuần, XTNĐ kết hợp với các hình thế thời tiết khác (KKL, GMTN, ITCZ,
gió Tây trên cao…).
- Khai thác nguồn số liệu từ các trạm radar thời tiết, vệ tinh, vi sóng để theo dõi hệ
thống mây và tính toán lƣợng mƣa, tính phân bố gió trong XTNĐ trong thời đoạn cực
ngắn.
- Các trƣờng hợp nghiên cứu từ năm 2000 đến năm 2010.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: Một tỷ ba trăm triệu đồng;
Kinh phí thực hiện: Một tỷ ba trăm triệu đồng.
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
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Trong những năm gần đây, công tác Dự báo khí tƣợng Việt Nam đã tiến bộ đáng
kể, từ dự báo synop thuần túy đã dần chuyển sang kết hợp với nhiều sản phẩm của các
mô hình dự báo số. Mặc dù chúng ta đã có kinh nghiệm trên 10 năm sử dụng các sản
phẩm mô hình, tuy nhiên còn thiếu những nghiên cứu ứng dụng của dự báo mô hình
đặc biệt là xoáy thuận nhiệt đới kết hợp phức tạp với hoàn lưu khí quyển, địa hình vào
nghiệp vụ. Thay vì đó, các dự báo viên chủ yếu xem các kết quả mô hình, do vậy sai số
khá lớn; đặc biệt là dự báo định lƣợng mƣa trong XTNĐ khi ảnh hƣởng trực tiếp đến
nƣớc ta.
Khi bão và ATNĐ di chuyển tới gần đất liền, các quan trắc ObsTyph từ các trạm
mặt đất không đủ để giúp dự báo viên phán đoán đƣợc phân bố mƣa trong toàn bộ vùng
mây cũng nhƣ phân bố gió mạnh. Các quan trắc từ hệ thống radar là một nguồn số liệu bổ
trợ hữu ích trong việc đƣa ra các dự báo định lƣợng về mƣa và gió mạnh.
Các nghiên cứu về gió mạnh trong bão, ATNĐ trong nƣớc trƣớc đây mới chỉ ở
mức độ nghiên cứu chƣa bám sát công tác dự báo. Trong khi đó, các nƣớc phát triển lĩnh
vực này đã làm khá tốt. GS.TS Trần Tân Tiến, Khoa Khí tƣợng, Trƣờng Đại học Khoa
học tự nhiên Hà Nội đã tiến hành nghiên cứu dự báo mƣa cho khu vực Trung Trung Bộ
bằng các mô hình số nhƣ RAMS, ETA, WRF, trong đó chỉ mô hình RAMS có khả năng
cho dự báo mƣa lớn (trƣớc 3 ngày với lƣợng mƣa lớn từ 100 đến 200 mm/ngày; kết quả
dự báo thử nghiệm trên sông Trà Khúc khá cao).
Trung tâm KTTV quốc gia Trung tâm KTTV quốc gia đã đƣợc trang bị hệ thống
thu vệ tinh phân giải cao (1024 bits, 1km) và có những nghiên cứu, ứng dụng đƣa nguồn
số liệu này vào công tác nghiệp vụ. Một số tác giả bƣớc đầu nghiên đã cứu thử nghiệm sử
dụng ảnh mây vệ tinh để ƣớc lƣợng lƣợng mƣa và khoanh vùng mây gây mƣa lớn trong
bão trên cơ sở áp dụng kỹ thuật phân tích bức xạ nhiệt nhận đƣợc từ kênh hơi nƣớc và
hồng ngoại để xác định các vùng mây đối lƣu. Mặc dù kết quả có thử nghiệm khả quan,
nhƣng phƣơng pháp trên chƣa tính đến sự tham gia của các quá trình thuỷ nhiệt, thuỷ
động lực học, chƣa có nguồn số liệu hiệu chỉnh tốt và chỉ đƣợc áp dụng có hiệu quả tốt
đối với trƣờng hợp phân tích mƣa có nguồn gốc từ bão, ATNĐ hoặc mƣa xảy ra có lƣợng
lớn. Độ chính xác của phƣơng pháp còn hạn chế nên chƣa đƣợc khai thác hiệu quả trong
nghiệp vụ.
Để góp phần nâng cao chất lƣợng tác dự báo và phục vụ KTTV, chúng tôi tiến
hành nghiên cứu, xây dựng dự báo định lƣợng mƣa, gió bão, áp thấp nhiệt đới trên cơ sở
cấu trúc bão, áp thấp nhiệt đới khi đổ bộ vào Việt Nam với các nội dung nghiên cứu
chính tập trung vào việc khai thác tối đa nghiên cứu ứng dụng của dự báo mô hình đặc
biệt là xoáy thuận nhiệt đới kết hợp phức tạp với hoàn lưu khí quyển, địa hình vào
nghiệp vụ các thông tin mô hình, quan trắc, thống kê tƣơng tự, vệ tinh khí tƣợng, radar
thời tiết và số liệu thám sát sóng ngắn… trong phân tích và xác định các phân bố trƣờng
gió, trƣờng mƣa góp phần nâng cao chất lƣợng dự báo bão tại Việt Nam.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Phương pháp xác định và dự báo định lượng mưa, vùng gió mạnh trong bão,
ATNĐ cho thời đoạn cực ngắn (<12 giờ).
- Phương pháp xác định và dự báo định lượng mưa
* Xác định từ mƣa từ radar thời tiết. Có rất nhiều phƣơng pháp khác nhau trong
việc xác định cƣờng độ mƣa của radar thông qua giá trị PHVT mà radar thu đƣợc; tuy
nhiên phổ biến nhất vẫn là phƣơng pháp ƣớc lƣợng mƣa thông qua công thức thực
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nghiệm của Marshall-Palmer. Cƣờng độ mƣa của radar đƣợc tính theo công thức của
Marshall- Palmer thông qua phản hồi vô tuyến của vùng mƣa mà radar thu đƣợc thông
qua biểu thức Z = ARb. Trong điều kiện radar ở nƣớc ta hiện nay thì để thực hiện bài toán
ƣớc lƣợng mƣa từ thông tin radar, chúng phải thực hiện các nội dung nghiên cứu bao
gồm: Tiến hành khai thác, trích xuất số liệu radar; Phát hiện, nhận dạng và loại bỏ phản
hồi vô do tuyến hình, do bản đồ nền và thực hiện bù PHVT; Lọc PHVT thấp không gây
mƣa; và cuối cùng là chuyển đổi giá trị PHVT của radar sang lƣợng mƣa theo công thức
Marshall-Palmer với cặp hệ số A = 200 và b = 1.6.
Xác định từ mƣa từ vệ tinh: Để xác định lƣợng mƣa từ thông tin vệ tinh, ở đây
chúng tôi áp dụng thuật toán mạng thần kinh nhân tạo với cấu trúc lan truyền đa lớp, bao
gồm 03 lớp có các nơ ron kết nối với nhau liên tục trong các lớp. Những tham số đƣợc
đƣa vào mô hình xây dựng trên để tính toán cƣờng độ mƣa
+ Xác định từ mƣa từ vệ tinh, radar và quan trắc.Hiện nay, mạng lƣới trạm đo mƣa
trên lãnh thổ nƣớc ta còn rất thƣa thớt (175 khí tƣợng và 400 thủy văn), do vậy để có thể
có số liệu ƣớc tính mƣa một cách tốt nhất trong trƣờng hợp XTNĐ ảnh hƣởng đến nƣớc
ta thì chúng ta cần phải kết hợp đƣợc hiệu quả tất cả nguồn có đƣợc. Các nguồn số liệu
đo mƣa hiện có bao gồm: số liệu ƣớc lƣợng mƣa từ thông tin vệ tinh, radar thời tiết và số
liệu mƣa quan trắc thực tế từ các trạm trong nƣớc.
+ Dự báo định lƣợng mƣa.Cấu trúc hệ thống mây của XTNĐ trong mọi trƣờng hợp
đóng vai trò quan trọng và là một nhân tố ảnh hƣởng lớn tới phân bố mƣa, tùy thuộc vào
cấu trúc mây thì lƣợng mƣa ảnh hƣởng tới các khu vực sẽ khác nhau. Ở đây, yếu tố về
cấu trúc mây phải tiến hành nghiên cứu, xác định trƣớc thông qua một số phân tích, nhận
dạng trên các bức ảnh vệ tinh nhận đƣợc, sau đó mới đƣa ra những phân tích tính toán cụ
thể về lƣợng mƣa có khă năng xảy ra do XTNĐ. Dựa theo kết quả nghiên cứu của tác giả
Dvorak, ở đây chỉ phân loại một số dạng chính trong hệ thống mây XTNĐ gồm: dạng
CDO/Embedded, Eye và dạng Curve Band.
- Phương pháp xác định và dự báo vùng gió mạnh
Cấp độ gió giật trong XTNĐ có quan hệ chặt chẽ, tỷ lệ thuận với cƣờng độ của
XTNĐ và phạm vi vùng gió mạnh lại có liên quan rất nhiều tới cấu trúc của hệ thống
mây XTNĐ. Để xác định và dự báo đƣợc gió mạnh trong XTNĐ thì chúng ta trƣớc tiên
phải tính toán đƣợc cƣờng độ hiện tại cũng nhƣ nhận định đƣợc diễn biến của chúng
trong thời đoạn tƣơng lai.
+ Đánh giá cƣờng độ hiện tại: Sử dụng số liệu vệ tinh cùng số liệu radar để tính toán
và xác định giá trị cấp độ của XTNĐ thông qua phƣơng pháp Dvorak đã và đang đƣợc áp
dụng phổ biến hiện nay tại nhiều nƣớc trên thế giới (qui trình xác định cƣờng độ XTNĐ).
+ Phân tích mẫu hình mây: Trong thực tế, mẫu hình mây trong XTNĐ thƣờng tồn tại
rất nhiều dạng khác nhau, không đồng nhất, đặc biệt là XTNĐ tồn tại trong khu vực nƣớc
ta, tƣơng tác với các hệ thống thời tiết qui mô synop khác, ảnh hƣởng của điều kiện địa
hình... Do đó, cần thiết phải qui về đƣợc một số dạng chuẩn để có thể nhận biết, phân tích
và tính toán một cách thống nhất phân bố vùng gió mạnh trong nghiệp vụ dự báo XTNĐ.
Các kiểu mẫu hình mây XTNĐ đƣợc qui định ở đây bao gồm: Dạng Shear,
CDO/Embedded, Curved Band, Eye
+ Nhận định cƣờng độ và phạm vi gió mạnh: Sau khi đã xác định đƣợc mẫu hình
mây XTNĐ theo 04 dạng phân tích trên, bƣớc tiếp theo chúng ta tiến hành xác định
cƣờng độ của XTNĐ thông qua phƣơng pháp Dvorak, từ đó có thể khoanh vùng gió
mạnh và nhận định xu hƣớng phát triển trong tƣơng lai (<12h) trên cơ sở áp dụng các
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phƣơng pháp phân tích thống kê, quán tính và thông qua việc phân tích các sản phẩm từ
các mô hình dự báo khí tƣợng. Nhận định cƣờng độ và phạm vi thực hiện trên cơ sở phân
tích các cấu trúc hệ thống hoàn lƣu mây bão, ở đây dạng cấu trúc mây đƣợc xét đến gồm:
Shear, CDO/Embedded, Curved Band, Eye. Dự báo gió mạnh trong thời đoạn <12h đƣợc
thực hiện chủ yếu dựa theo phƣơng pháp;trong khi đó, phạm vi gió mạnh trong XTNĐ lại
đƣợc phân tích và dự báo trên cơ sở cấu trúc mây XTNĐ, quĩ đạo dịch chuyển của
XTNĐ cũng nhƣ căn cứ vào trƣờng dự báo các yếu tố khí tƣợng từ các mô hình dự báo
số trị.
Phương pháp phân loại và đánh giá
- Phân loại và nhận dạng ảnh hưởng XTNĐ kết hợp với các hệ thống hoàn lưu khí
quyển khác tới một vài khu vực của Việt Nam.
* Khu vực Bắc Bộ:
+ Trong 10 năm qua trong tổng số XTNĐ ảnh hƣởng trực tiếp hay gián tiếp đến
lãnh thổ Việt Nam thì khu vực các tỉnh Bắc Bộ chiếm hơn một nửa số đó.
+ XTNĐ hoạt động trực tiếp trên khu vực Bắc Bộ bắt đầu từ tháng 7 và tần suất
giảm dần đến tháng 10; ngƣợc lại XTNĐ đới ảnh hƣởng gián tiếp lại có xu hƣớng tăng
dần về cuối năm.
+ Hầu hết các XTNĐ ảnh hƣởng trực tiếp (tâm ATNĐ, bão có thể đổ bộ hay
không đổ bộ vào Bắc Bộ) vào khu vực các tỉnh Bắc Bộ đều cho cƣờng độ gió mạnh trên
đất liền dƣới cấp 8.
+ Có chủ yếu có 5 loại hình thế synop chính gây mƣa lớn diện rộng khi có ảnh
hƣởng của XTNĐ. Theo đó, các hình thế synop gây mƣa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc
Bộ có thể phân chia thành 2 dạng chính: XTNĐ hoạt động độc lập và XTNĐ kết hợp với
các hệ thống thời tiết gây mƣa khác. Trong đó XTNĐ hoạt động độc lập chiếm tỉ lệ
65.6% và XTNĐ kết hợp với các hệ thống thời tiết gây mƣa khác chiếm 34.4%. (15.6%
kết hợp với gió SE; 9.4% kết hợp với KKL và 9.4 % kết hợp với ITCZ).
* Khu vực Bắc Trung Bộ:
+ Qua số liệu thống kê trong 10 năm gần đây cho thấy có 6 loại hình thế sy nốp
chính gây mƣa lớn diện rộng khi có ảnh hƣởng của ATNĐ, bão. Theo đó, các hình thế
synốp gây mƣa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ do ATNĐ, bão có thể phân chia
thành 2 dạng chính: ATNĐ, bão hoạt động độc lập và ATNĐ, bão kết hợp với các hệ
thống thời tiết gây mƣa khác. Trong đó ATNĐ, bão hoạt động độc lập chiếm tỉ lệ tƣơng
đối nhiều 57,1% và ATNĐ, bão kết hợp với các hệ thống thời tiết gây mƣa khác chiếm
42,9% (14,3% kết hợp với gió SE; 17,9% kết hợp với KKL; 7,1% kết hợp với ITCZ và
3,6% kết hợp với gió SW).
* Khu vực Trung Trung Bộ:
+ Có 6 loại hình thế chính gây mƣa lớn diện rộng khi có ảnh hƣởng của XTNĐ.
Các hình thế synop gây mƣa lớn diện rộng cho các tỉnh Bắc Trung Bộ do XTNĐ có thể
phân chia thành 2 dạng chính: XTNĐ hoạt động độc lập và XTNĐ kết hợp với các hệ
thống thời tiết gây mƣa khác. Trong đó XTNĐ hoạt động độc lập chiếm tỉ lệ 41% và
ATNĐ, bão kết hợp với các hệ thống thời tiết gây mƣa khác chiếm 59% (6% kết hợp với
gió SE; 24% kết hợp với KKL; 13% kết hợp với KKL+ E; 16% kết hợp với ITCZ + gió
SW) .
* Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
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+ Số liệu thống kê cho thấy có 6 loại hình thế synop chính gây mƣa lớn diện rộng
khi có ảnh hƣởng của XTNĐ. Trƣờng hợp XTNĐ hoạt động độc lập chiếm tỉ lệ 19% và
XTNĐ kết hợp với các hệ thống thời tiết gây mƣa khác chiếm 81% (5% kết hợp với gió
SE; 38% kết hợp với KKL; 14% kết hợp với KKL+ E; 24% kết hợp với ITCZ + gió SW).
-Đánh giá sai số trong dự báo mưa lớn và gió mạnh của mô hình so với kết quả
quan trắc thực tế.
Số liệu dự báo từ mô hình dự báo toàn cầu GSM của Trung tâm Khí tƣợng Nhật
Bản đƣợc lấy theo các điểm nút lƣới, sau đó nội suy có trọng số về các trạm t
* XTNĐ có tác động với địa hình:
+ Đối với các tỉnh Việt Bắc, Đông Bắc mƣa lớn do bão, ATNĐ xảy ra khá nghiêm
trọng đặc biệt đối với các khu vực trƣớc vùng chắn gió;
+ Mƣa đặc biệt to ở Việt Bắc;
+ Hội tụ do XTNĐ và hội tụ địa hình cực mạnh do dải Hoàng Liên Sơn;
+ Dự báo mƣa mô hình nhỏ hơn thực tế;
+ Khi XTNĐ vào khu vực có hƣớng lệch nam chuyển động;
+ Rãnh gió tây tiếp tục sâu nhƣ không kéo bão lên đƣợc vì vào một phần phía tây
của cao Cận nhiệt đới;
+ Sai số dự báo từ 30-70mm/24h (100-200mm/72h);
* XTNĐ có tác động với cao cận nhiệt đới:
+ Khi XTNĐ đi dọc ven biển có sự ảnh hƣởng mạnh mẽ của Cao áp cận nhiệt đới;
đới gió tây trên cao phá phần hội tụ phía bắc phía Bắc và Đông Bắc XTNĐ là vùng phân
kỳ tốc độ do vậy ít mƣa;
+ Nam Bộ mƣa to nhƣng mô hình không dự báo đƣợc;
+ Trƣờng mƣa lệch về Tây và Tây Nam XTNĐ, trƣờng mƣa ở phía Bắc bị kéo ra
phía Đông Bắc;
+ Các mô hình thƣờng dự báo cao hơn thực tế phía Bắc thấp hơn thực tế 02 cấp,
phía nam cao 01-02 cấp.
* XTNĐ có tác động với gió mùa Đông Bắc ở Miền Nam:
+ XTNĐ vào khoảng cuối mùa mới có khả năng vào Nam Bộ và Vịnh Thái Lan;
+ XTNĐ bị tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc gió mạnh ở Tây Bắc XTNĐ;
+ Do hội tụ mạnh mƣa tập trung ở Trung Bộ, Tây Nam Bộ;
+ Phần cực Nam do kết hợp cả địa hình do vậy mƣa tập trung mạnh;
+ Mô hình dự báo báo mƣa cao hơn thực tế 20-40mm;
+ Mô hình dự báo báo gió thấp hơn thực tế 2 cấp.
* XTNĐ có tác động với gió mùa Đông Bắc.
+ Đới mƣa mạnh và tập trung ở phía Bắc của XTNĐ;
+ Khi XTNĐ đi lên gió mùa Đông Bắc mƣa có tác động địa hình;
+ Khi XTNĐ đi vào bờ đới gió mùa Đông Bắc mạnh tác động hội tụ mạnh thì mô
hình dự báo thấp hơn thực tế 2 cấp;
+ Tại Bắc Bộ dự báo mô hình thấp hơn thực tế 30-40mm/24h;
+ Tại Miền Trung dự báo mô hình thấp hơn thực tế 50-70mm/24h;
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* XTNĐ có tác động với gió mùa Tây Nam: XTNĐ vào miền Bắc, miền Trung
tác động làm gió mạnh ở phía Nam và Tây Nam (thƣờng phía nam gió mạnh hơn phía
Bắc 1 cấp); XTNĐ vào miền Nam mùa sẽ tác động làm gió mạnh ở phía Nam và Tây
Nam XTNĐ. Trƣờng hợp này thƣờng phía Nam gió mạnh hơn phía Bắc 2 cấp
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
STT
Sản phẩm
Yêu cầu đối với sản phẩm
1
Xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu, chất
Bộ số liệu thu thập:
- Số liệu từ sản phẩm mô hình trong 10 lƣợng đáng tin cậy. Dữ liệu có cấu
năm từ 2000-2010.
trúc dễ truy cập và sử dụng. Các số
- Số liệu bão và áp thấp nhiệt đới từ liệu bão, ATNĐ phải có độ chính
1998-2010.
xác cao, ít sai lệch so với số liệu
- Số liệu ảnh vệ tinh 1998-2010.
của JMA. Các số liệu radar không
- Số liệu quan trắc bề mặt 1998-2010.
bị nhiễu hoặc không bị mất thông
- Số liệu radar thời tiết từ 1998-2010
tin.
- Các loại số liệu khác có đƣợc
2
Bộ các modul, chƣơng trình máy tính: Thuật toán rõ ràng và chính xác;
- Hệ thống thu nhận xử lý số liệu sản các chƣơng trình máy tính có mã
phẩm mô hình
nguồn đi kèm, có thể chạy tự động,
- Kết quả đánh giá dự báo gió mạnh, ổn định, xử lý nhanh và có tài liệu
mƣa trong bão, ATNĐ với số liệu quan hƣớng dẫn sử dụng. Các modul và
trắc thực tế
chƣơng trình khai thác nghiệp vụ
- Tính toán mối quan hệ thống kê giữa phải có tính kế thừa.
gió, mƣa tại các vùng địa hình đặc biệt
- Modul thu, xử lý số liệu radar thời tiết
- Chƣơng trình khai thác xử lý số liệu vệ
tinh
- Chƣơng trình tự động nhận dạng hệ
thống mây bão, ATNĐ
Các sản phẩm dạng bản đồ có độ
chính xác cao, đáng tin cậy, có
thang màu phân tích xác định đi
Các bản đồ, bảng biểu, báo cáo:
- Bản đồ phân bố mƣa trong bão, ATNĐ kèm; Kết quả đánh giá phải khách
- Bản đồ phân bố gió trong bão, ATNĐ quan, trung thực; Báo cáo tổng kết
- Các kết quả đánh giá dự báo
phải rõ ràng đầy đủ, hình ảnh phải
- Qui trình dự thảo dự báo
đẹp, bảng biểu đầy đủ,….; Qui
- Các mẫu tƣơng tự
trình dự thảo phải rõ ràng cụ thể
- Báo cáo tổng kết
các bƣớc và có khả năng áp dụng
thực tế.
- Các công bố khoa học:
+ 04 Bài báo trong báo cáo tại Hội nghị Dự báo viên toàn quốc. Lần 4 năm 2012
+ 03 Bài báo trên tạp chí KTTV
- Công tác đào tạo sau đại học: Đào tạo 01 thạc sỹ
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
- Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách
nhà nƣớc số đăng ký : 2014-04-470/KQNC
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
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tài nguyên và môi trường;
- Chi tiết, và cụ thể định lƣợng mƣa, gió phục vụ Phòng chống thiên tai
2.6. Kết luận:
Qua nghiên cứu trƣờng gió và trƣờng mƣa của XTNĐ trên khu vực Biển Đông
thông qua cấu trúc hệ thống mây trên cơ sở sử dụng các sản phẩm mô hình dự báo, vệ
tinh, radar thời tiết… trong trƣờng hợp XTNĐ ảnh hƣởng trực tiếp đến Việt Nam và qua
phân tích các trƣờng hợp cụ thể trong các năm gần đây, chúng tôi có một số nhận xét
nhƣ sau:
- Kết quả dự báo mƣa thời đoạn <6h theo phƣơng pháp dự báo tiềm năng mƣa kết
hợp cấu trúc hệ thống mây XTNĐ tốt hơn so với phƣơng pháp dựa thuần túy theo quán
tính XTNĐ trƣớc đây do có tính đến yếu tố về cấu trúc mây trong XTNĐ. Lƣợng mƣa dự
báo phụ thuộc nhiều vào quĩ đạo của XTNĐ và môi trƣờng hoạt động của XTNĐ. Nếu
quĩ đạo di chuyển dự báo sai thì phân bố mƣa dự báo sẽ sai khác lớn. Một số kết quả thử
nghiệm so sánh với lƣợng mƣa quan trắc đƣợc cho thấy còn có nhiều khác biệt nhất định,
đặc biệt là tại các tâm mƣa lớn.
- Phân bố gió mạnh trong XTNĐ cũng nhƣ cấp độ của chúng phụ thuộc chủ yếu
vào cấu trúc hệ thống mây của XTNĐ; Trƣờng hợp XTNĐ mới hình thành hoặc trong
giai đoạn suy yếu thì rất khó xác định và dự báo phạm vi phân bố gió mạnh vào thời gian
đêm do khó khăn trong việc xác định xoắn mây gần bề mặt.
- Quĩ đạo di chuyển của XTNĐ dƣới tác động địa hình thƣờng lệch Nam chuyển
động. Khi XTNĐ di chuyển gặp đảo Hải Nam sẽ lệch về phía Nam chuyển động. Đối với
XTNĐ di chuyển gặp địa hình từ khu vực Đà Nằng trở ra Thanh hóa hƣớng chuyển động
lệch về phía Bắc. Ngƣợc lại, trƣờng hợp XTNĐ di chuyển gặp địa hình khu vực Nam
Trung Bộ trở vào thƣờng lệch về hƣớng Nam chuyển động.
- Tác động của yếu tố địa hình rất lớn phân bố gió và phân bố mƣa trong XTNĐ.
Trong trƣờng hợp XTNĐ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ, do tác dụng động lực và địa hình
thì lƣợng mƣa thƣờng cao hơn mô hình; đặc biệt là khu vực phía Đông Hoàng Liên Sơn
lƣợng mƣa thực tế lớn hơn mô hình 30-70 mm/24h. Những XTNĐ đổ bộ vào và Nam Bộ
thì dự báo mô hình là khá chính xác. Tại tây Nguyên do tác dụng động lực và địa hình
trong những trƣờng hợp bão đổ bộ và đi qua khu vực này, lƣợng mƣa thực tế lớn hơn mô
hình 20- 30 mm/24 h, có nơi hơn nhiều.
- Khi XTNĐ hoạt động kết hợp với gió mùa Đông Bắc thì mô hình dự báo thƣờng
thấp hơn thực tế khu vực này 1-2 cấp gió. Lƣợng mƣa dự báo của mô hình cho khu vực
Bắc Bộ thấp hơn thực tế 30-40 mm/24h, khu vực Trung Bộ thấp hơn thực tế 5070mm/24h. Dự báo lƣợng mƣa trong trƣờng hợp XTND tác động với KKL thì lƣợng mƣa
thƣờng tăng mạnh phía Bắc.
- Trƣờng hợp XTNĐ đi vào gần bờ, gặp đới gió mùa Tây Nam mạnh chuyển ra
Đông XTNĐ do bị khuất gió thì trƣờng mƣa tập trung Tây và Tây Nam XTNĐ. Trƣờng
hợp này mô hình dự báo mƣa thấp hơn thực tế 30-50mm /24h.
- Trƣờng hợp XTNĐ hoạt động ở khu vực Việt Nam tƣơng tác với đới gió tây trên
cao thì thƣờng di chuyển lên đi phía trên, XTNĐ thƣờng lệch bên phải. Do đới ảnh
hƣởng gió Tây trên cao phá phần hội tụ phía Bắc (phía Bắc và Đông Bắc) là vùng phân
kỳ tốc độ do vậy ít mƣa. Trƣờng hợp này các mô hình thƣờng dự báo cao hơn thực tế ở
phía Bắc và thấp hơn thực tế ở phía Nam.
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Tóm lại, mặc dù còn có một số hạn chế nhất định, tuy nhiên đây là kết quả bƣớc đầu
có thể để sử dụng trong nghiệp vụ dự báo XTNĐ ở nước ta khi kết hợp phức tạp với hoàn
lưu khí quyển, địa hình. Đặc biệt là khi phân tích dự báo về mƣa xảy ra do XTNĐ và
nhận định phạm vi gió mạnh có khả năng xảy ra khi XTNĐ ảnh hƣởng trực tiếp đến nƣớc
ta.
2.7. Kiến nghị:
- Chi tiết hóa dự báo định lƣợng cho các điểm (mƣa, gió mạnh khi XTNĐ tác động
với địa hình, hoàn lƣu khí quyển) cho địa phƣơng.
- Hội thảo kỹ thuật về dự báo bão hàng năm trƣớc mùa mƣa bão.
- Tăng cƣờng các trạm phao ven biển để tăng cƣờng độ chính xác khi xác định
cƣờng độ thực tế của XTNĐ.
- Tăng cƣờng đào tạo, tập huấn trong nƣớc và quốc tế về công tác nghiên cứu khoa
học KTTV, nhất là đào tạo, nghiên cứu về phân tích và dự báo XTNĐ trên cơ sở các
nguồn số liệu và công nghệ mới.
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[9] NGHIÊN CỨU KHAI THÁC CÁC ĐỊNH DẠNG SỐ LIỆU, TỔ HỢP ẢNH VÀ
XÂY DỰNG PHẦN MỀM XÁC ĐỊNH TÂM MẮT BÃO, HƢỚNG VÀ TỐC ĐỘ DI
CHUYỂN CỦA TÂM BÃO CHO MẠNG LƢỚI RA ĐA THỜI TIẾT Ở VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.12)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn Quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Viết Thắng ;
Email: ducthangck@yahoo.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Vương Quốc Cường, ThS. Nguyễn Quang
Vinh, ThS.Nguyễn Tuấn Tài, ThS. Đinh Đức Tú,CN. Bùi Hồng Trang.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Chuyển đổi các định dạng số liệu của các trạm ra đa thời tiết chủng loại khác
nhau về một định dạng chung NetCDF (Network Common Data Form), xử lý và tổ hợp
ảnh sản phẩm của các ra đa thời tiết ở Việt Nam.
- Xây dựng phần mềm xác định vị trí tâm, mắt bão (kinh độ, vĩ độ của tâm, mắt bão)
và một số đặc trƣng của bão nhƣ: hƣớng và tốc độ di chuyển của tâm bão.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan
- Thu thập số liệu, tài liệu phục vụ đề tài
- Nghiên cứu, khai thác, chuyển đổi định dạng dữ liệu ra đa
- Nghiên cứu che khuất địa hình làm cơ sở cho bài toán tổ hợp ảnh ra đa
- Tổ hợp các sản phẩm ra đa
- Phân tích cấu trúc của trƣờng mây bão từ chuỗi số liệu đã thu nhận đƣợc, phân loại
dạng cấu trúc mây
- Xây dựng chƣơng trình xác định tâm mắt bão trên số liệu của ra đa
- Xây dựng chƣơng trình xác định hƣớng, tốc độ di chuyển của tâm bão trên số liệu
của ra đa
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.300 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.300 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
- Mạng lƣới ra đa thời tiết ở Việt Nam chƣa phát huy đƣợc ƣu thế vốn có của nó
bởi một số nguyên nhân sau:
+ Các trạm ra đa không có định dạng số liệu
+ Các trạm ra đa hoạt động đơn lẻ không kết nối chia sẻ thông tin cho nhau
+ Chƣa có công cụ để xác định vị trí tâm mắt bão
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế ;
- Chuyển đổi định dạng, xử lý và tổ hợp ảnh ra đa: Sử dụng kỹ thuật giải nén số
liệu và chuyển đổi về định dạng thông dụng: số liệu ra đa quan trắc đƣợc mã hóa ở dạng
đặc biệt nhằm giảm dung lƣợng của tệp thông tin, chỉ duy nhất phần mềm do hãng chế
tạo cung cấp có thể đọc và khai thác. Điều này gây khó khăn cho việc khai thác sử dụng

84

thông tin với toàn mạng lƣới ra đa. Do vậy phải đọc, giải mà số liệu của từng chủng loại
ra đa làm cơ sở cho việc nghiên cứu, khai thác sử dụng thông tin ra đa.Kỹ thuật ảnh số
tạo bản đồ địa hình giúp lọc và đánh giá che khuất, chất lƣợng số liệu ra đa: Xây dựng
mô hình ảnh kỹ thuật số làm cơ sở để đánh giá và hiệu chỉnh số liệu ra đa. Sử dụng
phƣơng pháp xử lý số kết hợp với phƣơng pháp thống kê nhằm giảm thiểu những phản
hồi do nhiễu, phản hồi di thƣờng gây ra. Kỹ thuật đồng hóa số liệu và tích hợp bằng mô
phỏng đồ họa: Nhằm mục đích tổ hợp ảnh của các trạm ra đa tạo ra trƣờng phản hồi vô
tuyến rộng lớn.
- Xác định tâm mắt bão sử dụng các phƣơng pháp sau: Phƣơng pháp thống kê,
thống kê phân tích, phƣơng pháp tƣơng quan, phƣơng pháp đồng dạng, phƣơng pháp
nhận dạng nhằm: thu thập thông tin phục vụ đề tài, xác định tâm mắt bão.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ số liệu ra đa thu thập đƣợc, mẫu lọc nhiễu và sản phẩm tính toán che khuất
địa hình
+ Các phƣơng pháp: chuyển đổi định dạng dữ liệu, chiết xuất sản phẩm, tổ hợp
ảnh, xác định tâm, mắt bão và hƣớng di chuyển của bão
+ Bộ phần mềm: giải mã và chuyển đổi định dạng số liệu ra đa TRS-2730, DWSR;
tổ hợp ảnh các sản phẩm chiết xuất; xác định tâm mắt bão, hƣớng và tốc độ di chuyển
của tâm bão
+ Tập báo cáo của 77 chuyên đề nghiên cứu.: Các chuyên đề đã đƣợc báo cáo
nghiệm thu và đƣợc đánh giá đạt loại khá
+ Tập “Báo cáo kết quả đề tài”: Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại khá.
+ Tập “ Hƣớng dẫn vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm”
- Các công bố khoa học:
+ 02 bài báo đăng tạp chí chuyên ngành: Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn số 633
tháng 9/2013, Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn số 600 tháng 12/2010
+ Đề tài đã thực hiện báo cáo chuyển giao Công nghệ tại Hội nghị chuyển giao
công nghệ do Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng tổ chức tại Tp. Vinh.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Đã đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ cấp bộ, số 2014 – 04 – 137/KQNC, ngày 03 tháng 4 năm 2014
2.5. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
Kết quả đề tài là cơ sở để khai thác số liệu ra đa thời tiết dƣới dạng số và trang bị
công cụ xác định tâm mắt bão thuận tiện chính xác hơn.
2.6. Kết luận:
Đề tài đã bám sát mục tiêu và các nội dung thực hiên. Kết quả đạt đƣợc nhƣ sau:
Xây dựng phương pháp
- Đề tài đã xây dựng và thực hiện thành công phƣơng pháp chuyển đổi định dạng
số liệu ra đa từ các chủng loại, thế hệ ra đa thời tiết khác nhau về cùng một định dạng số
liệu NetCDF. Phƣơng pháp này có ý nghĩa quan trọng với chúng ta hiện nay. Bởi vì nó
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đồng nhất đƣợc số liệu của các chủng loại cũng nhƣ thế hệ ra đa khác nhau, tạo điều kiện
cho việc chia sẻ thông tin giữa các nƣớc trong khu vực và là đầu vào cho các mô hình số.
- Đồng thời đề tài xây dựng đƣợc phƣơng pháp chiết xuất số liệu, khử nhiễu địa
hình, nhiễu bản đồ nền và phƣơng pháp tổ hợp ảnh. Các phƣơng pháp này sẽ có những
đóng góp quan trọng trong việc làm sạch số liệu trong bài toán xác định mƣa định lƣợng
và tổ hợp ảnh ra đa.
- Đề tài đã xây dựng đƣợc phƣơng pháp xác định tâm mắt bão trên số liệu ra đa
phù hợp với điều kiện cụ thể ở Việt Nam.
+ Đề tài đã thu thập đƣợc bộ số liệu bão mà mạng lƣới ra đa thời tiết quan trắc
đƣợc và bộ số liệu về phản hồi địa hình của 7 trạm ra đa, đồng thời cũng thu đƣợc bộ số
liệu về quỹ đạo di chuyển của các cơn bão đổ bộ vào Việt Nam.
+ Xây dựng chƣơng trình máy tính tính toán và dự báo quỹ đạo bão dựa trên tập số
liệu ra đa.
- Đề tài đã xây dựng đƣợc chƣơng trình chuyển đổi định dạng số liệu ra đa thời
tiết từ các chủng loại, thế hệ ra đa khác nhau về định dạng NetCDF chung.
- Xây dựng đƣợc chƣơng trình chiết xuất sản phẩm ra đa DWSR.
- Xây dựng đƣợc chƣơng trình khử nhiễu địa hình, bản đồ nền và nhiễu do thiết bị
gây ra.
- Xây dựng đƣợc chƣơng trình tổ hợp ảnh với hai chủng loại ra đa ở hai vùng địa
lý khác nhau (TRS-2730 ở phía bắc, DWSR ở miền Trung và Nam Bộ).
- Đề tài đã xây dựng đƣợc bộ chƣơng trình xác định vị trí tâm mắt bão cho các
dạng mắt khác nhau .
- Xây dựng đƣợc chƣơng trình xác định xác định hƣớng, tốc độ di chuyển của
bão.
Với những kết quả mà đề tài đã đạt đƣợc cho phép chúng ta chủ động trong công
tác khai thác, chuyển đổi định dạng số liệu của ra đa số hóa, nâng cao khả năng khai thác
ứng dụng thông tin ra đa vào nghiệp vụ dự báo phục vụ các ngành kinh tế quốc dân.
Những kết quả trên là công cụ hữu hiệu cho việc khai thác, sử dụng thông tin ra đa
thời tiết. Đặc biệt phần mềm xác định tâm mắt bão, hƣớng và tốc độ di chuyển của tâm
bão với độ chính xác đáng tin cậy, góp phần tích cực vào công tác giảm thiểu thiệt hại do
thiên tai gây ra.
Một số tồn tại của đề tài
- Đề tài đã xây dựng đƣợc đƣợc bộ chƣơng trình xử lý nhiễu địa hình, lọc bản đồ
nền tƣơng đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên nhiễu do thiết bị gây nên hệ thống lọc nhiễu của đề
tài chƣa giải quyết đƣợc triệt để cần phải đƣợc đầu tƣ nghiên cứu sâu hơn.
- Phần mềm xác định tâm mắt bão thuộc dạng bán tự động.
2.7. Kiến nghị
Từ những kết quả đề tài đã đạt đƣợc. Nhóm nghiên cứu xin có một số kiến nghị
với Trung tâm khí tƣợng Thủy văn quốc gia, Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng nhƣ sau:
- Nhiễu do thiết bị gây ra đề tài chƣa giải quyết đƣợc cần đầu tƣ kinh phí để đề
tài giải quyết triệt để hơn.
- Phần mềm xác định tâm mắt bão ở dạng bán tự động cần đầu tƣ nâng cấp phần
mềm nhằm giảm thiểu sự tác động của con ngƣời vào việc xác định tâm mắt bão.
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- Phần mềm chiết xuất sản phẩm Ra đa, tổ hợp ảnh, xác định vị trí tâm mắt bão
cần đƣợc tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở các Trung tâm Dự báo thời tiết của các Đài Khu
vực.
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[10] 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
(Mã số: TNMT.05.13)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm KTTV Quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Thanh Mai
Email: thanhmaidang1973@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:Ks. Bùi Đức long, Ths. Vũ Đức Long, Ths. Võ
Văn Hòa, Ths. Nguyễn Văn Hiếu, Ks. Nguyễn Văn Lý, Ks. Trần Công Danh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng đƣợc một hệ thống phân tích, giám sát, cảnh báo và dự báo lũ, ngập lụt,
hạn hán cho hệ thống sông Ba sử dụng trong dự báo nghiệp vụ nhằm mục tiêu đảm bảo
cảnh báo lũ trƣớc 48 giờ, dự báo lũ (đỉnh lũ, quá trình lũ) và ngập lụt trƣớc 24 giờ, cảnh
báo cạn (10 ngày), hạn (tháng, 3 tháng, mùa) trên hệ thống sông Ba.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập, khai thác, xử lý các nguồn số liệu, bản đồ, mƣa số trị kết hợp các số
liệu đo đạc 10 năm gần đây cho hệ thống sông Ba
2 - Xây dựng cơ sở dữ liệu tác nghiệp và bản đồ phục vụ việc phân tích, giám sát,
cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, hạn trên hệ thống sông:
3 - Nghiên cứu, xây dựng các phƣơng pháp, công cụ phân tích và giám sát lũ, ngập
lụt, hạn hán trên hệ thống sông. Thử nghiệm trong các năm 2011-2012
4 - Nghiên cứu mối quan hệ hình thế thời tiết, mƣa, lũ và sự phân bố mƣa theo
không gian và thời gian. Xây dựng phƣơng án cảnh báo lũ, ngập lụt từ các hình thế thời
tiết điển hình gây mƣa lớn trên hệ thống sông.
5 - Nghiên cứu, ứng dụng bộ mô hình thuỷ văn, điều tiết hồ chứa, thủy lực, ngập
liên kết với GIS trong mô phỏng dự báo dòng chảy lũ và ngập lụt trên hệ thống sông.
6- Nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp dự báo dòng chảy kiệt và cảnh báo hạn
hán trên hệ thống sông Ba
7 - Xây dựng công nghệ phân tích, giám sát, cảnh báo, dự báo quá trình lũ, ngập
lụt, hạn hán trên hệ thống sông Ba.
8 - Ứng dụng công nghệ để vận hành thử nghiệm cho mùa lũ năm 2012 trên hệ
thống sông Ba
9 - Xây dựng quy trình vận hành hệ thống giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt,
hạn hán cho hệ thống sông Ba.
10 - Chuyển giao, cài đặt, sử dụng công nghệ dự báo cho các dự báo viên của
Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng, Đài KTTV Nam Trung Bộ và Trung tâm KTTV
tỉnh Phú Yên.
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1194 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1194 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Trong 20 năm gần đây, các loại thiên tai nhƣ lũ, ngập lụt trên lƣu vực sông Ba tăng
lên nhiều lần về tần số lẫn cƣờng độ. Sông Ba là sông có tiềm năng xảy ra lũ lớn rất cao.
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Thời gian duy trì trận lũ thƣờng từ 3 đến 5 ngày. Lũ có biên độ cao, cƣờng suất lũ lớn,
thời gian lũ lên ngắn, dạng nhọn. Lũ lớn nhất hàng năm tập trung xuất hiện vào tháng 10
và 11, với số trận lũ chiếm 81-88% tổng số các trận lũ lớn. Điển hình là vào năm 2009,
mƣa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây ra lũ lớn, đặc biệt lớn và lũ lịch sử trên lƣu
vực sông Ba. Đỉnh lũ các trạm chính trên hệ thống sông ở mức cao hơnmức báo động 3
từ 1,45 – 4,15m. Đặc biệt, lũ lịch sử đã xảy ra tại Ayunpa.
Hiện nay, trên lƣu vực có khoảng 198 hồ thủy lợi, thủy điện lớn, nhỏ. Việc xây
dựng và vận hành độc lập các hồ chứa thủy điện đã khiến cho chế độ dòng chảy trong lƣu
vực bị thay đổi so với tự nhiên; gây ra tình trạng khan hiếm nƣớc trong mùa cạn và ngập
lụt phía hạ du vào mùa lũ, ảnh hƣởng trực tiếp nhu cầu sử dụng nƣớc cũng nhƣ duy trì hệ
sinh thái thủy sinh trên lƣu vực. Hiện nay, 4 hồ chứa thủy điện lớn là cụm hồ An Khê Kanăk, sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’năng, và hồ chứa thủy lợi Ayunhạ với tổng
dung tích hữu ích hơn 1.203 triệu m3 đã đƣợc lựa chọn đƣa vào Quy trình vận hành liên
hồ chứa mùa lũ nhằm giảm lũ hạ du.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác phòng chống thiên tai trên hệ thống sông,
điều kiện hiện nay về thông tin, số liệu, dự báo mƣa và khả năng ứng dụng các mô hình
tính toán dự báo, vấn đề nghiên cứu, ứng dụng, tích hợp bộ các mô hình thủy văn, điều
tiết hồ chứa, thủy lực vào việc phân tích, giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt trên hệ
thống sông Ba có ý nghĩa khoa học đáp ứng các yêu cầu thực tế trong công tác dự báo,
cảnh báo lũ lụt trên hệ thống sông
Đề tài: “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 đƣợc tiến hành trong 2 năm 2011-2013 nhằm
mục tiêu xây dựng đƣợc một hệ thống phân tích, giám sát, cảnh báo và dự báo lũ, ngập
lụt, hạn hán cho hệ thống sông Ba sử dụng trong nghiệp vụ đảm bảo cảnh báo lũ và ngập
lụt trƣớc 24-48 giờ; dự báo (đỉnh lũ, quá trình lũ) và ngập lụt trƣớc 24 giờ, dự báo dòng
chảy cạn và cảnh báo hạn trên hệ thống sông Ba
Khu vực nghiên cứu là lƣu vực sông Ba. Đối tƣợng nghiên cứu là phân tích, giám
sát, cảnh báo, dự báo lũ ngập lụt, hạn trên lƣu vực sông Ba. Trong đó, việc phân tích,
giám sát, cảnh báo, dự báo lũ đƣợc thực hiện tại các trạm chính trên sông; việc phân tích,
giám sát, cảnh báo ngập lụt đƣợc thực hiện cho vùng hạ lƣu sông từ Củng Sơn đến biển;
việc phân tích, giám sát, cảnh báo hạn hán, thiếu nƣớc đƣợc thực hiện tại trạm đại biểu
cho thƣợng nguồn là Ayunpa và hạ nguồn là Củng Sơn .
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Phƣơng pháp nghiên cứu chính gồm;
1. Phƣơng pháp khảo sát thực địa, tìm hiểu sâu hơn thực tế lƣu vực và khảo sát
ngập lụt vùng hạ lƣu.
2. Phƣơng pháp chuyên gia, nhằm sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm của các
chuyên gia trong và ngoài nƣớc về điều hành hệ thống thông qua các cuộc hội thảo, trao
đổi.
3. Phƣơng pháp thống kê xác suất để xác định các đặc trƣng khí tƣợng thuỷ văn và
môi trƣờng.
4. Phƣơng pháp mô hình toán để mô phỏng hoạt động của hệ thống cũng nhƣ xây
dựng công nghệ diễn toán và dự báo hỗ trợ.
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5. Phƣơng pháp kế thừa các nghiên cứu đã có: Các vấn đề phân tích, giám sát, dự
báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên lƣu vực sông Ba đã đƣợc nghiên cứu trong nhiều
đề tài, dự án qua các thời kỳ khác nhau. Đề tài kế thừa những thành quả đã đạt đƣợc,
tham khảo các kết quả nghiên cứu đã có, tránh trùng lặp.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu KTTV, vận hành hồ, bản đồ, thông tin lũ, ngập lụt, hạn hán trong
quá khứ
+ Công cụ phân tích và giám sát lũ, ngập lụt, hạn hán trên hệ thống sông
+ Phƣơng án cảnh báo lũ, ngập lụt từ các hình thế thời tiết điển hình gây mƣa lớn
trên hệ thống sông
+ Bộ mô hình mô hình thuỷ văn, điều tiết hồ chứa, thủy lực, ngập lụt liên kết với
GIS trong cảnh báo, dự báo lũ và ngập lụt trên hệ thống sông
+ Phƣơng pháp, mô hình cảnh báo hạn hán trên hệ thống sông Ba
+ Phần mềm công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo quá trình lũ, ngập lụt, hạn hán
trên hệ thống sông Ba
+ Tài liệu kỹ thuật, quy trình dự báo, hƣớng dẫn sử dụng công nghệ dự báo và
chuyển giao công nghệ
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa học,
năm công bố....):
+ Trong khuôn khổ của đề tài đã có báo cáo khoa học ở hội nghị Viện KTTV năm
2011
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí KTTV số tháng 5 2013: Tích hợp mô hình thủyvăn,
thủy lực điều tiết hồ chứa trong dự báo lũ và ngập lụt hệ thống sông Ba.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết quả
nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
+ 01 Thạc sĩ (đã bảo vệ);
+ Hỗ trợ 01 Tiến sĩ (chƣa bảo vệ).
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ
Đã có giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ
của cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.
2.5. Kết luận
Đối với hệ thống sông Ba, vấn đề nghiên cứu xây dựng một hệ thống phân tích
giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, hạn đáp ứng yêu cầu chính xác hiệu quả trong dự
báo tác nghiệp có vai trò quan trọng trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai trên
lƣu vực sông.
Sau 2 năm nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành đƣợc các nội dung chính sau:
1. Xây dựng đƣợc CSDL KTTV, bản đồ từ năm 2005 - 2011 và một số năm lũ
lớn, đặc biệt lớn trên hệ thống sông Ba;
2. Xây dựng đƣợc các chỉ tiêu đánh giá lũ và ngập lụt và công cụ giám sát lũ,
ngập lụt cho hệ thông sông.
3. Xây dựng hồ sơ các trận lũ lớn, phân tích các hình thế thời tiết gây mƣa lớn
cho lƣu vực sông và bản đồ phân bố mƣa theo không gian theo các trận lũ. Xây dựng
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đƣợc phƣơng án cảnh báo lũ lớn và ngập lụt từ HTTT gây mƣa, cho phép cảnh báo lũ lớn
cho hệ thống sông với thời gian trƣớc 24-48 giờ.
4. Đề tài đã ứng dụng và tích hợp thành công các mô hình: mô hình thủy văn
MIKE-NAM tính toán dòng chảy từ mƣa, mô hình ĐTHC tính toán mô phỏng quá trình
điều tiết qua các hồ chứa, mô hình thủy lực MIKE11 diễn toán dòng chảy trong sông và
MIKE11-GIS tính toán ngập vùng hạ lƣu sông Ba. Trong đó mô hình thủy văn MIKENAM đƣợc nghiên cứu xây dựng cho 24 lƣu vực bộ phận. Mô hình điều tiết hồ chứa
đƣợc xây dựng cho các hồ chứa An Khê-Kanak, Ayun Hạ, Krông H’năng, Sông Ba Hạ
và sông Hinh. Mô hình MIKE11 lấy kết quả tính toán của mô hình MIKE-NAM, và xả
hồ chứalàm biên vào cho dòng chảy gia nhập khu giữa, diễn toán mô phỏng và dự báo
dòng chảy lũ hạ lƣu hệ thống sông Ba với thời gian dự kiến 24h.
5. Trên cơ sở bộ số liệu các mùa lũ từ 2005 - 2011 và một số trận lũ lớn, đặc
biệt lớn trong quá khứ, đề tài đã xác định đƣợc bộ thông số tối ƣu của mô hình MIKENAM, ĐTHC, MIKE11 và MIKE11-GIS cho lƣu vực sông. Chất lƣợng mô phỏng kiểm
định đƣợc đánh giá theo các tiêu chuẩn của ngành KTTV về tổng lƣợng, đỉnh lũ, độ phù
hợp của quá trình ở mức "Đạt”.
6. Đề tài đã nghiên cứu ứng dụng các kết quả dự báo mƣa từ Hệ thống dự báo
thời tiết tổ hợp hạn ngắn của trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng gồm ba mô hình khu
vực thủy tĩnh quy mô vừa là HRM, WRFARW, WRFNMM chạy với đầu vào là các
trƣờng phân tích và dự báo của 5 mô hình toàn cầu (GEM, GFS, GME, GSM, NOGAPS).
Trong đó đã đánh giá chất lƣợng các kết quả dự báo mƣa của các mô hình số trị và các
đầu vào. Đƣa ra các khuyến nghị tạm thời về cách thức sử dụng và hiệu chỉnh dự báo
mƣa số trị trong điều kiện tác nghiệp cho lƣu vực sông Ba.
7. Ngoài các chỉ tiêu hạn kế thừa từ đề tài KC0822, đề tài đã sử dụng hai chỉ
tiêu đánh giá hạn hán và thiếu nƣớc trên lƣu vực là chỉ tiêu đánh giá mức độ đáp ứng nhu
cầu nƣớc sử dụng nƣớc tối thiểu trong mùa cạn (ISDNTT) và chỉ tiêu đánh giá mức đảm
bảo cung cấp nƣớc của hồ chứa (ICCN). Từ đó xây dựng đƣợc công cụ giám sát hạn cho hệ
thống sông. Đề tài đã kế thừa các kết quả của đề tài KC0822 và cải tiến, bổ sung các
phƣơng án dự báo dòng chảy cạn và cảnh báo hạn cho lƣu vực sông Ba.
8. Đề tài đã xây dựng phần mềm kết nối tất cả các chƣơng trình, phần mềm mô hình,
các mô-đun thành Công nghệ phân tích, giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt và hạn trên hệ
thống sông Ba nhằm giải quyết các bài toán nghiệp vụ về sử dụng và hiệu chỉnh mƣa dự
báo số trị, mƣa synop cho mô hình; tự động cập nhật đầu vào cho các mô hình dự báo;
hiệu chỉnh dự báo; giao diện vận hành mô hình và kết xuất kết quả dự báo dƣới dạng
text, bản tin, quá trình, bản đồ. Đề tài cũng đã xây dựng mô đun hiệu chỉnh dự báo theo 3
phƣơng pháp: hồi qui, lọc Kalman, hiệu chỉnh tức thời.
9. Công nghệ Dự báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên lƣu vực sông Ba đã đƣợc thử
nghiệm nhƣ trong điều kiện tác nghiệp từ ngày 1/IX đến ngày 30/XI/2012. Kết quả thử
nghiệm cho thấy mô hình mô phỏng tốt quá trình thực tế tại các trạm phát báo, đáp ứng
đƣợc các yêu cầu nghiệp vụ.
Đề tài đã có đƣợc một số đóng góp mới nhƣ sau:
- Đề tài đã xây dựng đƣợc một một hệ thống phân tích giám sát, dự báo, cảnh báo
lũ, ngập lụt và hạn hán đáp ứng yêu cầu trong dự báo tác nghiệp. Hệ thống này có đầy đủ
các công cụ, phƣơng án phục vụ công tác giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt và hạn
trên lƣu vực sông Ba. Đây là một công nghệ mới, phù hợp xu thế phát triển của công tác
dự báo trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam.
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- Trong khuôn khổ của đề tài đã có báo cáo khoa học ở hội nghị Viện KTTV, một
bài báo đăng trên tạp chí KTTV và một dự báo viên đang thực hiện luận văn tiến sĩ về
lƣu vực sông Ba.
- Trong quá trình thực hiện đề tài đã đào tạo đƣợc một đội ngũ dự báo viên có khả
năng nghiên cứu ứng dụng mô hình thủy văn, thủy lực trong tính toán và dự báo thuỷ
văn.
Từ những kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá cho các nội dung nghiên cứu
chính của Đề tài có thể thấy rằng:
- Thời gian tính toán của công nghệ trong dự báo lũ khá lâu, từ 15 phút đến 40 phút
cho mỗi lần tính tuỳ theo bƣớc thời gian tính và độ dài thời kỳ tính toán. Trong xử lý
nghiệp vụ có thể giảm thời gian tính toán bằng cách lựa chọn thời đoạn tính toán và dự
báo ngắn hơn. Sử dụng các file điều kiện ban đầu để nâng cao độ chính xác của kết quả.
Bộ thông số tối ƣu đƣợc xây dựng với số liệu hạn chế vài năm gần đây, còn chƣa đƣợc
kiểm nghiệm, hiệu chỉnh đầy đủ trong các điều kiện thực tế sinh động, muôn hình muôn
vẻ của dự báo tác nghiệp cho hệ thống sông Ba. Vì vậy, công nghệ này cần đƣợc tiếp tục
hoàn thiện, kiểm nghiệm trong các mùa lũ sau.
- Các kết quả đánh giá cho thấy dự báo mƣa số trị chƣa chính xác nên khi ứng dụng
trong dự báo nghiệp vụ cần thiết phải xử lý, hiệu chỉnh lại lƣợng mƣa dự báo cho phù
hợp. Đề tài đã đƣa ra các khuyến nghị sử dụng, hiệu chỉnh các kết quả dự báo mƣa của
mô hình số trị và đầu vào phù hợp với các loại HTTT gây mƣa lớn. Tuy nhiên, các quả
đánh giá và các khuyến nghị mới dừng ở mức tạm thời và còn nhiều hạn chế do các mẫu
số liệu của các mô hình số trị dùng để đánh giá chƣa nhiều và phƣơng pháp đánh giá chủ
yếu là định tính. Do vậy, cần có kinh nghiệm vi chỉnh của các dự báo viên trong quá trình
dự báo tác nghiệp.
- Trong điều kiện dòng chảy ở hạ du các hồ chứa và ở hạ lƣu sông Ba hiện nay bị
chi phối chủ yếu bởi việc vận hành xả nƣớc phát điện và điều tiết của các hồ chứa thì việc
xây dựng công cụ dự báo dòng chảy cạn, mùa khô ở hạ du các hồ chứa (nhƣ tại An Khê
và Củng Sơn) khi vẫn sử dụng các phƣơng pháp truyền thống nhƣ trong đề tài KC08-22
chƣa thể đáp ứng đƣợc yêu cầu dự báo dòng chảy cạn và cảnh báo hạn trên sông Ba. Hạn
hán thiếu nƣớc ở lƣu vực sông Ba trong thời gian gần đây thực tế là hạn kinh tế – xã hội,
không đơn thuần là hạn khí tƣợng, hạn thủy văn hoặc hạn nông nghiệp nhƣ quan niệm
cũ.Do đó các kết quả nghiên cứu xây dựng công cụ dự báo cạn, cảnh báo hạn hán cần
đƣợc tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung theo hƣớng ứng dụng các mô hình và có xét
tới các thông tin kế hoạch xả nƣớc phát điện của các hồ chứa lớn trên thƣợng nguồn mới
có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn.
Trong thực tiễn sử dụng công nghệ trong cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên
lƣu vực sông hiện nay đang có một số khó khăn, tồn tại:
- Lƣu vực sông có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, lại nằm trong hai vùng khí hậu,
chịu tác động của nhiều tổ hợp HTTT gây mƣa, lũ phức tạp nên công tác cảnh báo, dự
báo lũ, ngập lụt, hạn hán cho lƣu vực sông gặp rất nhiều khó khăn.
- Các trạm đo KTTV trên lƣu vực sông Ba phân bố không đều, chƣa đủ số liệu phục
vụ cảnh báo, dự báo và phòng tránh thiên tai lũ lụt hiện nay. Số lƣợng và cơ cấu lƣới
trạm mƣa, mực nƣớc hiệnnay trên lƣu vực chƣa phù hợp. Mật độ trạm còn thấp. Không
có trạmđo mƣa, mực nƣớc, lƣu lƣợng trên các nhánh sông nhỏ, các chi lƣu có dòng chảy
lớn. Số trạm đo lƣu lƣợng nƣớc trên lƣu vực sông quá ít gây khó khăn, hạn chế cho việc
dự báo.
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- Lƣu vực đã bị sử dụng, khai thác quá nhiều. Nhiều hồ chứa, công trình giao thông
đƣợc xây dựng, lớp phủ thực vật bị tàn phá nặng nề dẫn đến việc thay đổi hoàn toàn chế
độ và quy luật dòng chảy tự nhiên. Các phƣơng pháp, phƣơng án dự báo, cảnh báo lũ, lụt,
hạn hán cho lƣu vực không còn phù hợp với điều kiện hiện nay.
- Việc thu nhận đầy đủ thông tin số liệu gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các
thông tin vận hành, điều tiết hồ chứa không đƣợc cung cấp thƣờng xuyên, liên tục, có
chất lƣợng từ các chủ hồ. Các số liệu hồ chứa thƣờng thiếu, gián đoạn, chậm, đôi khi kém
chính xác, ảnh hƣởng nhiều đến công tác dự báo nghiệp vụ cho lƣu vực sông. Thời gian
truyền, nhận số liệu mƣa lũ còn chậm (30-60 phút)
- Chất lƣợng cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt, hạn hán trên lƣu vực sông phụ thuộc
nhiều vào dự báo mƣa. Tuy nhiên chất lƣợng dự báo mƣa hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc
các yêu cầu nghiệp vụ của dự báo.
Việc đánh giá chất lƣợng dự báo kiểm tra và dự báo thử nghiệm công nghệ cho thấy
nhìn chung, hệ thống phân tích giám sát, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, hạn đƣợc xây
dựng trong khuôn khổ đề tài này đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu của công tác dự báo
nghiệp vụ về các yếu tố dự báo và mức bảo đảm của dự báo. Công nghệ cảnh báo dự báo
lũ, ngập lụt, hạn hán có khả năng cảnh báo lũ và ngập lụt trƣớc 24-48 giờ; dự báo (đỉnh
lũ, quá trình lũ) và ngập lụt trƣớc 24 giờ, dự báo dòng chảy cạn và cảnh báo hạn trên hệ
thống sông Ba đáp ứng đƣợc các yêu cầu về chất lƣợng, rút ngắn thời gian tác nghiệp.
Công nghệ tích hợp nhiều công cụ và mô hình giúp thời gian tác nghiệp cảnh báo, dự báo
nhanh hơn, thuận tiện hơn, kéo dài thời gian dự kiến của cảnh báo, dự báo lên 24-48 giờ,
dự báo đƣợc quá trình lũ, cải tiến mức độ tin cậy đối với từng thời hạn cảnh báo và dự
báo, đáp ứng đƣợc các yêu cầu nghiệp vụ ở trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng và Đài
KTTV khu vực Nam Trung bộ. Công nghệ dự báo này có thể đƣợc sử dụng nhƣ là một
trong phƣơng án cảnh báo, dự báo chính cho lƣu vực sông.
Các kết quả của Đề tài về cơ bản là có thể đáp ứng yêu cầu chuyển giao cho các đơn
vị làm dự báo nghiệp vụ ở trung ƣơng và địa phƣơng liên quan để tiếp tục thử nghiệm
nghiệp vụ nhằm hoàn thiện công cụ/công nghệ dự báo, cảnh báo đã đƣợc xây dựng.
26. Kiến nghị:
1. Đề tài đã đánh giá chất lƣợng dự báo mƣa của các mô hình số trị và đƣa ra các
khuyến nghị sử dụng, hiệu chỉnh các kết quả dự báo mƣa của mô hình số trị và đầu vào
phù hợp với các loại HTTT gây mƣa lớn nhƣng kết quả đánh giá và các khuyến nghị mới
ở mức tạm thời và còn nhiều hạn chế do các mẫu số liệu của các mô hình số trị dùng để
đánh giá chƣa nhiều và phƣơng pháp đánh giá chủ yếu là định tính. Trong tƣơng lai cần
tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu các phƣơng pháp đánh giá và hiệu chỉnh mƣa dự báo số trị để
sử dụng hiệu quả trong nghiệp vụ dự báo. Trong dự báo tác nghiệp cần tập trung nghiên
cứu về phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng mƣa dự báo, phƣơng pháp tiền xử lý mƣa dự
báo trong tác nghiệp để nâng cao chất lƣợng dự báo.
2. Hiện nay, tại trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng, các mô hình mƣa dự báo số
trị đƣợc nghiên cứu ứng dụng và đƣa vào nghiệp vụ còn có một số loại số liệu mƣa ƣớc
lƣợng từ ảnh vệ tinh, ảnh Rada. Mặt khác, trên lƣu vực cũng đã và đang đƣợc đầu tƣ một
số trạm đo mƣa tự động từ một số dự án. Các số liệu này cần đƣợc đầu tƣ nghiên cứu, sử
dụng nhƣ các nguồn số liệu tham khảo trong dự báo lũ trong đó tập trung nghiên cứu theo
hƣớng: kết hợp, đồng hóa số liệu dự báo mƣa số trị, dự báo mƣa từ ảnh vệ tinh, rada, số
liệu đo mƣa tự động để nâng cao chất lƣợng dự báo mƣa; sử dụng số liệu mƣa tự động và
hiệu chỉnh các kết quả dự báo mƣa lũ theo thời gian thực.
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3. Bộ thông số mô hình cần tiếp tục đƣợc hiệu chỉnh, đảm bảo độ ổn định trong mọi
trƣờng hợp xảy ra lũ. Đối với mô hình MIKE-NAM cần đầu tƣ nghiên cứu cải thiện mô
hình, công nghệ và đặc biệt là cải thiện bộ thông số của mô hình cho các lƣu vực bộ
phận. Đối với mô hình MIKE11 cần đầu tƣ thời gian hiệu chỉnh thêm thông số nhám khi
xử lý thời gian dự kiến. Cải tiến các kịch bản điều tiết hồ. Tiếp tục thử nghiệm các kết
quả nghiên cứu của đề tài cho các mùa lũ tiếp theo để đƣa dần vào công tác dự báo
nghiệp vụ nhƣ một công cụ hỗ trợ dự báo.
4. Đề tài này mới chỉ nghiên cứu dự báo dòng chảy cạn trên cơ sở phƣơng pháp
thống kê và tƣơng quan. Việc giám sát và cảnh báo hạn chủ yếu dựa trên các chỉ số giám
sát. Cần tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp mới trong giám sát và dự báo hạn
nhƣ ứng dụng ảnh vệ tinh, các mô hình mô phỏng dòng chảy cạn.
5. Do lƣới trạm KTTV của các lƣu vực nghiên cứu quá thƣa, đặc biệt là các lƣu vực
vùng núi hầu nhƣ không có số liệu mƣa, nên chất lƣợng mô phỏng và dự báo của MIKENAM cho các lƣu vực này còn chƣa cao. Cần tăng cƣờng số lƣợng trạm đo mƣa, chú
trọng ƣu tiên phát triển các trạm đo mƣa tự động nhất là trên các lƣu vực miền núi, nơi
đầu nguồn sinh lũ. Cụ thể, cần phải đặt bổ sung thêm 16 trạm mƣa tại các vị trí đƣợc
chọn nhƣ trong hình 2.28 chƣơng 2.
6. Một yêu cầu trong việc sử dụng mô hình thuỷ văn là cần có lƣu lƣợng, mực nƣớc
thực đo để xây dựng quan hệ lƣu lƣợng – mực nƣớc tại tuyến ra hay nhập lƣu để kiểm
nghiệm hoặc chuyển đổi từ lƣu lƣợng dòng chảy sang mực nƣớc tƣơng ứng. Do đó cần
bổ sung đo lƣu lƣợng tại các tuyến sông cần thiết để có thể xây dựng đƣợc quan hệ mực
nƣớc và lƣu lƣợng các vị trí quan trọng. Cần chuyển đổi trạm Ayunpa thành trạm cấp 1,
di chuyển trạm An Khê xuống dƣới để gần với nhập lƣu với nhánh sông Ayun. Đặt thêm
các trạm đo lƣu lƣợng tại các điểm đầu vào các hồ chứa Ba Hạ, Sông Hinh, Krông
Hnăng, Ayun Hạ và tại đầu ra các sông nhánh Auyn và các nhánh sông ở hạ lƣu.
7. Cần có chế độ đo đạc khảo sát thông tin ngập ngay trong thời gian xuất hiện lũ để
cung cấp thông tin cho công tác giám sát ngập lụt, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, cũng
nhƣ tạo nguồn số liệu cho công tác hiệu chỉnh mô hình. Cần tiếp tục nghiên cứu các
phƣơng pháp giám sát ngập lụt khác nhƣ phƣơng pháp dựa trên bản đồ/số liệu vệ tinh.
8. Để Công tác dự báo đạt chất lƣợng tốt, rất cần thiết xây dựng các quy định phối
hợp, tăng trách nhiệm ràng buộc trong việc cung cấp thông tin, số liệu giữa chủ hồ, các
cơ quan ở địa phƣơng và các cơ quan làm dự báo KTTV .
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[11] TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỰ BÁO TỔ HỢP
HẠN VỪA CHO KHU VỰC VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.14)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Dư Đức Tiến;
Email: duductien@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Võ Văn Hoà, ThS. Đỗ Lệ Thủy, TS. Kiều
Quốc Chánh, CN. Lê Thị Thu Hà, KS. Nguyễn Hữu Hải, CN. Nguyễn Mạnh Linh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng đƣợc một hệ thống dự báo tổ hợp các trƣờng khí tƣợng hạn vừa từ 3-10
ngày và bƣớc đầu triển khai thử nghiệm dự báo nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo Khí
tƣợng Thủy văn Trung ƣơng
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan về dự báo tổ hợp hạn 3-10 ngày, phân tích và lựa chọn hệ
thống dự báo tổ hợp hạn vừa phù hợp với điều kiện Việt Nam;
- Nghiên cứu xây dựng bộ chƣơng trình tự động lấy, giải mã, tính toán các biến
dẫn xuất và mã hóa các nguồn số liệu dự báo tổ hợp toàn cầu của NCEP và CMC;
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp các trƣờng khí tƣợng hạn 3-5 ngày
(LEPS);
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp các trƣờng khí tƣợng hạn 5-10
ngày (NAEFS)
- Thực hiện thử nghiệm nghiệp vụ, đánh giá và phân tích kết quả;
- Nghiên cứu xây dựng bộ chƣơng trình khai thác và hiển thị các trƣờng khí tƣợng
hạn 3-10 ngày dự báo từ các hệ thống LEPS và NAEFS
- Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn sử dụng và quy trình nghiệp vụ dự báo tổ hợp các
trƣờng khí tƣợng hạn 3-10 ngày
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 – 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt:835 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 835 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Đề tài “Nghiên cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu vực Việt
Nam” thuộc chƣơng trình: TNMT.05/10-15: “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 về KTTV ở các địa phƣơng giai đoạn 2010-2015”. Đơn vị chủ trì là Trung tâm Khí
tƣợng Thủy văn quốc va, đơn vị thực hiện là Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn
Trung ƣơng.
Về xuất xứ của nội dung đề tài, bên cạnh sản phẩm số dạng tất định thì sản phẩm
tổ hợp (thông qua việc thiết lập hệ thống dự báo nhiều mô hình hoặc các đầu vào khác
nhau cho một hoặc nhiều mô hình để tạo ra các kết quả dự báo dạng xác suất) cho phép
cung cấp thêm thông tin về tính biến động trong dự báo, qua đó dự báo viên có thể có
thêm thông tin về độ tin cậy khi đƣa ra sản phẩm dự báo cuối cùng, đặc biệt trong các
hạn dự báo vừa đến dài – khi mà mức độ biến động của khí quyển tăng cũng nhƣ khả
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năng nắm bắt của các mô hình thấp đi. Ngoài ra, tính đến thời điểm đề xuất đề tài, tại
Việt Nam chƣa có một hệ thống sản phẩm số trị tổ hợp khu vực nào phục vụ hỗ trợ dự
báo các trƣờng khí tƣợng hạn vừa hoặc ứng dụng các sản phẩm EF hạn vừa trên thế giới.
Chính vì thế, tập thể tác giả đã đề xuất đề tài nghiên cứu với nội dung chính là nghiên
cứu phát triển hệ thống dự báo tổ hợp cho các trƣờng khí tƣợng hạn vừa (3-10 ngày) cho
khu vực Việt Nam. Thành công của đề tài sẽ đem lại bƣớc đột phá trong nghiệp vụ dự
báo hạn vừa tại TTDBTƢ và nâng cao chất lƣợng dự báo thời tiết hạn vừa do có thêm
nhiều nguồn thông tin tham khảo chi tiết, định lƣợng và có tính đến độ bất định của khí
quyển cho các dự báo viên.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
Nhóm nghiên cứu đã tiếp cận đề tài theo xu thế hòa nhập vào hƣớng phát triển các
hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa của các nƣớc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Canađa mà đội
ngũ cán bộ khoa học trong nƣớc có thể thực hiện ở Việt Nam, cụ thể:
- Kế thừa những kết quả nghiên cứu dự báo tổ hợp hạn vừa trên thế giới và dự
báo tổ hợp nói chung tại Việt Nam. Cụ thể, hệ thống LEPS sẽ dựa trên phƣơng pháp của
ECMWF (hệ thống COSMO-LEPS) nhƣng áp dụng cho điều kiện Việt Nam;
- Khai thác và sử dụng tối đa các nguồn số liệu quan trắc trong nƣớc, các nguồn
số liệu tái phân tích và dự báo tổ hợp toàn cầu đƣợc cung cấp miễn phí trên Internet và
qua mạng VINAREN;
- Tập hợp đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học có trình độ, có kinh nghiệm
về dự báo tổ hợp trong nƣớc;
- Khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị tính toán và lƣu trữ của Trung tâm dự
báo KTTV Trung ƣơng trong thời gian thực hiện đề tài.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học: i) Cơ sở dữ liệu số liệu quan trắc khí hậu, sản phẩm dự
báo của hệ thống dự báo tổ hợp toàn cầu của NCEP và CMC, và số liệu tái phân tích để
phục vụ nghiên cứu và đánh giá kết quả; ii) Hệ thống dự báo tổ hợp các trƣờng khí tƣợng
hạn vừa (3-10 ngày) có thể triển khai vào nghiệp vụ; iii) Bộ các chƣơng trình tự động thu
thập số liệu tổ hợp toàn cầu, giải mã, tính toán, mã hóa, đánh giá và hiển thị sản phẩm;
iv) Báo cáo tổng kết đề tài, các chuyên đề, tài liệu hƣớng dẫn sử dụng và quy trình dự
báo tổ hợp các trƣờng khí tƣợng hạn 3-10 ngày
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
+Dƣ Đức Tiến và cộng sự: Nghiên cứu đề xuất cách tiếp cận xây dựng hệ thống
dự báo tổ hợp hạn vừa cho khu vực việt nam, Tạp chí KTTV, số tháng 10 năm 2013;
+ Dƣ Đức Tiến và cộng sự: Nghiên cứu đánh giá kết qủa dự báo thời tiết hạn vừa
cho Việt Nam bằng phƣơng pháp trung bình tổ hợp, Tạp chí KTTV, số tháng 11 năm
2013;
- Công tác đào tạo sau đại học: hỗ trợ 01 luận văn đại học của sinh viên Văn Thị
Bích Hảo với tên luận văn “Đánh giá hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa 3-10 ngày”. Luận
văn đã đƣợc bảo vệ thành công vào năm 2013 tại Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên Hà
Nội.
2.4. Tình hình đăng ký sở hữu trí tuệ: Đã đăng kí sau khi bảo vệ cấp Bộ năm 2013
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2.5. Kết luận:
1) Đã xây dựng thành công hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn vừa 3 đến 10 ngày
cho khu vực Việt Nam dựa trên hai lớp sản phẩm dự báo gồm: i) lớp sản phẩm toàn cầu
tập trung cho hạn dự báo 5-10 ngày gồm sản phẩm tổ hợp toàn cầu của Mỹ (hệ thống
GEFS) và Châu Âu (hệ thống Var_EPS). Hai sản phẩm toàn cầu này đƣợc kết hợp lại
thành hệ thống NAEFS; ii) lớp sản phẩm khu vực tậm trung cho hạn dự báo 3-5 ngày: hệ
thống LEPS trong đó mô hình khu vực HRM đƣợc tích phân với điều kiện biên từ hệ
thống GEFS. Hệ thống dự báo tổ hợp hạn vừa đã đƣợc vận hành thử nghiệm nghiệp vụ từ
cuối năm 2010 đến nay;
2) Đã xây dựng đƣợc một bộ các chƣơng trình hiển thị sản phẩm dự báo tất định
và xác suất từ hệ thống dự báo tổ hợp thời tiết hạn vừa 3 đến 10 ngày. Các sản phẩm dự
báo đã đƣợc tích hợp vào trong các hệ thống phần mềm nghiệp vụ MHDARS để dự báo
viên tham khảo trong quá trình tác nghiệp. Bên cạnh việc đƣa lên hệ thống MHDARS để
phục vụ tác nghiệp trong nội bộ mạng tại TTDBTƢ, các sản phẩm của hệ LEPS và
NAEFS đã đƣợc đƣa lên trang web http://www.swfdp-sea.com.vn (tên đăng nhập;
swfdp-sea, mật khẩu: RA2) trong dự án tiểu khu vực trong đó Việt Nam (ở đây là
TTDBTƢ) nhận vai trò cung cấp các cảnh báo thời tiết nguy hiểm cho khu vực Đông
Nam Á dựa trên các sản phẩm dự báo số trị. Thông qua trang web http://www.swfdpsea.com.vn này, các dự báo viên tại các Đài, Trạm trên toàn bộ Việt Nam có thể tham
khảo đƣợc hầu hết các sản phẩm dự báo tổ hợp từ trang web MHDARS.
3) Bên cạnh các hệ thống xử lý đồ họa tạo các sản phẩm tham khảo tùy biến theo
các dự báo viên và nghiên cứu viên, hệ thống đánh giá sản phẩm từ hệ thống dự báo tổ
hợp đã đƣợc thiết lập để đánh giá kết quả của hệ thống từ năm 2010-2012
4) Đã xây dựng đƣợc “Quy trình theo dõi và vận hành hệ thống dự báo tổ hợp hạn
vừa” và “Quy trình hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dự báo của hệ thống dự báo tổ hợp
hạn vừa”.
2.6. Kiến nghị.
1) Do hạn chế về năng lực tính toán, việc lựa chọn độ phân giải của hệ thống
LEPS xấp xỉ 22km và các mô hình NWP khu vực chạy dƣới dạng thủy tĩnh đã phần nào
hạn chế khả năng nắm bắt các hiện tƣợng quy mô vừa của hệ thống ở hạn dự báo 3-5
ngày; Trong những nghiên cứu tiếp theo sẽ nâng cấp chuyển sang mô hình tinh hơn khi
máy móc đƣợc nâng cấp kèm theo
2) Sẽ tiếp cận và sử dụng sản phẩm tổ hợp toàn cầu phân giải cao hơn mà
ECMWF có thể cung cấp trong năm tới qua đó sẽ tăng độ phân giải của hệ thống dự báo
Var_EPS nói riêng và tạo điều kiện biên thuận lợi cho việc hạ quy mô với các mô hình
khu vực với độ phân giải cao hơn (dự kiến sẽ sử dụng mô hình khu vực COSMO để thay
thế mô hình HRM)
3) Sai số hệ thống bên trong từng dự báo thành phần chƣa đƣợc loại bỏ trƣớc khi
tiến hành tính toán trung bình tổ hợp và dự báo xác suất;
4) Việc đánh giá một số yếu tố dự báo trên lƣới số liệu tái phân tích JRA25 có độ
phân giải thô hơn lƣới dự báo của mô hình có thể ảnh hƣởng tới kết quả đánh giá chất
lƣợng dự báo;
5) Dự báo trung bình tổ hợp chỉ là trung bình cộng đơn giản của các dự báo thành
phần mà chƣa thực hiện trung bình có trọng số trong đó có tính đến chất lƣợng dự báo
của từng dự báo thành phần. Để cải thiện vấn đề này, bài toán nghiên cứu về việc phân
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cụm các thành phần dự báo sẽ đƣợc đặt ra, qua đó có thể cải thiện đƣợc sản phẩm dự báo
trung bình tổ hợp
6) Bên cạnh việc ứng dụng bài toán phân cụm để chỉ xem xét đến các thành phần
dự báo có tính đặc trƣng nhất thì việc tăng kích thƣớc của hệ thống tổ hợp lên sẽ tăng
đƣợc độ tin cậy cho hệ thống, ví dụ nhƣ phƣơng pháp kết hợp với các dự báo trƣớc đó
nhƣ trong chƣơng 4 đã trình bày.
7) Với chu kì cập nhật sản phẩm dự báo 12 tiếng, việc đƣa vào ứng dụng các sơ đồ
đồng hóa số liệu và lọc tổ hợp là hết sức cần thiết. Việc áp dụng hệ thống đồng hóa số
liệu sẽ giảm thiểu đƣợc sai số ban đầu của các trƣờng phân tích ban đầu trong hệ thống
LEPS và ứng dụng các sơ đồ lọc tổ hợp nhƣ sơ đồ Kalman sẽ cho phép tăng đƣợc độ tán
cho hệ thống tổ hợp LEPS.

98

[12] 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
(Mã số: TNMT.05.15)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng, Trung tâm KTTV
quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Văn Hòa;
Email: vovanhoa80@yahoo.com, vovanhoa@nchmf.gov.vn;
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Lê Đức, ThS. Dư Đức Tiến, ThS. Đỗ Lệ
Thủy,ThS. Nguyễn Lê Dũng, CN. Mai Khánh Hưng, CN. Mai Văn Định, CN. Trần Anh
Đức, CN. Nguyễn Thanh Tùng, CN. Nguyễn Mạnh Linh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng đƣợc một hệ thống dự báo các yếu tố khí tƣợng (gồm nhiệt độ tối thấp,
nhiệt độ tối cao, nhiệt độ, nhiệt độ điểm sƣơng, gió (tốc độ và hƣớng), tổng lƣợng mây,
lƣợng mƣa (xác suất xuất hiện mƣa và cấp mƣa), độ cao chân mây, và tầm nhìn xa) bằng
các phƣơng pháp thống kê hiện đại trên sản phẩm mô hình GSM đến hạn dự báo 3 ngày
với thời đoạn 6 giờ cho toàn bộ các trạm quan trắc khí tƣợng bề mặt, nâng cao hiệu quả
sử dụng các sản phẩm dự báo từ mô hình GSM và chất lƣợng dự báo thời tiết cho các
điểm trạm.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tính toán và xây dựng cơ sở dữ liệu số liệu quan trắc và sản phẩm dự
báo của mô hình GSM để phục vụ nghiên cứu xây dựng bộ nhân tố dự báo dự tuyển, xây
dựng các phƣơng trình UMOS và lọc Kalman, và đánh giá kết quả;
- Nghiên cứu lựa chọn cấp mƣa và phân cấp với yếu tố độ cao chân mây và tầm
nhìn xa theo các yêu cầu thực tế tại Việt Nam;
- Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp UMOS cho yếu tố tầm nhìn xa, độ cao chân
mây, xác suất xuất hiện mƣa và xác suất xuất hiện mƣa có điều kiện theo cấp mƣa;
- Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp lọc Kalman cho yếu tố tầm nhìn xa, độ cao
chân mây, xác suất xuất hiện mƣa và xác suất xuất hiện mƣa có điều kiện theo cấp mƣa;
- Nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp xác định dự báo định lƣợng cho lƣợng mƣa,
độ cao chân mây và tầm nhìn xa dựa trên hàm phân bố dự báo của từng yếu tố;
- Thực hiện thử nghiệm dự báo theo UMOS và lọc Kalman, đánh giá và phân tích
kết quả
- Nghiên cứu ứng dụng GMOS cho các yếu tố lƣợng mƣa, độ cao chân mây và tầm
nhìn xa từ các kết quả dự báo của UMOS và lọc Kalman;
- Xây dựng bộ chƣơng trình hiển thị và khai thác sản phẩm dự báo lƣợng mƣa, độ
cao chân mây và tầm nhìn xa theo phƣơng pháp UMOS, lọc Kalman và GMOS;
- Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn sử dụng và quy trình nghiệp vụ dự báo theo UMOS,
lọc Kalman và GMOS.
- Viết báo cáo tổng thuật và tổng kết đề tài
1.6. Thời gian thực hiện:2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 900 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 900 triệu đồng;
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2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Kể từ năm 2000, khi mô hình số dự báo thời tiết số trị (NWP) đầu tiên HRM bắt
đầu đƣợc đƣa vào chạy dự báo tại Việt Nam, cho đến nay có nhiều mô hình khác nhau
đang đƣợc chạy nghiên cứu hay dự báo nghiệp vụ tại Trung Tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy
văn Trung ƣơng (TTDBTƢ), Khoa Khí tƣợng Thủy văn Hải dƣơng học, Đại học Khoa
học Tự nhiên, và Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng. Trƣớc đó, kết quả
dự báo dƣới dạng số từ Cơ quan khí tƣợng Nhật Bản (JMA) và Cơ quan khí tƣợng Úc
(BoM) cũng đã nhận đƣợc tại Trung Tâm Khí tƣợng Thủy văn Quốc gia (TTKTTVQG)
vào các năm 1997 và 2001. Tuy nhiên, một hệ thống diễn giải dự báo cho các sản phẩm
dự báo từ mô hình vẫn chƣa đƣợc triển khai tại Việt Nam cho đến trƣớc năm 2008, sản
phẩm dự báo cuối cùng vẫn là sản phẩm dự báo trực tiếp từ mô hình, chƣa có bất kỳ hiệu
chỉnh nào.
Để nâng cao chất lƣợng dự báo NWP, đặc biệt là cho dự báo điểm, nhiều nghiên
cứu ứng dụng các phƣơng pháp thống kê sau mô hình (MOS) trong nƣớc đã đƣợc thực
hiện cho đến nay nhƣ Võ Văn Hòa và cộng sự (2007), Bùi Minh Tăng và cộng sự (2009),
Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009), …. Trong đó, hệ thống MOS đƣợc phát triển trong
nghiên cứu của Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009) đƣợc đánh giá là tƣơng đối hoàn chỉnh và
hiện đại (mang tính cập nhật). Tuy nhiên, hệ thống MOS của nhóm tác giả Đỗ Lệ Thủy
và cộng sự (2009) không có yếu tố lƣợng mƣa, tầm nhìn xa và độ cao chân mây. Trong
khi đó, hệ thống dự báo xác suất xuất hiện mƣa (PQPF) và dự báo định lƣợng mƣa (QPF)
đƣợc phát triển trong nghiên cứu của nhóm tác giả Bùi Minh Tăng và cộng sự (2009) lại
dựa trên phƣơng pháp MOS truyền thống. Ngoài ra, do phƣơng pháp lọc Kalman (KF)
đƣợc nghiên cứu bởi Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009) chỉ có thể áp dụng cho từng phƣơng
trình MOS riêng lẻ (các phƣơng trình quan trắc và dự báo chỉ có dạng vectơ mà không
phải dạng ma trận), nên trong nhiều trƣờng hợp đã tạo ra những dự báo phi vật lý nhƣ
nhiệt độ tối cao nhỏ hơn nhiệt độ tối thấp, .... Đây cũng chính là lý do mà kỹ năng dự báo
của KF không tốt và có độ tin cậy cao nhƣ phƣơng pháp UMOS. Xuất phát từ những hạn
chế trong 2 nghiên cứu nói trên, việc nghiên cứu cải tiến phƣơng pháp KF và hoàn thiện
hệ thống diễn giải sau mô hình là hết sức quan trọng và cần thiết.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất lựa chọn các giải pháp công nghệ theo
hƣớng nghiên cứu của nhóm tác giả Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009) trong đó phƣơng
pháp KF sẽ đƣợc cải tiến theo dạng ma trận để có thể áp dụng cho các phƣơng trình dự
báo đồng thời. Cụ thể, đề tài này tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các phƣơng pháp UMOS,
KF và GMOS cho yếu tố lƣợng mƣa với hai dự báo chính là dự báo xác suất xuất hiện
mƣa (PQPF) và dự báo định lƣợng mƣa (QPF). Để hoàn thiện hệ thống diễn giải dự báo,
2 yếu tố khác cũng sẽ đƣợc đề tài xây dựng phƣơng trình dự báo thống kê sau mô hình là
độ cao chân mây và tầm nhìn xa. Hai yếu tố này sẽ hỗ trợ rất tốt cho công tác dự báo
phục vụ ngành giao thông và hàng không.
Tƣơng tự nhƣ yếu tố lƣợng mây, 2 yếu tố này và yếu tố mƣa định lƣợng cũng sẽ
đƣợc phân cấp dự báo. Đối với tầm nhìn xa, phƣơng pháp xây dựng các phƣơng trình dự
báo cũng đƣợc thực hiện gần giống nhƣ lƣợng mƣa trong đó không thực hiện bƣớc xây
dựng phƣơng trình PoP (dự báo xác suất xuất hiện). Đối với độ cao chân mây, quá trình
xây dựng các phƣơng trình dự báo sẽ giống nhƣ phƣơng pháp xây dựng các phƣơng trình
dự báo cho tổng lƣợng mây trong nghiên cứu của Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009). Do mô
hình GSM độ phân giải 1.250 đã không đƣợc cung cấp từ cuối năm 2011 mà thay vào đó
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là độ phân giải 0.5, do đó các nghiên cứu xây dựng các phƣơng trình dự báo cho các yếu
tố vân lƣợng, nhiệt độ tối cao và tối thấp này của Đỗ Lệ Thủy và cộng sự (2009) cũng sẽ
đƣợc xây dựng lại trong nghiên cứu này. Tổng kết lại, có 10 yếu tố khí quyển bề mặt sẽ
đƣợc nghiên cứu ứng dụng UMOS, KF và GMOS gồm: lƣợng mƣa (rain), vân lƣợng
(Cloud), độ cao chân mây (CH), tầm nhìn xa (VIS), nhiệt độ không khí tại độ cao 2 mét
(t2m), nhiệt độ điểm sƣơng tại độ cao 2 mét (td2m), nhiệt độ tối cao ngày (Tmax), nhiệt
độ tối thấp ngày (Tmin), tốc độ gió và hƣớng gió tại độ cao 10 mét (ff10m và dd10m).
Xuất phát từ những nhận định nói trên, chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu
“Nghiên cứu cải tiến và triển khai nghiệp vụ vụ hệ thống dự báo các yếu tố khí tƣợng
bằng phƣơng pháp thống kê trên sản phẩm mô hình GSM” với mục tiêu chính là xây
dựng đƣợc một hệ thống dự báo các yếu tố khí tƣợng gồm: nhiệt độ tối thấp, nhiệt độ tối
cao, nhiệt độ, nhiệt độ điểm sƣơng, gió (tốc độ và hƣớng), tổng lƣợng mây, lƣợng mƣa
(xác suất xuất hiện mƣa và cấp mƣa), độ cao chân mây, và tầm nhìn xa bằng các phƣơng
pháp thống kê hiện đại trên sản phẩm mô hình GSM đến hạn dự báo 3 ngày với thời đoạn
6 giờ cho toàn bộ các trạm quan trắc khí tƣợng bề mặt, nâng cao hiệu quả sử dụng các
sản phẩm dự báo từ mô hình GSM và chất lƣợng dự báo thời tiết cho các điểm trạm.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tiếp cận đề tài này theo xu thế hòa nhập vào hƣớng
phát triển các hệ thống diễn giải sau mô hình của các nƣớc Mỹ, Châu Âu và Nhật mà đội
ngũ cán bộ khoa học trong nƣớc có thể thực hiện ở Việt Nam. Các cách tiếp cận cụ thể
nhƣ sau:
- Kế thừa những kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả Đỗ Lệ Thủy và cộng sự
(2009) và Bùi Minh Tăng và cộng sự (2009) bao gồm các thiết kế cơ sở dữ liệu quan trắc
và dự báo của mô hình GSM; các chƣơng trình xử lý số liệu, tính toán các biến dẫn xuất,
kiểm tra chất lƣợng thám sát, tuyển chọn nhân tố, và đánh giá kết quả; các hệ thống
UMOS và GMOS cho nhiệt độ tối thấp, tối cao, nhiệt độ điểm sƣơng, các thành phần gió
và tốc độ gió, và tổng lƣợng mây; các chƣơng trình hiển thị cho các yếu tố đã đƣợc xây
dựng.
- Khai thác sử dụng tối đa các nguồn số liệu quan trắc truyền thống và sản phẩm
mô hình GSM đã đƣợc thu thập trong nghiên cứu của nhóm tác giả Đỗ Lệ Thủy và cộng
sự (2009) và Bùi Minh Tăng và cộng sự (2009);
- Tập hợp đội ngũ các chuyên gia, các nhà khoa học có trình độ, có kinh nghiệm
về UMOS, lọc Kalman và GMOS trong nƣớc;
- Khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị tính toán và lƣu trữ của Trung tâm dự báo
KTTV Trung ƣơng trong thời gian thực hiện đề tài.
Để đạt đƣợc mục tiêu của đề tài và thực hiện tốt các nội dung đề ra, chúng tôi sẽ sử
dụng các phƣơng pháp nghiên cứu và kỹ thuật nhƣ sau:
- Phƣơng pháp thống kê và xử lý số liệu (QC);
- Phƣơng pháp giải tích số;
- Kỹ thuật phân tích và thiết kế CSDL;
- Kỹ thuật mô phỏng số bằng máy tính (lập trình)
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính
- Các sản phẩm khoa học:
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+ Cơ sở dữ liệu quan trắc và sản phẩm dự báo của mô hình GSM
+ Bộ các phƣơng trình dự báo các yếu tố lƣợng mƣa, độ cao chân mây, và
tầm nhìn xa theo UMOS, lọc Kalman và GMOS
+ Chƣơng trình lọc Kalman đã đƣợc cải tiến
+ Phần mềm hiển thị và khai thác các kết quả dự báo (theo UMOS, lọc
Kalman và GMOS)
+ Báo cáo tổng kết đề tài, các chuyên đề nghiên cứu, tài liệu hƣớng dẫn sử
dụng và quy trình dự báo nghiệp vụ theo UMOS, lọc Kalman và GMOS
- Các công bố khoa học: 02 bài báo trên tạp chí KTTV, gồm:
+ Nghiên cứu dự báo xác suất xuất hiện và định lƣợng mƣa từ các phƣơng
pháp thống kê cập nhật dựa trên sản phẩm mô hình GSM. Tạp chí KTTV số
646 năm 2014
+ Nghiên cứu ứng dụng lọc phƣơng pháp UMOS và lọc Kalman để dự báo độ
cao chân mây, tầm nhìn xa và vân lƣợng từ các sản phẩm dự báo của mô
hình GSM. Tạp chí KTTV số 661 năm 2014
- Công tác đào tạo sau đại học: không có
2.4. Kết luận:
Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu cải tiến và triển khai nghiệp vụ hệ thống
dự báo các yếu tố khí tượng thời hạn 6-72h bằng phương pháp thống kê trên sản phẩm
mô hình SM” đƣợc thực hiện với mục tiêu cải tiến và hoàn thiện hệ thống MOS nghiệp
vụ cho TTDBTƢ dựa trên phƣơng pháp UMOS và lọc Kalman đã cải tiến theo hƣớng ma
trận hóa. Để hoàn thiện hệ thống này, 10 yếu tố dự báo đƣợc nghiên cứu dự báo theo
UMOS và lọc Kalman (KF) dựa trên sản phẩm mô hình GSM độ phân giải 0.50 x 0.50
đến hạn dự báo 3 ngày với thời đoạn 6 giờ một. Trong 10 yếu tố dự báo, có 4 yếu tố dự
báo đƣợc phân cấp dự báo gồm 4 cấp vân lƣợng, 4 cấp lƣợng mƣa tích lũy 24h, 5 cấp độ
cao chân mây và 5 cấp tầm nhìn xa. Bên cạnh các phƣơng pháp UMOS và KF áp dụng
cho điểm trạm, trong nghiên cứu này chúng tôi cũng phát triển hệ thống GMOS để đƣa
các dự báo UMOS và KF tại điểm trạm về lƣới phân giải cao để trên cơ sở đó tạo ra các
dự báo cho các điểm bất kỳ không thuộc mạng lƣới quan trắc bề mặt.
Đề tài đã thu đƣợc một số kết quả khoa học nhƣ sau:
1) Đã xây dựng đƣợc một bộ cơ sở dữ liệu gồm số liệu quan trắc các yếu tố khí
tƣợng bề mặt từ 171 điểm trạm và bộ số liệu mô hình GSM độ phân giải 0.50 x 0.50 từ
1/1/2008 đến 30/6/2013.
2) Đã xây dựng đƣợc 74,898 phƣơng trình dự báo cho UMOS và 42,579 phƣơng
trình dự báo cho KF.
3) Đã cải tiến đƣợc phƣơng pháp KF theo hƣớng ma trận hóa để áp dụng cho các
phƣơng trình dự báo đồng thời.
4) Các kết quả đánh giá cho thấy phƣơng pháp UMOS và KF đã cải thiện đƣợc
chất lƣợng dự báo so với dự báo trực tiếp từ mô hình GSM trong đó phƣơng pháp UMOS
là tốt nhất cho hầu hết các yếu tố, hạn dự báo và khu vực nghiên cứu.
5) Đã xây dựng đƣợc “Quy trình nghiệp vụ dự báo theo UMOS, lọc Kalman và
GMOS” (xem phụ lục III).
6) Các sản phẩm dự báo từ UMOS, KF và GMOS đã đƣợc đƣa vào ứng dụng
trong nghiệp vụ dự báo thời tiết tại TTDBTƢ từ tháng 6 năm 2013.
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2.5. Kiến nghị
Mặc dù đạt đƣợc nhiều kết quả khả quan nêu trên, đề tài vẫn còn một số tồn tại cần
sớm khắc phục nhƣ dự báo cho xác suất xảy ra mƣa, các cấp mƣa to và rất to, cấp tầm
nhìn xa nhỏ và hƣớng gió có kỹ năng chƣa cao; Chƣa số hóa đƣợc sản phẩm GMOS để
hỗ trợ hiệu quả trong bài toán dự báo điểm bất kỳ không thuộc mạng lƣới quan trắc;
Chƣa đƣa đƣợc nhiều nhân tố dự báo mang tính quán tính hoặc đặc trƣng tính địa phƣơng
vào trong quá trình xây dựng các phƣơng trình dự báo. Do đó, chƣa giải thích đƣợc ảnh
hƣởng của dao động ngày trong dự báo các biến bề mặt tới chất lƣợng dự báo. Các
phƣơng pháp UMOS và KF hiện tại chƣa có khả năng áp dụng cho các phƣơng trình dự
bao dạng phi tuyến.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu nhận đƣợc từ đề tài, nhóm thực hiện có một số
kiến nghị nhƣ sau:
1. Triển khai nghiệp vụ hệ thống UMOStại TTDBTƢ để cung cấp dự báo chi tiết
cho 10 yếu tố dự báo nói trên tại 171 điểm trạm đƣợc nghiên cứu;
2. Tiếp tục nghiên cứu khắc phục các hạn chế trong các phƣơng trình dự báo của
UMOS nhƣ đã nói ở trên
3. Nghiên cứu áp dụng UMOS cho các sản phẩm mô hình NWP khu vực phân giải
cao đang có tại TTDBTƢ
4. Nghiên cứu số hóa sản phẩm của GMOS để phục vụ bài toán dự báo điểm;
5. Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp tục đầu tƣ cho hƣớng nghiên cứu về
thống kê sau mô hình, đặc biệt là hƣớng áp dụng các phƣơng pháp thống kê hiện
đại.
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[13] NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DỰ BÁO CÁC HIỆN TƢỢNG THỜI TIẾT CỰC
ĐOAN TRONG GIÓ MÙA ĐÔNG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.17)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Khoa học Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:

ThS. Phạm Thị Thanh Hương

Email: huongkh@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu, Ks. Đào Thị Thúy,
ThS. Nguyễn Ngọc Bích Phượng,TS. Nguyễn Hữu Hải,ThS. Vũ Văn Thăng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xác định đƣợc cơ chế hoạt động của gió mùa mùa đông trên Miền Bắc Việt
Nam
- Xác định đƣợc hình thế, đặc tính và khả năng dự báo front lạnh, rét đậm, sƣơng
muối và hạn hán trong mùa đông cho miền Bắc Việt Nam.
- Xây dựng và thử nghiệm mô hình dự báo tần số front lạnh, rét đậm và hạn hán
trong mùa đông cho Miền Bắc Việt Nam
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Tổng quan tài liệu liên quan đến GMMĐ ở Đông Á, Biển Đông và
Việt Nam; thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu
Nội dung 2: Nghiên cứu cơ chế hoạt động GMMĐ ĐA
Nội dung 3: Nghiên cứu xác định các đặc trƣng và đánh giá biến động của các
hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong GMMĐ
Nội dung 4: Nghiên cứu quan hệ giữa các nhân tố hoàn lƣu cơ bản với thời tiết và
các hiện tƣợng cực đoan phổ biến trong GMMĐ trên khu vực nghiên cứu
Nội dung 5: Nghiên cứu quan hệ giữa các nhân tố hoàn lƣu cơ bản với các hiện
tƣợng cực đoan trong đầu và cuối mùa đông ở Miền Bắc Việt Nam
Nội dung 6: Nghiên cứu xác định khả năng dự báo các hiện tƣợng cực đoan trong
GMMĐ
Nội dung 7: Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng mô hình thống kê/áp dụng mô hình
động lực dự báo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong GMMĐ trên khu vực nghiên cứu
dựa trên cơ chế hoạt động và các quan hệ đã xác định ở trên.
1.6. Thời gian thực hiện:2011 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 750triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 750triệu đồng (Bằng chữ:
Bảy trăm năm mƣơi triệu đồng);
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Đề tài “Nghiên cứu khả năng dự báo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong gió
mùa mùa đông ở miền Bắc Việt Nam” thuộc Chƣơng trình Khoa học - Công nghệ
“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
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giai đoạn 2010-2015” đƣợc phê duyệt để đáp ứng nhu cầu triển khai một nghiên cứu
mang tính hệ thống từ nghiên cứu cơ chế, các đặc trƣng thống kê đến đánh giá khả năng
dự báo một số hiện tƣợng cực đoan ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội trong mùa đông.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
- Tổng kết các thành tựu đã có ở trong nƣớc về GMMĐ ở Đông Á. Tổng kết các
kết quả nghiên cứu dự báo thời tiết và khí hậu liên quan với hoạt động của GMMĐ.
- Nghiên cứu và học tập các kiến thức và thành tựu mới và có hệ thống về GMMĐ
của thế giới, trƣớc hết là của Trung Quốc.
- Đối chiếu các thành tựu đã có trong nƣớc với thành tựu của thế giới để xác định
những vấn đề còn khiếm khuyết và phải đặc biệt lƣu ý về hoàn lƣu GMMĐ.
- Tận dụng các phƣơng tiện hiện đại, có nhiều ƣu thế đối với quy mô khu vực nhƣ
các mô hình số trị, công nghệ GIS, các bản tin dự báo của các nƣớc trên thế giới và khu
vực, bộ số liệu tái phân tích của NCAR/NCEP… để bƣớc đầu mô phỏng và nghiên cứu
cơ chế và khả năng dự báo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong GMMĐ ở khu vực
nghiên cứu.
- Hệ thống hoá việc phân tích chuỗi số liệu khí tƣợng, khí hậu, bản đồ synôp...với
thời kỳ đủ dài thông qua phƣơng tiện hiện đại.
- Xây dựng/ứng dụng phƣơng pháp dự báo GMMĐ và các hiện tƣợng thời tiết cực
đoan trong GMMĐ cho khu vực, phối hợp cả mô hình thống kê và động lực, phối hợp
tham khảo các kết quả dự báo của các trung tâm dự báo lớn cho khu vực.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
1. Cơ sở dữ liệu liên quan đến không khí lạnh, gió, nhiệt độ, lƣợng mƣa và bộ số
liệu tái phân tích liên quan trong các đợt không khí lạnh.
2. Phƣơng pháp xác định các đợt front lạnh, các hiện tƣơng cực đoan trong
GMMĐ
3. Chỉ tiêu xác định các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong GMMĐ
4. Bộ bản đồ đúc kết từ bộ số liệu NCAR/NCEP
5. Bộ bản đồ phân bố các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong GMMĐ
6. Các báo cáo chuyên đề (37 báo cáo)
7. Mô hình dự báo khí hậu
8. Báo cáo tổng kết đề tài
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
(1) Phạm Thị Thanh Hƣơng, Nguyễn Trọng Hiệu,Vũ Văn Thăng và Nguyễn Thị
Lan: Quan hệ giữa nhiệt độ thấp nhất mùa đông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với một số đặc
trưng hoàn lưu và khả năng dự báo.Tạp Chí KTTV, 2013.
(2) Phạm Thị Thanh Hƣơng, Nguyễn Trọng Hiệu,Vũ Văn Thăng và Nguyễn Thị
Lan:Quan hệ giữa tần số Front lạnh qua Hà Nội với một số đặc trưng hoàn lưu khu vực
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Đông Á-Tây Thái Bình Dương Quan hệ giữa tần số Front lạnh qua Hà Nội với một số
đặc trưng hoàn lưu khu vực Đông Á-Tây Thái Bình Dương. Hội thảo QG của Viện Khoa
học KTTV&MT, 2012.
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan
- Nghiên cứu này bổ sung các nghiên cứu về hoạt động của GMMĐ trong những
năm gần đây của Việt Nam vào các kết quả nghiên cứu của thế giới.
- Là cơ sở để xây dựng và tăng cƣờng chất lƣợng dự báo các cực đoan khí hậu
Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu gió mùa là nội dung quan trọng và cấp thiết. Kết quả nghiên cứu về
gió mùa sẽ là cơ sở khoa học cho nhiều nghiên cứu liên quan trong khí tƣợng nhƣ dự báo
thời tiết, khí hậu, quan hệ của gió mùa với các hiện tƣợng các quy mô khác nhau: ENSO,
dao động MJO,...
Gió mùa là nhân tố quan trọng góp phần hình thành các hình thái thời tiết và khí
hậu nƣớc ta, hơn nữa chất lƣợng dự báo sẽ đƣợc cải thiện đáng kể khi đã nắm vững cơ
chế, quy luật hoạt động của GMMĐ.
Đối với kinh tế - xã hội và môi trƣờng
Dự báo các hiện tƣợng thời tiết cực đoan luôn là nhu cầu cấp thiết của nhiều quốc
gia trên thế giới. Cải thiện chất lƣợng các dự báo luôn là mong muốn của cộng đồng vì
các dự báo chính xác sẽ không chỉ thuận lợi cho đời sống sinh hoạt mà còn có thể phòng
tránh và giảm nhẹ thiệt hại về ngƣời và của do nhiều thiên tai gây ra.
2.5. Kết luận;
(1) Trong hơn 60 năm qua, các nhà khí tƣợng thế giới và Việt Nam đã nghiên cứu
và đúc kết tƣờng tận cơ chế hoàn lƣu trong hệ thống GMMĐ ĐA, đã xây dựng, áp dụng
thành công nhiều phƣơng pháp, mô hình dự báo GMMĐ cùng với các đặc trƣng thời tiết
và thiên tai trong mùa đông ở Đông Á, Đông Nam Á và Việt Nam. Đề tài có thể kế thừa
đƣợc kết quả, phƣơng pháp của những công trình kinh điển của các nhà khoa học kỳ cựu
và các công trình khoa học tân tiến của các nhà khoa học đƣơng đại.
(2) Cũng nhƣ cơ chế gió mùa mùa đông khu vực, hoạt động của gió mùa mùa
đông ảnh hƣởng đến Việt Nam chủ yếu là sự phối hợp của 4 trung tâm khí áp: Cld,Tale,
Ctbd, Txd hình thành một hình thế tổng quát của cơ chế gió mùa mùa đông Đông Á, bao
gồm 5 khu vực gió ở mặt đất, 3 khu vực gió trên cao. Sự tƣơng tác giữa các khu vực gió
tạo thành 3 dải hội tụ mặt đất và hai dải hội tụ gió trên cao.
(3) Xâm nhập lạnh là quá trình chi phối mọi hình thế thời tiết trong mùa đông ở
Đông Á, xuất phát là các sóng lạnh từ Tây Bắc Châu Âu, Bắc Băng Dƣơng, Bắc Á tràn
qua Siberia Mông Cổ… và xâm nhập lãnh thổ nƣớc ta. Các thời tiết cực đoan trong mùa
đông đều là sản phẩm của xâm nhập lạnh. Cơ chế gió mùa mùa đông của khu vực và Việt
Nam đƣợc thể hiện rõ trên phân bố đƣờng dòng cơ bản trên ở mặt đất và trên các mực,
các sóng trên mực 500hPa. Phân bố không gian và thời gian của độ ẩm riêng, vận tải ẩm,
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bức xạ phát xạ sóng dài cũng là biểu hiện của hoạt động của GMMĐ ở khu vực và Việt
Nam.
(4) Các hiện tƣợng thời tiết cực đoan trong gió mùa mùa đông ở Việt Nam đƣợc
nghiên cứu trong đề tài bao gồm: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối (Tm) và các hiện tƣợng
cực đoan: KKL (TSKKL), rét đậm (SNRĐ), rét hại (SNRH), sƣơng muối (SNSM), hạn
hán (STH), mƣa lớn (SNML). Trong quá trình nghiên cứu đề tài đã phân chia Bắc Bộ đến
Thanh Hóa thành 6 khu vực tƣơng đối đồng nhất về điều kiện địa lý khí hậu: TB, ĐB1,
ĐB2, ĐB3, ĐBBB và Thanh Hóa. Các đặc trƣng hoàn lƣu gió mùa đƣợc nghiên cứu bao
gồm: Khí áp bề mặt biển, đƣờng dòng mặt đất và các mực 850, 700, 500, 200, độ cao địa
thế vị các mực, hƣớng và tốc độ gió bề mặt và trên các mực 850, 700, 500, 200, độ ẩm
riêng và vận tải ẩm trên các mực thấp và toàn cột khí quyển, bức xạ phát xạ sóng dài
(OLR). Các đặc trƣng hoàn lƣu này đƣợc nghiên cứu cho 14 khu vực ĐAMR. Ngoài ra
đề tài còn sử dụng các chỉ số gió mùa và chỉ số ENSO. Các vấn đề chủ yếu trong cơ chế
hoạt động của GMMĐ đƣợc rút ra là:
- Cơ chế hoàn lƣu gió mùa trong mùa đông (IX – XI) là sự phát triển hoặc tăng
cƣờng của P, V, OLR và suy thoái hay là giảm của H, q, Q trong mùa đông.
- Diễn biến của các hiện tƣợng cực đoan chủ yếu trong mùa đông là quá trình tăng
cƣờng của TSKKL, SNRĐ, SNRH, SNSM, STH và sự suy giảm của Tm.
- Trên các khu vực của MBVN, mùa đông phổ biến có 16-17 đợt KKL, 30-70
ngày rét đậm, 10-40 ngày rét hại, 1-15 ngày sƣơng muối tiềm năng và 1-3 STH. Nhiệt độ
thấp nhất mùa đông phổ biến 0-50C. Thời gian có RĐ, RH và SMTN chủ yếu là 3 tháng
chính đông: XII, I, II. Đáng chú ý là, các hiện tƣợng thời tiết cực đoan xuất hiện không
chỉ bó hẹp trong mùa GMMĐ mà còn xảy ra vào các tháng ngoài mùa gió mùa mùa
đông; hạn đông xuân bắt đầu từ tháng IX, tháng X, kết thúc vào tháng IV, tháng V, riêng
ở Thanh Hóa còn có hạn ngoài hạn mùa GMMĐ xẩy ra trong tháng VI, tháng VII, tháng
VIII.
- Tần số KKL có xu thế giảm đi trong thời gian gần đây. Nhiệt độ thấp nhất vào
trong 5 nửa thập kỷ gần đây cao hơn 5 nửa thập kỷ trƣớc đó. Riêng về hạn tƣơng quan so
sánh giữa các nửa thập kỷ gần đây với các nửa thập kỷ trƣớc đó không thể hiện đƣợc tính
xu thế nhƣ của các hiện tƣợng cực đoan khác.
(5) Khả năng dự báo các hiện tƣợng cực đoan bao gồm TSKKL, SNRĐ, SNRH,
Tm và SNSMTN trên các khu vực MBVN đƣợc chứng thực bằng mối tƣơng quan đủ tin
cậy thể hiện ở hệ số tƣơng quan đạt mức chặt chẽ giữa các hiện tƣợng cực đoan nói trên
với các đặc trƣng hoàn lƣu ENSO. Đây là cơ sở khoa học quan trọng nhằm lựa chọn các
nhân tố hoàn lƣu trong dự báo thống kê các hiện tƣợng cực đoan mùa đông.
(6) Xuất phát từ các mối quan hệ không đồng thời đạt mức đáng kể, có thể lựa
chọn đƣợc một số nhân tố hoàn lƣu để xây dựng các phƣơng trình hồi qui một biến, hai
biến, ba biến cho phép dự báo một số hiện tƣợng thời tiết cực đoan đạt mức chính xác
khả quan, nhất là về nhiệt độ thấp nhất.
(7) PRECIS thực chất là một mô hình khí hậu động lực khu vực đƣợc xây dựng
với mục đích chính để phục vụ các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu
nhƣng cũng có thể mô phỏng nhiệt độ tối thấp trong mùa gió mùa mùa đông trong quá
khứ. Nếu đƣợc đầu tƣ nghiên cứu thêm có thể sử dụng trong để dự báo..
2.7. Kiến nghị :
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1) Có thể sử dụng quan hệ không đồng thời giữa các ĐTHL, CSHL để dự báo các
ĐTMĐ với mức độ chính xác khác nhau tùy theo đặc trƣng và tùy theo địa phƣơng.
2) Để tạo nên độ chính xác đầy đủ về dự báo các đặc trƣng mùa đông trên 6 khu
vực, cần có sự thử nghiệm dự báo về từng đặc trƣng mùa đông sử dụng đặc trƣng hoàn
lƣu hay chỉ số hoàn lƣu riêng cho từng khu vực của Miền Bắc Việt Nam.
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[14] ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT MÔ
HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ HUYỆN ĐẢO TRONG VỊNH
BẮC BỘ
(Mã số: TNMT.05.18)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Nghiên cứu Khí tƣợng nông nghiệp /Viện Khoa
học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Nguyễn Văn Liêm;
Email: nvliem52@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: KS. Phạm Thiên Nga, ThS. Ngô Tiền Giang,
KS. Nguyễn Hữu Quyền, CN. Đỗ Thanh Tùng, ThS. Võ Đình Sức, TS. Nguyễn Vũ Thắng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Đánh giá đƣợc đặc điểm khí hậu và tài nguyên khí hậu nông nghiệp một số
huyện đảo (Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) trong vịnh Bắc Bộ.
- Đề xuất đƣợc các mô hình phát triển nông nghiệp (mô hình trồng trọt, mô hình
chăn nuôi, mô hình nuôi trồng thuỷ sản) phù hợp với các đặc điểm khí hậu và tài nguyên
khí hậu nông nghiệp, thiên tai cho 3 huỵện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập bổ sung 01 năm số liệu (2010) của 11 yếu tố khí tƣợng còn thiếu của 7
trạm Khí tƣợng, hải văn thời kỳ 1981 - 2010; số liệu về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng
thuỷ sản và số liệu thiệt hại do thiên tai đối với 3 lĩnh vực nói trên trong giai đoạn 2001 2010 phục vụ phân tích đánh giá và xác định nhu cầu đối với việc khai thác tài nguyên
KHNN ở 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải.
- Hội thảo khởi động mời các chuyên gia của các cơ quan Trung ƣơng, các huyện
đảo liên quan và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc vùng nghiên cứu của
đề tài tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
- Điều tra thực địa, thu thập bổ sung các số liệu và thông tin nông nghiệp có liên
quan để làm rõ hiện trạng và khó khăn của phát triển nông nghiệp trên 3 huyện đảo Vân
Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
- Khảo sát đo đạc bổ sung số liệu các yếu tố khí tƣợng vào các tháng 7 (mùa hè),
tháng 10 (chuyển tiếp từ mùa thu sang mùa đông) năm 2011 và tháng 1 (mùa đông),
tháng 4 (chuyển tiếp từ mùa đông sang mùa xuân) năm 2012 tại 2 đảo (Cái Bầu và Cát
Bà) không có trạm khí tƣợng, hải văn.
- Nghiên cứu tổng quan các kết quả về khí hậu hải đảo và các phƣơng pháp đánh
giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp, rủi ro, mức độ dễ bị tổn thƣơng, các mô hình (trồng
trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản) tại các hải đảo ở trong nƣớc và trên thế giới.
- Nghiên cứu xây dựng các chỉ tiêu đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp cho
3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
- Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và đánh giá các yếu tố khí hậu nông nghiệp (Chế
độ ánh sáng và bức xạ quang hợp; Điều kiện nhiệt độ; Đánh giá về nguồn nƣớc đến đối
với sản xuất nông nghiệp) ở 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
- Nghiên cứu đánh giá rủi ro khí hậu và mức độ dễ bị tổn thƣơng đối với sản xuất
nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản) trên 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô
Tô và Cát Hải.
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- Đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ
sản) của 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải thuộc vùng nghiên cứu của đề tài.
- Đánh giá khả năng trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản trên cơ sở khí
hậu nông nghiệp, đất đai và nguồn nƣớc đến ở 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải.
- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS bao gồm các lớp thông tin khí tƣợng và
thông tin nông nghiệp của 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và biên soạn tài liệu
hƣớng dẫn cài đặt, sử dụng.
- Nghiên cứu phân loại khí hậu nông nghiệp (theo các chỉ tiêu nhiệt và ẩm) nhằm
xác định cơ cấu mùa vụ đối với trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản ở 3 huyện
đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải.
- Xây dựng bản đồ phân loại khí hậu nông nghiệp cho 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô
Tô, Cát Hải theo công nghệ GIS, tỷ lệ 1/50.000.
- Đề xuất các mô hình phát triển nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng
thuỷ sản) phù hợp với tài nguyên KHNN và thiên tai cho 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô,
Cát Hải.
- Biên soạn Tài liệu tra cứu hƣớng dẫn sử dụng tài nguyên KHNN của 3 huyện
đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
1.6. Thời gian thực hiện:2011 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 800 triệu đồng; Kinh thực hiện: 800 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Việt Nam là một quốc gia ven biển có những ƣu thế và vị trí chiến lƣợc đặc
biệt quan trọng đối với khu vực và trên thế giới. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
phú và đa dạng, ngày nay biển càng có vai trò to lớn hơn đối với sự
nghiệp phát triển đất nƣớc. Hệ thống hải đảo Việt Nam phân bố từ vịnh Bắc Bộ
cho đến vịnh Thái Lan và có giá trị đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc
phòng, an ninh. Các đảo và quần đảo là điểm tựa vững chắc cho bố trí thế trận
phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền trên biển.
Vịnh Bắc Bộ có diện tích khoảng 126.250km2 (36.000 hải lý vuông), chiều
ngang nơi rộng nhất khoảng 310km (176 hải lý), nơi hẹp nhất ở cửa vịnh rộng
khoảng 220km (119 hải lý), là một trong những vịnh lớn của thế giới.
Phần vịnh Bắc Bộ phía Việt Nam có nhiều quần đảo và số lƣợng các đảo
chiếm đến 3 phần 4 tổng số đảo của cả nƣớc. Trong khoảng 2.300 đảo đá ven
bờ, có đảo Cái Bầu và đảo Cát Bà là 2 trong số 3 đảo có diện tích lớn hơn
100km2 của Việt Nam, đặc biệt có đảo Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền Việt Nam.
Vịnh Bắc Bộ là nơi chứa tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là hải sản và dầu
khí, là một trong những ngƣ trƣờng và nguồn cung cấp hải sản quan trọng cho
Việt Nam. Đại bộ phận các ngƣ trƣờng chính là nằm gần bờ biển Việt Nam và
Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ. Khu vực giữa vịnh và cửa vịnh có bồn trũng sông
Hồng có khả năng chứa dầu khí Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên (bao gồm cả
tài nguyên sinh vật biển) và môi trƣờng nƣớc biển vịnh Bắc Bộ, đặc biệt là tại các huyện
đảo và đảo lớn có cƣ dân sinh sống là rất phong phú và đa dạng. Song để có thể khai thác
tiềm năng thiên nhiên của vịnh Bắc Bộ (trong đó có các huyện đảo và các đảo lớn) hợp lý
phục vụ phát triển trổng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển du lịch,... rất
cần thiết phải đánh giá đầy đủ, chi tiết về tiềm năng khí hậu, khí hậu nông nghiệp, hải
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văn, môi trƣờng nƣớc biển và tài nguyên sinh vật của vịnh Bắc Bộ.
Thực tế trong thời gian qua, phát triển kinh tế nhanh chóng, gia tăng dân số
trên các huyện đảo và các đảo lớn ở vịnh Bắc Bộ đi kèm với gia tăng nghèo đói,
khó khăn về sinh kế, khai thác quá mức, du lịch tràn lan…đã gây ra ảnh hƣởng
tiềm năng tới môi trƣờng sinh thái. Tại một số hải đảo, do quá trình phát triển
kinh tế - xã hội còn mang tính tự phát, phát triển chƣa đi đôi với bảo vệ và chƣa
thật sự bền vững nên nguy cơ suy thoái môi trƣờng sinh thái, cạn kiệt tài nguyên đã bộc
lộ rõ nét. Kinh tế hải đảo tiến triển một cách tự phát theo nhu cầu mƣu
sinh của ngƣời dân.
Tài nguyên đất, tài nguyên khí hậu, tài nguyên khí hậu nông nghiệp, hải
văn, tài nguyên sinh vật và môi trƣờng nƣớc biển là những yếu tố cơ bản và
quan trọng nhất của nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải
sản), quyết định tới phân bố cây trồng, cơ cấu mùa vụ, năng suất và chất lƣợng
sản phẩm thu hoạch đối với trồng trọt; giống và sản lƣợng của các loài vật nuôi
(đại gia súc, gia cầm); giống, chất lƣợng, sản lƣợng, mùa vụ nuôi trồng của các
loài thủy hải sản tại các đảo và 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải. Thêm
vào đó, nền sản xuất nông nghiệp nhỏ bé trên các đảo và huyện đảo thƣờng phải
chịu nhiều rủi ro của thiên tai, đặc biệt là gió, bão,…
Cùng với các ngành kinh tế truyền thống trên đảo nhƣ ngƣ nghiệp,làm
nƣớc mắm, làm muối; lợi thế về du lịch sinh thái và nuôi trồng thuỷ hải sản đều
đƣợc các đảo đầu tƣ khai thác. Bên cạnh đó, tuy không phải là nghề chủ đạo
nhƣng trên các huyện đảo, các đảo lớn do nhu cầu sinh sống, nghề nông là một
nghề lâu đời, đặc biệt là đối với canh tác các cây lúa, rau, màu. Một số đảo phát
triển đƣợc nông sản địa phƣơng có thƣơng hiệu nhƣ hồ tiêu Phú Quốc, tỏi Lý
Sơn.
Tuy nhiên, khác với trên đất liền, quỹ đất ở các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô
và Cát Hải bị hạn hẹp, khó khăn về nƣớc ngọt, giao thông cô lập, thông tin hạn
chế nên phát triển nông nghiệp trên đảo phục vụ cho nhu cầu tự cung, tự cấp của
dân thƣờng mang tính tự phát. Đầu tƣ cho phát triển nông nghiệp chƣa đƣợc chú
trọng, các nghiên cứu liên quan phục vụ cho phát triển nông nghiệp trên đảo
chƣa đƣợc đề cập tới. Phát triển nông nghiệp ở ba huyện đảo giúp cho dân cƣ
trên đảo có nguồn thu hoạch tại chỗ, tránh bớt rủi ro từ thiên nhiên, góp phần ổn
định cuộc sống và sinh kế thƣờng ngày. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mƣa
lớn, bão, hạn hán và ngập lụt gia tăng, phát triển nông nghiệp, tạo sinh kế càng.
triển theo định hƣớng và quy hoạch hợp lý sẽ đóng góp một phần cho chủ
trƣơng phát triển kinh tế đa ngành, tạo cơ sở bền vững cho giữ vững chủ quyền
biển đảo.
Thực hiện mục tiêu trên, trong những năm vừa qua, lãnh đạo các tỉnh
Quảng Ninh, Hải Phòng và huyện uỷ, Uỷ ban Nhân dân huyện đảo Vân Đồn, Cô
Tô và Cát Hải đã có nhiều chủ trƣơng, chính sách và đầu tƣ hàng trăm ngàn triệu
đồng nhằm phát triển các huyện đảo thành các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề
cá vịnh Bắc Bộ, gồm cả khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão, nhà máy chế biến
hải sản đông lạnh. Ngƣ dân các đảo có truyền thống và tay nghề đánh bắt hải
sản, nuôi trồng hải sản quy mô lớn, nhất là nuôi trồng hải sản có giá trị kinh tế
cao ở các vịnh nông quanh đảo. Ví dụ nhƣ đánh bắt xa bờ ở Cát Hải từ 1999 -
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2005 đạt bình quân 8.500 tấn/năm, phát triển mạnh nuôi trồng hải sản, nuôi tôm
theo phƣơng thức mới đạt năng suất 3 tấn/ha.
Vì vậy, việc triển khai thực hiện đề tài “Đánh giá tài nguyên khí hậu nông
nghiệp và đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp ở một số huyện đảo trong
vịnh Bắc Bộ” thuộc Chƣơng trình Tài nguyên Môi trƣờng 05/10-15: “Nghiên
cứu khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện
tƣợng Khí tƣợng Thuỷ văn nguy hiểm và phục vụ về KTTV ở các địa phƣơng
giai đoạn 2010-2015” là hết sức cần thiết, cấp bách và phù hợp với nhu cầu phát
triển của địa phƣơng, nhằm giúp dân cƣ trên một số đảo lớn phát triển nông
nghiệp tại chỗ để nâng cao mức sống, ổn định xã hội, bảo vệ môi trƣờng sinh
thái và tài nguyên thiên nhiên, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc phòng và
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế;
- Các phương pháp điều tra khảo sát theo quy phạm của Ủy ban Khoa học và Kỹ
thuật Nhà nước ban hành năm 1982, phƣơng pháp điều tra, quan trắc, phân tích và đánh
giá theo tiêu chuẩn quốc gia đang đƣợc áp dụng cho mạng lƣới quan trắc Tài nguyên môi
trƣờng Quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành.
- Phương pháp thống kê và tính toán áp dụng trong khí tượng - khí hậu, khí tượng
nông nghiệp.
- Đây là phƣơng pháp cần thiết trong quá trình nghiên cứu của đề tài nhằm xác
định các điều kiện và tài nguyên khí hậu nông nghiệp.
- Phương pháp xây dựng sơ đồ, bản đồ.
- Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng để xây dựng các sơ đồ hoặc bản đồ khí hậu nông
nghiệp, phân định các vùng thích nghi của cây trồng, vật nuôi với các điều kiện và tài
nguyên khí hậu nông nghiệp trên những vùng biển đảo. Ở những đảo có diện tích quá nhỏ
có thể chỉ xây dựng các sơ đồ khí hậu nông nghiệp.
- Phương pháp phân tích và đánh giá: Sử dụng trong phân tích kết quả tính toán
số liệu khí hậu và đánh giá các điều kiện và tài nguyên khí hậu nông nghiệp.
- Phương pháp chuyên gia, tư vấn và hội thảo (theo chuyên đề và tổng hợp):
+ Các cuộc hội thảo đƣợc tổ chức để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia
nhằm bổ sung và hoàn thiện các sản phần của đề tài.
+ Việc nghiên cứu và đề xuất các mô hình phát triển nông nghiệp cho các huyện
đảo sẽ liên quan đến nhiều nội dung phức tạp. Để các mô hình đƣợc đề xuất có cơ sở
khoa học vững chắc, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao, và dễ áp dụng sau khi
đƣợc chuyển giao đề tài rất cần có sự tham gia của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực liên
quan nhƣ khí tƣợng nông nghiệp, thổ nhƣỡng, nông nghiệp, hải dƣơng học, địa lý, văn
hóa, kinh tế, du lịch, môi trƣờng và các nhà quản lý ở các cấp, v.v..
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Bộ số liệu, bao gồm số liệu thu thập, số liệu điều tra thực địa và số liệu khảo
sát đo đạc bổ sung các yếu tố khí tƣợng vào các tháng 7, 10/2011 và tháng 1, 4/2012 ở 2
đảo (Cái Bầu, Cát Bà) ở 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải.
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+ Các phƣơng pháp đánh giá tài nguyên KHNN áp dụng cho 3 huyện đảo Vân
Đồn, Cô Tô và Cát Hải
+ + Kết quả đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp, rủi ro và mức độ tổn
thƣơng của sản xuất NN do thiên tai trên 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải;
+ Các mô hình phát triển nông nghiệp (Trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ
sản) phù hợp đƣợc đề xuất cho 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải;
+ Cơ sở dữ liệu GIS bao gồm các lớp thông tin khí tƣợng và thông tin nông
nghiệp của 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải;
+ Bản đồ phân loại khí hậu NN của huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải;
- Các công bố khoa học:"Xác định các mô hình nuôi trồng thủy hải sản an toàn về
khí hậu và dịch bệnh trên biển và hải đảo ở huyện Vân Đồn, Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) và
huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng)".
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết luận:
1. Khí hậu ở 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải có những đặc điểm chính
rất đặc trƣng của khí hậu miền Bắc Việt Nam, một năm có 4 mùa (Xuân, Hạ, Thu,
Đông) tƣơng đối rõ rệt. Lƣợng bức xạ tổng cộng trung bình năm vào khoảng 120,6127,8kcal/cm2. Cán cân bức xạ trung bình năm khoảng 60-70kcal/cm2. Tổng số giờ
nắng trung bình năm: 1.400-1.800giờ. Nhiệt độ không khí trung bình năm: 23-250C.
Nhiệt độ không khí mùa xuân: 18-260C, mùa hè: 27-300C, mùa thu: 17-270C, mùa
đông: 18-280C. So sánh trị số nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm của trạm Cô
Tô với trị số nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm của các trạm Cửa Ông, Bãi
Cháy, Hòn Dấu, Bạch Long Vĩ thì thấp hơn từ 0,5-1,00C. Nhiệt độ không khí tối cao
và tối thấp trên biển bao giờ cũng chênh lệch so với đất liền từ 1-30C. Mùa mƣa ở các
huyện Vân Đồn và Cô Tô bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 9, 10, và tháng cao
điểm là tháng 7, 8. Mùa mƣa ở huyện Cát Hải bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc tháng 9,
10 và cao điểm là tháng 7, 8. Lƣợng mƣa ở vùng ngoài khơi nhỏ hơn lƣợng mƣa ở
vùng ven bờ và giảm dần từ Bắc xuống Nam. Số ngày mƣa lớn trung bình năm khoảng
5,4-13,9ngày. Số ngày mƣa cực lớn (≥150mm) 0,2-2,1ngày. Lƣợng mƣa trung bình
một tháng là 92,3-189,3mm. Lƣợng mƣa trung bình năm là 1.428-2.586mm. Độ ẩm
không khí tƣơng đối trung bình tháng khoảng 76-90%. Độ ẩm không khí tƣơng đối
trung bình tháng trong các tháng mùa đông 76-82%, các tháng mùa xuân 85-90%, các
tháng mùa hè 85-87%, các tháng mùa thu 76-83%. Độ ẩm không khí trung bình năm
83-86%. Lƣợng bốc hơi bình quân tháng 49-72mm. Gió trong các tháng mùa đông có
hƣớng thịnh hành là hƣớng Bắc và Đông Bắc, trong các tháng mùa hè có hƣớng gió
chủ đạo là Đông, Đông Nam. Tần suất lặng gió giảm dần từ ngoài biển vào đất liền.
Trị số tốc độ gió trung bình năm 1,0-2,5m/s. Gió mạnh nhất quan trắc đƣợc ở khu vực
ven bờ và các đảo khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng có giá trị ≥ 50m/s. Mùa Bão và
Áp thấp nhiệt đới là từ tháng 5-11, tháng 9 có số lƣợng cơn bão và ATNĐ nhiều nhất.
Sƣơng mù thƣờng xuất hiện vào các tháng 1-4. Tháng 3 là tháng có tần suất có sƣơng
mù lớn nhất, số ngày có sƣơng mù 4,8-12,5ngày.
2. Đặc điểm hải văn, môi trƣờng ở vùng biển thuộc 3 huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô
và Cát Hải đƣợc đúc kết nhƣ sau: Mực nƣớc biển tại các trạm hải văn Cô Tô và Hòn Dấu
có biến động mạnh do tác động của các điều kiện khí tƣợng thuỷ văn, đặc biệt là gió mùa
và bão. Mực nƣớc biển trung bình khoảng 180-220cm. Mực nƣớc trung bình
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cao nhất vào hai tháng 10, 11 (khoảng 376-467cm) và mực nƣớc trung bình thấp nhất
xảy ra vào các tháng 3, 4 (khoảng -7 - 16cm). Thủy triều ở vùng biển này là bán nhật
triều đều và bán nhật triều không đều. Sự phân bố nhiệt độ nƣớc biển tầng mặt, tầng
20m và tầng 50m trong mùa đông thấp hơn mùa hè. Trong mùa gió Tây Nam, nhiệt độ
trung bình của nƣớc biển ở tầng mặt thƣờng ít thay đổi theo không gian và vào khoảng
29,0-30,60C, tầng 20m giảm xuống và ở trong khoảng 25,0-28,00C, đến tầng 50m nhiệt
độ giảm mạnh và nằm trong khoảng 20-25,50C. Trị số pH trong nƣớc biển mang đặc
trƣng kiềm yếu (7,2-8,3). Nồng độ ôxy tự do trong nƣớc biển nằm trong khoảng 810ppm. Nồng độ DO nƣớc ở tầng mặt khoảng 3-6ml/l (tƣơng đƣơng 4,3-8,5mg/l) và
biến đổi với xu thế giảm từ mùa đông sang mùa hè. Giá trị trung bình nồng độ DO
trong mùa đông là 7,19mg/l (cao nhất), mùa xuân 6,82mg/l, mùa hè 6,39mg/l (thấp
nhất) và mùa thu 6,57mg/l. Các muối dinh dƣỡng ở nƣớc biển, bao gồm: Amôni: Ở
gần bờ và cửa sông: 1-20mgN/m3; Nitrit: Ở gần bờ và cửa sông: 0-20mgN/m3 và ở
ngoài khơi: 0-15mgN/m3; Nitrat: Ở gần bờ và cửa sông: 10-60mgN/m3 và ở ngoài
khơi, cửa vịnh: 5-20mgN/m3; Phốt phát: Ở gần bờ và cửa sông: 5-150mgP/m3 và ở
ngoài khơi: 2-50mgP/m3. Silicat: Ở gần bờ và cửa sông: 1.000-16.000mgSi/m3 và ở
ngoài khơi: 200-6.000mgSi/m3.
3. Tài nguyên khí hậu nông nghiệp của các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô và Cát
Hải đƣợc đánh giá tổng hợp thông qua tài nguyên ánh sáng và bức xạ quang hợp, tài
nguyên nhiệt, tài nguyên mƣa nhận thấy: Độ dài ngày dao động trong khoảng 10,813,3giờ, và thay đổi theo thời gian và theo mùa. Tổng số giờ nắng trong vụ đông xuân
là 655,9-747,1giờ; trong vụ Mùa là 861,9-973,3giờ. Lƣợng bức xạ tổng cộng: 5,815,2kcal/cm2/tháng và 120,6-127,8kcal/cm2/năm. Các tháng 12, 1, 2, 3 có lƣợng bức
xạ tổng cộng thấp (5,4-7,6kcal/cm2/tháng). Các tháng còn lại có lƣợng bức xạ tổng
cộng: 8,0 - 15,6kcal/cm2/tháng. Lƣợng bức xạ quang hợp tại các nơi dao động trong
khoảng 2,7-7,6kcal/cm2/tháng và 55,8-63,9kcal/cm2/tháng. Tháng 12, 1, 2, 3 có lƣợng
bức xạ quang hợp chỉ bằng một nửa so với các tháng còn lại trong năm. Tài nguyên
nhiệt đƣợc phân tích đánh giá thông qua các đặc trƣng nhiệt độ trung bình, nhiệt độ tối
cao, nhiệt độ tối thấp tuyệt đối trung bình năm, biên độ nhiệt độ, ngày chuyển mức
nhiệt độ qua 200C, qua 250C, tổng nhiệt theo mùa vụ và theo năm ứng với các suất bảo
đảm khác nhau. Cụ thể, ngày bắt đầu và kết thúc nhiệt độ 200 ứng với suất bảo đảm 80%:
Ở vùng đảo Vân Đồn mùa đông lạnh bắt đầu vào ngày 14/12 và kết thúc vào
ngày 30/3, kéo dài 107ngày;ở vùng đảo Cô Tô mùa đông lạnh: bắt đầu 3/12 và kết
thúc 01/4, kéo dài 119ngày; ở vùng đảo Cát Hải mùa đông lạnh: bắt đầu 5/12 và kết
thúc 3/4, kéo dài 120ngày. Biên độ ngày của nhiệt độ không khí: 4,0-6,20C. Biên độ
nhiệt độ không khí trung bình năm từ 4,0-6,2oC.Tổng nhiệt độ không khí vụ đông xuân
(tháng 11-4) và vụ mùa (tháng 5-10), ứng với suất bảo đảm 80%: Ở huyện Vân Đồn:
vụ đông xuân là 4.370,80C, vụ mùa là 5.763,90C và cả năm khoảng 8.634,60C; Ở
huyện Cô Tô: vụ đông xuân là 3.9640C, vụ mùa là 4.1610C và cả năm khoảng 8.3330C; Ở
huyện Cát Hải: vụ đông xuân là 4.4200C, vụ mùa là 4.3240C và cả năm khoảng 8.7920C.
Ngày bắt đầu và kết thúc rét hại ứng với suất bảo đảm 50% xảy ra ở các huyện đảo: ở Cô
Tô là 12/01 và 22/02. Số đợt rét hại TBNN là 10,5đợt; ở Vân Đồn là 15/01 và 06/02. Số
đợt rét hại TBNN là 6,1đợt; ở Cát Hải là 19/01 và 4/02. Số đợt rét hại TBNN là 1,4đợt.
Ngày bắt đầu rét hại ứng với suất bảo đảm 20% và kết thúc rét hại ứng với suất bảo đảm
80% xảy ra ở các huyện đảo: Cô Tô là 28/12 và 06/3; Vân Đồn là 28/12 và 25/02; Cát
Hải là 02/01 và 23/02. Điều kiện sống qua đông của cây trồng đƣợc đánh giá theo nhiệt
độ thấp nhất tuyệt đối trung bình năm ở vùng Móng Cái: 4,60C; vùng Vân Đồn (Cửa
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Ông):
7,30C;
vùng
Cô
Tô:8,10C;
vùng
Bãi
Cháy,
Phù
Liễn: 7,90C; vùng Hòn Dấu: 9,10C; vùng Bạch Long Vĩ: 10,10C. Giới hạn nhiệt độ
thấp làm cây trồng bị chết hoặc bị hại đối với cây chanh: -4 - 5oC; Chè: 0, -2oC; Mơ,
đào, cam, quýt, bƣởi: -2, -3oC; Mận, táo, lê: -1oC; Chuối, đu đủ: 4oC. Dựa vào chỉ tiêu
này kết hợp với những giới hạn nhiệt độ thấp làm hại và làm chết cây trồng và điều
kiện đất đai ta biết đƣợc khả năng trồng trọt các cây lâu năm. Đánh giá về tài nguyên
mƣa tại các huyện đảo nhận thấy mƣa là một yếu tố biến động rất lớn theo không gian
và thời gian. Tại Móng Cái, lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 50% ở vụ xuân là
623,4mm, vụ mùa là 1.962,5mm, cả năm là 2.585,9mm. Lƣợng mƣa ứng với suất bảo
đảm 80% ở vụ xuân là 544,7mm, vụ mùa là 1.692,4mm, năm là 2.226,7mm. Tại Cửa
Ông, lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 50% ở vụ xuân là 476,0mm, vụ mùa là
1.680,5mm, năm là 2.156,5mm. Lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 80% ở vụ xuân là
418,4mm, vụ mùa là 1.450,7mm, năm là 1.858,6mm. Tại Cô Tô, lƣợng mƣa ứng với
suất bảo đảm 50% ở vụ xuân là 384,7mm, vụ mùa là 1.313,5mm, năm là 1.698,2mm.
Lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 80% ở vụ xuân là 340,2mm, vụ mùa là 1.136,2mm,
năm là 1.465,9mm. Tại Hòn Dấu, lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 50% ở vụ xuân là
344,1mm, vụ mùa là 1.084,0mm, năm là 1.428,1mm. Lƣợng mƣa ứng với suất bảo
đảm 80% ở vụ xuân là 305,4mm, vụ mùa là 939,5mm, năm là 1234,4mm. Tại Bạch
Long Vĩ, lƣợng mƣa ứng với suất bảo đảm 50% ở vụ xuân là 273,1mm, vụ mùa là
818,4mm, năm là 1.091,5mm. Lƣợng mƣa ứng với các suất bảo đảm 80% ở vụ xuân là
244,5mm, vụ mùa là 711,9mm, năm là 945,9mm. Tại Móng Cái, ngày lƣợng mƣa tích
luỹ đầu mùa với suất bảo đảm 80% đạt 75mm vào ngày 08/04 và đạt 200mm vào ngày
12/05; ngày lƣợng mƣa tích luỹ cuối mùa với suất bảo đảm 80% đạt 500mm vào ngày
13/08, đạt 300mm vào ngày 01/09 và đạt 100mm vào ngày 28/09. Tại Cửa Ông, ngày
lƣợng mƣa tích luỹ đầu mùa với suất bảo đảm 80% đạt 75mm vào ngày 03/04 và đạt
200mm vào ngày 16/05; ngày lƣợng mƣa tích luỹ cuối mùa với suất bảo đảm 80% đạt
500mm vào ngày 20/08, đạt 300mm vào ngày 04/09 và đạt 100mm vào ngày 30/09.
Tại Cô Tô, ngày lƣợng mƣa tích luỹ đầu mùa với suất bảo đảm 80% đạt 75mm vào
ngày 22/04 và đạt 200mm vào ngày 29/05; ngày lƣợng mƣa tích luỹ cuối mùa với suất
bảo đảm 80% đạt 500mm vào ngày 10/08, đạt 300mm vào ngày 03/09 và đạt 100mm
vào ngày 27/09. Tại Hòn Dấu, ngày lƣợng mƣa tích luỹ đầu mùa với suất bảo đảm
80% đạt 75mm vào ngày 24/04 và đạt 200mm vào ngày 04/06; ngày lƣợng mƣa tích
luỹ cuối mùa với suất bảo đảm 80% đạt 500mm vào ngày 12/08, đạt 300mm vào ngày
05/09 và đạt 100mm vào ngày 26/09. Tại Bạch Long Vĩ, ngày lƣợng mƣa tích luỹ đầu
mùa với suất bảo đảm 80% đạt 75mm vào ngày 03/05 và đạt 200mm vào ngày 20/06;
ngày lƣợng mƣa tích luỹ cuối mùa với suất bảo đảm 80% đạt 500mm vào ngày 05/07,
đạt 300mm vào ngày 21/08 và đạt 100mm vào ngày 22/09. Tại vùng Móng Cái, Cô Tô
trong mùa mƣa có hai đợt tiểu hạn vào khoảng tuần 1 tháng 6 và tuần 2 tháng 7 với xác
suất 10% đến 15%. Ở vùng Hòn Dấu (kể cả Cát Hải, Cát Bà) trong mùa mƣa có một đợt
tiểu hạn kéo dài từ khoảng cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 với xác suất khoảng 15 - 19%.
Ở vùng Bạch Long Vĩ, là nơi trong mùa mƣa có đợt hạn kéo dài nhất từ đầu tháng 6 đến
giữa tháng 7, với xác suất khoảng từ 15% đến 39%. Xác định mùa mƣa và mùa ẩm đối
với cây trồng tại 3 huyện đảo nhận thấy, đa phần các địa phƣơng của 3 huyện đảo có
ngày bắt đầu sinh trƣởng vào khoảng tuần 2 tháng 2 và tuần 1 tháng 3 và ngày kết thúc
vào tuần 2 tháng 12. Thời gian của mùa sinh trƣởng là 249ngày đến 331ngày. Phần lớn
các tiểu vùng của 3 huyện đảo mùa mƣa ẩm thƣờng bắt đầu vào khoảng tuần 2 và 3 tháng
4 và kết thúc trong tháng 11, với thời gian từ 189 ngày đến 228 ngày. Đánh giá mức bảo
đảm ẩm theo phân bố không gian tại 3 huyện đảo cho thấy trong mùa mƣa có lƣợng mƣa
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tháng cao hơn lƣợng bốc hơi, hệ số ẩm đều lớn hơn 1,0 thậm chí vào các tháng đỉnh cao
của mùa mƣa nhƣ các tháng 7, 8, 9 hệ số ẩm lên trên 5,0. Chỉ số ẩm dƣới 1,0 bắt đầu từ
tháng 11 đến hết tháng 3 trên hầu hết các địa phƣơng của 3 huyện đảo. Dựa vào sự phân
bố của chỉ số ẩm dƣới 1,0 trong thời kỳ ít mƣa đã phân thành các vùng nhƣ: Vùng có một
mùa mƣa và một mùa hơi khô (k = 0,7-1,0), gồm các vùng Móng Cái, Vân Đồn; Vùng có
mùa mƣa và một mùa khô với chỉ số ẩm trong mùa ít mƣa bằng 0,5-0,7, gồm vùng Bãi
Cháy, Phù Liễn; Vùng có mùa mƣa và mùa khô hạn (k = 0,25-0,50), gồm phần lớn vùng
Cát Bà, Cát Hải và Bạch Long Vĩ.
Đánh giá về độ ẩm đất đối với cây trồng đã dựa trên đặc tính của lƣợng mƣa hữu
hiệu để nhận biết hoặc ƣớc tính độ ẩm trong các loại đất khác nhau.
4. 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 đƣợc đề xuất, bao gồm:
a) Về mô hình trồng trọt:
- Đối với cây lúa:
+ Thời vụ lúa đông xuân sớm và chính vụ (nhóm giống trung và dài ngày): Tại
huyện Cô Tô: Gieo: 19/12; Cấy: 10/02; Trỗ: 10/05; Chín: 15/06. Tại huyện Vân Đồn:
Gieo: 16/12; Cấy: 06/02; Trỗ: 02/05; Chín: 07/06. Tại huyện Cát Hải: Gieo: 06/12;
Cấy: 30/01; Trỗ: 30/04; Chín: 05/06.
+ Thời vụ lúa xuân muộn (nhóm giống trung và ngắn ngày): Tại huyện Cô Tô:
Gieo: 15/02; Cấy: 14/03; Trỗ: 20/05; Chín: 24/06. Tại huyện Vân Đồn: Gieo: 10/02;
Cấy: 12/03; Trỗ: 10/05; Chín: 16/06. Tại huyện Cát Hải: Gieo: 5/02; Cấy: 8/03; Trỗ:
08/05; Chín: 14/06.
+ Thời vụ lúa mùa: Lấy ngày kết thúc nhiệt độ qua 25 0C với suất bảo đảm 20%
làm ngày lúa trỗ tính lùi lại xác định ngày gieo cấy và tịnh tiến lên để xác định ngày
chín. Đối với những nơi trông chờ vào mƣa sử dụng ngày tích luỹ mƣa đầu mùa đƣợc
200 mm là ngày gieo lúa mùa.
+ Lúa mùa chính vụ (giống trung và dài ngày): Tại huyện Cô Tô: Gieo: 15/06;
Cấy: 18/07; Trỗ: 14/10; Chín: 15/11. Tại huyện Vân Đồn: Gieo: 14/06; Cấy: 17/07;
Trỗ: 13/10; Chín: 13/11. Tại huyện Cát Hải: Gieo: 29/06; Cấy: 01/08; Trỗ: 29/10; Chín:
29/11
+ Lùa vụ mùa muộn (giống ngắn ngày): Tại huyện Cô Tô: Gieo: 10/07; Cấy:
04/08; Trỗ: 10/10; Chín: 07/11. Tại huyện Vân Đồn: Gieo: 09/07; Cấy: 03/08; Trỗ:
09/10; Chín: 06/11. Tại huyện Cát Hải: Gieo: 24/07; Cấy: 18/08; Trỗ: 25/10; Chín:
21/11.
- Đối với cây màu, cây công nghiệp ngắn ngày trông chờ vào mƣa:
Đối với vụ xuân hè là ngày tích luỹ mƣa đầu mùa đƣợc 75mm với suất bảo đảm
80%; Đối với vụ thu đông sử dụng ngày tích luỹ sau đạt 300mm hoặc 100mm tuỳ nơi
và tuỳ giống cây trồng. Kết quả về thời vụ của các cây trồng cạn trông chờ nƣớc mƣa
đƣợc xác định cụ thể nhƣ sau:
+ Vụ xuân hè, hè thu: Tại huyện Cô Tô, ngày gieo: 22/04 và ngày thu hoạch
(giống 3 tháng): 21/07, ngày thu hoạch (giống 4 tháng): 20/08. Tại huyện Vân Đồn,
ngày gieo: 03/04 và ngày thu hoạch (giống 3 tháng): 02/07, ngày thu hoạch (giống 4
tháng): 01/08. Tại huyện Cát Hải, ngày gieo: 24/04 và ngày thu hoạch (giống 3 tháng):
23/07, ngày thu hoạch (giống 4 tháng): 22/08.
+ Vụ thu đông: Tại huyện Cô Tô, ngày gieo: 03/09 và ngày thu hoạch (giống 3
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tháng): 30/11, ngày thu hoạch (giống 4 tháng): 31/12. Tại huyện Vân Đồn, ngày gieo:
04/09 và ngày thu hoạch (giống 3 tháng): 29/11, ngày thu hoạch (giống 4 tháng):
30/11. Tại huyện Cát Hải, ngày gieo: 05/09 và ngày thu hoạch (giống 3 tháng): 02/11,
ngày thu hoạch (giống 4 tháng): 01/01.
- Đối với các loại rau:
Thời vụ trồng rau: Khung thời gian gieo trồng cho 2 nhóm rau mùa đông và mùa
hè cụ thể nhƣ sau:
+ Mùa vụ gieo trồng rau mùa đông: Tại huyện Cô Tô, ngày bắt đầu: 03/12 và
ngày kết thúc: 01/04; Độ dài mùa vụ gieo trồng rau mùa đông: 119 ngày. Tại huyện
Vân Đồn, ngày bắt đầu: 14/12 và ngày kết thúc: 27/03. Độ dài mùa vụ gieo trồng rau
mùa đông: 103 ngày. Tại huyện Cát Hải, ngày bắt đầu: 17/12 và ngày kết thúc: 15/03.
Độ dài mùa vụ gieo trồng rau mùa đông: 88 ngày.
+ Mùa vụ gieo trồng rau mùa hè: Tại huyện Cô Tô, ngày bắt đầu: 01/04 và ngày
kết thúc: 03/12. Độ dài mùa vụ gieo trồng rau mùa hè: 246 ngày. Tại huyện Vân Đồn,
ngày bắt đầu: 27/03 và ngày kết thúc: 14/12. Độ dài mùa vụ gieo trồng rau mùa hè:
262 ngày. Tại huyện Cát Hải, ngày bắt đầu: 15/03 và ngày kết thúc: 17/12. Độ dài mùa
vụ gieo trồng rau mùa hè: 277 ngày;
Trồng rau màu trên đất có thành phần cơ giới nhẹ, nhiều vùng ít chủ động đƣợc
nƣớc tƣới, nhất là ở vụ xuân và vụ đông sử dụng giống ngắn ngày. Trên loại đất này
trồng các loại cây nhƣ cà chua, dƣa chuột, dƣa hấu, bắp cải, mƣớp, bí đỏ cho hiệu quả
kinh tế cao rõ rệt và có thể luân canh theo mô hình:
+ Những nơi có trình độ thâm canh và đầu tư cao:
Mô hình 1: Bí xanh (vụ Xuân)-Mƣớp (vụ mùa)-Bắp cải (vụ Đông);
Mô hình 2: Bí xanh (vụ Xuân)-Hành thơm (vụ mùa)-Dƣa chuột (vụ Đông);
+ Những nơi có trình độ thâm canh và đầu tư trung bình:
Mô hình 1: Bí đỏ (vụ Xuân)-Hành thơm (vụ mùa)-Bí đỏ (vụ Đông);
Mô hình 2: Rau cải (vụ Xuân)-Mƣớp (vụ mùa)-Dƣa hấu (vụ Đông);
Mô hình 3: Rau cải (vụ Xuân)-Đậu tƣơng (xuân hè)-Ngô (vụ Đông);
Mô hình 4: Lạc (vụ Xuân sớm)-Đậu tƣơng (xuân hè muộn)-Rau (Đông).
Trên chân đất có thành phần cơ giới nhẹ, tƣơng đối chủ động nguồn nƣớc tƣới
nên có thể cấy đƣợc 1 vụ lúa trồng 1 vụ lúa và rau màu trong năm. Trên diện tích này
cũng có thể trồng một số loại cây trồng nhƣ: su su, cà chua, dƣa chuột, dƣa hấu, bắp
cải, bí đỏ, rau cải, ngô nếp, cho hiệu quả kinh tế cao rõ rệt. Trồng luân canh theo các
mô hình cụ thể:
+ Những nơi có trình độ thâm canh cao nên áp dụng theo các mô hình:
Mô hình 1: Dƣa hấu (vụ Xuân)-Lúa (vụ Mùa)-Bắp cải (vụ Đông);
Mô hình 2: Bí xanh (vụ Xuân)-Lúa (vụ Mùa)-Dƣa chuột (vụ Đông);
+ Những nơi có trình độ thâm canh và đầu tƣ trung bình:
Mô hình 1: Lạc (vụ Xuân)-Lúa (vụ Mùa)-Dƣa chuột (vụ Đông);
Mô hình 2: Bí đỏ (vụ Xuân)-Lúa (vụ Mùa)-Bí đỏ (vụ Đông);
Mô hình 3: Khoai sọ (vụ Xuân)-Lúa (vụ Mùa)-Bắp cải (vụ Đông).
Trên chân đất có thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, chủ động đƣợc nƣớc
tƣới trong năm có thể trồng đƣợc 2 vụ lúa và rau màu vụ đông. Cây trồng chính ở vụ
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xuân và vụ mùa là lúa nhƣ KD 18, Q5,... Trong vụ đông trồng các loại cây rau màu
khác rất đa dạng và phong phú. Có thể luân canh theo các mô hình:
+ Những nơi có điều kiện đầu tƣ cao nên áp dụng theo các mô hình:
Mô hình 1: Lúa KD18 (vụ Xuân)-Lúa KD 18 (vụ Mùa)-Rau xanh (vụ Đông);
Mô hình 3: Lúa Q5 (vụ Xuân)-Lúa HT1 (vụ Mùa)-Rau xanh (vụ Đông);
Mô hình 1: Nghi hƣơng 2308 (vụ Xuân)-HT1 (vụ Mùa)-Cải bắp (vụ Đông);
Mô hình 2: BC15 (vụ Xuân)-HT1 (vụ Mùa)-Bí xanh (vụ Đông).
+ Đối với những nơi có trình độ thâm canh và đầu tƣ trung bình:
Mô hình 1: Nghi Hƣơng 2308 (vụ Xuân)-HT1 (vụ Mùa)-Bí đỏ (vụ Đông);
Mô hình 2: BC15 (vụ Xuân)-HT1 (vụ Mùa)-rau cải (vụ Đông).
Trên chân đất thấp trũng, thƣờng chỉ cấy 01 vụ lúa xuân kết hợp nuôi trồng thủy
sản, chủng loại giống lúa trên loại đất này cũng không nhiều, chủ yếu là các giống
nhƣ: DT10, X21 và hiệu quả kinh tế chƣa cao. Có thể luân canh theo các mô hình:
Mô hình 1: Lúa vụ Xuân-Cá truyền thống (trắm, trôi, mè, chép);
Mô hình 2: Lúa vụ Xuân-Cá Rô phi.
Trên chân đất cao không chủ động nƣớc tƣới có hệ thống tƣới và nguồn nƣớc
khan hiếm thì có thể trồng 2 vụ màu chờ vào mƣa theo các mô hình:
Mô hình 1: Đậu tƣơng (Xuân hè)+Ngô (Thu đông)+Bí đỏ (vụ Đông);
Mô hình 2: Đậu tƣơng (xuân hè sớm)+Lúa (Vụ mùa muộn)+Rau (đông).
- Mô hình trồng cây ăn quả đƣợc đề xuất tại 3 huyện đảo:
Từ hiện trạng thực tế cây có múi đang đƣợc trồng ở 3 huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn
và Cát Hải và chỉ tiêu sinh lý, sinh thái, điều kiện đất đai và điều kiện KHNN, nhận
thấy có thể trồng các cây có múi (họ cam quýt) ở những nơi gió nhẹ hoặc có hệ thống
cây cao vây quanh bảo vệ, song cần có hệ thống tƣới để bảo đảm ẩm cho cây có múi
trong mùa khô (từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 2 năm sau). Kết quả đánh giá điều
kiện ẩm cho thấy các cây cam, quýt, chanh, bƣởi trồng ở 3 huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn
và Cát Hải bắt đầu từ tháng 11 cây đã bị thiếu nƣớc trên đất cát pha.
Những chân đất đồi tơi xốp, sâu mầu, đủ ẩm và mát có thể phát triển trồng các
loại cây cận nhiệt và nhiệt đới sau:
+ Cây ăn quả (cây có múi):
Có thể phát triển mô hình trồng cam ở chân đất ít bị ảnh hƣởng của gió lớn, đặc
biệt là giai đoạn cam ra hoa (tháng 1, 2), thoát nƣớc tốt; nhìn chung điều kiện nhiệt
nằm trong phạm vi cây hoạt động, đặc biệt điều kiện nhiệt khá thuận lợi ở giai đoạn
cam mang quả và thu hoạch.
Có thể phát triển mô hình trồng cây quýt, chanh, bƣởi về điều kiện sinh lý và sinh
thái cũng gần tƣơng tự nhƣ cây cam; Cây quýt có khă năng chịu rét tốt hơn cam, cây
chanh có khả năng chịu rét kém hơn, cây bƣởi có khả năng chịu hạn và chịu đƣợc ngập
+ Một số cây ăn quả khác:
Có thể trồng cây nhản ở chân đât cát pha, đất bồi, tơi thoáng, đủ ẩm, sâu mầu và
không bị ngập nƣớc, đất chua.Cây Na, có thể trồng ở đất cát pha, khả năng chịu hạn tốt
nhƣng kém chịu úng và nƣớc đọng.
b) Mô hình chăn nuôi đại gia súc và gia cầm được đề xuất cho 3 huyện đảo
bao gồm :
- Mô hình chăn nuôi đại gia súc đƣợc đề xuất là “Mô hình nuôi bòthịt với quy mô
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hộ nông dân hoặc tập trung”.
- Mô hình chăn nuôi gia cầm đƣợc đề xuất là “Mô hình nuôi gà với quy mô hộ
nông dân”.
c) Đề xuất mô hình nuôi trồng thủy sản được đề xuất cho 3 huyện đảo Cô Tô,
Vân Đồn và Cát Hải, bao gồm:
- Mô hình nuôi Cá rô phi ở ao, hồ, ruộng nƣớc ngọt;
- Mô hình nuôi nhuyễn thể (Tu Hài).
+ Mùa vụ nuôi: Một vụ nuôi nên ở vào khoảng 15-18 tháng từ khi thả giống ra
ƣơng đến khi thu hoạch. Thời gian nuôi: Tu Hài nuôi thƣờng đạt đến cỡ thƣơng phẩm
là 50g/cá thể trở lên là có thể cho thu hoạch. Thời gian tối thiểu để Tu Hài đạt đến
50g/cá thể là 15 tháng tính từ khi thả giống (cỡ giống từ 0,5-0,7cm). Thời gian thả
giống: Tu Hài sinh sản ngoài tự nhiên chia làm 2 đợt trong năm và cũng căn cứ vào
mùa vụ sinh sản thì các trại sản xuất giống cũng tiến hành sản xuất giống. Đợt 1: Từ
tháng 12 đến tháng 5 và đợt 2: Từ tháng 7 đến tháng 9 (có thể sản xuất giống Tu Hài
nhân tạo quanh năm). Do điều kiện tự nhiên vào tháng 7 và tháng 9 hàng năm là mùa
mƣa do vậy không nên thả giống vào thời gian này để tránh rủi ro. Hiện nay có 2 hình
thức chính nuôi Tu Hài thƣơng phẩm là nuôi Tu Hài trên bến bãi và nuôi Tu Hài trên
lồng treo. Mỗi hình thức lại chia ra thành 2 hình thức nuôi phụ: Nuôi treo gồm: Nuôi
treo trên bè và nuôi treo trên giàn cố định. Nuôi trên đáy gồm: Nuôi trên đáy tự nhiên
và nuôi trên đáy có cải tạo xây dựng.
Mức độ an toàn về khí hậu và thiên tai đối với các mô hình NTTS phụ thuộc chủ
yếu vào các yếu tố khí hậu cực đoan. Dịch bệnh do khí hậu vẫn ở mức nhẹ hơn rủi ro
dịch bệnh do ô nhiễm môi trƣờng và ô nhiễm do thức ăn. Mức độ an toàn vừa phải (0,500,57).
+ Các mô hình nuôi nhuyễn thể được đề xuất, bao gồm:
Mô hình nuôi chƣơng bãi: nuôi nhuyễn thể: ngao, nghêu, sò huyết;
Mô hình nuôi lồng thả đáy: nuôi Tu hài có thể xếp hạng an toàn;
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao (biển đảo xa bờ);
Mô hình nuôi ao, đầm: ở các xã trên đảo;
Mô hình bè, ô lồng nuôi thủy sản trên vịnh;
Mô hình giàn treo nuôi trai cấy ngọc và
Mô hình nuôi hàu và tu hài bằng lồng tro, dây treo/ khay treo.
Đối với các mô hình nuôi ao, đầm đảo cần chú ý chống hạn và mƣa lớn
2.5. Kiến nghị:
Để ổn định và phát triển bền vững các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô (tỉnh QN) và
Cát Hải (TP. Hải Phòng) cần chú ý đầu tƣ theo hƣớng sau đây: Ƣu tiên phát triển các
vùng sản xuất lƣơng thực, thực phẩm, kể cả các vùng trồng rau, củ để đảm bảo cung
cấp lƣơng thực, thực phẩm tại chỗ. Chú trọng đầu tƣ để phát triển các vùng chăn nuôi
tập trung trên cơ sở khai thác nguồn cỏ tự nhiên kết hợp với việc phát triển các vùng
trồng cỏ, các cây họ đậu và ngô năng suất cao làm thức ăn bổ sung và dự trữ khi phát
triển các đàn đại gia súc. Quy hoạch xây dựng các công trình điều tiết nguồn nƣớc
nhằm hạn chế lũ, cung cấp nƣớc cho các ngành, nhất là trong mùa kiệt. Tuy nhiên
vùng nghiên cứu nằm trong vùng có chế độ địa động lực không ổn định (hay động đất,
trƣợt lở đất, xói mòn, lũ quét, lũ bùn đá...) nên khi thiết kế các công trình cần lấy hệ số
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an toàn cao. Trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển vệ rừng đầu nguồn để giữ
nguồn nƣớc và chống xói mòn, sụt, lở đất, lũ quét. Cần đầu tƣ khai thác nƣớc ngầm để
đảm bảo đủ nƣớc cho sinh hoạt và sản xuất của ngƣời dân ở các huyện Vân Đồn, Cô
Tô (tỉnh QN) và Cát Hải (TP. Hải Phòng) trong những tháng không mƣa. Ƣu tiên đầu
tƣ xây dựng các công trình tích nƣớc mƣa tại chỗ cho sinh hoạt gia đình bằng xây
dựng các ao, hồ, đập chứa nƣớc với quy mô nhỏ để tích luỹ nƣớc mƣa phục vụ nhu cầu
sinh hoạt và phát triển các vùng nuôi trồng thuỷ sản nƣớc ngọt
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[15] 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
(Mã số: TNMT.05.19)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trung tâm Nghiên cứu Khí tƣợng nông nghiệp
1.2. Chủ nhiệm đề tài: P S.TS. Dương Văn Khảm;
Email: kham.duongvan@imh.ac.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: Ths. Nguyễn Hồng Sơn, KS. Nguyễn Hữu
Quyền, Ths. Trịnh Hoàng Dương, Ths. Trần Thị Tâm, CN. Nguyễn Thị Thanh Huyền,
CN. Nguyễn Thị Trang.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Ứng dụng mô hình ARIMA và một số mô hình dự báo lƣợng mƣa mùa ở Việt
Nam để dự báo lƣợng mƣa vụ đông xuân,
- Đánh giá khả năng đáp ứng nƣớc mƣa tự nhiên cho sản xuất vụ đông xuân
nhằm chủ động tƣới tiêu hợp lý ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
Nội dung1. Thu thập số liệu khí tƣợng thủy văn, khí tƣợng nông nghiệp, diện tích,
năng suất 4 loại cây trồng, dữ liệu ảnh viễn thám và bản đồ nền phục vụ công tác NC.
Nội dung 2. Nghiên cứu mô hình ARIMA và mô hình động thái ARIMA trong dự
báo lƣợng mƣa.
Nội dung 3. Phân tích, đánh giá tính bình ổn ngẫu nhiên của các chuỗi số liệu ảnh
hƣởng và mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hƣởng với lƣợng mƣa vụ Đông xuân trong mô
hình động thái ARIMA
Nội dung 4. Xây dựng thuật toán dự báo lƣợng mƣa vụ đông xuân trong mô hình
ARIMA và mô hình đồng thái ARIMA cho 10 tỉnh
Nội dung 5. Xây dựng các Modul trong phần mềm SAS tự động hóa tính toán dự
báo trên cơ sở thuật toán của mô hình đã đƣợc xây dựng
Nội dung 6: Nghiên cứu xác định lƣợng mƣa vụ đông xuân trên cơ sở tích hợp các
mô hình dự báo lƣợng mƣa mùa ở Việt Nam với mô hình ARIMA
Nội dung 7. Xử lý, giải đoán ảnh viễn thám cho khu vực nghiên cứu hỗ trợ trong
việc đánh giá hiện trạng và phân loại lớp phủ phục vụ đánh giá nhu cầu nƣớc cho 4 loại
cây trồng
Nội dung 8. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Cropwat tính toán bốc thoát hơi tiềm
năng (PET) để đánh giá nhu cầu nƣớc
Nội dung 9. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Agrometshell phục vụ tính toán chỉ
số thoả mãn nhu cầu nƣớc và phân tích đánh giá lƣợng nƣớc thiếu hụt cần phải tƣới theo
các giai đoạn sinh trƣởng, phát triển và hình thành năng suất đối với cây lúa, ngô, lạc,
đậu tƣơng
Nội dung 10. Kiểm nghiệm và hiệu chỉnh mức độ phù hợp giữa các kết quả tính
toán các đặc trƣng về nhu cầu nƣớc và số liệu đo thực nghiệm cho 4 cây trồng chính tại
trạm Thực nghiệm Khí tƣợng nông nghiệp Hoài Đức
Nội dung 11. Xây dựng cơ sở dữ liệu và và bản đồ hiển thị kết quả tính toán
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Nội dung 12. Thử nghiệm kết quả nghiên cứu và chuyển giao nghiệp vụ
1.6. Thời gian thực hiện: 2011 - 2012
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1100 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1100 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Đồng bằng Bắc Bộ đƣợc xem là vựa lúa thứ 2 ở Việt Nam. Năng suất và chất lƣợng
sản phẩm của cây lúa vụ đông xuân đƣợc quyết định bởi nhiều yếu tố trong đó lƣợng
mƣa là một trong những yếu tố quan trọng.
Sự ấm lên của trái đất đã dẫn đến sự biến đổi dị thƣờng của nhiều yếu tố khí hậu mà
lƣợng mƣa là một trong những yếu tố đó. Sự biến đổi dị thƣờng của lƣợng mƣa mà hậu
quả là hạn hán, lũ lụt ngày càng gia tăng đã gây tổn hại đến sinh mạng con ngƣời và ảnh
hƣởng đến nhiều lĩnh vực sản xuất, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là sản xuất nông
nghiệp. Trong những năm gần đây, sản xuất lúa vụ đông xuân luôn phải đối mặt với tình
trạng thiếu nƣớc nghiêm trọng, rất nhiều khu vực đã phải chuyển đổi diện tích trồng lúa
sang trồng màu nhƣ vụ đông xuân 2009 - 2010 ở Miền Bắc đã có gần 30000ha lúa phải
chuyển sang trồng màu.
Định lƣợng đƣợc lƣợng mƣa sẽ có khả năng lập kế hoạch sản xuất đối với một số
ngành kinh tế, mà đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lƣơng thực, xoá đói
giảm nghèo, phòng tránh thiên tai và phát triển kinh tế bền vững. Vì vậy dự báo định
lƣợng mƣa tuy là một vấn đề rất khó khăn nhƣng vô cùng cấp thiết.Đối với các ngành sản
xuất nông nghiệp, thuỷ lợi, điện lực nếu dự báo đƣợc lƣợng mƣa vụ đông xuân sẽ có kế
hoạch bố trí gieo trồng, tƣới tiêu, phát điện hợp lý...
Trong mùa ít mƣa nguồn nƣớc cung cấp bị hạn chế, dẫn đến cây bị ức chế, kìm hãm
sự sinh trƣởng và phát triển của cây trồng. Sử dụng nƣớc hiệu quả trong nông nghiệp và
áp dụng các quy trình khoa học kiểm soát nguồn nƣớc, tiết kiệm nƣớc, cung cấp và sử
dụng nƣớc phù hợp là mục tiêu chung của các nƣớc trên thế giới.
Nhằm giải quyết bài toán đánh giá nhu cầu nƣớc cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt
là sản xuất vụ đông xuân ở đồng bằng Bắc Bộ và tính khả thi khi sử dụng mô hình
ARIMA trong dự báo, đề tài đã ứng dụng mô hình ARIMA để dự báo lƣợng mƣa vụ
đông xuân và 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,
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
Trong quá trình thực hiện, đề tài đã áp dụng một số phƣơng pháp sau:
- Phƣơng pháp xử lý số liệu đang đƣợc sử dụng trong nƣớc và ngoài nƣớc
- Phƣơng pháp phân tích chuỗi thời gian để xác định chuỗi dừng, pha và tính chu
kỳ
- Phƣơng pháp nghiên cứu tự tƣơng quan, phƣơng pháp trung bình trung trƣợt
- Phƣơng pháp nhận dạng mô hình ARIMA đơn biến và mô hình động thái
ARIMA, phân tích cấu trúc, ƣớc lƣợng các tham số và kiểm định mô hình.
- Phƣơng pháp phân tích thống kê áp dụng trong khí hậu, khí hậu nông nghiệp.
- Các mô hình tính toán nhu cầu nƣớc phục vụ trong sản xuất nông nghiệp.
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- Công nghệ GIS (ArcView, ArcInfor) trong việc chuyển đổi lƣới toạ độ, thành
lập cơ sở dữ liệu, các bản đồ số hoá, chồng ghép các thông tin về mƣa và nhu cầu nƣớc
và thông tin địa lý bổ trợ.
- Phƣơng pháp chuyên gia, tƣ vấn và hội thảo(theo chuyên đề và tổng hợp): Các
cuộc hội thảo đƣợc tổ chức để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhằm bổ sung và
hoàn thiện các sản phẩm của đề tài.
Phương pháp áp dụng mô hình ARIMAX đối với bài toán dự báo mưa mùa
Trong mô hình ARIMA và ARIMAX có thể bao gồm nhiều thành phần tham gia
vào mô hình nhƣ: thành phần tự hồi quy, thành phần trung bình trƣợt, thành phần sai
phân, thành phần ảnh hƣởng của các chuỗi nhập khác (các chuỗi nhân tố dự báo), trong
mỗi thành phần lại có các thành phần con khác nhau. Bài toán cần giải quyết ở đây là đƣa
ra đƣợc phƣơng pháp xác định các thành phần có ý nghĩa về mặt thống kê để tham gia
vào mô hình dự báo mƣa hạn mùa. Đây là bài toán khá phức tạp, độ chính xác của mô
hình dự báo không chỉ phụ thuộc vào các chuỗi nhập, chuỗi xuất mà còn phụ thuộc việc
lựa chọn chính xác các thành phần tham gia vào mô hình dự báo. Để giải quyết bài toán
này đề tài đã thực hiện theo các bƣớc sau:
1) Áp dụng phƣơng pháp thống kê sai phân để xác định tính ổn định ngẫu
nhiên của các chuỗi dữ liệu tham gia vào mô hình ARIMA và ARIMAX;
2) Kế thừa phƣơng pháp Box Jenkin đối với mô hình ARIMA và phƣơng pháp
Box Tao đối với mô hình ARIMAX trong việc nhận dạng các thành phần tự hồi quy,
thành phần trung bình trƣợt và thành phần ảnh hƣởng của các chuỗi nhập đến chuỗi
lƣợng mƣa thông qua việc xem xét sự biến đổi các hàm tự tƣơng quan, tự tƣơng quan
riềng phần và tƣơng quan chéo;
3) Sử dụng phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu trong việc xác định các tham
số trong mô hình ARIMA và ARIMAX;
4) Áp dụng các phƣơng pháp kiểm nghiệm giả thiết thống kê trong khí hậu để
chọn lựa các tham số có đủ độ tin cậy thông kê tham gia trong mô hình ARIMA và
ARIMAX;
5) Xây dựng các Modul trong phần mềm SAS tự động hóa tính toán dự báo
trên cơ sở thuật toán của mô hình đã đƣợc xây dựng
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Tập số liệu khí tƣợng thuỷ văn, KTNN liên quan đến mô hình
+ Mô hình dự báo lƣợng mƣa vụ đông xuân ở đồng bằng Bắc Bộ trên cơ sở tích
hợp các mô hình dự báo lƣợng mƣa mùa ở Việt nam và mô hình ARIMA
+ Các chỉ tiêu nhu cầu nƣớc trên cơ sở tính chất sinh lý của từng loại cây trồng
+ Các bản đồ hiển thị nhu cầu nƣớc đối với một số cây trồng chính.
+ Bản tin thông báo mẫu về khả năng đáp ứng nƣớc mƣa tự nhiên và nhu cầu
nƣớc của cây trồng
+ Tập báo cáo tổng kết đề tài
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
+ Xây dựng mô hình dự báo năng suất, sản lƣợng lúa ở đồng bằng Sông Hồng
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bằng dữ liệu ảnh MODIS, Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, 2011
+ Áp dụng mô hình thủy lực MIKE11 để đánh giá nguy cơ xâm nhập mặn theo
kịch bản nƣớc biển dâng tỉnh Nam Định, Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn, 2012
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
- 01 thạc sỹ đã bảo vệ
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
- Về mặt thực tiễn, các kết quả của đề tài là một nguồn tƣ liệu tham khảo rất hữu
ích cho các nhà quản lý, các cán bộ nông nghiệp và ngƣời nông dân trong quy hoạch sản
xuất nông nghiệp nói chung và tƣới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nƣớc nói riêng.
- Về mặt khoa học, đề tài đã bổ sung một phƣơng pháp nghiên cứu dự báo lƣợng
mƣa, tính toán nhu cầu nƣớc và nhu cầu tƣới cho một số cây trồng ở đồng bằng Bắc Bộ
trong mùa khô hạn, phục vụ công tác quản lý tài nguyên nƣớc của Bộ TNMT.
2.5. Kết luận;
Đề tài đã ứng dụng mô hình ARIMA và các kết quả của mô 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 thu đƣợc đã giải quyết tốt
nhiệm vụ và đáp ứng mục tiêu đã đặt ra, cụ thể các kết quả chính mà đề tài đã đạt đƣợc
bao gồm:
1. Đề tài đã tổng quan đƣợc nghiên cứu dự báo mƣa mùa và nhu cầu nƣớc đối với
cây trồng ở trong nƣớc và trên thế giới. Các cơ sở khoa học của dự báo khí hậu mùa và
tóm lƣợc các công trình nghiên cứu tiêu biểu nhằm rút ra đƣợc những thông tin cần khai
thác, ứng dụng hoặc cải tiến trong việc thực hiện các nội dung của đề tài. Từ đó đề tài đã
lựa chọn đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp với điều kiện Việt Nam.
2. Bộ số liệu đƣợc thu thập từ năm 1961 đến tháng 4 năm 2013 của các trạm khí
tƣợng, khí tƣợng nông nghiệp đã đƣợc xử lý theo các phƣơng pháp thống kê là đáng tin
cậy có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, và đƣợc lƣu dƣới các dạng files dễ sử
dụng. Bằng thực nghiệm tại trạm đo bốc hơi Lysimater với 2 vụ Đông xuân của 4 loại
cây trồng đã xác định đƣợc hệ số Kc của cây trồng phục vụ cho việc áp dụng mô hình
Cropwat và Agrometshel trong tính toán nhu cầu nƣớc, nhu cầu tƣới trong vụ đông xuân
ở đồng bằng Bắc Bộ. Kết quả thực nghiệm nhận thấy có sự khác biệt của hệ số Kc giữa
đo đạc bằng trạm Lysimater và của FAO, điều đó chứng tỏ sự ảnh hƣởng của điều kiện
khí hậu và môi trƣờng ở vùng nghiên cứu đối với hệ số Kc.
3. Trên cơ sở số liệu mƣa, các chỉ số khí hậu, vết đen Mặt trời đề tài đã xây dựng
đƣợc các mô hình dự báo lƣợng mƣa vụ Đông Xuân theo mô hình động thái ARIMAX ở
10 tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, phần lớn các kết quả mô phỏng và dự báo có sự
trùng pha tốt so với số liệu quan trắc, nhất là các năm có lƣợng mƣa lớn đều cho kết quả
khá phù hợp với thực tế. Cụ thể là:
- Kết quả mô phỏng trên chuỗi số liệu phụ thuộc đều khá tốt, điểm kỹ năng
(MSSS) của tất cả các mô hình đều có giá trị > 0 và dao động trong khoảng từ 0.26 đến
0.76.
- Kết quả dự báo trong 5 năm thử nghiệm đều có sự trùng pha so với số liệu quan
trắc, ngay cả những năm có lƣợng mƣa lớn nhƣ 2008 – 2009 các mô hình dự báo đều cho
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kết quả khá phù hợp hợp so với số liệu quan trắc.
4. Việc dự báo đƣợc chính xác tổng lƣợng mƣa là rất khó khăn, nhằm nâng cao mức
độ tin cậy của mô hình, đề tài đã tích hợp mô hình ARIMA và mô hình dự báo khí hậu của
Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng. Sự kết hợp giữa hai mô hình dự báo là
phù hợp, khi sai số quân phƣơng của mô hình tích hợp (67.4 mm) nhỏ hơn sai số quân
phƣơng (71.8 mm) của mô hình ARIMA, và số trƣờng hợp dự báo lƣợng mƣa của mô hình
tích hợp gần với số liệu quan trắc (10 trƣờng hợp) cũng lớn hơn (4 trƣờng hợp) khi chỉ áp
dụng mô hình ARIMA.
5. Trên cơ sở các dữ liệu quan trắc, thực nghiệm, và kết quả dự báo lƣợng mƣa đề
tài đã ứng dụng mô hìnhCropwat và Agrometshell để xác định đƣợc nhu cầu nƣớc và nhu
cầu tƣới của 4 loại cây trồng. Kết quả cho thấy, mỗi cây trồng nhu cầu nƣớc và nhu cầu
tƣới ở mỗi tỉnh là khác nhau, cụ thể là:
Đối với cây lúa: Nhu cầu tƣới cho cả vụ đông xuân muộn là 102mm (Hà Nam) –
146mm (Vĩnh Phúc), giai đoạn cần tƣới nhiều nhất là giai đoạn giữa vụ (64 – 79mm),
Đối với cây ngô: Nhu cầu tƣới cho cả vụ đông là 77mm (Hà Nội) – 125mm (Bắc Ninh),
giai đoạn cần tƣới nhiều nhất là giai đoạn giữa vụ (64 – 86mm),
Đối với cây lạc: Nhu cầu tƣới cho cả vụ đông là 95mm (Nam Định) – 146mm
(Bắc Ninh), giai đoạn cần tƣới nhiều nhất là giai đoạn giữa vụ (95 – 117mm),
Đối với đậu tƣơng: Nhu cầu tƣới cho cả vụ đông là 56mm (Hà Nam) – 110mm
(Hƣng Yên), giai đoạn cần tƣới nhiều nhất là giai đoạn giữa vụ (54 – 66mm),
6. Đề tài đã xây dựng đƣợc cơ sở dữ liệu và bản đồ phân bố nhu cầu tƣới cho 4
loại cây trồng theo các chỉ tiêu về nhu cầu nƣớc, lƣợng mƣa trung bình nhiều năm, và
lƣợng mƣa dự báo làm cơ sở cho việc chỉ đạo sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng
Bắc Bộ
7. Về mặt thực tiễn, các kết quả của đề tài là một nguồn tƣ liệu tham khảo rất hữu
ích cho các nhà quản lý, các cán bộ nông nghiệp và ngƣời nông dân trong quy hoạch sản
xuất nông nghiệp nói chung và tƣới tiêu hợp lý, tiết kiệm nguồn nƣớc nói riêng.
Về mặt khoa học, đề tài đã bổ sung một phƣơng pháp nghiên cứu dự báo lƣợng
mƣa, tính toán nhu cầu nƣớc và nhu cầu tƣới cho một số cây trồng ở đồng bằng Bắc Bộ
trong mùa khô hạn, làm cơ sở cho việc phát triển nghiên cứu cho các cây trồng khác, các
vùng sản xuất nông nghiệp khác khi điều kiện cho phép.
2.6. Kiến nghị.
1. Việc dự báo chính xác đƣợc lƣợng mƣa là rất khó khăn. Kết quả dự báo lƣợng
mƣa của đề tài cũng đã có một số kết quả phù hợp nhất định, nhƣng do chuỗi số liệu kiểm
nghiệm của đề tài còn hạn chế vì vậy khi áp dụng trong công tác nghiệp vụ cần có thêm
những đánh giá dự báo trong một vài năm tiếp theo để tăng độ tin cậy của kết quả nghiên
cứu.
2. Trong khi chƣa có mô hình dự báo hữu hiệu hơn, đề xuất đƣợc sử dụng mô hình
tích hợp ARIMA-Dự báo khí hậu và các mô hình tính toán nhu cầu nƣớc, nhu cầu tƣới
đối với 4 cây trồng trong vụ đông xuân trong công tác nghiệp vụ khí tƣợng nông nghiệp ở
Trung tâm Nghiên cứu khí tƣợng nông nghiệp, Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và
Môi trƣờng.
3. Hạn hán là một trong những thiên tai gây ảnh hƣởng lớn đến kinh tế xã hội nói
chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng ở hầu hết các khu vực của nƣớc ta. Vì vậy việc
ứng dụng các mô hình khí tƣợng nông nghiệp (CROPWAT và AGROMETSHELL) để
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tính toán nhu cầu nƣớc, nhu cầu tƣới, lập kế hoạch tƣới cho từng giai đoạn sinh trƣởng,
phát triển các cây trồng nhằm đảm bảo năng suất, chất lƣợng, tiết kiệm đƣợc nguồn nƣớc
là hết sức cần thiết và cần đƣợc nhân rộng ra các vùng khác nhau trên phạm vi toàn quốc.
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[16] NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ DỰ BÁO SÓNG TÁC NGHIỆP
CHO VÙNG BIỂN VỊNH BẮC BỘ CÓ SỬ DỤNG SỐ LIỆU RAĐA BIỂN
(Mã số TNMT.05.20)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dƣỡng nghiệp vụ
KTTV&MT, Trung tâm KTTVQG
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS.Trần Quang Tiến;
Email: tqt.quenha@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Nguyễn Bá Thủy, TS. Nguyễn Vũ

Thắng, CN. Nguyễn Thanh Trang, CN. Phạm Khánh Ngọc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Có đƣợc quy trình công nghệ dự báo sóng tác nghiệp cho vùng biển vịnh Bắc Bộ và
công nghệ dự báo này có sử dụng số liệu sóng quan trắc bằng ra đa biển.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập tƣ liệu, số liệu phục vụ cho việc chạy mô hình dự báo sóng, kiểm
nghiệm hiệu chỉnh tham số, đồng hóa số liệu.
2. Nghiên cứu phân tích lựa chọn định dạng số liệu cho các mô hình dự báo sóng
biển.
3. Nghiên cứu, khai thác mô hình dự báo sóng ngoài khơi WAM theo phiên bản
mới.
4. Nghiên cứu, khai thác mô hình dự báo sóng ven bờ SWAN theo phiên bản mới.
5. Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo sóng tác nghiệp tại Trung tâm
KTTVQG.
6. Thử nghiệm dự báo sóng biển (trong mùa bão, gió mùa mạnh) năm 2012-2013 tại
Trung tâm TTKTTVQG (TTDB KTTV TƢ, Đài KTTV khu vực Đông Bắc).
7. Chỉnh sửa hoàn thiện công nghệ dự báo sóng tác nghiệp.
1.6. Thời gian thực hiện:7/2012 – 11/2014
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.118 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.118 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Trong công nghệ dự báo sóng biển, đóng góp lớn nhất và hiệu quả nhất là việc ứng
dụng công nghệ thông tin để giải các mô hình số trị động lực sóng biển và quản lý dự liệu
vào ra. Ngày nay đó là phƣơng pháp đƣợc đánh giá là hiệu quả, tin cậy và ổn định.
Phƣơng pháp này đã thay thế phƣơng pháp Synnop và phƣơng pháp kinh nghiệm trong
dự báo sóng biển và chúng đang đƣợc dùng phổ biến ở nhiều nƣớc trên thế giới. Hiện nay
dự báo sóng biển chỉ mới đƣợc thực hiện ở Trung tâm DBKTTVTƢ và chủ yếu đƣợc sử
dụng nhƣ nguồn tham khảo cho bản tin dự báo hằng ngày. Dự báo sóng tại trung tâm dự
báo Khí tƣợng thủy văn Trung Ƣơng đang ở trong giai đoạn bƣớc đầu nên rất cần có
công nghệ dự báo báo sóng hoàn thiện để phục vụ cho dự báo tác nghiệp hàng ngày khi
có bão hay gió mùa mạnh.
Để hoàn thiện công nghệ dự báo sóng biển, bên cạnh việc áp dụng mô hình số trị dự
báo sóng phiên bản mới nhất, khai thác triệt trể các lựa chọn, tính năng của chúng thì đòi
hỏi phải tìm tòi thêm các nguồn số liệu quan trắc khác ngoài nguồn số liệu hiện nay.
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Công nghệ Ra đa biển có rất nhiều ƣu thế trong quan trắc biển. Kết hợp giữa số liệu điều
tra cơ bản từ mạng lƣới quan trắc và giám sát tại trạm KTHV cố định với số liệu Ra đa
biển đang tạo ra những lợi ích và hiệu quả thiết thực phục vụ cho kiểm chứng và hiệu
chỉnh mô hình dự báo sóng.
Việc triển khai thử nghiệm, kiểm định, đánh giá sản phẩm của đề tài thực hiện trong
Trung tâm KTTVQG vào thực tiễn dự báo khí tƣợng thủy văn biển và sau đó là khả năng
đƣa vào dự báo tác nghiệp tại Trung tâm KTTVQG sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với các
đề tài thực hiện ngoài ngành KTTV.
Với hiện trạng và nhu cầu thực tiễn chúng tôi đề xuất đề tài: 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.
Mục tiêu của đề tài là có đƣợc quy trình công nghệ dự báo sóng tác nghiệp cho
vùng biển vịnh Bắc Bộ và công nghệ dự báo này có sử dụng số liệu sóng quan trắc bằng
ra đa biển.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
- Mô hình số trị: Tiêu chí lựa chọn mô hình số trị:
+ Hiện đại, kế thừa các kết quả nghiên cứu cơ bản hiện đại;
+ Đƣợc công nhận, ứng dụng rộng rãi, đã có kiểm nghiệm;
+ Đã có kinh nghiệm sử dụng ở Việt Nam;
+ Phù hợp với trình độ công nghệ, ngƣời sử dụng ở Việt Nam và khả năng đáp ứng
số liệu đầu vào.
+ Đáp ứng tốt nhu cầu thực tế ở Việt Nam.
-Xử lý thống kê.
- Nghiên cứu tài liệu.
- Phƣơng pháp tổng hợp và kế thừa;
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Công nghệ (hệ thống phần mền) dự báo sóng tác nghiệp WAM-SWAN;Thuyết
minh kỹ thuật, hƣớng dẫn cài đặt và sử dụng công nghệ dự báo sóng WAM-SWAN;
+ Cơ sở dữ liệu của đề tài (phần mềm, số liệu, tài liệu, bản đồ số, bộ tham số…);
+ Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
+ Bài báo đăng Tạp chí KTTV số 10/2014 “Kết nối mô hinh SWAN với WAM
thanh hệ thống dự báo sóng biển cho vung vịnh Bắc Bộ”
+ Bài báo đăng Tạp chí KTTV số 11/2014: “Thử nghiệm đồng hóa số liệu độ cao
sóng biển quan trắc bằng rada biển trong mô hình Swan”
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết quả
nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ.
2.4. Kết luận:
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- Việc lựa chọn công nghệ dự báo sóng biển cho vùng biển vịnh Bắc Bộ trong đề tài
này là phù hợp: Chế độ sóng trong vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hƣởng của chế độ sóng trên
Biển Đông và ảnh hƣởng trực tiếp từ đặc điểm địa hình và gió ngay tại vịnh Bắc Bộ nên
trong lựa chọn công nghệ dự báo sóng cho khu vực này nhất thiết phải đƣa đƣợc cả dự
báo sóng ngoài khơi trên biển Đông và dự báo sóng ven bờ trong khu vực vịnh Bắc Bộ.
Sử dụng WAM để dự báo sóng ngoài khơi trên biển Đông sẽ tận dụng những tính năng
ƣu việt của mô hình này cho dự báo sóng nƣớc sâu. Sử dụng SWAN để dự báo sóng ven
bờ trong khu vực vịnh Bắc Bộ sẽ tận dụng đƣợc tính năng ƣu việt của mô hình này trong
dự báo sóng ven bờ. Kết nối hai mô hình trên thành hệ thống dự báo WAM-SWAN vừa
đáp ứng đƣợc cho dự báo sóng ngoài khơi vừa đáp ứng đƣợc cho dự báo sóng ven bờ nhờ
tận dụng đƣợc thế mạnh của hai mô hình này.
- Hệ thống dự báo sóng WAM-SWAN trong đề tài này có nhiều điểm mới so với
các đề tài đã thực hiện trƣớc đây có sử dụng WAM, SWAN: Mô hình SWAN trong hệ
thống này là phiên bản mới có lựa chọn lƣới phi cấu trúc mà các đề tài trƣớc không có,
lƣới tính phi cấu trúc có thế mạnh là thể hiện đƣợc địa hình ven bờ chi tiết hơn lƣới có
cấu trúc, đồng thời tối ƣu hóa tổng số nút lƣới trên toàn miền tính; Trong hệ thống này đã
đƣa đƣợc chƣơng trình đồng hóa số liệu theo sơ đồ lọc Kalman vào trong SWAN; Việc
kết nối SWAN với WAM đƣợc thực hiện hoàn chỉnh hơn và hệ thống WAM-SWAN
chạy tự động từ công đoạn nhận số liệu trƣờng gió đầu vào đến chạy WAM, SWAN,
chiết xuất kết quả và hiện thị bản đồ trƣờng sóng biển Đông, trƣờng sóng vịnh Bắc Bộ
nhờ phần mền đồ họa GRADS phiên bản cho LINUX.
- Hệ thống dự báo sóng WAM-SWAN đã đƣợc kiểm định và hiệu chỉnh trong bão
và gió mùa mạnh nhờ nguồn số liệu thu thập đƣợc khá phong phú và đƣợc phân tích lựa
chọn kỹ càng trƣớc khi đƣa vào hiệu chỉnh và kiểm định.
- Hệ thống dự báo sóng WAM-SWAN đã đƣợc thử nghiệm cho dự báo sóng trong
bão và gió mùa mạnh năm 2013-2014 tại Đài KTTVKV Đông Bắc và Phòng Dự báo
KTTVB trung tâm DBKTTVTƢ. Kết quả dự báo sóng thử nghiệm rất khả quan, nhất là
trong trƣờng hợp gió mùa mạnh WAM-SWAN mô phỏng khá tốt trƣờng sóng trong vịnh
Bắc Bộ. Trong bão phần lớn các trƣờng hợp WAM-SWAN mô phỏng tƣơng đối tốt,
nhƣng vẫn còn một số trƣờng hợp kết quả dự báo sóng còn sai lệch tƣơng đối nhiều so
với thực đo tại trạm KTHV trong khu vực vịnh Bắc Bộ, sự sai lệch này có thể từ nguyên
nhân trƣờng gió dự báo đầu vào trong bão chƣa sát với thực tế diễn biến của bão, số liệu
quan trắc sóng tại trạm KTHV trong khu vực dựa trên phƣơng pháp quan trắc thủ công
nhƣ ƣớc lƣợng bằng mắt thƣờng hoặc đƣợc đo bằng máy ngắm sóng IVANOB (thực chất
cũng là ƣớc lƣợng), chất lƣợng cua nguồn số liệu này phụ thuộc vào kinh nghiệm và tinh
thần trách nhiệm của các quan trắc viên. Qua phân tích số liệu thực đo tại các trạm
KTHV trong khu vực, một số thời điểm còn tồn tại các nghi vấn bất hợp lý.
- Ngoài công nghệ dự báo sóng phù hợp thì vấn đề quan trọng là cần có đƣợc
trƣờng gió dự báo tốt, tin cậy, vấn đề này nằm ngoài khuôn khổ của đề tài.
2.7. Kiến nghị:
- Hệ thống này đã đƣợc hiệu chỉnh và kiệm định nhiều hơn, kỹ càng hơn so với các
đề tài trƣớc đây. Song công việc kiểm định và hiệu chỉnh hệ thống WAM-SWAN rất cần
số liệu quan trắc sóng có chất lƣợng, nhƣng hiện nay còn nhiều hạn chế về vấn đề này.
Tƣơng lai khi có những nguồn số liệu quan trắc sóng tin cậy nhƣ quan trắc bằng máy đo
sóng tự ghi, bằng trạm đo tự động, bằng Rada biển thì việc kiểm định và hiệu chỉnh nên
đƣợc tiếp tục.
- Đề tài đã thử nghiệm đƣa đồng hóa số liệu độ cao sóng quan trắc tại trạm Rada
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biển Đồng Hới vào hệ thống WAM-SWAN. Tuy nhiên với điều kiện hiện nay việc đƣa
đồng hóa vào hệ thống này chƣa thể thực hiện đƣợc trong dự báo tác nghiệp bởi nhiều
nguyên nhân, trong đó có các nguyên nhân chủ yếu nhƣ: Khi đƣa đồng hóa vào hệ thống
WAM-SWAN thì khối lƣợng tính toán tăng lên rất nhiều cho nên cần có hệ thống máy
tính mạnh hơn rất nhiều so với hiện trạng, số liệu quan trắc sóng phải đƣợc cập nhật
thƣờng xuyên và theo thời gian gần thực nên phải có đƣờng truyền tốt, cơ chế chia sẽ số
liệu quan trắc sóng kịp thời và hiệu quả.
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[17] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ CẢNH BÁO, DỰ BÁO LŨ VÀ
CẢNH BÁO NGẬP LỤT CHO CÁC SÔNG CHÍNH Ở QUẢNG BÌNH, QUẢNG
TRỊ
(Mã số: TNMT.05.21)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm KTTV quốc gia
1.2. Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Đức Long;
Email: longkttv@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Bá Thủy, TS. Nguyễn Lan Châu,
Ths. Võ Văn Hòa,Ths. Đinh Phùng Bảo,Ks. Bùi Đức Long,Ths. Phùng Tiến Dũng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt vùng hạ lƣu sông
cho các sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, đảm bảo cảnh báo
lũ trƣớc 24-48 giờ, dự báo quá trình lũ và cảnh báo ngập lụt trƣớc 12-24 giờ .
1.5. Nội dung nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu xây dựng một công nghệ dự báo lũ và cảnh báo
ngập lụt với độ chính xác cao hơn, thời gian dự kiến dài hơn, hỗ trợ các dự báo viên tại
tại Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng, Đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực
Trung Trung Bộ, Trung tâm KTTV tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trong quá trình tác
nghiệp ra bản tin cảnh báo, dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt dựa trên những điều kiện thực tế
tại Trung tâm dự báo KTTV Trung ƣơng, đề tài tập trung vào nghiên cứu các nội dung:
- Nghiên cứu xây dựng các công cụ giám sát mƣa, lũ trên các lƣu vực sông.
- Nghiên cứu xây dựng các phƣơng án cảnh báo lũ, cảnh báo ngập lụt cho các lƣu
vực sông.
- Nghiên cứu ứng dụng các mô hình thủy văn, điều tiết hồ chứa, thủy lực tính toán
mô phỏng lũ, ngập lụt vùng hạ lƣu các hệ thống sông.
- Nghiên cứu xây dựng công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập
lụt cho các hệ thống sông.
1.6. Thời gian thực hiện:2012 - 2014
1.7. Kinh phí phê duyệt:1.342 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.342triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Quảng Bình, Quảng Trị là 2 tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, Quảng Bình có
02 lƣu vực sông chính là sông Gianh, sông Kiến Giang, Quảng Trị có 02 lƣu vực sông
chính là sông Thạch Hãn và sông Bến Hải. Các lƣu vực sông này đều giống nhau là sự
phân hóa giữa đồng bằng và miền núi trên các lƣu vực sông rất rõ rệt, hầu nhƣ không có
phần trung du và địa hình chuyển tiếp, các dãy núi từ dải Trƣờng Sơn chạy ra sát biển
tiếp nối với các khu vực trũng ven biển, do vậy, khi xảy ra mƣa lớn thƣờng gây ngập lụt
cho vùng đồng bằng hạ lƣu sông. Bên cạnh đó, vùng ven biển lại có cồn cát cao chạy
song song với bờ biển làm hạn chế đáng kể khả năng thoát lũ khiến cho vấn đề ngập lụt
càng trở nên trầm trọng hơn. Trên các lƣu vực sông thuộc khu vực từ Quảng Bình đến
Quảng Trị đã xuất hiện những trận lũ lụt lớn, mực nƣớc đỉnh lũ dâng cao, thời gian duy
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trì lũ kéo dài nhƣ năm 1998, 1999, 2007, 2009, 2010 gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài
sản của nhân dân.
Sự biến đổi khí hậu toàn cầu khiến cho những bất thƣờng và cực đoan của thời tiết
ngày càng gia tăng và phức tạp hơn, trở thành mối đe dọa thƣờng xuyên hơn đối với sản xuất
và đời sống của nhân dân trong lƣu vực sông. Để đóng góp tốt hơn cho công tác phòng
chống thiên tai trên hệ thống sông, rất cần thiết phải tăng cƣờng giám sát và cung cấp các
cảnh báo, dự báo thiên tai lũ, ngập lụt, hạn hán cụ thể hơn, có thời hạn dài hơn, độ chính xác
cao hơn, và định lƣợng hơn giúp cộng đồng có thể chủ động đối phó với các thiên tai này.
Công nghệ cảnh báo, dự báo hiện đại tại Trung tâm dự báo Trung ƣơng, các Đài KTTV khu
vực và các Trung tâm KTTV tỉnh là một trong những thành phần cơ bản và trọng yếu, quyết
định đến khả năng và chất lƣợng dự báo lũ.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tế nêu trên, đề tài "Nghiên cứu xây dựng công
nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Quảng Bình, Quảng
Trị" đƣợc cho phép thực hiện với mục tiêu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và
cảnh báo ngập lụt vùng hạ lƣu sông cho các lƣu vực sông Gianh, sông Kiến Giang, sông
Bến Hải, sông Thạch Hãn, cảnh báo lũ trƣớc 24-48 giờ, dự báo quá trình lũ và cảnh báo
ngập lụt trƣớc 12-24 giờ.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
- Phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, phân tích: Thực hiện trên cơ sở thu thập các
nguồn tài liệu. Xử lý, phân tích, kiểm tra và tổng hợp một cách chọn lọc, đánh giá và sử
dụng cho yêu cầu, mục đích nghiên cứu.
- Phƣơng pháp chuyên gia: Thực hiện thông qua các hội thảo, xin ý kiến đóng
góp của các chuyên gia trong, ngoài nƣớc, huy động đƣợc hiểu biết, kinh nghiệm của các
chuyên gia trong các lĩnh vực cần nghiên cứu, tránh đƣợc những trùng lặp với những
nghiên cứu đã có.
- Phƣơng pháp mô hình hóa: Ứng dụng và liên kết các mô hình toán lý để mô
phỏng các quá trình thủy văn, thủy lực trên lƣu vực sông nhƣ một công cụ hiện đại, hỗ
trợ đắc lực cho dự báo thủy văn.
- Phƣơng pháp kế thừa các nghiên cứu đã có: Đề tài sẽ kế thừa những thành quả
đã đạt đƣợc của các nghiên cứu khác, tham khảo các kết quả nghiên cứu đã có.
- Phƣơng pháp phân tích không gian: Sử dụng hệ thống thông tin địa lý (các phần
mềm ARCGIS, ACVIEW, MAPINFO) để phân tích diễn biến diện ngập lụt theo không
gian
- Ứng dụng công nghệ GIS để phân tích hiện trạng, diễn biến và xây dựng các bản
đồ số mô tả diến biến các đặc trƣng thủy văn trên lƣu vực thực đo và dự báo.
- Ứng dụng kỹ thuật lập trình để xây dựng các mô đul dự báo, kết nối các mô hình
cũng nhƣ trình diễn kết quả.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu (số liệu, bản đồ số, các bộ thông số, sơ đồ tính
các mô hình thuỷ văn, thủy lực, ngập lụt liên kết với GIS trong cảnh báo, dự báo lũ và
cảnh ngập lụt...)
+ Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt

132

+ Tài liệu kỹ thuật, quy trình dự báo, hƣớng dẫn sử dụng công nghệ dự báo
Báo cáo tổng kết đề tài, các báo cáo chuyên đề và kết quả chuyển giao công nghệ.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
Bài báo "Giới thiệu phần mềm hỗ trợ ra tin cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập
lụt cho sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị" tạp chí KTTV số 664 tháng 8/2014.
- Công tác đào tạo sau đại học: 01 thạc sĩ.
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
Hỗ trợ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai
2.5. Kết luận;
Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt đáp ứng
đƣợc yêu cầu trong dự báo tác nghiệp luôn là vấn đề vô cùng cấp thiết. Công nghệ cảnh
báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt đƣợc xây dựng cho các sông chính ở Quảng Bình,
Quảng Trị có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các dự báo viên đƣa ra các quyết định
về dự báo lũ nhằm giảm nhẹ thiệt hại do lũ gây nên. Sau 2 năm nghiên cứu, đề tài đã
hoàn thành đƣợc các nội dung chính sau:
1, Xây dựng đƣợc bộ CSDL KTTV, bản đồ ngập lụt, các tài liệu điều tra khảo sát vết
lũ, hồ sơ các trận lũ lớn, bản đồ phân bố mƣa...cho các lƣu vực sông Gianh, Kiến Giang, Bến
Hải, Thạch Hãn.
2, Xác định đƣợc các ngƣỡng giám sát mƣa, lũ trên các lƣu vực sông theo các tiêu
chí: Tổng lƣợng mƣa theo các thời đoạn; cấp báo động lũ, cƣờng suất lũ.
3, Phân loại hình thế thời tiết và xây dựng đƣợc các mẫu phân bố mƣa ứng với các
loại HTTT gây mƣa lũ trên các lƣu vực sông. Xây dựng đƣợc phƣơng án cảnh báo lũ lớn và
ngập lụt từ HTTT gây mƣa, cho phép cảnh báo lũ lớn cho hệ thống sông với thời gian trƣớc
24-48 giờ.
4, Xây dựng đƣợc các mẫu phân bố mƣa theo không gian và thời gian làm đầu vào
cho mô hình dự báo lũ.
5, Ứng dụng đƣợc các kết quả dự báo mƣa từ hệ thống dự báo thời tiết tổ hợp hạn
ngắn của trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng gồm 02 mô hình WRFARW, WRFNMM
chạy với đầu vào là các trƣờng phân tích và dự báo của 5 mô hình toàn cầu (GEM, GFS,
GME, GSM, NOGAPS), trong đó đã đánh giá chất lƣợng các kết quả dự báo mƣa của các
mô hình số trị, đƣa ra các khuyến cáo khi sử dụng và đƣa ra phƣơng án hiệu chỉnh mƣa dự
báo số cho phù hợp với tình hình thực tế làm đầu vào cho mô hình dự báo; ứng dụng đƣợc
kết quả dự tính mực nƣớc triều làm đầu vào cho mô hình thủy lực.
6, Xác định đƣợc bộ thông số tối ƣu của mô hình thủy văn, thủy lực cho các lƣu vực
sông. Chất lƣợng mô phỏng kiểm định đƣợc đánh giá theo các tiêu chuẩn của ngành KTTV
về tổng lƣợng, đỉnh lũ, độ phù hợp của quá trình ở mức "Đạt”.
7, Đề tài đã nghiên cứu khai thác đƣợc cả 2 nguồn dữ liệu hiện có (số liệu truyền
thống và số liệu tự động) của Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng làm đầu vào cho mô
hình dự báo.
8, Đề tài đã xây dựng phần mềm kết nối tất cả các chƣơng trình, mô hình, các số liệu
dự báo số trị, mƣa synop cho mô hình; bán tự động cập nhật đầu vào cho các mô hình dự
báo; hiệu chỉnh dự báo mƣa; giao diện vận hành mô hình và kết xuất kết quả dự báo dƣới
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dạng text, bản tin thành công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho 4 hệ thống
sông Gianh, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn.
9, Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt cho các sông chính ở Quảng
Bình, Quảng Trị đã đƣợc thử nghiệm nhƣ trong điều kiện tác nghiệp từ ngày 1/VIII đến ngày
30/XI/2013. Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình đáp ứng đƣợc các yêu cầu nghiệp vụ.
Một số đóng góp của đề tài:
- Đề tài đã xây dựng đƣợc công nghệ giám sát, cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo ngập
lụt cho hệ thống sông Gianh, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn. Công nghệ này có đầy đủ
các công cụ, phƣơng án phục vụ công tác giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, cảnh báo ngập lụt hỗ
trợ các dự báo viên ở Trung ƣơng cũng nhƣ địa phƣơng trong công tác tác nghiệp dự báo lũ.
- Đề tài đã có một bài báo đăng trên tạp chí KTTV và đang hỗ trợ 01 dự báo viên
đang thực hiện luận văn thạc sĩ về lƣu vực sông Gianh.
- Đề tài đã giúp đỡ cho đội ngũ dự báo viên tăng khả năng nghiên cứu ứng dụng mô
hình thủy văn, thủy lực trong tính toán và dự báo thuỷ văn. Nâng cao khả năng, năng lực
nghiên cứu cho các dự báo viên.
Một số khó khăn, tồn tại:
- Hầu hết các các hệ thống sông này đều không có trạm đo lƣu lƣợng ở vùng thƣợng
lƣu, số liệu lƣu lƣợng dùng tính toán kiểm định là số liệu tính toán lại, điều này ảnh hƣởng
phần nào đến kết quả tính của mô hình.
- Đề tài đã đƣa ra đƣợc các khuyến nghị và các phƣơng pháp hiệu chỉnh mƣa số trị,
tuy nhiên các quả đánh giá và các khuyến nghị mới dừng ở mức tạm thời và còn nhiều hạn
chế do các mẫu số liệu của các mô hình số trị dùng để đánh giá chƣa nhiều và phƣơng pháp
đánh giá chủ yếu là định tính. Do vậy, cần có kinh nghiệm vi chỉnh của các dự báo viên
trong quá trình dự báo tác nghiệp.
- Các lƣu vực sông đều nhỏ, sông ngắn có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, chịu tác
động của nhiều tổ hợp HTTT gây mƣa, lũ phức tạp nên công tác cảnh báo, dự báo lũ luôn
gặp nhiều khó khăn.
- Các trạm đo KTTV cơ bản trên các lƣu vực sông phân bố không đều, chƣa đủ số
liệu phục vụ cảnh báo, dự báo và phòng tránh thiên tai lũ lụt hiện nay. Số lƣợng và cơ cấu
lƣới trạm mƣa, mực nƣớc hiện nay trên lƣu vực chƣa phù hợp. Mật độ trạm còn thấp. Không
có trạm đo mƣa, mực nƣớc, lƣu lƣợng trên các nhánh sông nhỏ, đặc biệt là vùng thƣợng lƣu
sông.
- Các trạm đo tự động trên các lƣu vực sông chủ yếu đƣợc đặt tại các trạm đo cơ bản
do đó nguồn số liệu tự động chỉ hỗ trợ đƣợc về tính liên tục của số liệu, còn phân bố mƣa thì
chƣa vẫn đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế.
- Chất lƣợng cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt trên lƣu vực sông phụ thuộc nhiều vào dự
báo mƣa. Tuy nhiên chất lƣợng dự báo mƣa hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu nghiệp
vụ của dự báo. Vì vậy, chất lƣợng dự báo phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của dự báo viên.
- Chất lƣợng dự báo kiểm tra và dự báo thử nghiệm công nghệ cho cho các hệ thống
sông trong mùa mƣa lũ năm 2013 cho thấy: Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo
ngập lụt cho sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Bến Hải, sông Thạch Hãn đƣợc xây dựng
trong khuôn khổ đề tài này đã đáp ứng đƣợc các yêu cầu của công tác dự báo nghiệp vụ về
các yếu tố dự báo và mức bảo đảm của dự báo. Công nghệ cảnh báo, dự báo lũ và cảnh báo
ngập lụt có khả năng cảnh báo lũ trƣớc 24-48 giờ, dự báo quá trình lũ và cảnh báo ngập lụt
trƣớc 12-24 giờ, rút ngắn thời gian tác nghiệp, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về chất lƣợng, yêu
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cầu nghiệp vụ ở Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng và Đài KTTV khu vực Trung Trung
Bộ.
2.6. Kiến nghị:
1, Do lƣới trạm KTTV của các lƣu vực nghiên cứu thƣa, vì vậy cần tăng cƣờng số
lƣợng trạm đo mƣa, đặc biệt là trên các lƣu vực miền núi, nơi đầu nguồn sinh lũ nhƣ đầu
nguồn sông Rào Nậy, sông Rào Trổ, sông Rào Quán, sông Đăkrông.
2, Nâng cấp các trạm đo mực nƣớc vùng thƣợng lƣu sông (trạm Đồng Tâm – sông
Gianh, trạm Kiến Giang – sông Kiến Giang, trạm Đắkrông – sông Đắkrông, trạm Đầu Mầu –
sông Hiếu, trạm Tân Lâm – sông Rào Trổ) lên trạm đo lƣu lƣợng.
3, Chất lƣợng cảnh báo, dự báo lũ, ngập lụt trên lƣu vực sông phụ thuộc nhiều vào dự
báo mƣa. Tuy nhiên chất lƣợng dự báo mƣa hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu nghiệp
vụ của dự báo. Cần tiếp tục đầu tƣ nghiên cứu các phƣơng pháp đánh giá và hiệu chỉnh mƣa
dự báo số trị để sử dụng hiệu quả trong nghiệp vụ dự báo. Trong dự báo tác nghiệp cần tập
trung nghiên cứu về phƣơng pháp tiền xử lý mƣa dự báo trong tác nghiệp để nâng cao chất
lƣợng dự báo.
4, Các bộ thông số mô hình cần tiếp tục đƣợc hiệu chỉnh, đảm bảo độ ổn định trong
mọi trƣờng hợp xảy ra lũ.
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[18] NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP CÁC MÔ HÌNH KHÍ TƢỢNG, THỦY VĂN,
HẢI VĂN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỰ BÁO MỰC NƢỚC
TRÊN HỆ THỐNG SÔNG ĐỒNG NAI
(Mã số: TNMT.05.22)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Bảo Thạnh
Email: baothanh56@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Lương Văn Việt, Th.s. Vũ Thị Hương,

Th.s. Nguyễn Minh iám, CN. Ngô Nam Thịnh, CN. Nguyễn Văn Tín, CN. Trương
Hoài Thanh, CN. Trần Tuấn Hoàng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu của đề tài là: Ứng dụng vàtích hợpđƣợc các mô hình khí tƣợng, thủy văn,
hải văn nhằm kéo dài thời hạn dự báo (đến 72h), ra bản tin dự báo nhanh chóng và nâng
cao chất lƣợng dự báo mực nƣớc trên hệ thống sông Đồng Nai, góp phần phòng chống
ngập úng và khai thác sử dụng có hiệu quả tài nguyên nƣớc lƣu vực sông.
1.5. Nội dung nghiên cứu
1) Tổng quan về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan đến vấn đề khoa
học của đề tài, trong đó hầu hết là các công trình đã đăng trong thời gian gần đây.
2) Thu thập đƣợc một cơ sở dữ liệu khá đầy đủ, bao gồm số liệu mƣa, khí tƣợng nhƣ
nhiệt độ, bốc hơi, gió,…, số liệu mực nƣớc tại các trạm thủy văn của lƣu vực sông
Đồng Nai, số liệu lƣu lƣợng trên các hồ chứa của lƣu vực sông Đồng Nai.
3) Ứng dụng mô hình khí tƣợng WRF dự báo trƣờng gió, khí áp, lƣợng mƣa cho toàn
bộ lƣu vực sông Đồng Nai.
4) Thực hiện mô phỏng dòng chảy từ mƣa của tất cả các lƣu vực chính của hệ thống
lƣu vực sông Đồng Nai, dự báo hồ chứa tính các dòng chảy đến và xả của các hồ
có nhu cầu là biên cho hệ thống mô phỏng mảng thủy lực.
5) Ứng dụng mô hình động lực Delft3D và phƣơng pháp phân tích điều hòa trong dự
báo mực nƣớc tại cửa sông trên hệ thống sông Đồng Nai.
6) Ứng dụng mô hình thủy lực dự báo mực nƣớc cho 6 vị trí hạ lƣu (Nhà Bè, Thủ
Dầu Một, Phú An, Biên Hòa, Bến Lức, Tân An) của hệ thống sông Đồng Nai.
7) Thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ dự báo mực nƣớc tại 6 trạm thủy văn trên hệ
thống sông Đồng Nai.
1.6. Thời gian thực hiện:2012-2014
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.106 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Dự báo thuỷ văn, là báo trƣớc một cách có khoa học trạng thái (tình hình) biến đổi
các yếu tố thuỷ văn sông, suối, hồ nhƣ lƣợng nƣớc, mực nƣớc. Dự báo thuỷ văn, là một
môn khoa học- đó là học thuyết về việc báo trƣớc sự xuất hiện (phát sinh) phát triển các
yếu tố thuỷ văn trên cơ sở nghiên cứu các quy luật của chúng. Mục đích chủ yếu của nó
là tìm ra những phƣơng pháp dự báo dòng chảy, mực nƣớc, lƣu lƣợng nƣớc sông và các
hiện tƣợng khác trong sông ngòi và hồ [Nguyễn Văn Tuần và cs, 2003] . Dự báo thủy văn
có rất nhiều vai trò, dự báo thuỷ văn phục vụ phòng chống thiên tai, lũ lụt; khai thác và
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quản lý nguồn nƣớc. Sự phát triển của dự báo thuỷ văn gắn bó chặt chẽ với những đòi hỏi
thực tế. Do vậy, nghiên cứu công tác dự báo luôn luôn đƣợc quan tâm bởi các nhà khoa
học để nâng cao chất lƣợng dự báo cũng nhƣ giảm thời gian, sức lao động của ngƣời dự
báo viên.
Xu hƣớng nghiên cứu mới hiện nay là kết hợp chặt chẽ giữa các mô hình khí
tƣợng, thủy văn, hải văn nhằm nâng cao chất lƣợng dự báo mực nƣớc, đó là một nhu cầu
cần thiết cho các hệ thống sông, trong đó có hệ thống lƣu vực sông Đồng Nai.
Hiện tại, việc dự báo mực nƣớc trên hệ thống sông Đồng Nai hạn ngắn chƣa đƣợc
quan tâm đúng mức, trong khi đó các đòi hỏi nhằm đáp ứng công tác phòng chống ngập
lụt là hết sức cần thiết. Để phục vụ công tác nâng cao chất lƣợng dự báo, đáp ứng các đòi
hỏi cấp thiết này cho các tỉnh và thành phố thuộc lƣu vực sông Đồng Nai, dẫn đến hình
thành đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu tích hợp các mô hình khí tượng, thủy văn, hải văn nhằm
nâng cao chất lượng dự báo mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai’ mã số TNMT.05.22
trong khuôn khổ chƣơng trình Khí tƣợng Thủy văn, mã số TNMT.05/10-15.
Đề tài đƣợc đặt ra và giao cho Phân viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến
đổi Khí hậu là cơ quan chủ trì, TS. Bảo Thạnh làm chủ nhiệm, dƣới sự quản lý của Bộ
Tài nguyên và Môi trƣờng. Thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 7/2012 đến 7/2014.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
1) Phƣơng pháp kế thừa các nghiên cứu đã có ở trong và ngoài nƣớc.
2) Phƣơng pháp mô hình :
- Ứng dụng các mô hình số trị (dự kiến WRF) với các sơ đồ tham số hóa đối lƣu,
vi vật lý mây, rối lớp biên, bức xạ… và kỹ thuật đồng hóa số liệu dự báo các
trƣờng mƣa, gió, và khí áp.
- Ứng dụng mô hình Delft3D với các modul mô phỏng các quá trình sóng, mực
nƣớc – dòng chảy … dự báo mực nƣớc tại cửa sông và phƣơng pháp phân tích
dao động điều hòa, bổ sung các thành phần phi triều ;
- Ứng dụng các mô hình thủy văn, điều tiết hồ chứa và thủy lực (HEC-RAS,
HEC-HMS, MIKE DHI) dự báo mực nƣớc. Ngoài ra mô hình mƣa rào dòng
chảy và thủy lực một chiều đƣợc xây dựng bởi cơ quan chủ trì cũng sẽ đƣợc sử
dụng.
3) Phƣơng pháp thống kê phân tích, đánh giá mô hình : Sử dụng các phƣơng pháp
đánh giá và chỉ số đánh giá thông dụng trong và ngaoif nƣớc đối với dự báo các trƣờng
yếu tố khí tƣợng. Đối với các mô hình thủy văn, hải văn, các chỉ số đánh giá đƣợc dùng
bao gồm hệ số tƣơng quan giữa các giá trị quan trắc và giá trị dự báo (R), sai số tuyệt đối
trung bình (MAGE), sai số lớn nhất (MXE), chỉ số về mức độ phù hợp (AI), điểm số báo
hiệu (TS), tỉ lệ dự báo sai….
4) Phƣơng pháp chuyên gia : Kết hợp giữa các chuyên gia trong và ngoài nƣớc.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Bộ cơ sở dữ liệu các thông số về khí tƣợng, thủy văn, hải văn và trầm tích ở
cửa sông Cổ Chiên.
- Báo cáo phân tích đánh giá hình dạng cửa sông và các bãi bồi, cồn cátở cửa
sông Cổ Chiên.
- Bộ tham số của mô hình, kết quả tính toán mực nƣớc, sóng, dòng chảy, vận
chuyển bùn cát ở cửa sông Cổ Chiên.
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Các đề xuất và giải pháp bảo vệ và phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở cửa sông
Cổ Chiên.
2.4. Kết luận:
Nhằm đạt đƣợc những mục tiêu đặt ra ban đầu, trong gần 2 năm thực hiện, với
những nỗ lực hết mình, tập thể cán bộ tham gia đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung
nghiên cứu theo đề cƣơng đã đăng ký. Những vấn đề chính mà đề tài đã giải quyết đƣợc
bao gồm: 1) Đã lựa chọn đƣợc và ứng dụng các mô hình khí tƣợng, thủy hải văn để mô
phỏng các dữ liệu đầu vào cho việc dự báo mực nƣớc mùa mƣa năm 2013 tại 6 vị trí
(Biên Hòa, Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một, Bến Lức, Tân An); 2) Đã xây dựng đƣợc
công nghệ tích hợp các mô hình khí tƣợng, thủy hải văn để phục vụ dự báo mực nƣớc
sông Đồng Nai. Từ những kết quả của đề tài có thể rút ra một số kết luận nhƣ sau:
- Kết quả dự báo mƣa mùa mƣa cho năm 2013 cho thấy, mô hình đã dự báo đƣợc sự
xuất hiện mƣa, tâm mƣa và phân bố mƣa theo không gian (phƣơng diện), mặc dù kết quả
hiệu chỉnh tại các trạm chi tiết (phƣơng điểm) chƣa cao.Dự báo trƣờng nhiệt độ bề mặt
phù hợp với kết quả quan trắc, thể hiện rõ các xu thế tăng hoặc giảm của nền nhiệt độ
trong ngày.
- Kết quả dự báo mực nƣớc hạ lƣu bằng mô hình Delft3D, qua kết quả so sánh chân,
đỉnh giữa mực nƣớc tính toán và thực đo tại trạm Vũng Tàu cho thấy kết quả mô hình dự
báo khá chính xác cả về pha lẫn độ lớn với chỉ số Nash khá cao. Với kết quả dự báo mực
nƣớc khu vực cửa sông ven biển tốt, có thể sử dụng đƣợc mô hình dự báo mực nƣớc cửa
sông làm đầu vào cho mô hình thủy lực Mike 11 dự báo mực nƣớc trong sông Đồng Nai.
- Kết quả dự báo lƣu lƣợng các lƣu vực thƣợng lƣu để lựa chọn bộ thông số tối ƣu
áp dụng cho hạ lƣu khá tốt, hệ số hiệu quả mô hình R2 đều cao, và sai số cân bằng tổng
lƣợng (BIAS) rất nhỏ.
- Trong quá trình sử dụng mô hình thủy lực Mike 11 để dự báo mực nƣớc 6 điểm
trên lƣu vực sông Đồng Nai cho thấy, khi tích hợp sử dụng các kết quả của Delft3D để dự
báo mực nƣớc, cho kết quả dự báo rất tốt, chỉ số kiểm định Nash rất cao, đặc biệt là các
vị trí trạm Nhà Bè, Phú An, Thủ Dầu Một và Hóa An (Biên Hòa). Khi sử dụng tích hợp
các kết quả của mô hình khí tƣợng cho kết quả có độ chính xác cao hơn.
- Do thời gian thực hiện đề tài, việc dự báo mực nƣớc phải lựa chọn đúng vào mùa
mƣa năm 2013, năm có nhiều đợt triều đặc biệt, phức tạp (dâng đột ngột mực nƣớc tại
các trạm thủy văn do bão và gió mùa Đông Bắc), điều này sẽ làm ảnh hƣởng đến kết quả
hiệu chỉnh của mô hình, và cũng làm ảnh hƣởng đến chất lƣợng đánh giá công nghệ dự
báo mực nƣớc của đề tài. Đề tài sẽ thành công hơn nữa khi thực hiện dự báo mực nƣớc
lƣu vực sông Đồng Nai vào thời gian khác.
- Việc biên tập cho công tác dự báo nghiệp vụ rất tốn thời gian, đề tài đã xây dựng
đƣợc một công nghệ tích hợp các mô hình khí tƣợng, thủy văn, hải văn chạy tự động để
phục vụ dự báo mực nƣớc (lƣu vực sông Đồng Nai) góp phần vào việc giảm thời gian,
công sức, các công việc cho dự báo viên khi xây dựng bản tin dự báo. Và đây cũng chính
là thành công trong việc nâng cao hiệu quả, chất lƣợng công tác dự báo.
2.5. Kiến nghị:
Dự báo mực nƣớc tại Tân An kết quả không cao bằng các vị trí khác nhƣ Phú An,
Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Nhà Bè. Điều này có thể lý giải, một phần do vị trí biên đầu vào
và sự phức tạp của chế độ triều trên sông Vàm Cỏ. Đề tài kiến nghị, để nâng cao chất
lƣợng dự báo mực nƣớc tại vị trí này cần phải nâng cao công tác đo đạc của trạm thủy
-
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văn Mộc Hóa. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lƣợng dự báo cho đề tài mà
còn phục vụ hữu ích cho công tác tính toán thủy văn cho các công trình liên quan.
Đề tài nghiên cứu sử dụng rất nhiều mô hình kết hợp, đây là một thuận lợi lớn
trong các công tác tính toán liên quan, trong thời gian tới có thể định hƣớng các công
việc kế tiếp sử dụng sản phẩm của đề tài để ứng dụng dự báo thử nghiệm năm kế tiếp để
thực hiện các công việc khác nhƣ dự báo chất lƣợng môi trƣờng, tai biến thiên tai…
Đề tài kiến nghị phát triển tiếp những ƣu việt của việc tích hợp các phần mềm để
bổ trợ cho công tác nghiên cứu cũng nhƣ công tác dự báo thủy văn tại Đài Khí tƣợng
Thủy văn khu vực Nam Bộ.
Lƣu vực sông Đồng Nai là một lƣu vực sông lớn, có điều kiện địa hình, công trình
phức tạp. Sự thành công từ việc ứng dụng các mô hình khí tƣợng, thủy hải văn giải quyết
rất nhiều công việc (thời gian, công sức) cần thiết trong dự báo nghiệp vụ, kiến nghị ứng
dụng đề tài cho các lƣu vực sông khác có điều kiện lƣu vực tƣơng tự, và đặc biệt sẽ thành
công hơn đối với các lƣu vực sông nhỏ và ít phức tạp nhƣ lƣu vực sông Đồng Nai.
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[19] NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HWRF (Hurricane Weather Research
and Forecasting Model)DỰ BÁO QUỸ ĐẠO VÀ CƢỜNG ĐỘ BÃO Ở BIỂN ĐÔNG
(Mã số: TNMT.05.23)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Viện Khoa học Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài:TS. Hoàng Đức Cường;
Email: cuonghoangduc@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS.Mai Văn Khiêm, TS. Nguyễn Văn Hiệp,
ThS. Đàm Duy Hùng, ThS. Nguyễn Xuân Hiển, TS. Trần Quang Đức, ThS. Dư Đức Tiến.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Ứng dụng và đánh giá đƣợc khả năng dự báo cƣờng độ và quỹ đạo bão ở Biển
Đông bằng mô hình HWRF với hạn dự báo đến 72h;
-. Góp phần nâng cao năng lực dự báo bão, dự báo thời tiết (bao gồm cả đào tạo
cán bộ) ở Việt Nam bằng công nghệ dự báo hiện đại.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Nội dung 1. Thu thập, cập nhật các loại số liệu địa hình, khí tƣợng, hải dƣơng,
bão giai đoạn 2006-2011 phục vụ nghiên cứu mô phỏng diễn biến của bão ở Biển Đông.
- Nội dung 2. Nghiên cứu cài đặt hệ thống mô hình và xác định các sơ đồ tham số
hóa vật lý phù hợp cho mô hình HWRF đối với dự báo bão Biển Đông.
- Nội dung 3. Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật ban đầu hóa xoáy và đồng hóa số
liệu để tạo trƣờng ban đầu cho mô hình HWRF.
- Nội dung 4. Thực hiện tính toán và đánh giá khả năng dự báo cƣờng độ và quỹ
đạo bão bằng mô hình HWRF sau khi đã lựa chọn đƣợc cấu hình và các bộ tham số phù
hợp trong điều kiện của Việt Nam
- Nội dung 5. Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp mô hình hải dƣơng vào mô hình
HWRF nhằm dự báo cƣờng độ và quỹ đạo bão ở Biển Đông (HWRF-OCEAN).
- Nội dung 6. Nghiên cứu đề xuất quy trình dự báo bão nghiệp vụ bằng mô hình
HWRF và biên tập các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng.
- Nội dung 7. Thử nghiệm dự báo nghiệp vụ trong mùa bão 2013 tại Viện Khoa
học Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng, đánh giá chất lƣợng dự báo và hoàn thiện quy
trình dự báo.
1.6. Thời gian thực hiện:2012 - 2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.698.130 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.698.130 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Đề tài đƣợc thực hiện với 7 nội dung chính bao gồm việc thu thập số liệu, nghiên
cứu cài đặt mô hình HWRF, tính toán, thử nghiệm và đánh giá khả năng dự báo cƣờng độ
và quỹ đạo bão trên Biển Đông bằng mô hình HWRF.
Kết quả nghiên cứu của đề tài đƣợc xây dựng thành báo cáo tổng kết với 5 chƣơng
nội dung: 1) Tổng quan về mô hình HWRF và phƣơng pháp đánh giá; 2)Lựa chọn các sơ
đồ tham số hoá vật lý trong mô hình HWRF nhằm dự báo bão trên Biển Đông; 3) Ứng
dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy trong mô hình HWRF nhằm dự báo bão trên Biển Đông;
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4)Nghiên cứu thử nghiệm tích hợp mô hình hải dƣơng vào mô hình HWRF nhằm dự báo
bão trên Biển Đông; 5) Quy trình dự báo bão nghiệp vụ bằng mô hình HWRF thử nghiệm
cho mùa bão 2013.
Các kết quả mà đề tài đã thu đƣợc qua quá trình thực hiện:
Về các nghiên cứu thử nghiệm đối với các sơ đồ vật lý trong mô hình, đề tài đã
thực hiện các thử nghiệm với bốn sơ đồ đối lƣu CU84, CU1, CU2, CU4; hai sơ đồ vi vật
lý mây MP85, MP3; hai sơ đồ lớp biên PBL2, PBL3; và hai sơ đồ bức xạ RA98, RA4.
Từ các kết quả thử nghiệm trên đề tài đã nhận đƣợc bộ sơ đồ tối ƣu cho dự báo quỹ đạo
và cƣờng độ bão ở Biển Đông, đó là: sơ đồ tham số hóa đối lƣu CU84, sơ đồ vi vật lý
MP5, sơ đồ lớp biên hành tinh PBL3 và sơ đồ bức xạ RA98.
Ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy trong mô hình HWRF đƣợc thực hiện qua cơn
bão Ketsana năm 2009.Kết quả thử nghiệm dự báo quỹ đạo cho thấycó sử dụng ban đầu
hóa xoáy mô phỏng quỹ đạo có sai số thấp hơn so với không ban đầu hóa xoáy ở tất cả
các hạn dự báo từ 00h đến 72h, bão di chuyển chậm hơn thực tế. Về cƣờng độ, chất
lƣợng dự báo đƣợc cải thiện đáng kể ở các hạn dự báo trƣớc 48h và có xu thế mô phỏng
vận tốc gió mạnh dần lên ở hạn dự báo từ 54h đến 72h.
Kết quả nghiên cứu tích hợp mô hình hải dƣơng khí quyển đƣợc thực hiện bằng
những phân tích về tƣơng tác biển - khí quyển đến cƣờng độ, quỹ đạo bão cũng nhƣ ảnh
hƣởng của khí quyển đến đại dƣơng và đƣợc mô phỏng qua các cơn bão Hagupit (2008),
Ketsana (2009) và Conson (2010). Kết quả cho thấy sự ảnh hƣởng của tƣơng tác biển khí quyển thông qua chạy couple chƣa thể hiện rõ qua ba trƣờng hợp bão chọn thử
nghiệm. Ngoài ra, tác động của khí quyển đến đại dƣơng đƣợc thể hiện bằng quá trình
tƣơng tác biển-khí quyển trong mô hình hải dƣơngcho thấy vùng dị thƣờng nhiệt độ bề
mặt biển trong bão từ mô hình couple luôn có biên độ chênh lệch lớn hơn và diện tích
rộng hơn so với kết quả từ việc chạy chỉ riêng mô hình biển. Kết quả này khá phù hợp
với kết luận rằng cƣờng độ cơn bão đƣợc mô phỏng bằng mô hình kết nối có xu hƣớng
yếu hơn so với cƣờng độ cơn bão đƣợc mô phỏng bằng mô hình khí quyển độc lập.
Kết quả thử nghiệm đối với mùa bão năm 2013 đƣợc thực hiện với bộ sơ đồ tham
số đƣợc lựa chọn, đó là sơ đồ CU84, sơ đồ MP5, sơ đồ PBL3 và sơ đồ RA84.Kết quả cho
thấy, về quỹ đạo, bão di chuyển chậm hơn so với thực tế, tâm bão dự báo thƣờng lệch trái
so với tâm bão quan trắc.Về cƣờng độ,kết quả dự báo thƣờng cho bão yếu hơn so với
thực tế. Khả năng dự báo mƣa khi bão đổ bộ cho thấy, về lƣợng, tổng lƣợng mƣa tích lũy
ở các hạn dự báo chính thƣờng tƣơng đƣơng hoặc thấp hơn một chút so với mƣa quan
trắc của vệ tinh TRMM; Về diện mƣa, nhìn chung mô hình dự báo khá tốt khu vực xảy ra
mƣa lớn tuy nhiên phân bố tâm mƣa của mô hình thƣờng lệch về phía Tây Bắc so với tâm
mƣa vệ tinh.
Đề tài đã xây dựng quy trình chạy dự báo nghiệp vụbằng mô hình HWRF với các
bƣớc cơ bản: 1) Lấy số liệu đầu vào; 2) Ban đầu hóa xoáy; 3) Tích phân mô hình HWRF;
4) Hiển thị kết quả các trƣờng, quỹ đạo và cƣờng độ bão; 5) Gửi thông tin cho Trung tâm
KTTV Quốc gia, đƣa thông tin lên website.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế:
- Phƣơng pháp kế thừa các nghiên cứu đã có ở trong và ngoài nƣớc: Kế thừa các
kết quả nghiên cứu ngoài nƣớc về hệ thống mô hình HWRF dự báo bão và các kết quả
nghiên cứu ở trong nƣớc về việc áp dụng các mô hình WRF, MM5, ROM, POM dự báo
khí tƣợng, hải dƣơng nói chung và dự báo bão nói riêng.
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- Phƣơng pháp thống kê phân tích, đánh giá mô hình: Sử dụng các phƣơng pháp
đánh giá và chỉ số đánh giá thông dụng trong và ngoài nƣớc đối với dự báo quỹ đạo,
cƣờng độ bão nhƣ sai số khoảng cách, sai số dọc, sai số ngang, sai số tuyệt đối, sai số
tƣơng đối, sai số quân phƣơng, hệ số tƣơng quan,…
- Sử dụng phƣơng pháp mô hình hóa số trị: Ứng dụng mô hình động lực dự báo
khí tƣợng bất thủy tĩnh WRF, kết hợp với mô hình hải dƣơng nhằm dự báo bão ở Biển
Đông. Sử dụng các phƣơng pháp cài xoáy nhân tạo, phƣơng pháp đồng hóa số liệu và các
sơ đồ tham số hóa đối lƣu, vi vật lý mây, rối lớp biên, bức xạ,…
- Phƣơng pháp chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan đến các nội dung nghiên cứu của đề tài
+ Hệ thống mô hình khí quyển/đại dƣơng HWRF cùng với các tiện ích cài xoáy
nhân tạo, đồng hóa số liệu phục vụ dự báo quỹ đạo, cƣờng độ bão ở Biển Đông.
+ Báo cáo đánh giá kỹ năng dự báo quỹ đạo bão, cƣờng độ bão trên Biển Đông
của hệ thống mô hình khí quyển đại dƣơng
+ Báo cáo kết quả dự báo thử nghiệm trong một mùa bão bằng hệ thống mô hình
HWRF và dự thảo quy trình dự báo nghiệp vụ cho Việt Nam
+ Báo cáo tổng kết đề tài, các tài liệu hƣớng dẫn sử dụng kèm theo
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....):
+ Đánh giá vai trò ban đầu hóa xoáy trong mô hình HWRF đối với dự báo bão
trên Biển Đông. Tạp chí KTTV số tháng 8/2014.
+ Vai trò của ban đầu hóa xoáy trong mô hình HWRF đối với mô phỏng cấu trúc
bão KETSANA (2009). Tạp chí KTTV số tháng 1/2015
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ).
+ 01 Thạc sỹ: Nguyễn Thị Hoan
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
- Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan:
Vấn đề dự báo chính xác các hiện tƣợng thời tiết, đặc biệt là dự báo quỹ đạo,
cƣờng độ và phạm vi ảnh hƣởng của bão ngày càng trở nên cấp thiết hơn nhất là trong
giai đoạn hiện nay, khi điều kiện thời tiết và khí hậu có chiều hƣớng diễn biến phức tạp.
Kết quả của đề tài sẽ góp phần nâng cao độ chính xác của bản tin dự báo bão đến hạn dự
báo 72h bằng công nghệ hiện đại vào loại bậc nhất hiện nay trên thế giới.
- Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu
Bổ sung thêm một phƣơng pháp dự báo hiện đại, khách quan và sẽ góp phần dự
báo chính xác hơn diễn biến của bão, áp thấp nhiệt đới trong chế độ dự báo nghiệp vụ.
- Đối với kinh tế - xã hội và môi trƣờng
Dự báo tốt các hiện tƣợng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt là bão sẽ góp phần hạn chế
những thiệt hại do bão, mƣa lớn, lũ,... gây ra, phục vụ cho công tác phòng tránh và giảm nhẹ
thiên tai ở nƣớc ta.
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2.5. Kết luận:
Với mục tiêu ứng dụng và đánh giá đƣợc khả năng dự báo cƣờng độ và quỹ đạo
bão ở Biển Đông bằng mô hình HWRF với hạn dự báo 72h đề tài đã thực hiện các nghiên
cứu thử nghiệm với các sơ đồ tham số hóa vật lý (sơ đồ tham số hóa đối lƣu, tham số hóa
vi vật lý, tham số hóa bức xạ và tham số hóa lớp biên); thử nghiệm ứng dụng sơ đồ ban
đầu hóa xoáy trong mô hình; thử nghiệm tích hợp mô hình hải dƣơng và cuối cùng là đƣa
ra quy trình dự báo. Những kết quả đáng kể mà đề tài thu đƣợc là:
- Kết quả nghiên cứu thử nghiệm đối với các sơ đồ vật lý trong mô hình
Với các sơ đồ đối lƣu, đề tài đã thực hiện thử nghiệm dự báo bão với 4 sơ đồ
CU84, CU1, CU2, CU4. Kết quả cho thấy sơ đồ CU84 cho dự báo quỹ đạo có kết quả tốt
nhất, đặc biệt là dự báo đƣợc hƣớng di chuyển phù hợp với quỹ đạo thực tế nhất, dự báo
vị trí tâm bão tốt nhất trong số các sơ đồ đối lƣu. Sai số vị trí ở các hạn dự báo 24h, 48h
đều nằm dƣới ngƣỡng 100km, ở hạn dự báo 72h khoảng 170km. Về sự di chuyển của
bão, cả 4 sơ đồ đối lƣu đều dự báo bão di chuyển chậm hơn so với thực tế tuy nhiên sơ đồ
CU84 cho sai số dọc nhỏ hơn, dự báo bão di chuyển lệch phải so với quỹ đạo thực. Về
cƣờng độ, cả 4 sơ đồ đối lƣu đều dự báo bão yếu hơn so với thực tế, sai số Pmin và Vmax
ở cả 4 sơ đồ tƣơng đƣơng nhau về giá trị cũng nhƣ về biến trình sai số. Tuy nhiên, về kết
quả dự báo Pmin thì CU84 là sơ đồ cho kết quả dự báo gần với thực tế hơn trong khi sai
số Vmax thì cả 4 sơ đồ cho kết quả sai số khá tƣơng đƣơng nhau.
Đối với các sơ đồ vi vật lý, thử nghiệm dự báo với hai phƣơng án là sơ đồ MP85
và sơ đồ MP3. Kết quả thử nghiệm cho thấy cả hai sơ đồ đều dự báo bão di chuyển chậm
hơn và chủ yếu là lệch phải so với thực tế. Tuy nhiên các đặc trƣng sai số quỹ đạo nhƣ sai
số vị trí, sai số dọc, sai số ngang từ sơ đồ MP85 luôn nhỏ hơn so với sơ đồ MP3. Sai số vị
trí của sơ đồ MP85 ở các hạn dự báo chính 24h, 48h, 72h lần lƣợt khoảng 80km, 90km và
204km. Kết quả mô phỏng cƣờng độ lại cho thấy hai sơ đồ mô phỏng tƣơng đối giống
nhau, bão có xu thế yếu hơn so với thực tế ở các hạn dự báo sau 6h.
Đối với các sơ đồ lớp biên, thử nghiệm với 2 sơ đồ lớp biên PBL2 và PBL3. Cả
hai sơ đồ đều dự báo bão di chuyển chậm, chủ yếu lệch phải so với quỹ đạo thực tuy
nhiên sai số của sơ đồ PBL3 thƣờng nhỏ hơn. Sai số khoảng cách của PBL3 ở các hạn dự
báo 24h, 48h đều nằm ngƣỡng xấp xỉ 100km và khoảng 225km ở hạn dự báo 72h. Về
cƣờng độ, sơ đồ PBL2 cho kết quả khả quan hơn sơ đồ PBL3.
Đối với các sơ đồ bức xạ, kết quả thử nghiệm của hai sơ đồ RA98 và RA4 cho
thấy mô hình dự báo khá tốt quỹ đạo vào cƣờng độ bão. Về khả năng dự báo quỹ đạo
bãonhìn chung đa số các trƣờng hợp sơ đồ RA98 đều cho sai số nhỏ hơn RA4 ở những
hạn dự báo chính, khoảng 170km ở hạn dự báo 72h. Về khả năng dự báo cƣờng độ, cả
hai sơ đồ đều dự báo bão yếu hơn thực tế ở hạn dự báo 24h, 48h và dự báo bão mạnh hơn
thực tế ở hạn dự báo 72h. Và đối với các thử nghiệm sơ đồ bức xạ có thể nhận định rằng
việc lựa chọn sơ đồ tham số bức xạ RA98 cho khả năng dự báo cƣờng độ và quỹ đạo bão
tốt hơn sơ đồ RA4.
Với các kết thử nghiệm các sơ đồ tham số hóa vật lý nêu trên, đề tài nhận thấy bộ
sơ đồ tối ƣu cho dự báo quỹ đạo và cƣờng độ bão ở Biển Đông là sơ đồ tham số hóa đối
lƣu New GFS Simplified Arakawa-Schubert scheme (CU84), sơ đồ vi vật lý Ferrier (new
Eta) microphysics operational High-Resol (MP5), sơ đồ lớp biên hành tinh NCEP Global
Forecast System scheme (NMM only) (PBL3) và sơ đồ bức xạ sóng ngắn và sóng dài
GFDL (RA98)
- Ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy trong mô hình
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Kết quả thử nghiệm với sơ đồ ban đầu hóa xoáy, đƣợc thực hiện qua cơn bão
Ketsana năm 2009. Khi sử dụng ban đầu hóa xoáy coldstart, warmstart mô hình HWRF
đã mô phỏng cấu trúc tâm nóng, bán kính gió cực đại gần tâm bão, vận tốc gió mực 10m
phù hợp hơn khi không sử dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy ở thời điểm ban đầu. Hai sơ đồ
ban đầu hóa xoáy coldstart và warmstart không thể hiện vai trò khác nhau rõ rệt trong mô
phỏng cấu trúc bão Ketsana. Cụ thể, về quỹ đạo, có sử dụng ban đầu hóa xoáy mô phỏng
quỹ đạo có sai số thấp hơn so với không ban đầu hóa xoáy ở tất cả các hạn dự báo từ 00h
đến 72h; bão di chuyển chậm hơn thực tế trong trƣờng hợp có sử dụng ban đầu hóa xoáy
và không thể hiện xu thế di chuyển nhanh hay chậm theo quy luật cụ thể ở trƣờng hợp
chạy không ban đầu hóa; bão có xu thế lệch phải là chủ yếu trong cả hai trƣờng hợp có
ban đầu hóa xoáy coldstart và warmstart. Khi không sử dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy,
bão di chuyển lúc lệch phải, lúc lệch trái, không tuân theo quy luật cụ thể nào. Về cƣờng
độ, sử dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy đã cải thiện đáng kể khả năng dự báo cƣờng độ bão
cho hạn dự báo trƣớc 48h, đặc biệt sơ đồ ban đầu hóa xoáy coldstart cho kết quả dự báo
khả quan hơn sơ đồ warmstart; có xu thế mô phỏng vận tốc gió mạnh dần lên ở hạn dự
báo từ 54h đến 72h trong cả hai trƣờng hợp có sử dụng và không sử dụng sơ đồ ban đầu
hóa xoáy.
- Kết quả nghiên cứu tích hợp mô hình hải dương khí quyển
Từ những phân tích về tƣơng tác biển – khí quyển đến cƣờng độ, quỹ đạo bão cũng
nhƣ ảnh hƣởng của khí quyển đến đại dƣơng qua mô phỏng các cơn bão Hagupit (2008),
Ketsana (2009) và Conson (2010), có thể đƣa ra nhận xét rằng qua 3 cơn bão đƣợc chọn
thử nghiệm, couple có ảnh hƣởng đến quỹ đạo và cƣờng độ bão so với không chạy
couple. Tuy nhiên, sự ảnh hƣởng của tƣơng tác biển – khí quyển thông qua chạy couple
chƣa thể hiện mạnh qua ba trƣờng hợp bão chọn thử nghiệm có thể do các trƣờng hợp
này bão di chuyển với tốc độ tƣơng đối nhanh (tốc độ di chuyển khoảng 20 km/h).
Về tác động của khí quyển đến đại dƣơng: Quá trình tƣơng tác biển-khí quyển
trong mô hình hải dƣơng đƣợc thể hiện qua sự biến đổi nhiệt độ nƣớc biển từ các tầng
sâu trong lớp xáo trộn lên đến trên bề mặt biển. Vùng dị thƣờng nhiệt độ bề mặt biển
trong bão từ mô hình couple luôn có biên độ chênh lệch lớn hơn và diện tích rộng hơn so
với kết quả từ việc chạy chỉ riêng mô hình biển. Chính nền nhiệt độ bề mặt biển dị
thƣờng này đã tác động trở lại làm ảnh hƣởng tới cƣờng độ và quỹ đạo bão. Kết quả này
khá phù hợp với kết luận rằng cƣờng độ cơn bão đƣợc mô phỏng bằng mô hình kết nối có
xu hƣớng yếu hơn so với cƣờng độ cơn bão đƣợc mô phỏng bằng mô hình khí quyển độc
lập.
- Kết quả thử nghiệm đối với mùa bão năm 2013
Kết quả thử nghiệm đối với mùa bão năm 2013 đƣợc thực hiện với bộ sơ đồ tham
số đƣợc lựa chọn các thử nghiệm của đề tài, đó là sơ đồ CU84, sơ đồ MP5, sơ đồ PBL3
và sơ đồ RA84.Kết quả cho thấy, về quỹ đạo, bão di chuyển chậm hơn so với thực tế, tâm
bão dự báo thƣờng lệch trái so với tâm bão quan trắc. Sai số khoảng cách trung bình giữa
tâm bão dự báo và tâm quan trắc ở các hạn dự báo 24h, 48h và 72h lần lƣợt là 113km,
195km và 387km. Về cƣờng độ, kết quả dự báo thƣờng cho bão yếu hơn so với thực tế.
Sai số trung bình áp suất cực tiểu tại tâm bão và vận tốc gió cực đại khá lớn, Pmin trên 10
hPa và Vmax trên 10
ở các hạn dự báo 24h và 48h. Ở hạn dự báo 72h, sai số lại
tƣơng đối nhỏ, khoảng 1mb đối với áp suất và 3
đối với vận tốc gió cực đại. Khả
năng dự báo mƣa khi bão đổ bộ cho thấy: về lƣợng, tổng lƣợng mƣa tích lũy ở các hạn dự
báo 24h, 78h và 72h thƣờng tƣơng đƣơng hoặc thấp hơn một chút so với mƣa quan trắc
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của vệ tinh TRMM; Về diện mƣa, nhìn chung mô hình dự báo khá tốt khu vực xảy ra
mƣa lớn tuy nhiên phân bố tâm mƣa của mô hình thƣờng lệch về phía Tây Bắc so với tâm
mƣa vệ tinh.
- Quy trình chạy dự báo nghiệp vụ:
Đề tài đã xây dựng quy trình chạy dự báo nghiệp vụbằng mô hình HWRF với các
bƣớc cơ bản: 1) Lấy số liệu đầu vào; 2) Ban đầu hóa xoáy; 3) Tích phân mô hình HWRF;
4) Hiển thị kết quả các trƣờng, quỹ đạo và cƣờng độ bão; 5) Gửi thông tin cho Trung tâm
KTTV Quốc gia, đƣa thông tin lên website.
2.7. Kiến nghị.
- Nghiên cứu điều chỉnh các tham số trong sơ đồ ban đầu hóa xoáy của mô hình
HWRF cho phù hợp hơn với khu vực Việt Nam.
- Hiện nay HWRF đƣợc chạy với độ phân giải 3 km, với điều kiện máy tính hiện
nay cần khoảng 4 tiếng cho một ca dự báo, kiến nghị tiếp tục nghiên cứu khả năng chạy
mô hình HWRF với độ phân giải 4 km hoặc 5 km để tăng tốc độ chạy mô hình trong điều
kiện tài nguyên máy tính còn hạn chế ở Việt Nam và so sánh với kết quả dự báo trong
quá khứ của TTKTTVQG.
- Nghiên cứu sâu hơn vai trò của tƣơng tác biển khí đối với hình thành, phát
triển bão trên Biển Đông, đặc biệt là các trƣờng hợp bão thay đổi cƣờng độ đột ngột.
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[20] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO TỔ HỢP HẠN MÙA DỰA
TRÊN KẾT QUẢ DỰ BÁO CỦA CÁC MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ TOÀN CẦU
(Mã số: TNMT.05.25)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Tạ Hữu Chỉnh;
Email: chinhth2010@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: CN. Nguyễn Thị Diễm Hương, TS. Nguyễn Đức
Hậu, TS. Mai Văn Khiêm, TS. Nguyễn Đăng Quang, TS. Lê Đức, KS. Nguyễn Hữu Hải,
CN. Nguyễn Đức Hòa.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc một hệ thống dự báo tổ hợp hạn mùa cho yếu tố chuẩn sai nhiệt,
mƣa (1 tháng và trung bình 3 tháng) cho các khu vực trên lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở
kết quả các mô hình nghiệp vụ toàn cầu bằng phƣơng pháp thống kê
- Xây dựng đƣợc qui trình dự báo chuẩn sai mƣa, nhiệt tháng, mùa
1.5. Nội dung nghiên cứu chính
- Tổng quan về dự báo tháng, mùa.
- Đánh giá kỹ năng dự báo của các mô hình toàn cầu dự kiến khai thác kết quả.
- Nghiên cứu, hiệu chỉnh sản phẩm dự báo của các mô hình toàn cầu cho khu vực
Việt Nam.
- Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp hạn mùa cho khu vực Việt nam từ sản
phẩm của các mô hình toàn cầu.
- Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ khai thác, chiết xuất và hiển thị sản phẩm
- Dự báo thử nghiệm, đánh giá kết quả và hoàn thiện hệ thống.
- Biên soạn tài liệu hƣớng dẫn sử dụng và báo cáo tổng kết.
1.6. Thời gian thực hiện:01/2012 – 11/2015
1.7. Kinh phí phê duyệt:1,334 triệu ðồng; Kinh thực hiện: 1,334 triệu ðồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Bài toán dự báo khí hậu hạn mùa hiện nay rất quan trọng tại Việt Nam, các thông
tin dự báo khí hậu đóng góp vào xây dựng các kế hoạch cơ cấu vụ mùa, các chiến lƣợc
phòng tránh thiên tai để giảm thiểu bớt những thiệt hại do các hiện tƣợng khí hậu bất
thƣờng gây ra nhƣ: hạn hán, mƣa lớn, bão, lũ,…Trong khi đó, các phƣơng pháp dự báo
tại Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng chủ yếu vẫn sử dụng các thống kê
truyền thống, điểm yếu của các phƣơng pháp truyền thống là không bắt đƣợc những hiện
tƣợng khác biệt nằm ngoài qui luật quá khứ. Do vậy, yêu cầu của cộng đồng dự báo cần
có một phƣơng pháp dự báo hiện đại hơn dựa trên sự cập nhật dự tính từ các mô hình số
trị. Thông qua hợp tác với Trung tâm khí hậu Châu Á (APCC – APEC Climate Center)
để học tập và kế thừa phƣơng pháp luận cũng nhƣ cơ sở số liệu các mô hình toàn cầu tại
đây. Nhóm nghiên cứu tại Phòng dự báo khí tƣợng hạn vừa, hạn dài đã xây dựng và thử
nghiệm thành công một số phƣơng án dự báo tổ hợp và các kết quả đóng góp quan trọng
vào việc xây dựng bản tin dự báo khí hậu hạn mùa.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
Để thực hiện đƣợc các nội dung công việc của đề tài, những phƣơng pháp sau sẽ
đƣợc áp dụng:
- Các phƣơng pháp toán phân tích thống kê toán học: MLR, PCR, CCA, EOF
- Các phƣơng pháp toán dự báo tổ hợp: SCM, PPM, SSE và PMME
- Các phƣơng pháp toán đánh giá, thẩm định chất lƣợng: ACC, RMSE, MAE, ME,
MSSS, ROC, BSS
- Các ngôn ngữ lập trình tính toán, thiết kế đồ họa, web: fortran, python, shell,
grads, PHP
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
+ Cơ sở dữ liệu bao gồm số liệu quan trắc bề mặt 2 yếu tố nhiệt, mƣa; Số liệu tái
phân tích CMAP và JRA25 (1982 đến nay); Số liệu tái dự báo (1982-2002) và dự báo
(2014 đến nay) của các mô hình khí hậu toàn cầu;
+ Các chƣơng trình: xử lý số liệu quan trắc, số liệu tái phân tích; định dạng số liệu
đầu vào; chƣơng trình hiệu chỉnh thống kê;
+ Hệ thống tổ hợp gồm các phƣơng án khác nhau: Thành phần dự báo trung bình
tổ hợp (EM) và dự báo xác suất tổ hợp (PMME) của 3 phƣơng án: PA1-HL (SCM), PA2TC (PM), PA3-95% (SE);
+ Bộ phận chƣơng trình đánh giá dự báo một số chỉ số thống kê nhƣ: RMSE,
MAE, ME, MSSS, ROC, HITSS;
+ Các sản phẩm của hệ thống tổ hợp gồm: Dự báo trị số chuẩn sai và dự báo xác
suất tổ hợp 3 pha;
+ Chƣơng trình hiển thị sản phẩm dạng ảnh;
+ Trình duyệt hiển thị các sản phẩm của đề tài thiết kế dƣới dạng trình duyệt
webpage;
+ Qui trình dự báo của hệ thống tổ hợp;
+ Tài liệu hƣớng dẫn vận hành;
+ Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt đề tài;
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): 04 bài báo (Tạp chí Khí tƣợng Thủy văn các năm 2013, 2014,
2015).
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ): Hƣớng dẫn khóa
luận tốt nghiệp 01 cử nhân và góp phần đào tạo 01 Thạc sỹ tại Trƣờng Đại học Khoa học
Tự nhiên.
2.4. Kết luận:
- Kết luận về khả năng ứng dụng của các sản phẩm tạo ra trong mục tiêu chính của
đề tài
Về các phƣơng án dự báo tổ hợp
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+ Phương án PA3-95%: Kỹ năng dự báo nhiệt độ, mƣa của PA3-95% vƣợt trội
kỹ năng của PA1-HL và PA2-TC tại tất cả các phân vùng khí hậu và các mùa trong năm.
Xu hƣớng vƣợt trội này thể hiện qua khả năng dự báo trị số (biểu hiện của ACC và
MSSS) và khả năng dự báo xác suất (biểu hiện của FI và HITSS). Sai số dự báo trị số
nằm trong giới hạn của sai số khí hậu, khả năng dự báo 2 pha và 3 pha đều vƣợt qua kỹ
năng ngẫu nhiên khoảng 20% đến 40%. Tuy nhiên, điều này cần tiếp tục đƣợc theo dõi,
kiểm nghiệm và đánh giá bằng các kết quả dự báo trong hoạt động nghiệp vụ;
+ Phương án PA1-HL: Với yếu tố nhiệt độ, kỹ năng dự báo trong mùa đông và
mùa thu tại miền bắc và miền trung của PA1-HL thấp hơn bộ phận phía nam và thấp hơn
mùa xuân và mùa hè (thấp nhất trong mùa đông). Kỹ năng dự báo nhiệt độ trong mùa
xuân và mùa hè ổn định và đồng đều trên tất cả các phân vùng khí hậu. Sai số dự báo
nhiệt độ các mùa trong năm phổ biến nằm trong giới hạn sai số khí hậu, ngoại trừ khu
vực các tỉnh Bắc Bộ trong mùa đông có sai số vƣợt quá ngƣỡng của sai số khí hậu
(MSSS<0). Khả năng dự báo xác suất 3 pha đều cao hơn dự báo ngẫu nhiên khoảng 10%
đến 20% (HITSS); Với yếu tố mƣa, kỹ năng dự báo trị số tại các phân vùng khí hậu đều
thấp, kỹ năng dự báo trong mùa xuân và mùa thu cao hơn trong mùa đông và mùa hè. Dự
báo xác suất pha phổ biến cao hơn dự báo ngẫu nhiên khoảng từ 2% đến 10%. Nhƣ vậy,
đối với dự báo mƣa, mặc dù khả năng dự báo trị số thấp, nhƣng khả năng dự báo xác suất
3 pha vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận;
+ PA2-TC: Với yếu tố nhiệt độ, kỹ năng dự báo ổn định và đồng đều trên tất cả
các phân vùng khí hậu và các mùa trong năm. Sai số trong dự báo trị số đều nằm trong
giới hạn của sai số khí hậu. Khả năng dự báo xác suất pha cao hơn dự báo ngẫu nhiên
30% đến 40%; Với yếu tố mƣa, kỹ năng dự báo phổ biến đều thấp trên các phân vùng khí
hậu và các mùa trong năm. Sai số dự báo trị số xấp xỉ sai số khí hậu. Khả năng dự báo 3
pha cao hơn so với dự báo ngẫu nhiên khoảng 2% đến 10% tƣơng tự nhƣ PA1-HL;
+ So sánh PA1-HL và PA2-TC: Với yếu tố nhiệt độ, PA2-TC cho thấy kỹ năng
đồng đều và cao hơn so với PA1-HL. Đặc biệt, PA2-TC có thể bổ trợ cho PA1-HL khi dự
báo nhiệt độ mùa đông tại phần phía bắc của lãnh thổ; Với yếu tố mƣa, nhƣng PA1-HL
có xu hƣớng nhỉnh hơn so với PA2-TC. Mặc dù, không dự báo không hiệu quả đối với
chuẩn sai lƣợng mƣa, nhƣng PA1-HL và PA2-TC vẫn thể hiện đƣợc kỹ năng khi dự báo
xác suất pha (đặc biệt là xác suất 3 pha). Nhƣ vậy, với PA1-HL và PA2-TC, vẫn có thể
ứng dụng để dự báo xác suất 3 pha của yếu tố mƣa. Sự không vƣợt trội hoàn toàn trong
kỹ năng dự báo của 2 phƣơng án này dẫn tới phƣơng án kết hợp giữa PA1-HL và PA2TC trong thực hiện dự báo nghiệp vụ;
+ Kết quả đánh giá dự báo trong giai đoạn 2014-2015 bổ sung thêm luận điểm: kỹ
năng dự báo mƣa tại khu vực các tỉnh miền Trung của cả 3 phƣơng án đều chƣa tốt. Điều
này có thể do khu vực miền Trung có địa hình tƣơng đối hẹp nên gây khó khăn cho mô
hình khi diễn tả các đặc điểm khí hậu địa phƣơng;
+ Dự báo tổ hợp đạt hiệu quả cao khi các dự báo thành phần đều có kỹ năng. Điều
này thể hiện rõ nhất khi thực hiện bằng phƣơng án 3 PA3-95% - kết quả nhận đƣợc từ dự
báo tổ hợp đều cao hơn so với tất cả các dự báo thành phần. Với số lƣợng các dự báo
thành phần khoảng 8 đến 10 (trong nghiên cứu này), chất lƣợng dự báo tổ hợp chƣa tiến
đến đỉnh điểm (trong PA3-95%). Do vậy, không cần hạn chế số lƣợng các mô hình thành
phần. Điều quan trọng nhất là cần lựa chọn đƣợc các mô hình thành phần có kỹ năng để
tính toán tổ hợp;
Về hệ thống hiển thị các sản phẩm phục vụ dự báo

148

+ Ứng dụng hiển thị đƣợc xây dựng bằng ngôn ngữ PhP, html kết hợp với các hỗ
trợ shell script chạy trên hệ điều hành linux cho phép tích hợp, hiển thị toàn bộ sản phẩm
đạt đƣợc của đề tài gồm: 1 - Các sản phẩm dự báo; 2 – Các sản phẩm đánh giá dự báo; 3
– Bộ bản đồ các trƣờng khí hậu lịch sử;
+ Ứng dụng có giao diện dễ sử dụng, phục vụ hiệu quả cho các dự báo viên dễ đối
chiếu, so sánh, tìm kiếm trong quá trình tác nghiệp nâng cao chất lƣợng dự báo mùa. Kết
quả đánh giá dự báo thời gian thực đƣợc trình chiếu từ hệ thống giúp các dự báo viên có
thể so sánh, rút ra những đánh giá khả năng sử dụng hiệu quả của từng phƣơng án dự
báo;
2.5. Kiến nghị:
- Khuôn khổ của đề tài, chỉ giải quyết những vấn đề về nhiệt độ trung bình, lƣợng
mƣa, chƣa đề cập giải quyết các yếu tố khác nhƣ nhiệt độ cực đại, cực tiểu, lƣợng mƣa
cực trị, hạn hán. Trong khi đó, các yếu tố này có vai trò ảnh hƣởng lớn đến cuộc sống dân
sinh, thiết lập các kế hoạch thích ứng, sản xuất. Nên chúng tôi đề nghị các nghiên cứu sau
tiếp tục giải quyết các vấn đề này;
- Việc khai thác sản phẩm dự báo của mô hình khí hậu số toàn cầu trong đề tài
này chủ yếu sử dụng bộ các nhân tố là các trƣờng khí quyển trực tiếp dƣới các phƣơng án
nhân tố tại chỗ và nhân tố hoàn lƣu. Các nghiên cứu tiếp theo nên tiếp tục triển khai theo
hƣớng sử dụng các chỉ số khí hậu gián tiếp nhƣ: các chỉ số gió mùa, chỉ số nino,…khai
thác phục vụ dự báo mƣa mùa;
- Một số những kết quả phân tích mối quan hệ giữa các tín hiệu hoàn lƣu khí
quyển với biến đổi nhiệt độ, mƣa khu vực Việt nam cần đƣợc kế thừa và khai thác sâu
hơn trong bài toán dự báo mùa. Kết quả dự báo của các phƣơng pháp truyền thống nhƣ
phƣơng pháp tƣơng tự, các phƣơng án dự báo mùa 6 tháng nhận đƣợc từ đề tài cần tiếp
tục triển khai đánh giá dự báo thực trong thời gian tới. Phát hiện về hoạt động của áp cao
cận nhiệt có xu hƣớng lấn tây từ đề tài là một hệ quả thú vị, có ý nghĩa quan trọng đặc
biệt đối với dự báo hạn mùa cần tiếp tục đƣợc làm rõ trong những nghiên cứu sau;
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[21] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÁC ĐỊNH KHÁCH QUAN CÁC
HÌNH THẾ GÂY MƢA LỚN ĐIỂN HÌNH CHO KHU VỰC VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.26)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Trung tâm Khí tƣợng Thủy văn quốc gia.
1.2. Chủ nhiệm đề tài:ThS. Vũ Anh Tuấn;
Email: dbttvn.tuan@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Lê Đức, NCS. Dư Đức Tiến, NCS. Trần
Quang Năng, ThS. Nguyễn Văn Hưởng, ThS. Trần Anh Đức, ThS. Mai Khánh Hưng, ThS.
Nguyễn Mạnh Linh, CN. Nguyễn Thanh Tùng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc một hệ thống xác định khách quan các hình thế synốp gây
mƣa lớn điển hình cho khu vực Việt Nam.
- Triển khai thử nghiệm dự báo nghiệp vụ dựa trên sản phẩm dự báo số trị
tại Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tính toán và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ nghiên cứu;
- Thống kê và phân loại các hình thế synốp gây mƣa lớn trên khu vực Việt Nam
trong 40 năm gần đây;
- Lựa chọn các yếu tố phân nhóm và chuẩn hóa số liệu tái phân tích theo các yếu tố
phân nhóm đã đƣợc lựa chọn;
- Xây dựng hệ thống tạo bản đồ tự thiết lập SOM và hệ thống phân cụm dữ liệu từ
bản đồ SOM dựa trên phƣơng pháp U-Matrix và K-Means;
- Thử nghiệm và đánh giá kết quả;
- Xây dựng hệ thống tự động nhận dạng các mẫu hình thế synốp gây mƣa lớn từ
các trƣờng dự báo NWP toàn cầu;
- Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo nghiệp vụ khả năng xảy ra mƣa lớn dựa trên
phƣơng pháp SOM.
1.6. Thời gian thực hiện:2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1400 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1184 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu.
Dự báo mƣa lớn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đảm bảo độ
chính xác của bài toán dự báo thủy văn, góp phần nâng cao hiệu quả phòng tránh và giảm
nhẹ thiên tai. Nhƣ đã biết, các nghiên cứu về các hình thế mƣa lớn ở Việt Nam đều đƣợc
tiến hành dựa trên quá trình thống kê và phân tích các bản đồ hình thế synốp bề mặt và
trên cao. Do đó, các kết quả nhận định thƣờng mang tính chủ quan của ngƣời nghiên cứu
khi phân loại hình thế thời tiết và khó khả thi để ứng dụng vào dự báo nghiệp vụ mƣa lớn
cho khu vực Việt Nam. Mặt khác, do tập số liệu quan trắc toàn cầu có phân bố thƣa thớt
đặc biệt trên biển, vùng núi cao, … nên ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng các bản đồ
synốp.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất lựa chọn các giải pháp công nghệ theo
hƣớng kế thừa các nghiên cứu gần đây của thế giới trong bài toán nhận dạng hình thế

150

mƣa lớn cũng nhƣ một số kết quả nghiên cứu khả quan trong nƣớc. Cụ thể, đề tài này tiếp
tục theo hƣớng nghiên cứu trên quy mô synốp với các hình thế thuận lợi cho mƣa lớn trên
khu vực Việt Nam nhƣng theo một hƣớng nghiên cứu mới dựa trên phƣơng pháp SOM
và sử dụng tập số liệu tái phân tích thay vì hƣớng nghiên cứu truyền thống tại Việt Nam.
Bên cạnh kết quả xác định đƣợc các hình thế gây mƣa lớn cho khu vực Việt Nam một
cách khác quan và định lƣợng, hệ thống xác định khách quan các hình thế dựa trên
phƣơng pháp SOM có thể đƣợc triển khai ứng dụng vào dự báo nghiệp vụ kết hợp với
các sản phẩm dự báo thời tiết số trị (NWP) toàn cầu sẵn có tại Trung tâm Dự báo KTTV
Trung ƣơng (TTDBTƢ).
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế.
Có rất nhiều phƣơng pháp thống kê trong lớp bài toán phân cụm dữ liệu đã đƣợc
nghiên cứu và ứng dụng cho mục đích dự báo thời tiết. Mỗi một phƣơng pháp đều có
những ƣu nhƣợc điểm riêng và tùy thuộc vào mục đích của bài toán đƣa ra. Do mục tiêu
của đề tài là xác định khách quan các hình thế, nên các phƣơng pháp phân cụm dữ liệu
thuộc lớp phân cụm theo cấp là không thể áp dụng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi lựa
chọn phƣơng pháp SOM để đạt đƣợc mục tiêu nói trên. Cụ thể, chúng tôi lựa chọn cách
tiếp cận theo nghiên cứu nhận dạng các hình thế synop gây mƣa lớn điển hình ở Nhật
Bản của nhóm tác giả Koji và nnk (2007). Dựa trên các nguồn số liệu đã đƣợc thu thập và
các nhân tố đã lựa chọn ở bƣớc trƣớc, quá trình thiết lập các bản đồ SOM đƣợc thực hiện
và phân cụm các nhóm theo bản đồ U-matrix và phƣơng pháp K-means. Dựa trên bộ bản
đồ đặc tính của từng nhóm, quá trình khôi phục các trƣờng khí quyển tƣơng ứng đƣợc
thực hiện và các dự báo viên sẽ dựa trên các bản đồ hình thế này để kết luận về hình thế
synốp chi phối chủ đạo trong nhóm đƣa ra. Việc đối chiếu với các dữ liệu đã qua và tổng
kết đặc điểm KTTV hàng năm cũng đƣợc thực hiện để kiểm chứng chủ quan về các kết
quả nhận đƣợc từ SOM.
Sau khi các kết quả đánh giá cho thấy việc phân cụm các hình thế dựa trên bộ số
liệu phụ thuộc từ 1979-2012 và tự động nhận dạng trên bộ số liệu độc lập từ 2013-2014
có chất lƣợng tốt, chúng tôi tiến hành xây dựng qui trình dự báo nghiệp vụ khả năng xảy
ra mƣa lớn dựa trên phƣơng pháp SOM và phần mềm để hỗ trợ dự báo viên theo hƣớng
tự động hóa toàn bộ các khâu ngoại trừ khâu ra bản tin dự báo.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính.
- Các sản phẩm khoa học:
+ Hệ thống tạo bản đồ tự thiết lập dựa trên phƣơng pháp SOM
+ Hệ thống phân cụm dữ liệu từ bản đồ SOM dựa trên phƣơng pháp U-Matrix và
K-Means
+ Hệ thống tự động nhận dạng các mẫu hình thế synốp gây mƣa lớn điển hình ở
Việt Nam
+ Hệ thống hỗ trợ dự báo mƣa lớn nghiệp vụ dựa trên phƣơng pháp nhận dạng
hình thế synốp
+ Tài liệu hƣớng dẫn sử dụng và quy trình dự báo nghiệp vụ
- Các công bố khoa học: 02 bài báo đƣợc đăng trên tạp chí khí tƣợng thủy văn số
tháng 08 năm 2015 và tháng 01 năm 2016.
- Công tác đào tạo sau đại học: 01 thạc sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết quả nghiên cứu của đề
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tài (đã bảo vệ).
2.4. Kết luận.
Với mục tiêu xây dựng đƣợc một hệ thống xác định khách quan các hình thế
synốp gây mƣa lớn điển hình cho khu vực Việt Nam và triển khai thử nghiệm dự báo
nghiệp vụ dựa trên sản phẩm NWP tại Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung
ƣơng, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu đề ra và đạt đƣợc một số
kết quả khoa học nhƣ sau:
- Đã ứng dụng thành công phƣơng pháp SOM và K-Means để phân loại khách
quan các hình thế gây mƣa lớn ở 7 khu vực nghiên cứu dựa trên chuỗi số liệu từ 19792012. Cụ thể, đã tìm đƣợc: 3 nhóm hình thế thời tiết gây mƣa lớn ở Tây Bắc Bộ, 5 nhóm
hình thế thời tiết gây mƣa lớn ở các khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung
Bộ và Nam Trung Bộ, 4 nhóm hình thế thời tiết gây mƣa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ.
Mặc dù số lƣợng các nhóm hình thế thời tiết này là ít hơn so với số lƣợng các nhóm hình
thế thời tiết đƣợc phân loại chủ quan bởi Dự báo viên dựa trên chuỗi số liệu 1971-2012
nhƣng hầu hết các hình thế thời tiết trong các nhóm đã đƣợc SOM nhận dạng;
- Đã lựa chọn đƣợc ngƣỡng xác định khả năng xảy ra mƣa lớn phù hợp cho hầu
hết các khu vực nghiên cứu dựa trên tỷ số d /  . Cụ thể, nếu hình thế thời tiết đƣa ra có
d /  < 3.3 thì sẽ dự báo có mƣa lớn xảy ra, ngƣợc lại nếu d /   3.3 thì sẽ báo không
xảy ra;
- Đã xây dựng đƣợc hệ thống dự báo khả năng xảy ra mƣa lớn dựa trên phƣơng
pháp SOM và sản phẩm dự báo từ các mô hình GFS, GSM và IFS theo cách tiếp cận dự
báo hoàn hảo. Hệ thống đã đƣợc thử nghiệm dự báo cho các năm 2013-2014 và cho thấy
kết quả dự báo khả quan;
- Đã xây dựng đƣợc qui trình dự báo khả năng xảy ra mƣa lớn dựa trên phƣơng
pháp SOM và sản phẩm dự báo từ các mô hình NWP toàn cầu. Qui trình này đã đƣợc thử
nghiệm trong điều kiện nghiệp vụ trong năm 2015;
- Đã tích hợp các sản phẩm dự báo khả năng xảy ra mƣa lớn dựa trên phƣơng pháp
SOM và sản phẩm dự báo từ các mô hình NWP toàn cầu vào hệ thống phần mềm hỗ trợ
dự báo MHDARS của TTDBTƢ để các dự báo viên ở TTDBTƢ và các Đài KTTV khu
vực truy cập và khai thác trong nghiệp vụ.
Bên cạnh các kết quả khoa học nói trên, kết quả nghiên cứu của đề tài đã đƣợc
công bố trong 02 bài báo trên tạp chí KTTV và đề tài đã tham gia hỗ trợ đào tạo 01 thạc
sĩ chuyên ngành khí tƣợng và khí hậu học.
Mặc dù đạt đƣợc nhiều kết quả khoa học quan trọng nhƣ đã trình bày ở trên, vẫn
còn một số hạn chế trong các kết quả nghiên cứu nhƣ hệ thống SOM chƣa thể nhận dạng
đƣợc tất cả các hình thế thời tiết gây mƣa lớn, nhất là các hình thế có tần suất xảy ra ít.
Các kết quả thử nghiệm trong dự báo nghiệp vụ mới áp dụng cho các ngày xảy ra mƣa
lớn, chƣa áp dụng cho các ngày không có mƣa nên chƣa kiểm chứng đƣợc khả năng dự
báo khống.
2.5. Kiến nghị.
Để khắc phục những hạn chế nói trên, nhóm thực hiện có một số kiến nghị nhƣ
sau:
- Cần tiếp tục đầu tƣ cho hƣớng nghiên cứu ứng dụng phƣơng pháp SOM để nhận
dạng các hình thế thời tiết gây ra các thiên tai khác nhƣ rét đậm, rét hại, nắng nóng, hạn
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hán, … Nhất là nghiên cứu khắc phục vấn đề dự báo khống khi áp dụng cho các sản
phẩm NWP.
- Đối với bài toán hiện tại, tiếp tục nghiên cứu cải tiến phƣơng pháp SOM để tăng
khả năng phân loại đƣợc các hình thế thời tiết có tần suất xảy ra không nhiều.
- Cần xây dựng nguồn số liệu tái phân tích phân giải cao cho khu vực Việt Nam để
tăng cƣờng khả năng nắm bắt đƣợc các hình thế thời tiết qui mô nhỏ và vừa, qua đó sẽ
nâng cao đƣợc khả năng nhận dạng của phƣơng pháp SOM cũng nhƣ các phƣơng pháp
phân lớp khác.
- Cho phép triển khai hệ thống dự báo khả năng xảy ra mƣa lớn dựa trên phƣơng
pháp SOM và sản phẩm dự báo từ các mô hình NWP toàn cầu theo cách tiếp cận dự báo
hoàn hảo vào dự báo nghiệp vụ tại TTDBTƢ.
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[22] NGHIÊN CỨU NHẬN DẠNG LŨ LỚN, PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ LỚN
VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT PHỤC VỤ CẢNH BÁO LŨ LỚN LƢU
VỰC SÔNG LAM
(Mã số: TNMT.05.33)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi trƣờng Hà Nội.
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Duy Kiều;
Email: kieuedu@yahoo.com.vn
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính:TS. Nguyễn Bá Dũng, ThS. Đặng Tuyết Minh,
ThS. Trần Văn Tình, TS. Hoàng Thị Nguyệt Minh, ThS. Phạm Trường Giang, KS. Đinh
Xuân Trường, KS. Lỗ Quang Cảnh.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Nhận dạng đƣợc lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và bản đồ ngập lụt hạ lƣu lƣu
vực sông Lam phục vụ cảnh báo lũ lớn trên lƣu vực sông Lam.
- Bổ sung tài liệu giảng dạy về nhận dạng lũ lớn, phân vùng lũ lớn và bản đồ ngập
lụt góp phần nâng cao hơn chất lƣợng đào tạo tại Trƣờng Đại học Tài nguyên và Môi
trƣờng Hà Nội
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Điều tra khảo sát, thu thập và đánh giá tài liệu, số liệu phục vụ nghiên cứu;
- Nghiên cứu nguyên nhân, đặc điểm, tính chất, các hình thế thời tiết gây mƣa lũ
lớn và diễn biến một số trận lũ lớn điển hình trên lƣu vực sông Lam;
- Nghiên cứu qui luật biến đổi đỉnh lũ lịch sử theo diện tích đơn vị và sự phân bố
module dòng chảy đỉnh lũ;
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí nhận dạng nguy cơ lũ lớn lƣu vực sông Lam;
- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí phân vùng nguy cơ lũ lớn lƣu vực sông Lam;
- Xây dựng bản đồ ngập lụt tỷ lệ 1:25.000 (dạng số) cho lƣu vực sông Lam theo
các mức độ lũ khác nhau;
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát hiệu quả lũ lớn trên lƣu vực sông Lam;
1.6. Thời gian thực hiện: 2013 - 2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.070 triệu đồng; Kinh thực hiện: 1.070 triệu đồng;
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
Trƣớc tính chất nguy hại của lũ lụt đã, đang và sẽ tiếp tục xảy ra ngày càng khốc liệt
hơn, công tác nghiên cứu lũ, cảnh báo và dự báo sớm lũ lớn ngày càng trở nên quan trọng
hơn bao giờ hết. Các cơ quan, các nhà khoa học đã có nhiều nghiên cứu đề xuất các giải
pháp kiểm soát lũ, trong đó có nghiên cứu khoanh vùng xây dựng bản đồ phân vùng nguy
cơ lũ quét cho cáclƣu vực sông thuộc 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên hay phân vùng
nguy cơ lũ quét, thành lập bản đồ cảnh báo lũ quét với nhân tố mƣa, thành lập bản đồ phân
vùng nguy cơ lũ quét tiềm năng ở Quảng Ninh…
Tại Trung tâm Dự báo KTTV Trung ƣơng cũng đang sử dụng một số phƣơng pháp
nhận dạng lũ từ các hình thế thời tiết, lƣợng mƣa trận, cƣờng độ mƣa để cảnh báo cho các
sông miền Trung với thời gian dự kiến đến 2 ngày. Tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế
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nhƣ: mới chỉ áp dụng đƣợc trên diện rộng và thời gian dự kiến còn ngắn, điều này chƣa
có nhiều ý nghĩa trong công tác cảnh báo và dự báo lũ, nhất là đối với lũ lớn và rất lớn.
Hơn nữa việc cảnh báo, dự báo nguy cơ lũ lớn và rất lớn còn gặp nhiều khó khăn
nhất là đối với những lƣu vực vừa và nhỏ mà nguyên nhân chủ yếu là do thiết bị hiện có
mới chỉ đo mƣa để phục vụ dự báo đƣợc mƣa trên diện rộng; trong khi tại các lƣu vực
vừa và nhỏ chất lƣợng dự báo mƣa là chƣa cao, chƣa đảm bảo độ tin cậy.
Bên cạnh đó, chế độ mƣa trên lƣu vực sông Lam kém ổn định và biến động nhiều.
Hệ thống sông Lam với đặc điểm gồm nhiều sông ngắn ở khu vực trung và hạ lƣu, lƣu
vực sông không lớn. Lũ sông chính lại đƣợc tổ hợp lũ từ nhiều sông nhánh khác nhau, độ
dốc lớn và là vùng có mùa lũ ngắn, nhƣng lƣợng nƣớc các sông tập trung lớn nhất so với
cả nƣớc. Sự biến động thất thƣờng của chế độ mƣa lũ lƣu vực sông Lam lại càng gây
nhiều khó khăn hơn cho công tác dự báo KTTV, nhất là dự báo lũ ở các địa phƣơng.
Vấn đề đặt ra ở đây là với thông tin dự báo về lƣợng mƣa, thì làm thế nào ta có thể
chỉ ra đƣợc khu vực nào (trên cùng một lƣu vực sông) có khả năng xảy ra lũ lớn, lũ rất
lớn và có thể xảy ra khi nào? Nghĩa là cần phải định lƣợng hóa về mức độ nguy cơ lũ và
kéo dài đƣợc thời gian dự kiến cho các lƣu vực nhỏ hơn.
Để góp phần khắc phục những tồn tại trên, không chỉ triển khai các giải pháp công trình
mà quan trọng hơn là rất cần đẩy mạnh xây dựng các giải pháp phi công trình, trong đó
nghiên cứu nhận dạng đƣợc trận lũ lớn, xác định cho đƣợc vùng có nguy cơ cao để phối
hợp kiểm soát lũ giữa các vùng trong cùng lƣu vực sông sẽ là biện pháp căn bản và là
hƣớng phòng, chống những trận lũ lớn từ xa hiệu quả nhất.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế :
- Phương pháp kế thừa: áp dụng có chọn lọc sản phẩm khoa học và công nghệ
hiện có trên thế giới và trong nƣớc.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: điều tra có sự tham gia của cộng đồng
nhằm thu thập thông tin về lũ, lụt và các biện pháp đã áp dụng để phòng chống và giảm
nhẹ lũ, lụt ở các địa phƣơng trong lƣu vực.
- Phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp:
+ Sử dụng phương pháp phân tích nguyên nhân hình thành để đánh giá, xác định
các nhân tố ảnh hƣởng đến lũ, lụt trên lƣu vực;
+ Sử dụng phương pháp phân tích thống kê thực nghiệm (tƣơng quan và hồi quy
bội) để phân tích các mối tƣơng quan giữa các đặc trƣng khí tƣợng - thủy văn và tƣơng
quan giữa các yếu tố khí hậu với lũ, lụt;
+ Sử dụng phương pháp phân tích tương tự và phân tích tổng hợp để phân tích
lũ, lụt ở các khu vực thiếu số liệu.
- Phương pháp mô hình: ứng dụng mô hình NAM_MIKE11 để tính toán dòng
chảy từ mƣa trên các lƣu vực bộ phận; mô hình một chiều HEC-RAS tính toán thủy lực
trên mạng lƣới sông, tính điều tiết hồ chứa; mô hình hai chiều HEC-GeoRAS để tính toán
ngập lụt hạ du.
- Ứng dụng công nghệ GIS chuyên dụng nhƣ Mapinfo, ArcGIS để phân chia các
lƣu vực bộ phận cho phù hợp với các mô hình HEC-RAS, HEC-GeoRAS.
- Phương pháp chuyên gia: thực hiện thông qua các hội thảo, xin ý kiến đóng góp
của các chuyên gia, huy động đƣợc hiểu biết, kinh nghiệm của các chuyên gia trong các
lĩnh vực cần nghiên cứu, tránh đƣợc những trùng lặp với những nghiên cứu đã có, đồng
thời kế thừa đƣợc những thành quả đã đạt đƣợc.
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2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng loại và chỉ
tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính;
- Các sản phẩm khoa học:
1) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử);
2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ(quyển + bản điện tử);
4) Bản đồ phân vùng lũ lớn, bản đồ ngập lụt tỷ lệ 1:25.000(dạng số);
5) Phần mềm CSDL và Thông số mô hình;
6) Giải pháp quản lý lũ lớn;
7) Báo, tạp chí và đào tạo;
8) Dự thảo sách chuyên khảo và tài liệu hƣớng dẫn;
9) Phƣơng pháp nhận dạng và phân vùng lũ lớn.
- Các công bố khoa học (các bài báo trong nƣớc và ngoài nƣớc và tên tạp trí khoa
học, năm công bố....): 03 bài báo
- Công tác đào tạo sau đại học (ghi rõ số lƣợng thạc sĩ, tiến sĩ đƣợc hỗ trợ từ kết
quả nghiên cứu của đề tài; số lƣợng đã bảo vệ và số lƣợng chƣa bảo vệ: 02 Thạc sỹ
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường;
Kết quả của đề tài đã đƣợc hội thảo và chuyển giao cho Trung tâm Dự báo KTTV
Trung ƣơng và Đài KTTV khu vực Bắc Trung bộ để đƣa vào cảnh báo tác nghiệp.
2.5. Kết luận:
Để đạt đƣợc mục tiêu và nội dung đặt ra, đề tài đã thực hiện các nội dung cơ bản
gồm: Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu liên quan đã có, đề tài nghiên cứu tổng quan
về nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn trên thế giới và Việt Nam; nghiên cứu
nhận dạng lũ lớn và phân vùng nguy cơ lũ lớn cho lƣu vực sông Lam; nghiên cứu xây
dựng bản đồ ngập lụt hạ lƣu sông Lam và đề xuất giải pháp kiểm soát lũ lớn cho từng lƣu
vực bộ phận. Từ đó đề tài đã đạt đƣợc những kết quả cụ thể sau:
- Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn lưu vực sông Lam:
+ Trên cơ sở một số phƣơng pháp nhận dạng lũ lớn, đề tài đã áp dụng thành công
để nhận dạng lũ lớn cho lƣu vực sông Lam: Nhận dạng toàn diện; Nhận dạng hình thế
thời tiết gây mƣa lũ lớn; Nhận dạng lũ thƣợng nguồn; nhận dạng hình thái lũ; nhận dạng
lũ lớn với một số tiêu chí chủ yếu.
+ Tiêu chí nhận dạng lũ lớn cho ba tuyến đại diện gồm: (i) Trạm Dừa trên dòng
chính sông Lam, (ii) Trạm Sơn Diệm trên sông Ngàn Phố (iii) Trạm Hòa Duyệt trên sông
Ngàn Sâu. Kết quả nhận dạng đƣợc so sánh với số liệu thực đo cho thấy các tiêu chí nhận
dạng lũ lớn đƣa ra có độ tin cậy cao.
+ Nguyên tắc nhận dạng lũ lớn cho lƣu vực sông Lam có thể áp dụng đƣợc để
nhận dạng lũ lớn cho các lƣu vực sông tƣơng tự.
- Nghiên cứu phân vùng nguy cơ lũ lớn lưu vực sông Lam:
+ Từ những đặc điểm mƣa và lũ, điều kiện lƣu vực đề tài đã phân vùng nguy cơ lũ
lớn cho 18 lƣu vực bộ phận là: Mƣờng Xén, Cửa Rào, Bản Vẽ, Khe Bố, Dừa, Thác Muối,
Quỳ Châu, Nghĩa Khánh, Đô Lƣơng, Yên Thƣợng, Nam Đàn, Ngàn Trƣơi, Hòa Duyệt,
Sơn Diệm, Linh Cảm, Chợ Tràng, Bến Thủy, Cửa Hội.
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+ Kết quả phân vùng nguy cơ lũ lớn cho lƣu vực sông Lam đƣợc chia theo 3 mức
độ nguy cơ lũ là thấp, trung bình và cao dựa vào phân bố cực trị Gumbel. Trong đó, khả
năng lũ lớn mức trung bình xảy ra trên lƣu vực chiếm khoảng 65% diện tích lƣu vực
(phần lãnh thổ Việt Nam), trong khi khả năng lũ lớn mức cao xảy ra trên lƣu vực chỉ
chiếm khoảng 8% diện tích lƣu vực.
+ Từ kết quả đó có thể thấy, mặc dù những vùng có nguy cơ lũ lớn cao trên lƣu
vực sông Lam xảy ra thấp hơn rất nhiều so với những vùng có nguy cơ lũ trung bình,
nhƣng mỗi khi nó xảy ra thì tính nguy hại lại rất nghiêm trọng.
- Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu vực sông Lam:
+ Đề tài ứng dụng mô hình NAM_MIKE11 trong việc tính toán lƣợng dòng chảy
ra nhập khu giữa tại các vị trí nhập lƣu nhƣ nhánh nhập lƣu sông Giăng, sông Rộ, sông
Trại, sông Hói Nây, sông Gang, Khe Duyên. Với bộ thông số của mô hình
NAM_MIKE11, đề tài cũng đã hoàn nguyên dòng chảy lũ trận lũ tháng IX/1978 làm điều
kiện đầu vào cho mô hình thủy lực.
+ Ứng dụng các mô hình HEC-RAS và HEC-GeoRAS diễn toán lũ và đánh giá
nguy cơ ngập lụt hạ lƣu sông Lam với 2 trƣờng hợp: (i) chƣa có sự tham gia điều tiết của
hồ Bản Vẽ và đập Khe Bố với phƣơng án lũ hoàn nguyên năm 1978, lũ thiết kế tần suất
1% và lũ thiết kế tần suất 0.5%; (ii) Có sự tham gia điều tiết của những công trình này
với phƣơng án dòng chảy thực đo và dòng chảy hoàn nguyên lũ năm 1978.
+ Kết quả bản đồ ngập lụt lần đầu tiên đƣợc xây dựng cho cả trung lƣu và hạ lƣu
vực sông Lam. Riêng phần ngập lụt hạ lƣu sông Lam đƣợc so sánh, đánh giá với các
phƣơng pháp khác nhau nhƣ: Phƣơng pháp mô hình toán, phƣơng pháp giải đoán ảnh
viễn thám và phƣơng pháp hoàn nguyên dòng chảy lũ là khá phù hợp. Điều này chứng tỏ
bản đồ ngập lụt đƣợc xây dựng có độ tin cậy cao, có thể sử dụng để cảnh báo lũ lớn cho
lƣu vực sông Lam.
+ Khả năng cắt lũ của các hồ chứa với những trận lũ bằng hoặc lớn hơn lũ 1978
cho hạ lƣu còn hạn chế. Mức độ cắt lũ khi có hồ Bản Vẽ và đập Khe Bố đƣợc khoảng 5%
lƣợng lũ, diện ngập và khoảng 50% về độ sâu ngập lụt..
- Nghiên cứu đề xuất giải pháp cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam:
+ Đề tài đã đƣa ra đƣợc giải pháp cụ thể trong công tác kiểm soát lũ lớn hiệu quả
cho 18 lƣu vực bộ phận trên lƣu vực sông Lam dựa trên kết quả nhận dạng lũ lớn, phân
vùng nguy cơ lũ lớn và bản đồ ngập lụt.
+ Với mỗi lƣu vực bộ phận, những giải pháp đƣa ra đƣợc gắn liền với điều kiện tự
nhiên, đặc điểm lũ và ngập lụt, đặc điểm phát triển kinh tế xã hội, quản lý hành chính.
2.6. Kiến nghị:
- Nhà nƣớc cho phép bổ sung mạng lƣới trạm đo khí tƣợng thủy văn, nhất là trên
lƣu vực sông Hiếu, sông Giăng, sông La, sông Rộ, sông Trại, sông Hói Nây, sông Gang,
Khe Duyên để có cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn nhằm bổ sung thêm tiêu chí nhận dạng cũng
nhƣ mở rộng thêm nhiều tuyến nhận dạng lũ lớn trên toàn lƣu vực.
- Kiến nghị việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội trên lƣu vực sông Lam phải
đƣợc gắn liền với các vùng nguy cơ lũ lớn trên lƣu vực sông.
- Kiểm soát lũ lớn trên lƣu vực sông Lam cần đƣợc tiếp tục nghiên cứu theo hƣớng
tiếp cận quan điểm tổng hợp và hệ thống.
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NỘI DUNG 3:VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ
[1] NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ
KHÁCH QUAN CÁC SẢN PHẨM CỦA MÔ HÌNH DỰ BÁO SỐ CHO KHU VỰC
VIỆT NAM
(Mã số TNMT.05.04)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Bình Minh
Email:nbminh.monre@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: TS. Hoàng Đức Cường, TS. Lê Đức, CN. Trần
Anh Đức, CN. Nguyễn Thu Hằng, ThS. Võ Văn Hòa, CN. Nguyễn Mạnh Linh, TS. Phan
Văn Tân, ThS. Đỗ Thị Lệ Thủy, ThS. Dư Đức Tiến, CN. Nguyễn Thanh Tùng.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc hệ thống đánh giá khách quan các sản phẩm dự báo số trị, qua đó
tổ chức đánh giá và so sánh chất lƣợng dự báo của các mô hình dự báo thời tiết số trị hiện
có tại Việt Nam.
- Kiến nghị sử dụng từng mô hình một cách hiệu quả nhất và phát triển các sản
phẩm hậu mô hình cho dự báo nghiệp vụ.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập số liệu: số liệu tái phân tích GDAS, số liệu quan trắc bề mặt, số liệu
ƣớc lƣợng mƣa từ vệ tinh TRMM và số liệu dự báo của các mô hình;
- Nghiên cứu tổng quan về các phƣơng pháp đánh giá mô hình;
- Nghiên cứu xác định các nhu cầu đánh giá;
- Xây dựng bộ chƣơng trình kiểm tra chất lƣợng thám sát và tiền xử lý số liệu dự
báo từ các mô hình;
- Xây dựng bộ chƣơng trình đánh giá khách quan các sản phẩm dự báo từ mô hình
- Thực hiện đánh giá và phân tích chất lƣợng dự báo của các mô hình và kiến nghị
- Biên soạn quy trình đánh giá mô hình dự báo thời tiết số trị
- Báo cáo tổng kết
1.6. Thời gian thực hiện: 2010-2011
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.389 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.389 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Từ lâu, ngƣời ta đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác dự báo khí tƣợng thuỷ
văn (KTTV) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và đặc biệt
trong công tác chủ động phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong
điều kiện xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đòi hỏi thông tin về dự báo KTTV ngày
càng cao, không chỉ phong phú về mặt nội dung mà cả về độ chính xác của sản phẩm dự
báo. Vì vậy, việc đánh giá chất lƣợng sản phẩm dự báo KTTV là một việc rất cần thiết và
ngày càng đƣợc các Cơ quan KTTV Quốc gia trên thế giới quan tâm chú ý hơn. Việc
đánh giá chất lƣợng dự báo KTTV là một trong các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá công việc
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của các Cơ quan KTTV quốc gia, đồng thời, thông qua chất lƣợng dự báo KTTV, có thể
định hƣớng đƣợc công tác nghiên cứu và nâng cao chất lƣợng dự báo một khi biết đƣợc
chi tiết chỗ mạnh yếu của các sản phẩm dự báo. Theo Tổ chức Khí tƣợng Thế giới
(WMO), có 3 lý do quan trọng nhất cần phải đánh giá chất lƣợng dự báo KTTV là:
1. Để theo dõi chất lƣợng dự báo: xem các sản phẩm dự báo chính xác đến mức
nào và mức chính xác có ngày càng tốt hơn không?.
2. Để nâng cao chất lƣợng dự báo: vì trƣớc hết phải tìm ra dự báo sai cái gì, sai
nhƣ thế nào thì mới có thể cải tiến công nghệ dự báo.
3. Để so sánh chất lƣợng dự báo của các hệ thống dự báo khác nhau.
Theo kết quả điều tra trên quy mô toàn cầu vào năm 1997 của WMO, 57% các Cơ
quan KTTV quốc gia có hệ thống đánh giá dự báo đƣợc chính thức dùng trong nghiệp vụ
trong đó bao gồm cả đánh giá mô hình dự báo thời tiết số trị (NWP). Tuy nhiên, có sự
khác biệt rất lớn về phƣơng thức và bản chất của cách đánh giá giữa quốc gia này với
quốc gia khác. Sở dĩ có sự khác biệt đó là do các phƣơng pháp đánh giá đƣợc sử dụng
hoàn toàn phụ thuộc vào đặc trƣng riêng của từng loại sản phẩm dự báo, yếu tố dự báo,
cách xây dựng phƣơng pháp dự báo, và đôi khi còn do yếu tố chủ quan của ngƣời xây
dựng phƣơng pháp đánh giá dự báo. Trong nhiều năm qua, WMO đã có những cố gắng
để đƣa ra những chuẩn mực thống nhất về đánh giá chất lƣợng dự báo (bao gồm cả dự
báo NWP) cho các cơ quan KTTV Quốc gia nhƣng vẫn chƣa đạt đƣợc kết quả mong
muốn. Bởi vì mỗi quốc gia đều có những quy định, quy tắc riêng trong đánh giá chất
lƣợng dự báo KTTV cho riêng quốc gia mình.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp dự báo số trị
- Phƣơng pháp thống kê
- Phƣơng pháp đánh giá sản phẩm dự báo
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Cơ sở dữ liệu bao gồm số liệu tái phân tích GDAS; số liệu quan trắc bề mặt; số
liệu ƣớc lƣợng mƣa từ vệ tinh TRMM; và số liệu dự báo của các mô hình
- Bộ các chƣơng trình máy tính bao gồm các chƣơng trình xử lý số liệu dự báo từ
các mô hình và các chƣơng trình đánh giá
- Kết quả đánh giá chi tiết về chất lƣợng dự báo của từng mô hình
- Kết quả so sánh chất lƣợng dự báo giữa các mô hình với nhau và so với các chỉ
tiêu đánh giá và kiến nghị
- Quy trình đánh giá mô hình dự báo thời tiết số trị
2.4. Kết luận
Để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ
thống đánh giá khách quan các sản phẩm của mô hình dự báo số trị cho khu vực Việt
Nam” cho mục đích theo dõi chất lƣợng dự báo số trị, so sánh chất lƣợng dự báo của các
mô hình dự báo số trị hiện tại và nâng cao chất lƣợng dự báo thông qua việc cải tiến mô
hình dựa trên các kết quả đánh giá đã có, nhóm thực hiện đề tài đã thực hiện đầy đủ các
nội dung khoa học đƣợc đề ra và bƣớc đầu thu đƣợc một số kết quả nhƣ sau:
(1) Đã thu thập và xây dựng đƣợc một bộ cơ sở dữ liệu gồm số liệu quan trắc bề
mặt và thám không vô tuyến của tất cả các trạm quan trắc đang có trong mạng lƣới quan
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trắc, số liệu tái phân tích JRA-25 của JMA và GDAS của NOAA, và số liệu phân tích và
dự báo toàn cầu của mô hình GFS của NCEP trong 5 năm (2006-2010);
(2) Đã thu thập và tổ chức thực hiện dự báo trong 5 năm (2006-2010) cho 5 mô
hình dự báo số trị khu vực gồm các mô hình HRM, ETA và BoLAM của TTDBTƢ, mô
hình MM5 của Viện Khoa học Khí tƣợng thủy văn và Môi trƣờng, và mô hình WRFNMM của Khoa KTTV và Hải dƣơng học, Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học
quốc gia Hà Nội với cùng số liệu đầu vào từ mô hình toàn cầu GFS của NCEP. Các kết
quả chạy 5 mô hình này cũng đƣợc mã hóa và lƣu vào CSDL của đề tài;
(3) Đã nghiên cứu và xây dựng thành công phần mềm đánh giá khách quan các sản
phẩm dự báo từ mô hình dự báo số trị có tên gọi là NWP_Verif trong đó có giao diện
thân thiện với ngƣời sử dụng, có nhiều tính năng đánh giá đáp ứng đƣợc yêu cầu đề ra
(cung cấp nhiều chỉ số đánh giá khác nhau, có thể đánh giá tại trạm hoặc trên lƣới, có thể
chiết xuất kết quả đánh giá dƣới dạng đồ họa hoặc dạng text, có cơ chế sao lƣu kết quả
đánh giá, …), dễ dàng sử dụng và có tính khả mở cao.
(4) Phần mềm NWP_Verif đã đƣợc triển khai thử nghiệm tại 3 đơn vị tham gia
phối hợp thực hiện đề tài gồm Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy văn Trung ƣơng, Viện
Khoa học Khí tƣợng thủy văn và Môi trƣờng, và Khoa Khí tƣợng thủy văn và Hải dƣơng
học, Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội trong một thời gian dài
và chứng tỏ đƣợc những tính năng ƣu việt cũng nhƣ độ tin cậy và khách quan trong việc
đánh giá các sản phẩm dự báo từ các mô hình dự báo số trị khu vực;
(5) Đã thực hiện đánh giá chất lƣợng dự báo cho 5 mô hình dự báo số trị khu vực
nói trên dựa trên phần mềm NWP_Verif cho hầu hết các biến dự báo từ các mô hình nhƣ
lƣợng mƣa, nhiệt độ, độ ẩm, khí áp, …. Quá trình đánh giá không chỉ đƣợc thực hiện trên
không gian điểm trạm mà còn đƣợc thực hiện trên quy mô lƣới, theo khu vực, theo mùa
và theo một số trƣờng hợp nghiên cứu điển hình.
(6) Các kết quả đánh giá sơ bộ cho 5 mô hình dự báo số trị khu vực tham gia đánh
giá cho thấy các mô hình có chất lƣợng dự báo tốt đối với các yếu tố khí tƣợng có liên
quan đến nhiệt độ, gió và khí áp nhƣ nhiệt độ tại độ cao 2 mét, nhiệt độ tối cao và tối thấp
ngày, độ cao địa thế vị tại một số mực áp suất nhƣ 850mb, 700mb và 500mb. Tuy nhiên,
đối với yếu tố mƣa, tất cả các mô hình đều cho thấy kỹ năng dự báo kém, đặc biệt là đối
với lƣợng mƣa lớn. Cụ thể, tất cả các mô hình thƣờng có khuynh hƣớng dự báo thiên cao
đối với các ngƣỡng mƣa nhỏ và thiên thấp đối với các ngƣỡng mƣa lớn;
(7) Đã phát triển đƣợc bộ các chƣơng trình giải mã, mã hóa, kiểm tra chất lƣợng
thám sát, hiển thị đồ họa và tích hợp vào trong phần mềm NWP_Verif.
2.5. Kiến nghị
(8) Triển khai cài đặt phần mềm NWP_Verif cùng các CSDL số liệu quan trắc và
tái phân tích tại 3 đơn vị tham gia phối hợp đề tài gồm Trung tâm Dự báo khí tƣợng thủy
văn Trung ƣơng, Viện Khoa học Khí tƣợng thủy văn và Môi trƣờng, và Khoa Khí tƣợng
thủy văn và Hải dƣơng học, Trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội
để ứng dụng trong nghiệp vụ và nghiên cứu. Ngoài ra, phổ biến và chuyển giao phần
mềm NWP_Verif có kèm theo đào tạo cho bất kỳ đơn vị, trƣờng đại học hoặc viện
nghiên cứu có nhu cầu sử dụng;
(9) Tiếp tục nghiên cứu cải tiến phần mềm NWP_Verif trong đó tập trung vào các
tính năng nhƣ sau:
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a. Cải tiến cấu trúc phần mềm và một số CSDL để tăng tốc độ xử lý số liệu đầu
vào và tính toán kết quả, đồng thời giảm yêu cầu về cấu hình máy tính cài đặt phần mềm
để tăng phạm vi và đối tƣợng ứng dụng;
b. Bổ sung thêm nhiều chỉ số đánh giá chƣa có trong phiên bản hiện tại hệ số
tƣơng quan chỉ số ORSS và các chỉ số đánh giá cho biến đa cấp;
c. Bổ sung thêm phƣơng pháp đánh giá không gian nhƣ phƣơng pháp phân tích
quy mô nhƣ các phƣơng pháp wavelet (Briggs và Levine, 1997), fuzzy logic (Damrath,
2004), triển khai cosin rời rạc - DCT (Denis và cộng sự, 2002)…;
d. Bổ sung thêm phƣơng pháp đánh giá định hƣớng đối tƣợng nhƣ phƣơng pháp
CRA (Ebert và McBride, 2000);
e. Bổ sung thêm phƣơng pháp đánh giá trƣờng (Keil và Craig, 2009);
f. Bổ sung thêm các chức năng đánh giá quỹ đạo và cƣờng độ bão của các mô
hình dự báo số trị;
g. Bổ sung thêm các chức năng đánh giá dự báo tổ hợp.
(2) Phát triển thêm phiên bản NWP_Verif trên môi trƣờng Linux trong đó hƣớng tới đánh
giá thời gian thực để trợ giúp các đơn vị đang triển khai ứng dụng các mô hình dự báo
số trị trong dự báo tác nghiệp.

161

[2] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢI PHÁP
XÃ HỘI HÓA, THƢƠNG MẠI HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KHI TƢỢNG THỦY
VĂN
(Mã số TNMT.05.10)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Trần Linh
Email:nguyentranlinh99@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: PGS.TS. Nguyễn Danh Sơn,ThS. Nguyễn Văn
Sự,CN. Nông Ánh Dương,CN. Phan Thị Hà,Ths. Mai Kim Liên.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
Xác lập cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp xã hội hóa, thƣơng mại hóa
các hoạt động mang tính dịch vụ góp phần phục vụ triển khai thực hiện Luật KTTV
1.5. Nội dung nghiên cứu
1. Thu thập tài liệu, khảo sát nhu cầu xã hội hóa hoạt động khí tƣợng thủy văn:
- Khảo sát hiện trạng và nhu cầu phục vụ KTTV trong một số ngành và địa
phƣơng.
- Tập hợp và biên dịch các tài liệu liên quan.
- Điều tra khảo sát về xã hội hóa hoạt động KTTV ở New Zealand. Trong đó,
nội dung sẽ tập trung nghiên cứu toàn diện hiện trạng xã hội hóa hoạt động KTTV ở
quốc gia này, cũng nhƣ hiệu quả từ hoạt động xã hội hóa KTTV, nhất là các chủ trƣơng,
giải pháp pháp cụ thể về cơ chế, chính sách để khuyến khích, thúc đẩy xã hội hóa hoạt
động KTTV của Chính phủ New Zealand. Đồng thời, trong quá trình khảo sát, sẽ
nghiên cứu, học tập cả trên lý thuyết và thực tế cụ thể về một mô hình xã hội hóa hiệu
quả nhất trong hoạt động KTTV ở NewZealand.
2. Đánh giá hiện trạng về yêu cầu phục vụ khí tƣợng thủy văn và khả năng xã hội
hóa, thƣơng mại hóa trong các ngành và địa phƣơng :
- Xử lý, phân tích các kết quả điều tra khảo sát trong và ngoài nƣớc.
- Nghiên cứu phân tích các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến xã hội
hóa, thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
- Phân tích các tài liệu của WMO và một số quốc gia điển hình về KTTV.
- Đánh giá khái quát hiện trạng các hoạt động xã hội hóa, thƣơng mại hóa
trong hoạt động KTTV ở một số quốc gia điển hình.
- Nghiên cứu phân tích nhu cầu phục vụ khí tƣợng thủy văn trong các lĩnh
vực kinh tế chủ yếu.
- Nghiên cứu phân tích nhu cầu phục vụ khí tƣợng thủy văn trong lĩnh vực
phục vụ công cộng.
- Nghiên cứu phân tích nhu cầu phục vụ khí tƣợng thủy văn theo đặc thù địa
phƣơng.
3. Nghiên cứu khả năng đáp ứng nhu cầu phục vụ/thị trƣờng và vấn đề xã hội hóa
và thƣơng mại hóa của các lĩnh vực hoạt động khí tƣợng thủy văn
- Nghiên cứu, phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ và vấn đề xã hội
hóa, thƣơng mại hóa trong lĩnh vực quan trắc thu thập số liệu KTTV.
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- Nghiên cứu, phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ và vấn đề xã hội
hóa, thƣơng mại hóa trong lĩnh vực dự báo và cung cấp thông tin dự báo KTTV.
- Nghiên cứu, phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ và các vấn đề về
xã hội hóa, thƣơng mại hóa trong lĩnh vực lƣu trữ tƣ liệu và cung cấp tƣ liệu KTTV.
- Nghiên cứu, phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ và các vấn đề về
xã hội hóa, thƣơng mại hóa trong các lĩnh vực liên quan khác (máy móc thiết bị, thông
tin liên lạc…).
4. Nghiên cứu đặc điểm và khả năng xã hội hóa, thƣơng mại hóa hoạt động khí
tƣợng thủy văn.
- Nghiên cứu các đặc điểm xã hội hóa, thƣơng mại hóa các hoạt động KTTV
đối với các tổ chức kinh tế xã hội
- Nghiên cứu vai trò của cơ quan KTTV nhà nƣớc trong việc thực hiện xã hội
hóa, thƣơng mại hóa các hoạt động KTTV
- Nghiên cứu các đặc điểm và khả năng xã hội hóa hoạt động KTTV trong
cộng đồng.
- Nghiên cứu các đặc điểm và khả năng xã hội hóa của các lĩnh vực hoạt
động KTTV.
- Nghiên cứu các vấn đề khoa học công nghệ liên quan đến xã hội hóa,
thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xã hội hóa, thƣơng mại hóa hoạt động khí
tƣợng thủy văn.
- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức và quản lý trong việc xã hội hóa,
thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
- Nghiên cứu các giải pháp về cơ chế, chính sách trong việc xã hội hóa,
thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
- Nghiên cứu các vấn đề quan hệ quốc tế liên quan đến xã hội hóa, thƣơng
mại hóa hoạt động KTTV.
- Nghiên cứu các vấn đề về quản lý nhà nƣớc trong điều kiện xã hội hóa,
thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
6. Đề xuất các biện pháp và mô hình tổ chức để thúc đẩy và quản lý hoạt động khí
tƣợng thủy văn theo hƣớng xã hội hóa và thƣơng mại hóa.
- Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý thống nhất các hoạt động KTTV trong
điều kiện xã hội hóa và thƣơng mại hoá.
- Đề xuất các vấn đề về cơ chế, chính sách thực hiện xã hội hóa, thƣơng mại
hóa hoạt động KTTV.
- Đề xuất các vấn đề về đầu tƣ và tài chính trong việc thực hiện xã hội hóa,
thƣơng mại hóa hoạt động KTTV.
- Đề xuất các vấn đề về luật pháp liên quan đến xã hội hóa, thƣơng mại hóa
hoạt động KTTV.
1.6. Thời gian thực hiện: 36 tháng, bắt đầu từ tháng 01/2011 kết thúc tháng 12/2013
1.7. Kinh phí phê duyệt: 980 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 980 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu:
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Trong thời gian qua, một số văn bản pháp lý quan trọng đƣợc ban hành đã tạo lập
bƣớc đầu, đặt ra yêu cầu cho công tác xã hội hóa hoạt động khí tƣợng thuỷ văn (KTTV)
nhằm vừa góp phần tăng nguồn lực, thúc đẩy thƣơng mại hoá sản phẩm KTTV nhằm
đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của ngành KTTV của nhà
nƣớc và huy động thêm các nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khí tƣợng thủy văn.
Hay nói cách khác là xã hội hoá, thƣơng mại hoá các nguồn lực đóng góp cho KTTV là
một trong những yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Tuy nhiên, trên thực tế đến nay xã hội hoá, thƣơng mại hoá (XHH, TMH) KTTV
chƣa đạt đƣợc kết quả đáng kể. Điều đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, kể
cả chủ quan và khách quan. Từ hành lang pháp lý, các điều kiện đặc thù của lĩnh vực
KTTV đến các điều kiện kinh tế - xã hội, các vấn đề đảm bảo cho tính khả thi XHH,
TMH KTTV đều chƣa đầy đủ. Vì vậy, trƣớc hết cần có sự nghiên cứu cơ sở lý luận và
khoa học, học tập, vận dụng kinh nghiệm từ các quốc gia đi trƣớc về các khía cạnh, vấn
đề liên quan của toàn bộ hoạt động KTTV. Trên cơ sở đó đề xuất các bƣớc đi, lộ trình,
cùng nội dung thích hợp về cơ chế, chính sách xã hội hóa, thƣơng mại hóa đối với một số
khâu, hoạt động cụ thể, phù hợp để phục vụ hiệu lực hiệu quả chủ trƣơng kinh tế hóa lĩnh
vực KTTV. Việc nghiên cứu, hoàn thành Đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và xây
dựng các giải pháp xã hội hóa, thƣơng mại hóa các hoạt động khí tƣợng thủy văn đáp ứng
tính cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
- Phƣơng pháp kế thừa (tổng hợp, phân tích các công trình nghiên cứu thực hiện
trƣớc đây, kế thừa những kết quả điều tra, đánh giá, nghiên cứu đã có cả trong và ngoài
nƣớc);
- Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thực tế thông qua phỏng vấn, gửi phiếu điều tra;
nghiên cứu, khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm của nƣớc ngoài;
- Phƣơng pháp SWOT (phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức);
- Phƣơng pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin, dữ liệu với các phần mềm
STATA, SAS và SPSS.
- Phƣơng pháp Hội thảo chuyên gia.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN:
- Báo cáo tổng hợp thông tin, tài liệu đánh giá về hoạt động KTTV trong nƣớc và
trên thế giới
- Các báo cáo phân tích điều kiện và khả năng xã hội hóa, thƣơng mại hóa hoạt
động dịch vụ KTTV
- Đề xuất các lĩnh vực hoạt động của kinh tế xã hội cần xã hội hóa, thƣơng mại
hóa các hoạt động KTTV phục vụ triển khai thực hiện Luật KTTV.
- Đề xuất giải pháp, khung chính sách, tổ chức và phƣơng thức quản lý… việc xã
hội hóa, thƣơng mại hóa hoạt động khí tƣợng thủy văn phục vụ triển khai thực hiện Luật
KTTV.
- Báo cáo tổng kết đề tài
2.4. Kết luận:
1. Toàn bộ nội dung đề cƣơng đặt ra đã đƣợc thực hiện. Hoạt động cảnh báo, dự báo
KTTV, nghiên cứu khoa học, dịch vụ KTTV…có nhiều cơ hội XHH, TMH. Riêng hoạt
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động dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng tránh thiên tai, quốc phòng, an ninh thì
không thể thực hiện XHH, TMH.
2. Muốn thực hiện XHH, TMH đƣợc hoạt động KTTV trƣớc hết cần hoàn thiện cơ
sở pháp lý về xã hội hóa, thƣơng mại hóa các hoạt động KTTV. Nhƣ báo cáo đã phân
tích, thực tế ngành KTTV vẫn đã và đang hoạt động dƣới nền tảng pháp lý vừa thiếu vừa
yếu, do vậy để có thể xử lý triệt để những lực cản đặt ra cho hoạt động của ngành cần bắt
tay ngay vào việc tiến hành xây dựng Luật KTTV. Đề tài đã đƣa ra đƣợc các nội dung cơ
bản về XHH, TMH cần có trong Luật KTTV. Trong Luật sẽ đặt ra và giải quyết tổng thể
những bất cập về mặt pháp lý về XHH, TMH cũng nhƣ xử lý các điều kiện đảm bảo cho
hoạt động XHH, TMH KTTV có khả năng thực thi trên thực tế. Qua nghiên cứu các
chuyên đề, Đề tài đã tổng hợp khả năng ứng dụng và trên thực tế đã đƣợc vận dụng xây
dựng các quy định về XHH, TMH trong dự thảo Luật KTTV. Theo hƣớng này, cần có
những nghiên cứu sâu hơn nhằm đƣa ra các quy định pháp lý cụ thể đối với các vấn đề cụ
thể mang tính đảm bảo cho XHH, TMH KTTV.
3.Tách bạch giữa quản lý nhà nƣớc về KTTV với các hoạt động sự nghiệp, cung
ứng dịch vụ công. Ở cấp Trung ƣơng, mô hình quản lý nhà nƣớc tách bạch với hoạt động
sự nghiệp tỏ ra phù hợp và tối ƣu hơn trong giai đoạn hiện nay và cho mục tiêu XHH,
TMH KTTV.
Nâng cao vai trò của chính quyền địa phƣơng đối với hoạt động KTTV; lƣợc bỏ
cấp trung gian khu vực thay vào đó là tăng cƣờng năng lực cho cơ quan KTTV cấp tỉnh
trong việc trực tiếp tổ chức quản lý, cung cấp dịch vụ công - hoạt động KTTV trên địa
bàn địa phƣơng.
4. Khắc phục sự “xé lẻ”, manh mún trong cung cấp dịch vụ công của Trung tâm
KTTV Quốc gia hiện nay nhằm tăng khả năng cạnh tranh, khâu tiếp thị, quảng bá, thúc
đẩy sinh lợi lớn hơn nữa trong việc “bán” sản phẩm KTTV cho các đối tƣợng có nhu cầu,
cung cấp sản phẩm KTTV trọn gói, hoàn chỉnh cho đối tƣợng có nhu cầu.
5. Áp dụng đồng bộ cơ chế hợp tác PPP và Cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa
cơ quan KTTV của Nhà nƣớc và các thành phần khác trong điều kiện XHH, TMH hoạt
động KTTV ở Việt Nam. Xem xét, vận dụng cơ chế PPP gắn với yêu cầu thực hiện đề án
hiện đại hoá, triển khai quy hoạch mạng lƣới quan trắc KTTV Quốc gia đến năm 2020.
2.5. Kiến nghị
1. Tuy nhiều vấn đề liên quan đến XHH, TMH khí tƣợng thủy văn đã đƣợc làm rõ,
khẳng định đƣợc XHH, TMH là cần thiết và khả thi nhƣng kết quả của đề tài mới chỉ là
bƣớc đầu. Đề nghị cần có những công trình nghiên cứu cụ thể hơn, đặc biệt là cơ chế chia
sẻ thông tin và cơ chế PPP đối với hoạt động KTTV trong điều kiện ngân sách khó khăn
nhƣ hiện nay.
2. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy ngành KTTV của Nhà nƣớc để
nâng cao (1) công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động KTTV trên phạm vi cả nƣớc, (2) khả
năng đáp ứng nhu cầu của xã hội, các hoạt động kinh tế sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV
làm đầu vào.
3. Tiếp tục có hƣớng nghiên cứu vai trò của thông tin KTTV trong công tác ứng phó
với biến đổi khí hậu, tƣơng tự nhƣ vậy là vai trò của Ngành KTTV trong ứng phó với vấn
đề biến đổi khí hậu của quốc gia. Trong bối cảnh điều kiện pháp lý cho xây dựng Luật
chuyên biệt về biến đổi khí hậu chƣa chín muồi thì cần thiết phải có sự nghiên cứu, quy
định vai trò của thông tin KTTV, Ngành KTTV trong ứng phó với biến đổi khí hậu vào
trong dự án Luật KTTV sẽ mang tính khả thi hơn cả.
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Xã hội hóa dịch vụ công là một xu hƣớng tất yếu gắn liền với phát triển kinh tế thị
trƣờng và xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền ở từng giai đoạn phát triển. Trong một số lĩnh
vực trƣớc đây tƣ duy, nhận thức, quan niệm về XHH gần nhƣ là điều không tƣởng vì nó
gắn liền với các yếu tố về chính trị, an ninh, an toàn trong phát triển kinh tế - xã hội, đời
sống dân sinh của ngƣời dân… Tuy nhiên đến giai đoạn xã hội phát triển ở một mức độ
nhất định, các yếu tố cần và đủ về lƣợng tích luỹ đã dẫn đến sự thay đổi về chất, quan
niệm, tƣ duy về XHH dịch vụ công đó cũng thay đổi khác hẳn, cụ thể nhƣ XHH trong
lĩnh vực công chứng, chứng thực trong lĩnh vực tƣ pháp. Do vậy, XHH, TMH KTTV
không phải là bất khả thi mà nó sẽ trở nên hợp lý và thành hiện thực khi các điều kiện về
kinh tế - xã hội thay đổi tƣơng ứng.
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[3] NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ KHÍ HẬU CỰC ĐOAN PHỤC VỤ
QUẢN LÝ, GIÁM SÁT BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO VIỆT NAM
(Mã số: TNMT.05.24)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài:Cục Khí tƣợng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Quang Huy
E-mail:huylq98@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: CN. Nguyễn Đình Dũng, ThS. Phạm Thị Thu
Hà, TS. Hoàng Đức Cường, ThS. Nguyễn Diệu Huyền, CN. Nguyễn Thanh Hải.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- 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;
- Đánh giá đƣợc sự biến đổi của điều kiện khí hậu cực đoan ở Việt Nam dựa trên
các chỉ số khí hậu cực đoan lựa chọn trên cơ sở bộ chỉ số khí hậu cực đoan của IPCC;
- Đánh giá đƣợc sự biến đổi của khí hậu cực đoan trên cơ sở kịch bản biến đổi khí
hậu trong thế kỷ 21 trên 7 vùng khí hậu ở Việt Nam.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số khí hậu cực
đoan ở Việt Nam
- Nghiên cứu đánh giá về các chỉ số khí hậu cực đoan thƣờng dùng trong nghiên
cứu biến đổi khí hậu và đề xuất bộ chỉ số cho Việt Nam
- Đánh giá sự biến đổi của điều kiện khí hậu cực đoan ở 7 vùng khí hậu của Việt
Nam thời kỳ 1960-2010 trên cơ sở bộ chỉ số lựa chọn
- Đánh giá sự biến đổi của điều kiện khí hậu cực đoan ở 7 vùng khí hậu của Việt
Nam trong thế kỷ 21 theo các kịch bản biến đổi khí hậu
- Xây dựng tài liệu hƣớng dẫn sử dụng bộ chỉ số khí hậu cực đoan sử dụng trong
đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam
- Hoàn thiện Bộ chỉ số khí hậu cực đoan cho Việt Nam
1.6. Thời gian thực hiện: 2012-2014
1.7. Kinh phí phê duyệt:1472,945 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1472,945 triệu đồng
2. Tóm tắt báo cáo kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Để xây dựng bộ chỉ số khí hậu cực đoan chung cho quy mô toàn cầu, WMO đã
thành lập Nhóm chuyên gia về đánh giá biểu hiện biến đổi khí hậu và các chỉ số
(ETCCDI). Năm 2001, ETCCDI đã đề xuất một bộ ECI trên quy mô toàn cầu (Peterson và
cộng sự 2001). Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của bộ chỉ số này là chƣa đề cập nhiều đến các
chỉ số cực đoan trên khu vực nhiệt đới. Do vậy, đến năm 2003, ETCCDI đã đề xuất thêm
các chỉ số ECI phù hợp cho các nƣớc ở khu vực nhiệt đới. Trên cơ sở tổng hợp các chỉ số
đƣợc đề xuất từ các khu vực khác nhau, ETCCDI cho rằng, các khu vực khác nhau sẽ có
các ngƣỡng cực đoan khác nhau phụ thuộc vào đối tƣợng sử dụng và điều kiện khí hậu địa
phƣơng ở nơi đó. Do vậy, các vùng khí hậu khác nhau sẽ có các chỉ số cực đoan khác nhau.

167

Đến cuối năm 2009, WMO đã công bố tài liệu kỹ thuật WCDMP-No.72 “Hƣớng
dẫn phân tích cực đoan trong biến đổi khí hậu phục vụ thích ứng” nhằm giúp đỡ các nƣớc
thành viên trong việc xác định chỉ số, tính toán và phân tích cho khu vực cần quan tâm.
Trong tài liệu WCDMP-No.72, WMO đã công bố 27 chỉ số ECI cho quy mô toàn cầu. Bộ
chỉ số ECI của WMO đƣợc tính toán dựa trên số liệu quan trắc ngày đối với nhiệt độ tối
cao, tối thấp và lƣợng mƣa. Điều đáng chú ý, bộ chỉ số CEI đƣợc đề xuất mang tính chất
áp dụng chung cho quy mô toàn cầu, đƣợc sử dụng trong các báo cáo của IPCC và
WMO. Tuy nhiên, khi phân tích và đánh giá cực đoan khí hậu cho một khu vực nào đó,
cần phải có đánh giá lựa chọn ngƣỡng chỉ số phù hợp. Hay nói cách khác, trên cơ sở tài
liệu hƣớng dẫn của WMO, cần phải đề xuất các chỉ số cực đoan phù hợp với điều kiện
khí hậu ở khu vực quan tâm.
Trong khoảng hơn một thập kỷ gần đây, các sản phẩm giám sát, cảnh báo, dự báo
và dự tính các hiện tƣợng khí hậu cực đoan đƣợc coi là trọng tâm của WMO và các nƣớc
thành viên nhằm nâng cao năng lực quản lý rủi ro khí hậu giữa các quốc gia (Zhai và nnk,
2005). Để thực hiện đƣợc việc này, các nƣớc thành viên nên trang bị đầy đủ và chuẩn bị
sẵn sàng giám sát, đánh giá và cung cấp thông tin.
Ở Việt Nam, xu thế biến đổi của nhiệt độ và lƣợng mƣa là rất khác nhau trên các
vùng trong 50 năm qua (1961-2010). Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,5oC trên
phạm vi cả nƣớc và lƣợng mƣa có xu hƣớng giảm ở nửa phần phía Bắc, tăng ở phía Nam
lãnh thổ (Bộ TNMT, 2012). Đáng chú ý trong những năm gần đây, các tác giả Nguyễn
Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu và Phan Văn Tân đã có một số công trình đề cập đến
đánh giá xu thế và mức độ biến đổi của các hiện tƣợng cực đoan.
Để thống nhất và đề xuất đƣợc bộ chỉ số khí hậu cực đoan riêng cho Việt Nam,
cũng nhƣ phục vụ công tác giám sát và đánh giá biến đổi khí hậu đối với các hiện tƣợng
cực đoan, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu, xây dựng bộ chỉ
số khí hậu cực đoan phục vụ quản lý, giám sát Biến đổi khí hậu cho Việt Nam” đƣợc
thực hiện.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Phƣơng pháp phân tích khí hậu: Từ việc phân tích bản chất của các hiện tƣợng cực
đoan, cấu trúc bên trong của chuỗi số liệu quan trắc, phát hiện dấu hiệu của sự biến đổi,
xác định mức độ, tính chất và xu thể của sự biến đổi cũng nhƣ mối quan hệ thống kê giữa
những biến đổi trong tần suất xuất hiện và cƣờng độ của các hiện tƣợng cực đoan với sự
biến đổi khí hậu;
Phƣơng pháp thống kê khí hậu: Sử dụng các phân bố xác suất của các đại lƣợng khí
hậu cực trị, độ lệch tần suất trong nghiên cứu mức độ tính chất và xu thế biến đổi của các
yếu tố và hiện tƣợng khí hậu cực đoan;
Phƣơng pháp địa lý khí hậu: Xây dựng bộ bản đồ cực đoan khí hậu cho các thời kỳ
khác nhau để đánh giá sự biến đổi theo không gian và thời gian;
Phƣơng pháp nghiên cứu thực địa: Nghiên cứu hiện trạng và tham vấn tại khu vực
nghiên cứu;
Phƣơng pháp chuyên gia: Tham vấn/ Kết hợp với các chuyên gia trong và ngoài
nƣớc.
Về kỹ thuật sử dụng:
- Kỹ thuật xử lý đồ họa;
- Kỹ thuật phân tích và thiết kế CSDL;
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- Kỹ thuật mô phỏng số bằng máy tính (lập trình).
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Bộ số liệu, tài liệu và các chƣơng trình tính liên quan đến các nội dung nghiên
cứu của đề tài
- Bộ các chỉ số khí hậu cực đoan phù hợp cho Việt Nam và Hƣớng dẫn sử dụng
- Báo cáo đánh giá về các cực đoan khí hậu trên cơ sở số liệu quan trắc
- Báo cáo đánh giá về các cực đoan khí hậu theo kịch bản BĐKH
- Bộ tài liệu tập huấn, chuyển giao.
2.4. Kết luận
(1) Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung nghiên cứu và hoàn thành các sản phẩm
đƣợc phê duyệt:
- Đề tài đã thu thập đƣợc bộ số liệu, tài liệu và các chƣơng trình tính liên quan đến
các nội dung nghiên cứu của đề tài;
- Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu ở trong và ngoài nƣớc, kết hợp với phân tích
điều kiện khí hậu ở các vùng khí hậu, đề tài đã đề xuất đƣợc bộ các chỉ số khí hậu cực
đoan phù hợp cho Việt Nam và tài liệu hƣớng dẫn sử dụng;
- Đề tài đã đánh giá đƣợc các khí hậu cực đoan trong quá khứ dựa trên cơ sở số liệu
quan trắc;
- Đề tài đã đánh giá đƣợc mức độ biến đổi các khí hậu cực đoan theo kịch bản
BĐKH trong tƣơng lai;
- Đề tài đã xây dựng thành công bộ tài liệu tập huấn, chuyển giao và đã thực hiện
các chuyển giao bộ chỉ số, phần mềm ở một số địa phƣơng;
(2) Trên cơ sở hƣớng dẫn của WMO (2009), đề tài đã xây dựng thành công chƣơng
trình tính toán bộ ECI cho Việt Nam. Chƣơng trình tính toán đƣợc viết trên cơ sở ngôn
ngữ lập trình “R” và có nguồn gốc từ phần mềm “RClimdex”.
(3) Trên cơ sở kết quả tính toán các ECI và dự tính trong tƣơng lai, đề tài đã xây
dựng đƣợc phần mềm trang web quản lý các các kết quả tính toán. Phần mềm đƣợc xây
dựng dựa trên cơ sở ngôn ngữ lập trình web PHP. Phần mềm đƣợc xây dựng phục vụ
mục đích quản lý, giám sát và đánh giá các hiện tƣợng cực đoan khí hậu;
(4) Nguồn số liệu đƣợc sử dụng trong chƣơng này là số liệu quan trắc và sản phẩm
của các mô hình khí hậu. Các nguồn số liệu đƣợc kể đến bao gồm: Số liệu quan trắc từ
mạng lƣới trạm khí tƣợng thủy văn thời kỳ 1961 – 2010 (trên 90 ); số liệu mô phỏng và
dự tính khí hậu từ các mô hình AGCM/MRI (Nhật Bản), mô hình PRECIS của Trung tâm
Hadley – Vƣơng quốc Anh;
(5) Kết quả tính toán cho thấy, trong những năm qua (1961-2010), nhiệt độ tối cao
tuyệt đối (TXx) và tối thấp tuyệt đối (TNn) ở các vùng khí hậu của nƣớc ta có xu thế
tăng. Tuy nhiên, biểu hiện nhất quán xu thế trên chỉ rõ rệt ở các vùng khí hậu phía Bắc.
Đó là các vùng khí hậu Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ; Tây bắc, Bắc Trung Bộ. Các vùng
khí hậu Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ không thể hiện rõ xu thế nhất quán tăng
hay giảm giữa các trạm trong vùng và giữa các chỉ số. Trong thời kỳ 1961-2010 trên quy
mô cả nƣớc, số ngày có nhiệt độ thấp (số đêm lạnh) giảm mạnh, nhất là khu vực Bắc Bộ
và Tây Nguyên; số ngày có nhiệt độ cao (số ngày nóng) tăng ở hầu hết các trạm, đặc biệt
ở Đông Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, với mức độ
tăng chậm hơn so với mức độ giảm của số đêm lạnh.

169

(6) Trên 7 vùng khí hậu, cực đoan lƣợng mƣa nhƣ lƣợng mƣa 1 ngày lớn nhất
(Rx1day), lƣợng mƣa 5 ngày lớn nhất (Rx5day) và tổng lƣợng mƣa của những ngày có
lƣợng mƣa vƣợt ngƣỡng phân vị 95 % (R95p) có xu thế và mức độ biến đổi (tăng/giảm)
khác nhau. Nhìn chung, các hiện tƣợng cực đoan lƣợng mƣa có xu thế giảm ở phần lớn
các trạm phía Bắc và xu thế tăng ởhầu hết các trạm phía Nam. Mức giảm lớn nhất ở khu
vực Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ trong khi mức tăng nhiều nhất ở các tỉnh thuộc
Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Số ngày khô liên tục CDD có xu thế tăng ở phía Bắc
và giảm ở phía Nam. Tổng lƣợng mƣa của các ngày có mƣa trong năm PRCPTOT có xu
thế giảm ở phía Bắc và tăng ở phía Nam.
(7) Trong thời kỳ 1961-2010, các chỉ số cực đoan liên quan đến độ ẩm (UNn và
UN10P), tốc độ gió (VXx và VX90P) biến đổi không rõ ràng. Trong đó, phổ biến là
không biến đổi hoặc giảm nhẹ. Kết quả tính toán này cũng phù hợp với kết quả tính toán
của tác giả Phan Văn Tân và nnk (2010).
(8) Kết quả dự tính biến đổi khí hậu cho thấy, các hiện tƣợng cực đoan liên quan
đến nhiệt độ cao đều có xu thế tăng vào giữa và cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ 1980-1999.
Trong đó, mức độ tăng là nhiều hơn vào cuối thế kỷ so với giữa thế kỷ. Trong đó, Txx có
mức độ tăng nhanh hơn so với Tnn. Cùng với Txx, Tnn đƣợc dự tính là tăng, số ngày
nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng đƣợc dự tính là tăng lên đáng kể trong thế kỷ 21,
đặc biệt là vào cuối thế kỷ. Trong đó, số ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt tăng nhiều
hơn ở các khu vực phía Nam. Ngƣợc lại, Txx và Tnn lại có xu thế tăng nhiều hơn ở khu
vực phía Bắc.
(9) Kết quả dự tính các hiện tƣợng khí hậu cực đoan bằng mô hình PRECIS và MRI
cho thấy, các hiện tƣợng cực đoan liên quan đến ngƣỡng mƣa lớn có xu thế tăng ở khu
vực phía Bắc (từ Nghệ An trở ra) và giảm ở khu vực còn lại. Điều này dẫn đến, số ngày
khô liên tục đƣợc dự tính là sẽ giảm ở khu vực phía Bắc và tăng ở khu vực phía Nam..
2.5. Kiến nghị
Kết quả chuyển giao bộ ECI tại các địa phƣơng (Khu vực Trung Trung Bộ và Nam
Bộ) cho thấy khả năng ứng dụng của bộ chỉ số này cho công tác quản lý, giám sát và
đánh giá các hiện tƣợng cực đoan ở nƣớc ta. Do vậy, có thể nhân rộng bộ ECI này cho
các khu vực khác nhau nhằm phục vụ công tác chuyên môn tại địa phƣơng. Tuy nhiên, để
có thể ban hành bộ ECI này rộng rãi, cần thiết phải thực hiện tham vấn ý kiến tại nhiều
địa phƣơng khác nhau trên quy mô cả nƣớc;
Các kết quả đánh giá biến đổi khí hậu trong tƣơng lai chỉ đƣợc thực hiện dựa trên
kết quả mô hình PRECIS và MRI. Do vậy, các sẽ tồn tại nhiều điểm chƣa chắc chắn đối
với các nhận định về dự tính khí hậu trong thế kỷ 21. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó,
các sản phẩm của đề tài cũng đã cung cấp thông tin hữu ích phục vụ công tác nghiên cứu
và ứng phó với biến đổi khí hậu.
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[4] 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
(Mã số TNMT.05.34)
1. Thông tin chung về đề tài
1.1. Tổ chức chủ trì đề tài: Cục Khí tƣợng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
1.2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Toàn Thắng;
Email:thangfes@gmail.com
1.3. Cán bộ tham gia nghiên cứu chính: ThS. Phạm Thị Tuyết Mây,TS. Lương Quang
Huy, CN. Nguyễn Thanh Trường, CN. Trần Thị Thu Trang, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc.
1.4. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng đƣợc phƣơng pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lƣợc Quốc
gia về biến đổi khí hậu có các cơ sở khoa học và thực tiễn;
- Xây dựng đƣợc bộ chỉ tiêu và hƣớng dẫn giám sát, đánh giá việc thực hiện các
nhiệm vụ của Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu áp dụng thử nghiệm cho các
ngành/ lĩnh vực;
- Đề xuất đƣợc một số giải pháp hỗ trợ các hoạt động giám sát, đánh giá quá trình
thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ cần
có sự tham gia, phối hợp của nhiều Bộ, ngành.
1.5. Nội dung nghiên cứu
- Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu, số liệu xây dựng phƣơng pháp luận về
giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về BĐKH dựa trên các cơ
sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của Việt Nam;
- Xây dựng phƣơng pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia về
biến đổi khí hậu có cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế
- xã hội của Việt Nam;
- Xây dựng bộ công cụ giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ của Chiến
lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu đề xuất mô hình giảm sát, đánh giá Chiến lƣợc Quốc gia về Biến đổi
khí hậu áp dụng thử nghiệm và hƣớng dẫn thực hiện cho các ngành, các lĩnh vực;
- Tổng kết đề tài và chuyển giao kết quả.
1.6. Thời gian nghiên cứu: 2013-2015
1.7. Kinh phí phê duyệt: 1.660 triệu đồng; Kinh phí thực hiện: 1.660 triệu đồng
2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu
2.1. Mở đầu
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của đất nƣớc gắn liền
với phát triển bền vững, ngày 05 tháng 12 năm 2011, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành
Quyết định 2139/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lƣợc quốc gia về Biến đổi khí hậu (Sau đây
gọi tắt là Chiến lƣợc quốc gia, Chiến lƣợc) với mục tiêu: Phát huy năng lực của toàn đất
nƣớc, tiến hành đồng thời các giải pháp thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo đảm an toàn tính mạng ngƣời dân và tài sản, nhằm
mục tiêu phát triển bền vững; Tăng cƣờng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của
con ngƣời và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các - bon thấp nhằm bảo vệ và
nâng cao chất lƣợng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong
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bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống
khí hậu trái đất.
Khoản 3, Điều 5 Quyết định 2139/QĐ-TTg quy định Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng
(TN&MT) thực hiện nhiệm vụ cơ quan thƣờng trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu
chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phƣơng quản lý và thực hiện Chiến lƣợc có
trách nhiệm:”Giám sát và đánh giá (GS&ĐG) việc thực hiện Chiến lƣợc; Tổ chức kiểm
tra giám sát và định kỳ sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Chiến lƣợc; Định
kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ kết quả thực hiện Chiến lƣợc”
Mục c, khoản 3, điều 5 Quyết định 2139/QĐ-TTg quy định các Bộ, cơ quan ngang
Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ “chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai kế hoạch
thực hiện Chiến lƣợc, chủ động tham gia các hoạt động phối hợp chung theo chỉ đạo của
Chính phủ”
Mục d, khoản 3, điều 5 Quyết định 2139/QĐ-TTg quy định Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung Ƣơng “Định kỳ báo cáo về tiến độ thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ của Chiến lƣợc trên địa bản tỉnh, thành phố theo quy định”
Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ TN&MT đã phê duyệt thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học và công nghệ “Nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ công cụ phục vụ giám sát và
đánh giá việc thực hiện Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu” theo Quyết định số
57/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 1 năm 2013.
Mục đích chính của việc xây dựng và ban hành Bộ công cụ GS&ĐG là nhằm hƣớng
dẫn và cung cấp các công cụ cần thiết giúp thực hiện công tác GS&ĐG việc thực hiện
Chiến lƣợc.
2.2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết bị nghiên cứu
đã sử dụng thực tế
2.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Từ việc phân tích các chính sách về biến đổi khí
hậu, thu thập tài liệu, số liệu và tổng hợp thông tin và dựa trên các cơ sở khoa học và thực
tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và rà soát các cơ chế,
chính sách có liên quan đến việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Chiến lƣợc đƣa ra
phƣơng pháp luận về giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chiến lƣợc.
Phương pháp nghiên cứu thực địa: Đề tài đã nghiên cứu hiện trạng và tham vấn tại
các Bộ, ngành và địa phƣơng nhằm rà soát, phân tích hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp
quản lý Nhà nƣớc trong giám sát, đánh giá các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
hiện nay. Phân tích tiềm năng phát triển các hoạt động thực hiện Chiến lƣợc theo từng
giai đoạn nhằm đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ giám sát, đánh giá thực
hiện Chiến lƣợc và các nhiệm vụ, biện pháp giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lƣợc dựa
trên các cơ cấu tổ chức ngành dọc liên quan.
Phương pháp tham vấn chuyên gia: Đề tài đã tham vấn kết hợp với các chuyên gia
trong và ngoài nƣớc nhằm rà soát, đánh giá các phƣơng pháp luận trong giám sát, đánh
giá các Chiến lƣợc, Kế hoạch, Chƣơng trình cấp quốc gia và mang tính liên ngành, liên
lĩnh vực. Đánh giá, phân tích các phƣơng pháp luận phù hợp với việc giám sát, đánh giá
công tác tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH; phân tích các nhiệm vụ
trong Chiến lƣợc nhằm đƣa ra các chỉ số đánh giá, giám sát cụ thể cho từng lĩnh vực. Xây
dựng phƣơng pháp chung cho giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lƣợc phù hợp với điều
kiện khách quan theo từng giai đoạn.
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Sau khi nghiên cứu và phân tích, nhóm nghiên cứu đã xác định sẽ áp dụng kết hợp
cả ba phƣơng pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài. Thực hiện Chiến lƣợc là một hoạt
động mang tính chất liên ngành, liên lĩnh vực. Do đó, khi tiến hành hệ thống báo cáo thu
thập, phân tích dữ liệu hoạt động phục vụ GS&ĐG việc thực hiện Chiến lƣợc, việc tham
vấn các chuyên gia đầu ngành trong mỗi lĩnh vực, đặc biệt là chuyên gia về chính sách…
là việc làm rất cần thiết. Một cá nhân hay một tổ chức không thể có đủ kiến thức đối với
tất cả các ngành để xây dựng bộ chỉ số trong bộ công cụ này, phân loại cũng nhƣ phân
cấp thực hiện.
2.2.2. Điều tra khảo sát
Nhóm nghiên cứu đã tiếp cận 190 cán bộ công chức, viên chức, nhân viên hiện đang
công tác tại 5 Bộ gồm có: Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, Bộ Công thƣơng, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng phỏng vấn, khảo sát theo
mẫu phiếu điều tra riêng biệt dành cho đối tƣợng là các cán bộ công chức, viên chức
thuộc các Bộ, ngành.
Tại cấp địa phƣơng, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn điều tra thực địa tại 20 đơn vị
cấp Tỉnh, thành phố với 750 mẫu điều tra tại các đơn vị bao gồm:
- Sở TNMT các tỉnh;
- UBND các huyện tại các tỉnh;
- Cộng đồng dân cƣ tại các huyện nghiên cứu.
Miền Bắc gồm có: Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Miền Trung gồm có: Thanh Hóa; Nghệ An; Hà Tĩnh; Quảng Bình; Đà Nẵng; Quảng
Nam; Khánh Hòa; Ninh Thuận;
Miền Nam bào gồm các tỉnh: Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An,
Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đồng thời hoạt động thu thập dữ liệu thực địa và
phỏng vấn tại các điểm nghiên cứu. Mỗi nhóm do chuyên viên của Trung tâm công nghệ
ứng phó biến đổi khí hậu (Trƣớc là Trung tâm Dữ liệu và Truyền thông phòng ngừa thiên
tai) làm nhóm trƣởng, phối hợp thực hiện với cán bộ của đơn vị khảo sát.
Thông tin thu thập đƣợc từ hoạt động phỏng vấn theo bảng hỏi đƣợc lƣu trữ và phân
tích theo chƣơng trình Excel. Các số liệu phân tích theo thống kê mô tả, kết hợp với phân
tích tổ hợp. Các số liệu thu thập đƣợc từ nguồn thông tin thứ cấp cũng đã đƣợc sử dụng
để minh họa cho các nhận định về hiện trạng và các kết quả phân tích thống kê.
2.3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN
- Phƣơng pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia về biến đổi
khí hậu có các cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã
hội của Việt Nam
- Bộ công cụ giám sát và đánh giá việc thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia về biến đổi
khí hậu đƣợc Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành
- Các hƣớng dẫn sử dụng bộ công cụ trong quản lý nhà nƣớc về giám sát, đánh giá
việc thực hiện Chiến lƣợc Quốc gia về biến đổi khí hậu đƣợc Cục Khí tƣợng Thủy văn và
Biến đổi khí hậu ban hành
- Một số giải pháp giúp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lƣợc Quốc gia
về biến đổi khí hậu
- Báo cáo tổng kết đề tài
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- Bộ tài liệu hƣớng dẫn, chuyển giao (các biểu mẫu kèm theo).
2.4. Kết quả đề tài có tác động đối với công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về
tài nguyên và môi trường:
Là cơ sở để xây dựng và tăng cƣờng chất lƣợng điều phối, giám sát, giám sát các
hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần nâng
cao hiệu quả của các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và việc thực hiện hiệu quả
Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí hậu;
Các Bộ ngành, điạ phƣơng có thể sử dụng sản phẩm của đề tài phục vụ trong công
tác lập kế hoạch quy hoạch hoạch định chiến lƣợc phát triển của Bộ ngành, địa phƣơng
mình;
Bổ sung các nghiên cứu về các hoạt động, mô hình và bộ công cụ theo dõi, giám sát
các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam vào các kết quả nghiên cứu của
thế giới.
2.5. Kết luận:
Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đến sự phát triển
bền vững của đất nƣớc, Chính phủ Việt Nam đã sớm tham gia và phê chuẩn Công ƣớc
Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Nghị định thƣ Kyoto, đồng thời từng
bƣớc hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng chống
và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chiến lƣợc quốc gia về biến đổi khí
hậu với tầm nhìn thế kỷ đã đƣợc ban hành theo Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày
05/12/2011, là văn bản chiến lƣợc định hƣớng cho mục tiêu lâu dài cho công tác ứng phó
biến đổi khí hậu tại Việt Nam, làm cơ sở cho các Chiến lƣợc, chƣơng trình khác.
Để đảm bảo việc thực hiện Chiến lƣợc lâu dài và hiệu quả, công tác GS&ĐG là một
hoạt động không thể thiếu và là công cụ trợ giúp đắc lực cho các nhà quản lý và hoạch
định chính sách. Bộ công cụ GS&ĐG việc thực hiện Chiến lƣợc mà nhóm nghiên cứu đã
đƣợc xây dựng trên cơ sở căn cứ cở sở thực tiễn việc thực hiện Chiến lƣợc tại các cấp,
các ngành từ khi ban hành Chiến lƣợc cho đến nay, tham vấn đội ngũ chuyên gia giàu
kinh nghiệm cũng nhƣ tham khảo và kế thừa những bộ công cụ giám sát, đánh giá một số
Chiến lƣợc và Chƣơng trình quốc gia đã đƣợc xây dựng trƣớc đó tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã đề xuất bộ công cụ
GS&ĐG bao gồm mô hình, phƣơng pháp đề xuất thực hiện giám sát, đánh giá việc thực
hiện Chiến lƣợc và bộ 93 chỉ số chia làm 10 nhóm GS&ĐG việc thực hiện 10 nhiệm vụ
và hoạt động đã đƣợc đề ra trong Chiến lƣợc đi kèm với hƣớng dẫn thu thập dữ liệu báo
cáo và cuối cùng là mô hình Cơ sở dữ liệu GS&ĐG lƣu trữ tại cơ quan quản lý.
2.6. Kiến nghị:
Căn cứ theo những điều kiện hiện tại để thực hiện các chính sách về biến đổi khí
hậu hiện tại của Việt Nam, nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị mốt số yếu tố chính để công
tác triển khai thực hiện GS&ĐG có hiệu quả và bền vững nhƣ sau:
- Trách nhiệm, quyền hạn của các đơn vị liên quan cần đƣợc phân định rõ ràng bởi
cơ quan đầu mối Chính phủ để bảo đảm hành lang pháp lý cho việc thực hiện, cụ thể Cơ
quan TƢ đứng đầu là UBQG về BĐKH và thực hiện đánh giá theo 2 cấp: cấp TƢ (các
Bộ, ngành) và cấp Tỉnh (các UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc TƢ). Bƣớc đầu có thể
triển khai triển khai tại Cấp TƢ và một phần tại cấp tỉnh. Tuy nhiên, cần có những nghiên
cứu chi tiết hơn cho những giai đoạn sau 2020, khi có sự tham gia thực hiện Chiến lƣợc
tích cực hơn của khối xã hội dân sự và khối tƣ nhân.
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- Việc nâng cao năng lực thực thi GS&ĐG cũng cần phải đƣợc chú trọng hơn. Theo
nhƣ đề xuất của nghiên cứu này, Văn phòng Ủy ban quốc gia về BĐKH đặt tại Bộ Tại
nguyên & Môi trƣờng sẽ là cơ quan đầu mối thực hiện việc GS&ĐG. Tuy nhiên, về năng
lực tài chính cũng nhƣ nhân sự và kiến thức thì Văn phòng vẫn chƣa sẵn sàng cho việc
thực hiện GS&ĐG này. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới cần ƣu tiên tiến
hành việc rà soát lại các hoạt động của Văn phòng và có những điều chỉnh cụ thể nhƣ
sau:
+ Đối với nguồn nhân sự: Cần có sự mở rộng tham gia của tất cả các chuyên gia
trong mọi lĩnh vực về BĐKH. Những cán bộ này có thể sẽ là những cán bộ kiêm nhiệm
từ những cơ quan, bộ ngành khác hoặc những chuyên gia hỗ trợ quốc tế.
+ Đối với nguồn tài chính hoạt động cho Văn phòng: Do kinh phí thực hiện
GS&ĐG đƣợc lấy từ nguồn vốn duy trì hoạt động của Văn phòng, chính vì vậy căn cứ
theo sự mở rộng của cơ cấu tổ chức của Văn phòng mà có đề xuất để tăng thêm kinh phí
đảm bảo việc thực hiện GS&ĐG đƣợc đảm bảo.
-----------------------------------------------------------------
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