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Hà Nội, ngày   Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2019háng 

9  năm 2018 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 (Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban các tỉnh phía Nam 

  tháng 7 năm 2019 tại Tây Ninh)   

 

1. Kết quả triển khai thử nghiệm, áp dụng, chuyển giao kết quả nghiên 

cứu của các chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia, cấp bộ do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quản lý tại các tỉnh khu vực phía Bắc và phía Nam 

Giai đoạn 2016 -2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các Chương 

trình khoa học và công nghệ cụ thể: 

1.1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về ứng phó với biến 

đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, mã số KHCN BĐKH/16-20 

1.2. Các chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đang triển khai áp 

dụng, thử nghiệm các kết quả nghiên cứu phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường 

giai đoạn 2016-2020: 

(i) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, đề 

xuất các giải pháp khoa học và công nghệ trong điều tra cơ bản đất đai, giám sát sử 

dụng đất và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai nhằm nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về đất đai”, mã số TNMT.01/16-20 

(ii) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2016-

2020 “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý, khai thác, sử 

dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực thực 

thi của pháp luật về tài nguyên nước",mã số TNMT.02/16-20 

(iii) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu 

khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về địa chất và 

khoáng sản; điều tra cơ bản địa chất và đánh giá khoáng sản giai đoạn 2016 -2020”, 

mã số TNMT.03/16-20  

(iv) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, 

ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong quản lý và bảo vệ môi trường giai 

đoạn 2016-2020”, mã số TNMT.04/16-20  
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(v) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Khoa học và 

công nghệ nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng, thủy văn, hải văn 

và phục vụ quản lý nhà nước về khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu giai đoạn 

2016-2020”, mã số TNMT.05/16-20  

(vi) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Khoa học và 

công nghệ về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai 

đoạn 2016 -2020”, mã số TNMT.06/16-20  

(vii) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, 

xác lập cơ sở khoa họcứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đẩy mạnh 

ứng dụng kết quả điều tra, đo đạc bản đồ vào thực tế giai đoạn 2016-2020”, Mã số 

TNMT.07/16-20. 

(viii) Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu 

công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, 

phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát 

triển kinh tế xã hội”, mã số TNMT.08/16-20 

Kết quả của các nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được 

ứng dụng cụ thể, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về 

tài nguyên và môi trường ở cả trung ương và địa phương, trong đó có các tỉnh khu 

vực phía Bắc và phía Nam, ngay trong quá trình thực hiện cũng như sau khi các đề 

tài kết thúc. Trong đó, rất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường được thực hiện và ứng dụng cụ thể tại các địa phương 

được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh khu vực 

phía Bắc và phía Nam (chi tiết các đề tài được áp dụng tại các địa phương tại phụ 

lục kèm theo). 

II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng, phối hợp thực hiện, 

chuyển giao kết quả nghiên cứu ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 

tiếp theo 

- Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng, tuyển chọn các nhiệm vụ KHCN của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn của các địa phương;  

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ, các 

nhiệm vụ KHCN, đẩy mạnh hơn nữa việc chuyển giao, áp dụng các kết quả tạo ra 

từ hoạt động nghiên cứu KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến các địa 

phương, gắn nghiên cứu với thực tiễn, đạt "lợi ích kép” từ KHCN cho cả nhà khoa 

học và cộng đồng. 
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+ Kịp thời công bố các kết quả nghiên cứu mới có khả năng ứng dụng cao tại 

các địa phương, tích hợp Cơ sở dữ liệu về KHCN của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường với Cơ sở dữ liệu KHCN quốc gia; 

+ Các tổ chức KHCN thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ động, tích 

cực phối hợp với các địa phương để chuyên giao, áp dụng các kết quả nghiên cứu, 

đề xuất các nhiệm vụ KHCN mới, phục vụ trực tiếp cho các tỉnh, trong đó có khu 

vực phía Bắc; 

+ Đẩy mạnh việc phối hợp, hỗ trợ các địa phương giải quyết, tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc về khoa học kỹ thuật trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với BĐKH, bảo đảm kịp thời, hiệu quả; 

+ Đẩy mạnh liên thông ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường từ Trung ương đến địa phương, sẵn sàng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp 

4.0, thực hiện và từng bước triển khai có hiệu quả mô hinh Chính phủ điện tử 

ngành TN và MT 

+ Đối với các địa phương cần có những đề xuất, đặt hàng với Bộ Tài nguyên 

và Môi trường những vấn đề về khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi 

trường, cũng như nhu cầu ban hành các Tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác 

quản lý của địa phương. 

+ Đẩy mạnh nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tài 

nguyên và môi trường ở địa phương. 

Trên đây là báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị giao ban vùng năm 2019 tại 

Thanh Hóa và Tây Ninh của Vụ Khoa học và Công nghệ, kính chuyển Quý đơn vị 

để tổng hợp./. 

 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP BỘ  

ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM 
 
TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

1.  2016.01.07: 

Nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ 

trong đánh giá 

tiềm năng đất đai 

phục vụ sử dụng 

bền vững tài 

nguyên đất 

2016-

2018 

Tổng 

cục 

Quản 

lý đất 

đai 

 ThS. Dương 

Xuân Hiện 

ĐT: 

0982837676 

Nam 

Định 

Áp dụng thử 

nghiệm trên địa 

bàn tỉnh Nam 

Định Tỉnh Nam 

Định 

Tháng 7-

8/2018 

Thử nghiệm mô hình ứng dụng 

công nghệ GIS và MCA trong đánh 

giá tiềm năng đất đai trên địa bàn 

tỉnh Nam Định 

2.  Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và ứng 

dụng xây dựng hệ 

thống giám sát tài 

nguyên nước 

phục vụ việc điều 

hành, điều phối 

trên lưu vực sông 

nhằm triển khai 

thi hành Luật Tài 

nguyên nước 

2013 - 

2015 

Cục 

Quản 

lý tài 

nguyên 

nước 

Đỗ Văn Lanh 

0914.361.954 

Thừa 

Thiên 

Huế 

Lưu vực sông 

Hương thuộc tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

từ tháng 

4/2014- 

đến 

11/2015 

Mô hình hệ thống giám sát trên lưu 

vực sông Hương phục vụ điều tiết, 

điều phối trên lưu vực sông 

3.  Nghiên cứu ứng 

dụng mô hình 

Mike 11 trong 

đánh giá  

khả năng tiếp 

nhận nước thải 

của nguồn nước 

là sông, 

suối. Áp dụng thử 

2013-

2016 

Cục 

Quản 

lý tài 

nguyên 

nước 

Nguyễn Thị 

Việt Hồng 

ĐT: 

0912063100 

Thái 

Nguyên, 

Hà Nội, 

Bắc 

Ninh, 

Hải 

Dương, 

Bắc 

Giang 

Sông Cầu (đoạn 

từ trạm thủy văn 

Gia Bảy đến Phả 

Lại), sông 

Thương (đoạn từ 

trạm thủy văn Cầu 

Sơn- đến Phả 

Lại). 

 

2015-

2016 

- Dự báo được chất lượng nước 

sông Cầu, Thương năm 2020 và 

2030 theo các kịch bản khác nhau 

(Kịch bản 1: xả thải mà không xử 

lý, kịch bản 2: xả thải và xử lý 30% 

lượng nước thải và kịch bản 3: xả 

thải và xử lý 70% lượng nước thải 

trước khi xả ra sông): 

+ Phân vùng mục đích sử dụng 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

nghiệm cho sông 

Cầu (đoạn từ 

trạm 

thủy văn Gia Bảy 

đến Phả Lại), 

sông Thương 

(đoạn từ  

trạm thủy văn 

Cầu Sơn- đến Phả 

Lại) 

nước và mục tiêu chất lượng nước 

trên sông Cầu và sông Thương. 

+ Phân vùng đánh giá khả năng tiếp 

nhận nước thải: Trên sông Cầu 

phân ra 9 đoạn và sông Thương 

phân ra 7 đoạn để đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải.. 

4.  TNMT.02.47: 

“Nghiên cứu ứng 

dụng mạng nơron 

nhân tạo 

(Artificial Neural 

Network - ANN) 

trong tính toán 

lựa chọn phương 

án bảo vệ tài 

nguyên nước mặt; 

thử nghiệm cho 

lưu vực sông 

Cầu” 

2014-

2016 

Liên 

đoàn 

Quy 

hoạch 

và 

Điều 

tra tài 

nguyên 

nước 

miền 

Bắc  

ThS. Luyện 

Đức Thuận 

  thử nghiệm cho 

lưu vực sông Cầu 

Năm 

2016 

Lựa chọn phương án bảo vệ tài 

nguyên nước mặt lưu vực sông Cầu 

5.  2015.02.06: 

“Nghiên cứu giải 

pháp khai thác, sử 

dụng bền vững 

nguồn nước tại 

các vùng núi cao 

karst Đông Bắc 

Việt Nam. Áp 

2015-

2017 

Liên 

đoàn 

Quy 

hoạch 

và 

Điều 

tra tài 

nguyên 

ThS. Phạm Bá 

Quyền 

Hà 

Giang 

Áp dụng thử 

nghiệm tại vùng 

cao nguyên đá 

Đồng Văn 

Năm 

2017 

Đề xuất được giải pháp khai thác, 

sử dụng bền vững nguồn nước tại 

tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

dụng thử nghiệm 

tại vùng cao 

nguyên đá Đồng 

Văn” 

nước 

miền 

Bắc 

6.  Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn xây dựng 

phương pháp và 

quy trình tính tải 

lượng ô nhiễm 

nguồn nước sông. 

Áp dụng thử 

nghiệm cho vùng 

Lục Đầu Giang 

(đối với sông 

Cầu, đoạn từ Đáp 

Cầu đến Phả Lại 

và sông Thương, 

đoạn từ Phủ Lạng 

Thương đến Phả 

Lại). 

2015-

2017 

Viện 

Chiến 

lược, 

Chính 

sách tài 

nguyên 

và môi 

trường 

ThS. Lê Đức 

Thuận/091731

9669 

Bắc 

Ninh, 

Bắc 

Giang, 

Hải 

Dương 

Bắc Ninh, Bắc 

Giang, Hải Dương 

2016 Bộ số liệu đầu vào cần thiết phục 

vụ cho việc tính tải lượng ô nhiễm 

nguồn nước sông vùng Lục Đầu 

Giang; số liệu thống kê các loại 

nguồn thải (nguồn điểm và nguồn 

diện); tổng tải lượng ô nhiễm trên 

mỗi đoạn sông 

7.  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 

2014 - 

2016 

Viện 

Khoa 

học 

KTTV 

và 

BĐKH 

Ths. Nguyễn 

Hồng Sơn; 

sdt: 

0914888185 

Các tỉnh 

thuộc 

vùng 

Bắc 

Trung 

Bộ  

Các Sở NN và 

Phát triển nông 

thôn; các Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường các tỉnh 

thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ  

Từ năm 

2016 

Ứng dụng phương pháp tính toán 

một số đặc trưng tài nguyên khí 

hậu nông nghiệp bằng dữ liệu viễn 

thám ở các khu vực khác của Việt 

Nam: bốc thoát hơi tiềm năng, bức 

xạ quang hợp, chỉ số hạn nông 

nghiệp. 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

8.  Nghiên cứu xây 

dựng và thực 

nghiệm giám sát 

từ xa một số trạm 

đo mực nước tự 

động theo các 

nguyên lý đo 

không tiếp xúc 

với nước trên lưu 

vực sông phục vụ 

cảnh báo lũ 

2014-

2016 

Viện 

Khoa 

học 

Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Môi 

trường 

TS. Nguyễn 

Viết Hân 

0912 532 337 

Các tỉnh 

đồng 

bằng 

Bắc Bộ 

Đài Khí tượng 

Thủy văn Khu 

vực Đồng Bằng 

Bắc Bộ, Trung 

tâm KTTV QG 

2017 Hệ thống trạm đo mực nước, lượng 

mưa tự động là công cụ quan trọng 

cho nghiệp vụ dự báo, cảnh báo 

thiên tai và nghiên cứu khoa học. 

Hệ thống nếu được sử dụng sẽ 

giảm đáng kể một phần kinh phí 

của xã hội, cải thiện công việc nặng 

nhọc cho quan trắc viên. 

9.  Nghiên cứu thiết 

kế và thử nghiệm 

thiết bị quan trắc 

bụi di động nhằm 

xây dựng bản đồ 

ô nhiễm bụi cho 

các đô thị ở Việt 

Nam - Áp dụng 

thí điểm tại 

Thành phố Hà 

Nội 

2015-

2017 

Viện 

Khoa 

học 

Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến 

đổi khí 

hậu 

TS. Lê Ngọc 

Cầu 

 SĐT: 

0912598027 

Hòa 

Bình 

Trung tâm Quan 

trắc Tài nguyên 

và Môi trường, Sở 

Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Hòa Bình; 

  

Từ 2017 Các sản phẩm của đề tài mang lại 

hiệu quả thiết thực cho công tác 

xây dựng báo cáo chất lượng môi 

trường không khí đô thị, góp phần 

nâng cao hiệu quả công tác kiểm 

soát ô nhiễm không khí và quản lý 

môi trường đô thị. Thiết bị đo bụi 

di động sử dụng công nghệ mạch 

tích hợp lập trình được có hiệu quả 

kinh tế so với các thiết bị nhập 

khẩu nguyên chiếc 

10.  Nghiên cứu phân 

vùng sương muối 

và xây dựng mô 

hình giám sát, 

cảnh báo sương 

muối, nhiệt độ 

thấp phục vụ phát 

triển kinh tế xã 

hội, phòng tránh 

2015-

2017 

Viện 

Khoa 

học 

Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến 

đổi khí 

PGS.TS. 

Dương Văn 

Khảm 

Các tỉnh 

vùng 

núi  

phía 

Bắc 

- Sở NNPTNT 

các tỉnh vùng núi  

phía Bắc 

- Sở TNMT các 

tỉnh vùng núi  

phía Bắc 

Từ 2017 - Cung cấp các công cụ giám sát, 

cảnh báo sương muối, phục vụ phát 

triển kinh tế xã hội nói chung, sản 

xuất nông nghiệp nói riêng, giảm 

thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm 

bảo sức khỏe cho nhân dân,  nâng 

cao hiệu quả kinh tế cho các hộ gia 

đình ở các tỉnh nghiên cứu . 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

thiên tai ở các 

tỉnh miền núi, 

trung du phía 

đông Bắc Bộ 

hậu 

11.  2015.05.06. 

Nghiên cứu đánh 

giá, lựa chọn và 

hoàn thiện các 

phương án cảnh 

báo, dự báo lũ 

phù hợp cho các 

đơn vị dự báo địa 

phương ở miền 

Bắc 

2015-

2017 

Trung 

tâm Dự 

báo 

KTTV 

quốc 

gia 

ThS. Nguyễn 

Tiến Kiên 

Điện thoại: 

0942716466 

Khu vực 

Tây 

Bắc, 

Việt 

Bắc, 

Đông 

Bắc, 

Đồng 

bằng 

Bắc Bộ 

Các Đài KTTV 

khu vực: Tây Bắc, 

Việt Bắc, Đông 

Bắc, Đồng bằng 

Bắc Bộ 

7/9/2016 Kết quả đề tài, nhiều vị trí dự báo 

được xây dựng mới các phương án 

dự báo, cảnh báo phù hợp với điều 

kiện dòng chảy hiện tại hoặc được 

bổ sung hoàn thiện với nguồn số 

liệu cập nhật, bổ sung thuyết minh 

phương án và công cụ tính toán.  

12.  TNMT.2016.05.0

2: Nghiên cứu 

xây dựng hệ 

thống hỗ trợ cảnh 

báo, dự báo chi 

tiết các cấp độ rủi 

ro thiên tai khí 

tượng cho khu 

vực Đồng bằng 

Bắc Bộ 

2016-

2018 

Đài 

KTTV 

khu 

vực 

Đồng 

bằng 

Bắc Bộ 

ThS. Nguyễn 

Văn Bảy 

 

Điện thoại: 

0912101742 

Các tỉnh 

Đồng 

bằng 

Bắc Bộ 

Đài KTTV khu 

vực Đồng bằng 

Bắc Bộ 

  Chi tiết hóa cấp độ RRTT do mưa, 

nắng nóng, rét đậm, rét hại đến cấp 

huyện của khu vực đồng bằng Bắc 

Bộ 

13.  TNMT.2016.06.0

9 “Nghiên cứu 

xây dựng mô 

hình tính toán 

trường động lực 

khu vực trong 

vùng sóng đổ 

2016-

2018 

Tổng 

cục 

Biển và 

Hải 

đảo 

Việt 

Nam 

Phùng Đăng 

Hiếu 

091.436.5198 

Nghệ 

An 

Bãi biển Cửa Lò - 

Nghệ An 

Đang 

thực hiện 

 Phần mềm tính toán trường thủy 

động lực khu vực trong vùng sóng 

đổ 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

phục vụ đánh giá 

dòng chảy nguy 

hiểm ven bờ; áp 

dụng thí điểm cho 

bãi biển Cửa Lò – 

Nghệ An” 

14.  TNMT.07.28: 

Nghiên cứu áp 

dụng tổ hợp 

phương pháp viễn 

thám, địa vật lý 

và địa chất thủy 

văn để xác định 

đới triển vọng 

chứa nước khu 

vực miền núi; thử 

nghiệm trên địa 

bàn tỉnh Thanh 

Hóa 

2012 -

2014 

Cục 

Viễn 

thám 

quốc 

gia 

ThS.Trần 

Tuấn Đạt 

ĐT; 

0983156866 

Thanh 

Hóa 

Huyện Bá 

thước,Tỉnh Thanh 

Hóa 

2014 Bản đồ khoanh vùng khu triển 

vọng đới chứa nước Huyện Bá 

Thước, tỉnh Thanh Hóa. 

02 Lỗ khoan thử nghiệm độ sâu 

800m, có nước bàn giao cho địa 

phương sử dụng. 

15.  TNMT.08.31 : 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn xây dựng, 

quản lý, khai thác 

thành phần dữ 

liệu không gian 

khung cấp tỉnh 

2014-

2016 

Cục 

Công 

nghệ 

thông 

tin và 

Dữ liệu 

TNMT 

Khuất Hoàng 

Kiên 

0983666909 

Thái 

Nguyên 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường Thái 

Nguyên  

2016 Phần mềm thử nghiệm cập nhật, 

quản lý và cung cấp dữ liệu không 

gian khung cấp tỉnh 

16.  TNMT.2015.08.0

7: Nghiên cứu, 

thiết kế, xây dựng 

phần mềm giám 

2015-

2017 

Cục 

Công 

nghệ 

thông 

Lê Minh 

Quang 

0974425042 

Nam 

Định 

Sở TNMT Nam 

Định 

Từ tháng 

6/2017 

Các chức năng của phần mềm đều 

hoạt động tốt, phục vụ hiệu quả cho 

việc quản trị, vận hành Trung tâm 

dữ liệu và hệ thống mạng tại Trụ sở 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

sát hệ thống 

mạng thông tin 

ngành tài nguyên 

và môi trường sử 

dụng giải pháp 

mã nguồn mở 

tin và 

Dữ liệu 

TNMT 

Bộ, tại Cục CNTT&DLTNMT 

cũng như tại Sở TN&MT Nam 

Định 

17.  2015.01.04. 

Nghiên cứu cơ 

sở khoa học 

ứng dụng 

phương pháp 

đánh giá đa chỉ 

tiêu (MCA) và 

GIS để phân 

hạng đất nông 

nghiệp theo 

quy định của 

Luật đất đai 

năm 2013 

2015

-

2017 

Tổng 

cục 

Quản 

lý đất 

đai 

ThS. Vũ Thị 

Nhung 

ĐT: 

0978001982 

Đắk 

Lắk, 

Bạc 

Liêu 

1.Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Lắk 

2.Chi cục quản 

lý đất đai tỉnh 

Bạc Liêu 

Tháng0

2-

06/201

7 

Thử nghiệm phương pháp 

đánh giá đa chỉ tiêu (MCA) và 

GIS để phân hạng đất nông 

nghiệp theo mục đích sử dụng 

đất:  

- Trung tâm công nghệ thông 

tin tài nguyên và môi trường 

Thái Bình: làm tài liệu tham 

khảo cho các cán bộ làm 

chuyên môn khi ứng dụng 

GIS, MCA trong quản lý đất 

đai 

- Văn phòng Đăng ký đất đai 

tỉnh Đắk Lắk: ứng dụng khi 

lựa chọn chỉ tiêu PHĐ, đánh 

giá chất lượng đất cho vùng 

đồi núi 

- Chi cục quản lý đất đai tỉnh 

Bạc Liêu: ứng dụng khi lựa 

chọn chỉ tiêu PHĐ, đánh giá 

chất lượng đất cho vùng ven 

biển 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

18.  TNMT.02.50.“

Nghiên cứu 

xác định lượng 

cung cấp thấm 

từ các hồ chứa 

nước lớn cho 

các tầng chứa 

nước ở Đông 

Nam Bộ bằng 

phương pháp 

mô hình số. Áp 

dụng thử 

nghiệm cho hồ 

Dầu Tiếng” 

2014

-

2015 

Liên 

đoàn 

Quy 

hoạch 

và 

Điều 

tra tài 

nguyê

n 

nước 

miền 

Nam 

TS. Ngô 

Đức Trân 

Bình 

Dương 

Áp dụng thử 

nghiệm cho hồ 

Dầu Tiếng 

Năm 

2015 

Xác định lượng cung cấp thấm 

từ các hồ  Dầu Tiếng chứa 

nước lớn cho các tầng chứa 

nướcbằng phương pháp mô 

hình số 

19.  TNMT.02.52.“

Nghiên cứu 

ứng dụng 

nguyên lý dòng 

chảy phụ thuộc 

tỷ trọng của 

nước và mô 

hình SeaWat 

để đánh giá và 

dự báo quá 

trình nhiễm 

mặn các tầng 

chứa nước ven 

2014

-

2015 

Trung 

tâm 

Cảnh 

báo và 

Dự 

báo 

tài 

nguyê

n 

nước 

Th.S Đặng 

Trần Trung 

Sóc 

Trăng 

Áp dụng thử 

nghiệm tại tỉnh 

Sóc Trăng 

Năm 

2015 

Đánh giá và dự báo quá trình 

nhiễm mặn các tầng chứa 

nước ven biển tại tỉnh Sóc 

Trăng 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

biển. Áp dụng 

thử nghiệm tại 

tỉnh Sóc 

Trăng” 
20.  TNMT.02.49. 

“Nghiên cứu 

phương pháp 

ước tính giá trị 

kinh tế sử dụng 

nước trong quy 

hoạch tài 

nguyên nước. 

Áp dụng thử 

nghiệm trên 

lưu vực sông 

Vệ” 

2014

-

2016 

Trung 

tâm 

Quy 

hoạch 

và 

Điều 

tra tài 

nguyê

n 

nước 

quốc 

gia 

ThS. 

Nguyễn 

Ngọc Hà 

Quảng 

Ngãi 

Thử nghiệm 

trên lưu vực 

sông Vệ 

Năm 

2016 

Ước tính giá trị kinh tế sử 

dụng nước trong quy hoạch tài 

nguyên nước cho lưu vực 

sông Vệ 

21.  TNMT.02.46. 

“Nghiên cứu 

cơ sở khoa học 

và thực tiễn 

xây dựng quy 

trình xác định 

khả năng 

chuyển nước 

giữa các lưu 

vực sông. Áp 

dụng thử 

2014

-

2016 

Trung 

tâm 

Kỹ 

thuật 

và Tư 

vấn 

tài 

nguyê

n 

nước 

ThS. Lê Thế 

Trung 

 Áp dụng thử 

nghiệm cho lưu 

vực sông Vu 

Gia - Thu Bồn 

Năm 

2016 

Xác định được khả năng 

chuyển nước giữa lưu vực 

sông sông Vu Gia - Thu Bồn 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

nghiệm cho 

lưu vực sông 

Vu Gia - Thu 

Bồn” 
22.  Nghiên cứu sự 

biến động của 

một số thành 

phần môi 

trường trong 

hoạt động khai 

thác khoáng 

sản bauxit (ứng 

dụng thử 

ngghiệm tạo 

một khu vực cụ 

thể) 

2013

-

2015 

Tổng 

cục 

Môi 

trườn

g 

TS. Nguyễn 

Quốc 

Khánh/0977

291965 

Lâm 

Đồng 

Khu vực xây 

dựng Tổ hợp 

Bauxit Nhôm 

Lâm Đồng, 

huyện Bảo 

Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng 

2013, 

2014 

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục 

vụ công tác theo dõi sự biến 

động của một số thành phần 

môi trường (lớp phủ mặt đất, 

cơ sở hạ tầng) khu vực có hoạt 

động khai thác bauxit thử 

nghiệm tại khu vực khai thác 

Bô xít Tân Rai, Huyện Ngọc 

Lâm, bao gồm việc thu thập, 

chuẩn hóa và tích hợp các lớp 

thông tin: Hiện trạng lớp phủ 

mặt đất, Lớp thông tin biến 

động lớp phủ mặt đất, Hiện 

trạng dân cư, Lớp thông tin 

biến động dân cư, Hiện trạng 

cơ sở hạ tầng, Lớp thông tin 

biến động cơ sở hạ tầng, Hiện 

trạng sử dụng đất, lớp phủ 

thực vật rừng, Bản đồ khoáng 

sản 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

23.  Xây dựng quy 

trình công 

nghệ địa vật lý 

hiện đại tìm 

kiếm nước 

ngầm trong 

những vùng 

khan hiếm 

nước ở chiều 

sâu lớn (thử  

nghiệm tại 

vùng Bình 

Thuận và Gia 

Lai) 

2014 

- 

2016 

Viện 

Khoa 

học 

Địa 

chất 

và 

Khoá

ng sản 

ThS. 

Nguyễn 

Tiên Phong, 

ĐT: 

0977499574 

Gia 

Lai 

Xã Hòa Thắng, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình 

Thuận và xã 

Bờ Ngoong, 

huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai 

2015 - 

2016 

Nghiên cứu thử nghiệm các 

phương pháp địa vật lý (từ, 

VLF, radar xuyên đất, đo sâu 

phân cực, đo sâu trường 

chuyển, đo sâu cọng hưởng từ 

hạt nhân) để xây dựng "Quy 

trình công nghệ đo đạc, thu 

thập và xử lý số liệu địa vật lý 

để tìm kiếm nước trong những 

vùng  khan hiếm nước ở chiều 

sâu lớn" phục vụ xây dựng Dự 

thảo 6 tiêu chuẩn quốc gia 

(TCVN) các phương pháp địa 

vật lý hiện đại trong tìm kiếm 

nước 
24.  Nghiên cứu 

khả năng giảm 

nhẹ ô nhiễm 

chất độc hoá 

học/dioxin của 

cỏ Vetiver-Áp 

dụng thử 

nghiệm tại sân 

bay Biên Hoà 

2014 

- 

2016 

Viện 

Khoa 

học 

Địa 

chất 

và 

Khoá

ng sản 

TS. Ngô Thị 

Thuý 

Hường, ĐT: 

0917709596 

Đồng 

Nai 

Sân bay Biên 

Hoà, Thành 

phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

2014 - 

2016 

Nghiên cứu, thiết kế các lô 

trồng thử nghiệm cỏ vetiver 

tại sân bay Biên Hòa dựa trên 

kết quả khảo sát thăm dò để 

xây dựng "Quy trình công 

nghệ trồng và chăm sóc cỏ 

Vetiver trong môi trường ô 

nhiễm nhẹ dioxin" và Lấy, 

phân tích hàm lượng chất độc 

hoá học/dioxin trong các loại 

mẫu đất,  sinh phẩm và phân 

tích vi sinh vật trong mẫu đất 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

phục vụ "Quy trình xử lý môi 

trường ô nhiễm nhẹ chất độc 

hoá học/dioxin bằng cỏ 

Vetiver" 
25.  Nghiên cứu 

biến động hình 

thái cửa sông 

Cổ Chiên dưới 

tác động thuỷ 

động lực 

2014

-

2016 

Viện 

Khoa 

học 

Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Biến 

đổi 

khí 

hậu 

Ths. 

Nguyễn Văn 

Hồng; Số 

điện thoại: 

0913613206 

Trà 

Vinh, 

Bến 

Tre. 

Sở TN&MT 

Trà Vinh, Bến 

Tre.  

Sở NN&PTNT 

Trà Vinh, Bến 

Tre 

Từ năm 

2016 

Nhiệm vụ góp phần thiết thực 

trong công tác quản lý và 

hoạch định chiến lược quản lý 

khu vực phù hợp cho hai tỉnh 

Bến Tre và Trà Vinh; 

-Giúp đánh giá tình hình bồi 

xói và xu hướng bồi xói khu 

vực nghiên cứu, từ đó giúp địa 

phương có các định hướng, 

giải pháp phòng chống, giảm 

thiểu mức độ bồi lắng, xói lở 

bảo vệ cửa sông Cổ Chiên 
26.  Nghiên cứu mô 

hình cộng đồng 

quản lý tài 

nguyên nước 

bền vững tại 

đồng bằng 

sông Cửu Long 

(nghiên cứu 

trường hợp hai 

tỉnh: Cà Mau 

và Hậu Giang). 

2015 

- 

2016 

Viện 

Khoa 

học 

Khí 

tượng 

Thủy 

văn và 

Môi 

trườn

g 

ThS. Phạm 

Ngọc Anh 

 

0983189918 

Cà 

Mau 

và Hậu 

Giang 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

các tỉnh Cà 

Mau và Hậu 

Giang 

2017 Phương pháp xây dựng bộ chỉ 

số đánh giá tính bền vững và 

rủi ro của các mô hình cộng 

đồng quản lý tài nguyên nước  

 Đề xuất các cơ chế, chính 

sách và các hình thức, mô 

hình cộng đồng quản lý tài 

nguyên nước bền vững ở hai 

tỉnh Cà Mau và Hậu Giang. 

 Góp ý hoàn thiện Khung 

hướng dẫn áp dụng mô hình 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

quản lý tài nguyên nước dựa 

vào cộng đồng cho 2 tỉnh Cà 

Mau và Hậu Giang đối với 5 

lĩnh vực 
27.  Nghiên cứu 

xây dựng công 

nghệ dự báo lũ 

và cảnh báo 

ngập lụt cho 

các sông chính 

tỉnh Bình Định 

và Khánh Hòa 

2014-2016 

2014

-

2016 

Trung 

tâm 

Dự 

báo 

KTT

V 

quốc 

gia 

TS. Đặng 

Thanh Mai, 

Điện thoại: 

0947109558 

Bình 

Định 

1. Đài KTTV 

khu vực Nam 

Trung Bộ 

2. Trung tâm 

KTTV tỉnh 

Bình ĐỊnh 

 Phần mềm công nghệ cảnh 

báo, dự báo quá trình lũ, ngập 

lụt trên các sông Lại Giang, 

sông Kôn, Cái Nha Trang và 

Cái Ninh Hòa: Công nghệ tự 

động, linh hoạt, hoạt động tốt. 

Công nghệ được chuyển giao 

cho Đài KTTV khu vực Nam 

Trung Bộ, Trung tâm KTTV 

tỉnh  Bình Định đảm bảo yêu 

cầu dự báo tác nghiệp 
28.  Nghiên cứu, 

xây dựng công 

nghệ dự báo 

dòng chảy mùa 

cạn và cảnh 

báo hạn hán, 

xâm nhập mặn 

phục vụ vận 

hành điều tiết 

liên hồ chứa hệ 

thống sông Vu 

Gia - Thu Bồn 

2015

-

2017 

KTT

V khu 

vực 

Trung 

Trung 

Bộ 

ThS. Đinh 

Phùng Bảo 

 

Điện thoại: 

0913422651 

 Thử nghiệm dự 

báo cho lưu 

vực sông Vu 

Gia - Thu Bồn 

 Công nghệ dự báo dòng chảy 

mùa cạn, cảnh báo hạn và 

nguy cơ xâm nhập mặn khu 

vực hạ du hệ thống sông Vu 

Gia – Thu Bồn được tích hợp 

trên máy tính hệ điều hành 

Windows sẽ giúp cho ca dự 

báo tiết kiệm được thời gian, 

giúp dự báo viên có cái nhìn 

tổng quan hơn về tình hình 

diễn biến xâm nhập mặn theo 

không gian và thời gian đã 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

trong mùa cạn qua có thể diễn ra trong thời 

gian sắp tới 

29.  Nghiên cứu cơ 

sở khoa học để 

đề xuất quy 

trình phân 

vùng rủi ro ô 

nhiễm môi 

trường biển 

ven bờ; áp 

dụng thử 

nghiệm cho 

vịnh Đà Nẵng 

2015

-

2017 

Viện 

Nghiê

n cứu 

biển 

và 

 hải 

đảo, 

Tổng 

cục 

Biển 

và Hải 

đảo 

Việt 

Nam 

Phạm Ngọc 

Sơn 

Đà 

Nẵng 

Vịnh Đà Nẵng Từ 

ngày 

15/11/2

016 

Xây dựng được Thông tư 

26/2016/TT-BTNMT 

30.  TNMT.2016.0

6.11 "Nghiên 

cứu ứng dụng 

công nghệ GIS 

và viễn thám 

phục vụ quy 

hoạch tổng thể 

khai thác, sử 

dụng bền vững 

2016

-

2018 

Viện 

Nghiê

n cứu 

biển 

và 

 hải 

đảo, 

Tổng 

cục 

Lê Đức 

Dũng 

096.532.928

6 

Cà 

Mau - 

Kiên 

Giang 

Vùng bờ Cà 

Mau - Kiên 

Giang 

Đang 

thực 

hiện 

Bộ CSDL về khai thác, sử 

dụng tài nguyên vùng bờ khu 

vực Cà Mau - Kiên Giang; 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

tài nguyên 

vùng bờ Cà 

Mau – Kiên 

Giang" 

Biển 

và Hải 

đảo 

Việt 

Nam 
31.  TNMT.07.27:S

ử dụng ảnh vệ 

tinh đa thời 

gian để đánh 

giá biến động 

một số đối 

tượng có ảnh 

hưởng đến biến 

động đường bờ 

và ảnh hưởng 

của nó đến 

diễn biến 

đường bờ biển 

vùng bán đảo 

Cà Mau 

6/20

12 -

6/20

14 

Trung 

tâm 

Viễn 

thám 

quốc 

gia 

(Nay 

là Cục 

Viễn 

thám 

quốc 

gia) 

ThS. Lưu 

Thị Phương 

Mai 

ĐT: 

0915019757 

Cà 

Mau 

Tỉnh Cà Mau 2013 1.Bình đồ ảnh vệ tinh các thời 

điểm khu vực bờ biển Cà Mau 

2. Bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất ven biển Cà Mau 

1:50.000; 3. Bản đồ hiện trạng 

rừng ngập mặn bán đảo Cà 

Mau 1:50.000 

4. Bản đồ hàm lượng chất lơ 

lửng trên bề mặt nước biển 

vùng ven bờ bán đào Cà mau. 

5.Bản đồ biến động đường bờ 

ven biển bán đảo Cà Mau. 

32.  TNMT.07.35.

Nghiên cứu kết 

hợp công nghệ 

viễn thám và 

mô hình thủy 

lực xây dựng 

kịch bản tài 

6/20

12 -

6/20

14 

Trung 

tâm 

Viễn 

thám 

quốc 

gia 

(Nay 

TS. Lê 

Quốc Hưng 

ĐT; 

0914486663 

Quảng 

Nam 

Sông Bung, 

Quảng Nam 

2015 Thử nghiệm cho 3 kịch bản tài 

nguyên nước cho các hồ chứa 

trong các trường hợp: chưa có 

đập, có đập và vỡ đập, vỡ đập 

tuần tự từ cao xuống thấp, chỉ 

xét đến hồ đập trên dòng 

chính sông BUNG với các hồ 
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TT Tên đề tài Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổ 

chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành 

phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

 

Thời 

gian thử 

nghiệm 

Kết quả thử nghiệm 

nguyên nước 

các hồ chứa 

trong trường 

hợp sự cố 

là Cục 

Viễn 

thám 

quốc 

gia) 

đã hoàn thành. 

33.  TNMT.2017.0

9.05: Nghiên 

cứu đề xuất 

giải pháp chia 

sẻ, khai thác 

thông tin, dữ 

liệu quản lý 

nhà nước trên 

Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường 

2017

-

2019 

Cục 

Công 

nghệ 

thông 

tin và 

Dữ 

liệu 

TNM

T 

Vũ Hoàng 

Hải 

0918 946 

846 

Ninh 

Thuận 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

tỉnh Ninh 

Thuận  

 

1/2018-

12/201

8 

Triển khai Hệ thống chia sẻ, 

khai thác thông tin, dữ liệu 

quản lý nhà nước trên Cổng 

thông tin điện tử Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA 

ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM TẠI CÁC TỈNH KHU VỰC PHÍA BẮC  
 
TT Tên đề tài Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

Kết quả thử nghiệm 
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TT Tên đề tài Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

Kết quả thử nghiệm 

1.  BĐKH.01/16-20: Nghiên 

cứu, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến phục vụ sản xuất 

nông nghiệp cho các vùng 

đồi núi Bắc Trung Bộ 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu 

12/2016 

-  

12/2019 

Trường 

Đại học 

Hồng 

Đức 

TS. Phạm 

Thị Thanh 

Hương 

Thanh Hóa Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn Thanh Hóa 

Mô hình  trình diễn tích 

hợp các công nghệ tiên 

tiến cho vùng đồi núi 

Thanh Hóa 

2.  BĐKH.02/16-20: Nghiên 

cứu xây dựng, thử nghiệm 

mô hình cộng đồng làng 

xã cacbon thấp, chống 

chịu cao nhằm ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại 

khu vực nông thôn đồng 

bằng Bắc Bộ 

29/12/2016 

-  

T12/2019 

Trung 

tâm Động 

lực học 

thủy khí 

môi 

trường 

PGS. TS 

Nguyễn Văn 

Nội 

Hà Nội, 

Nam Định 

1/ Lam Điền, 

huyện Chương 

Mỹ, Hà Nội. 

2/ Hải Đông, 

huyện Hải Hậu, 

Nam Định. 

Hệ thống chuyển hoá chất 

thải chăn nuôi thành khí 

sinh học tại xã Lam Điền, 

huyện Chương Mỹ, Hà 

Nội; hoàn thiện mô hình 

quản lý chất thải rắn nông 

thôn tại xã Hải Đông, 

huyện Hải Hậu, Nam 

Định; 

3.  BĐKH.03/16-20: Nghiên 

cứu các biện pháp quản lý 

cây trồng tổng hợp nhằm 

hạn chế ảnh hưởng của 

hạn hán do biến đổi khí 

hậu ở vùng ven biển miền 

Trung 

29/12/2016 

-  

T12/2019 

Trung 

tâm 

Nghiên 

cứu quan 

trắc và 

Mô hình 

hóa môi 

trường 

ThS. Nguyễn 

Quốc Việt 

Hà Tĩnh, 

Quảng Trị, 

Quảng Nam 

Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn các tỉnh Hà 

Tĩnh, Quảng Trị, 

Quảng Nam 

Dự kiến sẽ xây dựng thành 

công 03 mô hình quản lý 

cây trồng tổng hợp giảm 

tác hại của hạn hán tại 

vùng đất ven biển các 

huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh; 

Triệu Phong, Quảng Trị và 

Thăng Bình, Quảng Nam. 
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TT Tên đề tài Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

Kết quả thử nghiệm 

4.  BĐKH.09/16-20: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học, đề 

xuất đổi mới phương pháp 

luận và ứng dụng công 

nghệ trong công tác quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất nhằm  góp phần quản 

lý, sử dụng tài nguyên đất 

hiệu quả, bền vững. 

29/12/2016 

-  

T12/2019 

Viện 

Nghiên 

cứu quản 

lý đất đai 

TS. Nguyễn 

Đắc Nhẫn 

Nam Định Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Nam Định; Ủy ban 

nhân dân huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam 

Định 

Công nghệ hiện đại xây 

dựng quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất, bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất, bản đồ 

tiềm năng đất đai, bản đồ 

định hướng sử dụng đất, 

bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất huyện Hải Hậu, tỉnh 

Nam Định. 

5.  BĐKH.10/16-20: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

hiện đại trong xây dựng 

mô hình quản lý biến 

động tài nguyên; hoàn 

thiện công cụ quản lý và 

nâng cao năng lực giám 

sát biến động sử dụng đất. 

29/12/2016 

-  

T12/2019 

Viện 

Khoa học 

đo đạc và 

bản đồ 

TS. Nguyễn 

Phi Sơn 

Quảng Ninh Sở TN&MT 

Quảng Ninh và 

phòng TN&MT 

TP Uông Bí. 

Mô hình, quy trình công 

nghệ quản lý biến động 

đảm bảo sử dụng hiệu quả 

tài nguyên trên địa bàn 

thành phố Uông Bí, Quảng 

Ninh. 

6.  BĐKH.23/16-20: Nghiên 

cứu xác lập bộ tiêu chí 

đánh giá tính bền vững 

vùng ven biển Việt Nam, 

thử nghiệm ứng dụng cho 

một vùng điển hình và đề 

xuất giải pháp nhân rộng 

25/8/2017 

-  

T8/2020 

Viện 

Nghiên 

cứu địa 

môi 

trường và 

thích ứng 

biến đổi 

khí hậu 

TS. Nguyễn 

Đình Thái 

Quảng Ninh Ủy ban nhân dân 

các tỉnh Quảng 

Ninh,  

Hà Tĩnh, Bình 

Thuận. 

Bộ tiêu chí và chỉ tiêu 

đánh giá cho vùng ven 

biển vịnh Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh; huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh; thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận và đánh giá khả 

năng nhân rộng. 
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TT Tên đề tài Thời gian 

thực hiện 

Tổ chức 

chủ trì 

Chủ nhiệm 

đề tài/ 

Số ĐT 

Tỉnh/ 

Thành phố   

Địa chỉ áp dụng  

thử nghiệm tại 

địa phương 

Kết quả thử nghiệm 

7.  BĐKH.28/16-20: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học và 

thực tiễn xây dựng và 

hoàn thiện khung cơ sở dữ 

liệu môi trường quốc gia 

và xây dựng cơ sở dữ liệu 

môi trường theo chuyên 

ngành. Thử nghiệm ứng 

dụng và xây dựng cơ sở 

dữ liệu môi trường cho 

một chuyên ngành 

25/8/2017 

-  

T8/2020 

Trung 

tâm Công 

nghệ phần 

mềm và 

GIS 

KS. Nguyễn 

Bảo Trung 

Vĩnh Phúc, 

Quảng Ninh 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Vĩnh Phúc; 

- Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh 

Quảng Ninh. 

Khung cơ sở dữ liệu môi 

trường cho lớp thông tin 

quan trắc môi trường tại 

Vĩnh Phúc và Quảng Ninh. 

 

 


