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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

- Chính phủ đã ban hành “Nghị định về hoạt động viễn thám” số 

03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019. 

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành “Chiến lược phát triển viễn thám 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn năm 2040” số 149/2019/QĐ-TTg ngày 01 

tháng 02 năm 2019: Đang lập kế hoạch và giám sát việc thực hiện chiến lược 

đến các Sở, ngành, địa phương. 

- Xây dựng 04 Thông tư: Hiện nay đang trình Bộ ban hành các Thông tư: 

(1) Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công bố siêu dữ liệu viễn thám 

quốc gia; (2) Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000; 

(3) Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám. 

+ Đang sửa chữa ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính đối với 

“Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn 

thám”. 

- Rà soát các văn bản QPPL viễn thám để thống nhất với Nghị định 

03/2019/NĐ-CP; ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính viễn thám. 

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố cơ sở dữ liệu 

Cục Viễn thám quốc gia đã xây dựng được cổng thông tin điện tử CSDL 

viễn thám quốc gia tại địa chỉ //csdlvtqg.gov.vn1 và tiến hành công bố siêu dữ 

liệu viễn thám quốc gia thường xuyên trên cổng thông tin điện tử của Cục Viễn 

thám quốc gia. Siêu dữ liệu ảnh viễn thám có thể tra cứu trên trang cổng thông 

tin điện tử của Cục viễn thám quốc gia theo địa chỉ http://rsc.gov.vn. 

3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám và tình hình thu nhận 

dữ liệu viễn thám 

Năm 2019 Cục Viễn thám quốc gia đã có công văn số 21/VTQG-

CSHTVT ngày 09 tháng 01 năm 2019 về tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế 

                   
1 Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn thám quốc gia đã chuẩn hóa và biên tập thông tin siêu dữ 

liệu của 8000 file ảnh và 10000bình đồ ảnh viễn thám đưa thông tin lên cổng thông tin điện tử csdlvtqg.gov.vn 

để phục vụ tra cứu và tìm kiếm trên mạng internet. 
 

http://rsc.gov.vn/
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hoạch thu nhận ảnh viễn thám năm 2019 gửi tới các Bộ, ngành, địa phương 

trong cả nước. Đến thời điểm hiện tại, Cục đã nhận được 27 văn bản trả lời của 

các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường trên tổng số 

120 văn bản được gửi đi, trong đó có 13 công văn có nhu cầu sử dụng dữ liệu 

ảnh viễn thám độ phân giải cao năm 2019 với số lượng ước tính cần thu nhận là 

rất lớn lên đến khoảng 1.716 cảnh ảnh.  

Từ ngày 20/12/2018 đến ngày 19/05/2019, Cục Viễn thám Quốc gia đã 

xây dựng được 05 đơn hàng định kỳ và 02 đơn hàng bổ sung hàng năm tổng số 

cảnh ảnh thu được là 3.287 cảnh ảnh (tương đương với khoảng 1.644 cặp cảnh 

ảnh toàn sắc và đa phổ), trong đó số cảnh ảnh sạch (có độ che phủ mây nhỏ hơn 

hoặc bằng 10%) là 866 cảnh (tương đương với 433 cặp cảnh ảnh toàn sắc và đa 

phổ), chiếm tỉ lệ 26,4% trên tổng số cảnh thu được. Số cảnh ảnh thuộc đơn hàng 

của Cục Viễn thám quốc gia là 918 cảnh ảnh (tương đương với khoảng 459 cặp 

cảnh ảnh toàn sắc và đa phổ). Số cảnh ảnh sạch đáp ứng đơn hàng là 186 cảnh 

ảnh, chiếm 20,3% tổng số cảnh ảnh sạch thu được. Số ảnh còn lại phục vụ các 

yêu cầu khác như quốc phòng an ninh, theo dõi thiên tai và kiểm định, đánh giá 

hoạt động của hệ thống. 

Thực tế kết quả thu - chụp ảnh VNREDSat-1 trong 6 tháng đầu năm 2019 

cho thấy, nếu chỉ sử dụng vệ tinh VNREDSat-1 thì sẽ chỉ đáp ứng được một 

phần nhỏ nhu cầu về dữ liệu viễn thám, nhất là ở phần đất liền. Hơn nữa, đối với 

nhiều khu vực như Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ thời gian chụp ảnh với thời 

tiết thuận lợi chỉ còn rất ngắn (1 - 2 tháng), nên số ảnh sạch dự kiến thu được 

cũng sẽ rất ít. Do đó, việc bổ sung dữ liệu cho những khu vực chưa có hoặc khó 

có thể chụp đủ ảnh là hết sức khó khăn. 

Dữ liệu viễn thám và sản phẩm viễn thám thu thập và lưu trữ trong 6 

tháng đầu năm 2019 được cấp cho các đơn vị trong Cục phục vụ thực hiện các 

dự án thử nghiệm và các đơn vị ngoài Cục thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học và các nhiệm vụ chuyên môn. 

4. Xây dựng báo cáo giám sát thường xuyên và giám sát nhanh  

Cục đang thực hiện các nhiệm vụ giám sát một số vùng biển, đảo trọng 

điểm xa bờ bằng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo 

đảm an ninh quốc phòng, giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm 

miền Trung bằng công nghệ viễn thám; giám sát các thông số môi trường biển, 

hải đảo về hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối và trường nhiệt độ bằng công 

nghệ viễn thám; giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám. 

Tổ công tác theo dõi thông tin thiên tai để kích hoạt yêu cầu thu ảnh từ 

các vệ tinh Rada và quang học trong hệ thống khi có thiên tai xảy ra; thực hiện 

chuẩn bị thông tin nền và các mẫu sản phẩm về bản đồ và báo cáo nhanh trong 

trường hợp thiên tai ngập lụt; chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực thực hiện 

nhiệm vụ giám sát ngập lụt do bão và mưa lớn khi có yêu cầu của các cơ quan 

quản lý. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông 

tin về thời tiết, báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo Trung Ương về 

phòng, chống thiên tai để xác định những diễn biến thời tiết có thể gây mưa, 

ngập hay bão, lũ để báo cáo Lãnh đạo Cục chỉ đạo xử lý. 
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 Chủ động phối hợp với Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng chống 

thiên tai thuộc Tổng cục Phòng chống thiên tai đánh giá nguy cơ, khu vực xảy ra 

thiên tai để tiến hành đặt gửi yêu cầu cung cấp ảnh giám sát thiên tai cho cơ 

quan quản lý thảm họa thiên tai Châu Á - Thái Bình Dương Sentinel Asia. 

Các nhiệm vụ cụ thể đã thực hiện công tác phân tích báo cáo nhanh trong 

6 tháng đầu năm 2019 bao gồm: Báo cáo phân tích biến động bãi cát khu vực 

Cửa Đại; báo cáo sự biến đổi màu nước sông khu vực Thị xã Long Mỹ, Hậu 

Giang ra sông nước Đục và sông Cái.  

5. Công tác quản lý nhà nước về viễn thám tại địa phương 

Sau khi thành lập Cục Viễn thám quốc gia, Cục đã tham gia trong xây 

dựng và đề xuất các nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương được Bộ đưa vào 

Thông Tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV. Cục đã tích cực, chủ động 

phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác quản lý nhà 

nước và đẩy mạnh ứng dụng viễn thám ở địa phương. 

Trong tháng 5 và 5 tháng năm 2019, Đoàn kiểm tra của Cục đã triển khai 

kiểm tra tình hình quản lý hoạt động viễn thám tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Nam và triển khai 

Nghị định về hoạt động viễn thám; Cục cũng làm việc với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Tây Ninh, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh 

về xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám. Các 

Sở TNMT đã bước đầu triển khai công tác quản lý nhà nước về viễn thám thông 

qua việc tổng hợp nhu cầu ảnh viễn thám, quản lý các hoạt động ứng dụng viễn 

thám và xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám ở địa 

phương. 

6. Việc thực hiện các đề án, dự án nhiệm vụ chuyên môn 

* Nhiệm vụ Chính phủ 

Nhiệm vụ chuyển tiếp: 

- Dự án “Giám sát một số vùng biển, đảo trọng điểm xa bờ bằng công 

nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc 

phòng”: Đang triển khai theo kế hoạch. 

- Đề án: “Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác 

đông đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Đồng bằng Sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền 

vững tài nguyên nước dưới đất” do Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì, Cục 

Viễn thám quốc gia là đơn vị phối hợp: Đang triển khai theo kế hoạch. 

- Dự án “Điều tra khảo sát bổ sung, xây dựng bản đồ dị thường động lực 

các vùng biển Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng”: 

Đang triển khai theo kế hoạch. 

* Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ 

Các dự án chuyển tiếp: 
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- Dự án “Hiện chỉnh BĐĐH quốc gia tỷ lệ 1/50.000 bằng ảnh viễn thám 

(Khu vực Biên giới Việt - Trung, Tây Bắc và Khu vực Nghệ An-Thanh Hóa)”: 

Đang triển khai theo kế hoạch. 

- Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia”: Đang triển khai 

theo kế hoạch. 

- Dự án “Giám sát xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm miền 

Trung bằng công nghệ viễn thám”: Đang triển khai theo kế hoạch. 

- Dự án “Kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2016 trong lĩnh vực sử dụng 

đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF) phục vụ xây dựng các báo 

cáo quốc gia và đóng góp của Việt Nam cho công ước khí hậu”: Đang chờ ý 

kiến của Bộ về việc xin điều chỉnh Dự án và triển khai theo kế hoạch. 

- Dự án “Điều tra, lập bản đồ đặc trưng nguồn nước liên quốc gia - Giai 

đoạn 1: Lưu vực sông Hồng”: Đang triển khai thực hiện. 

- Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá tác động môi trường do hoạt động nạo vét, 

duy tu tuyến luồng kết hợp tận thu khoáng sản trên địa bàn khu vực miền Trung 

và đề xuất giải pháp kiểm soát”, nhiệm vụ do Tổng Cục Môi trường chủ trì, Cục 

Viễn thám quốc gia là đơn vị phối hợp thực hiện: Đang triển khai theo kế hoạch. 

- Dự án “Điều tra, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng 

môi trường biển và hải đảo”, nhiệm vụ do Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

chủ trì, Cục Viễn thám quốc gia là đơn vị phối hợp thực hiện: Đang triển khai 

theo kế hoạch. 

* Nhiệm vụ mở mới 

- Đề án “Giám sát tài nguyên và môi trường bằng công nghệ viễn thám”: 

Đang triển khai thực hiện. 

- Dự án “Bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ khu vực các 

tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ (từ Thừa Thiên Huế trở ra)”. 

7. Nhiệm vụ đầu tư phát triển 

- Dự án “Xây dựng trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý ảnh 

vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN - Ấn Độ: Đang đợi Quốc hội xét đưa 

dự án vào danh mục đầu tư công trong hạn giai đoạn 2016 - 2020 và bố trí vốn 

đầu tư bổ sung trong kế hoạch 2019 thực hiện công tác thu hồi và chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án. Hiên Cục đang hỗ trợ đối tác của Ấn 

Độ thực hiện khoan khảo sát địa chất tại địa điểm xây dựng dự án tại Bình 

Dương. 

- Dự án “Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi trường cho Cục 

Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn Tiến Dũng”: Hiện tại, Cục đang triển khai 

theo kế hoạch, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kiểm tra và 

đôn đốc tiến độ thi công hàng tuần: Kỹ thuật thực hiện đã đổ được móng tòa 

nhà, giải phóng mặt bằng khu vực 2 ha để phục vụ san nền; đang triển khai thực 

hiện gói cải tạo, sửa chữa hàng rào. 

8. Nhiệm vụ đặc thù 
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- Nhiệm vụ: “Bảo trì trạm thu ảnh viễn thám”: Hiện Cục đã có công văn 

trình Bộ để xin chủ trương phê duyệt Nhiệm vụ. 

- Đề án: “Giám sát các thông số môi trường biển, hải đảo về hàm lượng 

diệp lục, hàm lượng muối và trường nhiệt độ bằng công nghệ viễn thám”: Đã có 

quyết định phê duyệt của Bộ số 3894/QĐ- BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018. 

Tuy nhiên hiện tại, Bộ đang cho dừng không thực hiện Đề án. 

- Xây dựng 01 Định mức Kinh tế kỹ thuật: “Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ 

liệu viễn thám quốc gia”: Hiện đang tiến hành theo đúng kế hoạch. 

II. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Tiếp tục rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đã có 

hiệu lực; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp 

luật về viễn thám tới các tổ chức và cá nhân có liên quan thông qua các đề án, 

dự án nhiệm vụ chuyên môn; hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển viễn thám tại các Bộ, ngành, địa phương. 

Tăng cường hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành 

phố trong quản lý nhà nước và ứng dụng viễn thám phục vụ công tác quản lý tài 

nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thủ tục trình Bộ ban hành 01 Thông tư: 

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn 

thám. 

Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất xây dựng quy trình cung cấp dữ liệu viễn 

thám, xây dựng dịch vụ công về viễn thám, hướng dẫn về xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch phát triển ứng dụng viễn thám; triển khai thực hiện dự án xây dựng 

CSDL viễn thám quốc gia bảo đảm đồng bộ và thống nhất với CSDL tài nguyên 

môi trường. 

Tiếp tục hoàn thiện quy trình giám sát, giám sát nhanh bằng viễn thám; 

giám sát các biến động khu vực biên giới quốc gia, các đảo xa bờ, các khu vực ô 

nhiễm, biến động nguồn nước. Chủ động xây dựng kế hoạch giám sát nhanh các 

hiện tượng, sự cố bất thường phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo 

Bộ. 

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ, các quy chế về công tác kế 

hoạch, tài chính, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, quản lý công chức, viên 

chức, người lao động; xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn 

thể để hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và bảo đảm thực hiện dân chủ 

trong mọi hoạt động của Cục. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực triển khai một số dự 

án với Ấn Độ, các nước ASEAN, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên bang 

Nga… 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao 
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động, tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, lề 

lối làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc 

Cục./. 

 
 

CỤC VIỄN THÁM QUỐC GIA 

 


