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Báo cáo tham luận 

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 và định 

hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TS. TRẦN BÌNH TRỌNG 

Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong thời gian qua đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, số 

lượng công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học ngành TN&MT 

được đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới không ngừng tăng 

lên. Các công trình khoa học của các nhà khoa học cũng đã giành được nhiều 

giải thưởng khoa học có giá trị.  

Báo cáo tham luận “Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 

2011-2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và Môi trường” 

tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

qua hai giai đoạn: giai đoạn từ năm 2011 - 2015 và giai đoạn từ năm 2016 – 

2020. Cụ thể như sau: 

I. Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2021 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

a. Giai đoạn từ năm 2011 – 2015 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì quản lý, thực hiện 02 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Khoa học và công nghệ 

phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”, mã số 

KHCN-BĐKH/11-15; “Nghiên cứu khắc phục hậu quả lâu dài chất độc 

dacam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh đối với môi trường và sức khỏe 

con người Việt Nam”, mã số KHCN-33/11-15 và 07 Chương trình KH&CN 

trọng điểm cấp Bộ”: 

(1). Chương trình TNMT.01/10-15: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực 

tiễn nhằm hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quản lý Nhà nước về đất đai, đảm 

bảo sử dụng đất hiệu quả, hài hòa giữa các lợi ích, phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững và bảo vệ môi trường”.  

(2). Chương trình TNMT.02/10-15: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ 

phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp 

ứng nhu cầu nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước giai đoạn 2010-2015”.  

(3). Chương trình TNMT.03/10-15: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ 

nhằm nâng cao năng lực điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản, đánh giá giá trị 

kinh tế khoáng sản và bảo tồn di sản địa chất phục vụ phát triển bền vững đất 

nước giai đoạn 2010- 2015”.  

(4). Chương trình TNMT.04/10-15: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 

công nghệ phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam giai đoạn 2010-

2015”.  
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(5). Chương trình TNMT.05/10-15: “Nghiên cứu khoa học và công nghệ 

nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo các hiện tượng khí tượng thủy văn 

nguy hiểm và phục vụ về khí tượng thủy văn ở các địa phương giai đoạn 2010-

2015”.  

(6). Chương trình TNMT.06/10-15: "Nghiên cứu khoa học và công nghệ 

phục vụ quản lý tổng hợp, thống nhất về biển và hải đảo Việt Nam giai đoạn 

2010 - 2015".  

(7). Chương trình TNMT.07/10-15 “Nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra 

cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trƣờng phục vụ phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”.  

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ còn được phê duyệt chủ trì thực hiện các 

nhiệm vụ độc lập cấp quốc gia và hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư. 

Kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các 

Chương trình đã đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi 

Luật Đất đai năm 2003; đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống 

pháp luật đất đai liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, 

xây dựng các giải pháp giải quyết một số vấn đề còn bất cập về cơ chế, chính 

sách đất. Cung cấp cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hệ thống văn bản pháp 

luật về tài nguyên nước phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ và phát triển 

bền vững tài nguyên nước quốc gia; Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề 

xuất và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật; phục vụ trực tiếp cho việc xây 

dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về môi trường như: Luật 

Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản dưới luật, luận cứ 

khoa học phục vụ xây dựng các Chiến lược, Quy hoạch dài hạn phát triển lĩnh 

vực môi trường; đóng góp cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng Luật tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo; góp phần xây dựng hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật về Đo đạc bản đồ; đề xuất cơ chế quản lý hiệu quả công tác đo 

đạc và bản đồ từ Trung ương đến địa phương.  

Giai đoạn 2010-2015 đã có 20 đề tài phục vụ xây dựng và ban hành Luật; 

có 15 đề tài cung cấp cơ sở để ban hành Nghị định và 64 đề tài xây dựng các 

Thông tư các loại. Một số kết quả nghiên cứu của các Chương trình là cơ sở 

khoa học phục vụ cho triển khai các đề án, dự án sự nghiệp của Bộ, phục vụ 

công tác điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. Kết quả nghiên cứu phục 

vụ thiết thực cho việc xây dựng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, quy định, 

quy phạm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, phục vụ công tác điều tra 

cơ bản, quản lý về tài nguyên và môi trường. Tổng số đã xây dựng, trình cấp có 

thẩm quyền công bố 85 TCVN; ban hành 46 QCVN thuộc các lĩnh vực môi 

trường, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; Kết quả 

nghiên cứu đã góp phần đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Bộ; tăng 

cường hợp tác giữa các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ; tăng cường hội nhập quốc 

tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ, công tác quản lý nhà nước và điều 
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tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. Việc triển khai 07 Chương trình khoa 

học và công nghệ cấp Bộ đã thu hút được hàng ngàn cán bộ tham gia, trong đó 

có hàng trăm cán bộ có trình độ trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, phó giáo sư, giáo 

sư và 199 cơ quan đơn vị gồm đơn vị thực hiện, các cơ quan phối hợp và cả các 

sở, ban, ngành địa phương) tham gia thực hiện. 

b. Giai đoạn 2016-2020 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì giai đoạn tiếp theo của 

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia KHCN-BĐKH/16-20 “Khoa 

học và Công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi 

trường giai đoạn 2016-2020”; 08 Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ: 

 (1). Chương trình TNMT.01/16-20: 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. 

 (2). Chương trình TNMT.02/16-20: 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.  

 (3). Chương trình TNMT.03/16-20: 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.  

 (4). Chương trình TNMT.04/16-20: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa 

học và công nghệ trong quản lý và bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020.  

 (5). Chương trình TNMT.05/16-20: 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.  

 (6). Chương trình TNMT.06/16-20: Khoa học và công nghệ về quản lý 

tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo giai đoạn 2016 -2020.  

 (7). Chương trình TNMT.07/16-20: Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học, 

ứng 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.  

 (8). Chương trình TNMT.08/16-20: 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. 

- Giai đoạn này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai 410 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ theo 08 chương trình trọng điểm cấp bộ và các đề 

tài độc lập nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ, điều 
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tra cơ bản về tài nguyên và môi trường. Các kết quả nổi bật đạt được của 

Chương trình KH&CN giai đoạn 2016-2020 có thể kể đến như sau: 

(1). Về Nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thiện chính sách, pháp luật về 

tài nguyên và môi trường: Đã nghiên cứu để phục vụ xây dựng các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn, quy định kỹ thuật trong các lĩnh vực của Bộ. Cung cấp cơ sở khoa 

học, cơ sở thực tiễn để từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Bộ. Phân tích, đánh giá, đề xuất các 

nội dung cần sửa đổi trong các Luật; 

(2) Về Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong 

công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo 

tài nguyên và môi trường.  

(3). Về Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng 

phục vụ công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường: 

Thông qua các nghiên cứu đã chế tạo được một số thiết bị, máy móc phục vụ 

điều tra cơ bản, quan trắc trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản, Lĩnh vực Biển 

và Hải đảo, Lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, sử dụng các thiết bị không người lái 

gắn các đầu đo phục vụ điều tra, quan trắc phù hợp với điều kiện của Việt Nam; 

(4). Về Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài 

nguyên tái tạo; tái chế, tái sử dụng rác thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở 

Việt Nam:  Bước đầu có các nghiên cứu về lựa chọn, chuyển giao, phát triển và 

ứng dụng công nghệ xử lý, tái sử dụng chất thải; phòng ngừa, giảm thiểu ô 

nhiễm; cải tạo, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường. Các công nghệ ứng 

dụng vật liệu polyme xốp-cấu trúc nano, trong xử lý nước thải chứa kim loại 

nặng; Sử dụng biến tính ống nano carbon và ứng dụng hấp phụ các hợp chất hữu 

cơ BTEX gây ô nhiễm trong không khí, công nghệ xử lý, tái sử dụng chất thải từ 

các trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung  

(5). Về Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ 

điện tử: Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trực tiếp cho Bộ Tài nguyên 

và Môi trường trong quản lý và điều hành, bao gồm: Cơ sở dữ liệu ngành, Hệ 

thống hồ sơ công việc, hệ thống họp trực tuyến, Hội đồng họp trực tuyến. 

 (6) Góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác 

nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ 

(7) Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài 

nguyên và môi trường nói riêng, trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói 

chung. 
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Việc triển khai 08 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đã thu hút 

được 3.724 cán bộ tham gia, gồm 497 Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, 2.015 Thạc 

sỹ và 1212 đại học, cao đẳng. 

2. Hoạt động Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Để quản lý hoạt động Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ TNMT đã có 

Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016, sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 

số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05/7/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ TNMT. 

Bộ TNMT đã thẩm tra, trình Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn 

quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ; Bộ TNMT cũng đã thẩm tra, trình Bộ 

Khoa học và Công nghệ thẩm định để Bộ TNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (QCVN). Tổng số đã có 34 QCVN được Bộ TNMT ban hành trong giai 

đoạn 2012 - 2015, trong giai đoạn 2016 - 2020 đã ban hành 10 QCVN. 

3. Thông tin khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường  

Hoạt động công nghệ thông tin ngành tài nguyên môi trường được quan 

tâm đầu tư và đẩy mạnh, nhất là từ khi thành lập Cục Công nghệ thông tin; bước 

đầu đã đáp ứng yêu cầu đối với việc tin học hóa và tích hợp cơ sở dữ liệu chung 

của ngành tài nguyên và môi trường. 

Thực hiện Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg về việc Chiến lược ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ TN&MTđã triển khai 

xây dựng hệ thống giao ban điện tử; triển khai nghiên cứu giải pháp công nghệ 

ứng dụng cho quản lý và cấp giấy phép trong ngành tài nguyên và môi trường 

qua mạng internet. 

 Tăng cường tiềm lực thông tin của Bộ TN&MT phục vụ  quản lý, thông 

tin các kết quả, thành tựu nghiên cứu khoa học và công nghệ. Xây dựng hệ 

thống thông tin, tư liệu khoa học và công nghệ tại cơ quan Bộ và ở các đơn vị 

thuộc Bộ, xây dựng hệ thống thông tin viễn thông và mạng tin học chuyên 

ngành trên cơ sở những thành tựu mới của viễn thông, tin học để tăng tốc độ 

truyền, xử lý thông tin nhanh chóng phục vụ công tác quản lý của Bộ, chuẩn bị 

cơ sở khoa học cho việc xây dựng thư viện điện tử của Bộ TNMT.  

Hiện nay đã xây dựng xong hệ thống cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ, cập nhật các kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng vào thực tiễn khi 

đề tài kết thúc. Các cơ sở dữ liệu khác như: Cơ sở dữ liệu các Tổ chức khoa học 

và công nghệ; Cơ sở dữ liệu Cán bộ nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ và Chuyên gia các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Cơ sở dữ liệu 

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn và Quy định kỹ thuật đã và đang được hoàn thiện. 

4. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân: 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng nhìn chung hoạt 
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động khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT vẫn còn có những hạn chế; phạm 

vi hoạt động khoa học công nghệ chưa được triển khai mở rộng đến các địa 

phương; trình độ khoa học và công nghệ một số lĩnh vực còn có khoảng cách 

khá xa so với các nước tiên tiến thế giới, chưa đáp ứng được yêu cầu cho phát 

triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như sau:  

a. Về chỉ đạo điều hành 

Mặc dù Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ TNMT đã quan tâm, chỉ đạo sát 

sao đối với hoạt động khoa học và công nghệ, tuy vậy, các cấp ủy Đảng, Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chưa có hành động cụ thể để đưa khoa học và 

công nghệ của lĩnh vực thực sự trở thành động lực và nền tảng cho phát triển, 

tăng trưởng, tái cơ cấu và tăng năng suất lao động trong các lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường. Chính vì vậy, một số quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh 

vực chưa được đầu tư đầy đủ để xác lập cơ sở khoa học chuyên sâu, dẫn đến đầu 

tư dàn trải, thiếu tính khả thi. 

Hoạt động khoa học và công nghệ chưa gắn bó hữu cơ với sinh hoạt 

thường kỳ của các cấp ủy Đảng trực thuộc. Tổng kết, đánh gia kết quả hoạt động 

khoa học và công nghệ chỉ được các cấp chính quyền tổ chức, chưa gắn với chỉ 

đạo của cấp ủy Đảng các cấp. 

b. Hạn chế về nhân lực  

Nhân lực nghiên cứu khoa học và công nghệ nói chung giữa các lĩnh vực 

chưa thực sự đồng đều, còn thiếu cán bộ có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành, 

chuyên gia giỏi trong một số lĩnh vực, đủ sức đảm nhiệm các nhiệm vụ nghiên 

cứu có tầm cấp quốc gia. 

Đội ngũ cán bộ trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ mặc 

dù có tăng về số lượng nhưng còn hạn chế trong việc triển khai các nhiệm vụ 

mang tính liên lĩnh vực để giải quyết các vấn đề lớn, cấp thiết trong ngành tài 

nguyên và môi trường.  

Chưa hình thành được các nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các nhiệm 

vụ khoa học có quy mô lớn, có tính liên ngành, liên vùng. Hợp tác nghiên cứu 

khoa học và công nghệ giữa các tổ chức thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường với 

các tổ chức khoa học và công nghệ mạnh trong nước, đặc biệt là với các chuyên 

gia đầu ngành, tổ chức quốc tế còn hạn chế.  

c. Về đề xuất, tổ chức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Có giai đoạn tổ chức triển nhiệm vụ khoa học và công nghệ còn dàn trải, 

chưa bám sát nội dung nghiên cứu của các chương trình khoa học và công nghệ 

trọng điểm cấp bộ đã phê duyệt. Dẫn đến mất cân đối về số lượng, kinh phí phân 

bổ cho các mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Số lượng mở mới hàng năm tăng 

nhanh dẫn đến ngân sách nhà nước cấp không kịp tiến độ thực hiện phải gia hạn, 

kéo dài thời gian thực hiện. Nhiều nhiệm vụ khi kết thúc đã không còn tính cấp 
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thiết. Hiệu quả sử dụng kết quả thấp. Dẫn đến thiếu nguồn lực để triển khai các 

vấn đề mới và cấp thiết theo yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước của Bộ. 

d. Về kinh phí nghiên cứu khoa học 

Là một trong những Bộ, ngành được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức khá 

cho khoa học và công nghệ, nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế của ngành 

cũng như yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Nguồn kinh phí phục vụ cho ứng dụng, chuyển giao sản phẩm khoa học 

và công nghệ vào thực tế còn hạn chế; chưa huy động được kinh phì từ nguồn 

ngoài ngân sách đầu tư cho khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường. 

đ. Đầu tư trang thiết bị, máy móc 

Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị cho hoạt động khoa học và công 

nghệ còn thiếu và chưa đồng bộ; máy móc, trang thiết bị của các trung tâm ứng 

dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng còn 

nghèo nàn và lạc hậu, chưa được đầu tư, mua sắm kịp thời và đồng bộ. 

Các trung tâm, phòng phân tích thí nghiệm thuộc các lĩnh vực đã có từ 

trước khi thành lập Bộ TNMT dẫn đến số lượng còn dàn trải, chồng chéo về 

chức năng, chưa có điều kiện kiện toàn và xây dựng được các phòng phân tích 

thí nghiệm trọng điểm quốc gia về tài nguyên và môi trường. Hiệu quả sử dụng 

trang thiết bị và phân tích thí nghiệm tại các tổ chức sự nghiệp khoa học và công 

nghệ thuộc Bộ còn hạn chế. 

e. Cơ chế quản lý  

Còn thiếu những cơ chế, chính sách thực sự khuyến khích đổi mới công 

nghệ trong hoạt động điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo tài nguyên và môi 

trường để tao ra các kết quả, sản phẩm mới có độ tin cậy cao. 

Hệ thống dịch vụ khoa học và công nghệ chưa đáp ứng các yêu cầu của 

nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản, quan trắc, dự báo về tài nguyên và môi 

trường của đơn vị thuộc bộ cũng như địa phương. 

Việc mở rộng hợp tác quốc tế còn gặp khó khăn do rào cản về tính bảo mật 

của một số dữ liệu về tài nguyên và môi trường phải đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ chưa tạo 

thuận lợi cho nhà khoa học, chưa huy động được nhiều nguồn vốn ngoài ngân 

sách nhà nước. 
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II. Giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn đổi mới toàn diện đối với nghiên cứu 

khoa học, trong đó giải quyết các vấn đề, chủ đề nghiên cứu chuyên ngành, đa 

ngành về tài nguyên và môi trường đặt ra mà chưa được giải quyết tại các 

chương trình, đề án cấp quốc gia giai đoạn trước. Đặc biệt trọng tâm việc lồng 

ghép, tích hợp các chủ đề, vấn đề nghiên cứu chuyên ngành, liên ngành về tài 

nguyên và môi trường để xây dựng 06 Chương trình Khoa học và Công nghệ 

cấp bộ giai đoạn 2021-2025 – về (1) Nghiên cứu khoa học phục vụ hoàn thiện 

chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; (2) Nghiên cứu, ứng dụng 

phát triển công nghệ mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên 

thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường; (3) Về 

Nghiên cứu đổi mới sáng tạo, thiết kế chế tạo thiết bị chuyên dùng phục vụ công 

tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên và xử lý môi trường; (4) Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số và chính phủ điện tử; (5) Nghiên 

cứu khoa học và công nghệ phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên tái tạo; tái chế, 

tái sử dụng rác thải, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và (6) Chương 

trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ về dự báo, cảnh báo thiên tai khí 

tượng thủy văn phục vụ công tác phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 

Các Chương trình đều đề ra mục tiêu trong việc giải quyết các bài toán 

của ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời nắm bắt được cơ hội mà CMCN 

4.0 mang lại, đảm bảo giảm thiểu được các rủi ro và thách thức. Trong đó mục 

tiêu cụ thể là tự động hóa việc thu nhận, xử lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ 

liệu quan trắc, điều tra cơ bản về TN&MT theo thời gian thực; xác định ứng 

dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, học máy... để phân tích, xử lý, tổng hợp nội 

dung thông tin, dữ liệu, số liệu; làm chủ công nghệ quan trắc, xử lý, mô hình 

hóa, dự báo ngành tài nguyên và môi trường; chú trọng nâng cao năng lực 

nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm trọng điểm về công nghệ, ưu tiên 

đầu tư nghiên cứu đổi mới sáng tạo, ưu tiên việc chuyển giao công nghệ mới để 

tạo ra sản phẩm dịch vụ có khả năng cạnh tranh... 

Với quan điểm phát triển khoa học và công nghệ phải đáp ứng được nhu 

cầu phát triển, định hướng của ngành tài nguyên và môi trường, nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia; 

tham gia hợp tác quốc tế để giải quyết các bài toán toàn cầu và khu vực về 

nghiên cứu khoa học Trái đất; Lấy đầu tư, phát triển khoa học và công nghệ làm 

giải pháp chủ yếu để phát triển khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường 

trên cơ sở định hướng phù hợp với điều kiện trong nước, hội nhập với trình độ tiên 

tiến trên thế giới; Nghiên cứu cơ bản gắn với triển khai ứng dụng; đẩy mạnh 

chuyển giao khoa học và công nghệ mới trên thế giới; phát triển đội ngũ cán bộ 
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khoa học có trình độ cao, nâng cao hiệu quả sử dụng tiềm lực khoa học và công 

nghệ về tài nguyên và môi trường. 

Tại Hội thảo ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra một số 

định hướng cụ thể cho phát triển khoa học và công nghệ của ngành giai đoạn 

đến năm 2030, định hướng phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo của ngành tài nguyên và môi trường được xây dựng trên cơ sở xem xét 

và phân tích định hướng của Chiến lược KH, CN&ĐMST quốc gia, các chiến 

lược lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường; các quy hoạch chuyên ngành 

và văn bản có tính chất định hướng liên quan đã được phê duyệt và; các định 

hướng lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tới. 

Cụ thể như sau: 

1. Định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ: 

- Triển khai trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và 

công nghệ; xây dựng Chương trình KH&CN giai đoạn 2026-2030 của ngành tài 

nguyên và môi trường trên cơ sở theo mục tiêu, định hướng nghiên cứu của các 

Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030:  

Chương trình “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30. 

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi 

trường, phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”, mã số: 

KC.08/21-30. 

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền 

vững kinh tế biển”, mã số: KC.09/21-30. 

Chương trình “Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học", 

mã số KC.12/21-30. 

Chương trình "Nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 

phục vụ công nghiệp hóa dược và dược phẩm", mã số KC.11/21-30. 

- Tập trung nghiên cứu phục vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế 

chính sách, chiến lược phát triển, quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành tài 

nguyên và môi trường, các lĩnh vực chuyên ngành về tài nguyên và môi trường. 

- Đầu tư nghiên cứu khoa học trái đất và khoa học biển; nhận dạng bản 

chất, nguyên nhân, tác động của thiên tai, quá trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất và thực hiện các giải pháp hạn chế, phòng 

ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng nhằm tiếp thu, nắm 

bắt, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nguồn nhằm nâng cao chất lượng công 

tác quản lý nhà nước và điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường, phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.  

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư, công nghệ số để thực hiện chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội 
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số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn, trí 

tuệ nhân tạo trong công tác thông tin, dữ liệu; xây dựng hệ thống tương tác giữa 

người dùng và thông tin, dữ liệu tài nguyen và môi trường trên các nền tảng 

công nghệ hiện đại. 

- Nghiên cứu và phát triển có trọng tâm, trọng điểm các hướng công nghệ 

ưu tiên nhằm nâng cao trình độ, năng lực công nghệ quản lý, điều tra cơ bản, 

quan trắc, giám sát về tài nguyên và môi trường, hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai. 

- Nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ hiện đại trong dự báo, cảnh 

báo thiên tai trên nền tảng công nghệ số; Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công 

nghệ số, tự động hóa, viễn thám và các công nghệ hiện đại khác trong lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; từng bước làm chủ công nghệ thám sát bằng phương 

tiện bay, vệ tinh, mô hình tính toán hiện đại; triển khai các đề án, dự án, chương 

trình khoa học công nghệ trọng điểm về tài nguyên và môi trường. 

- Chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả công nghệ 

sinh học phục vụ bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học; xử lý ô nhiễm 

môi trường bằng công nghệ sinh học. 

- Phát triển công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, 

khí thải, công nghệ tái chế chất thải với tính năng, giá thành phù hợp với điều 

kiện của Việt Nam; ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại 

tái chế chất thải, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi trường; phát 

triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon ở các nhà máy 

nhiệt điện và các cơ sở sản xuất phát thải CO2 khác, công nghệ tiên tiến xử lý 

môi trường, giám sát, kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

- Nghiên cứu, phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Hình thành 

tham gia và phát triển thị trường dịch vụ, công nghệ về tài nguyên và môi trường 

phục vụ đa mục tiêu, đa lĩnh vực; xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách 

thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ; Nghiên cứu cơ chế, chính 

sách để từng bước thương mại hoá các sản phẩm điều tra cơ bản và nghiên cứu 

khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường. Từng bước hình thành các tổ 

chức quản lý và hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ về tài nguyên 

và môi trường như tư vấn, môi giới, dịch vụ và chuyển giao công nghệ; chú 

trọng xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm của công tác điều tra cơ bản. 

2. Định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn, 

đo lường 

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Tổ chức triển khai các Chương trình/ đề án quốc gia Tổ chức chuyển 

giao kết quả nghiên cứu của các đề tài độc lập phục vụ thực hiện Quyết định số 

996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng 



11 

cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao 

năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến 2025, định hướng đến 

năm 2030” của các lĩnh vực: đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, địa chất và 

thăm dò khoáng sản. 

- Phối hợp với Bộ khoa học và Công nghệ và các Bộ trong việc thực hiện 

các Chương trình quốc gia khác về đo lường và quản lý chất lượng, sản phẩm, 

hàng hóa như : Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn 

gốc phê duyệt tại Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 phê duyệt tại Quyết định 

1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổng thể 

nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

giai đoạn 2021-2030 ban hành tại Quyết định 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn và đo lường. 

- Tăng cường các nghiên cứu phục vụ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của 

các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ TN&MT. 

3. Định hướng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ 

- Phát triển và xây dựng được ít nhất mỗi lĩnh vực chuyên ngành về tài 

nguyên và môi trường có từ 01 đến 02 nhóm nghiên cứu mạnh đáp ứng tiêu chí 

theo quy định, có khả năng liên doanh, liên kết với khu vực và trên thế giới, đủ 

năng lực đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quy mô 

lớn, có tính liên ngành, liên lĩnh vực. 

- Đầu tư xây dựng các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc nhóm được 

xếp hạng khu vực, gắn kết nghiên cứu và đào tạo; tăng cường vai trò của trường 

đại học trong hệ thống khoa học và công nghệ, gắn liền các hoạt động nghiên 

cứu ứng dụng với nhu cầu doanh nghiệp và nền kinh tế. 

- Tập trung các nguồn lực để hình thành nguồn lực cán bộ khoa học và 

công nghệ có trình độ và năng lực sáng tạo cao; tăng cường đào tạo, nâng cao 

năng lực tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo trong các tổ chức khoa 

học và công nghệ trong nước, khu vực và thế giới. 

- Đẩy mạnh hoạt động phối hợp trong nghiên cứu khoa học và công nghệ 

của các đơn vị thuộc Bộ với các tổ chức khoa học và công nghệ trong nước, khu 

vực và trên thế giới. 

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng từ 01 đến 02 phòng thí nghiệm trọng 

điểm phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ về tài nguyên và môi trường  

4. Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH&CN 

Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý, cơ chế hoạt 

động khoa học và công nghệ phù hợp với nền kinh tế thị trường và đặc thù của 

hoạt động khoa học và công nghệ, phù hợp với xu thế chung của các nước phát 
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triển trên thế giới. Quản lý khoa học và công nghệ trên nền tảng công nghệ số. 

Về cơ chế hoạt động khoa học và công nghệ, triển khai mô hình hợp tác 

công - tư trong nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quan trắc, giám sát và dự báo 

môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. 

 

 

 

 


