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LỜI NÓI ĐẦU

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn biến 
rất nhanh, đột phá, tác động sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Quan điểm phát triển của 
Đảng và Nhà nước ta là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với mục tiêu là đổi mới mạnh mẽ cơ chế hoạt động nghiên cứu, 
quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo thuận lợi cho nghiên cứu, chuyển giao phù hợp 
với cơ chế thị trường, nâng cao tính tự chủ của các trường đại học; tăng cường, liên kết giữa các 
cơ quan quản lý, các nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp với các viện nghiên cứu, trường đại học; 
trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng đào tạo, làm chủ và từng bước tham gia tạo ra công 
nghệ mới, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và quản lý; góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Xuất phát từ mục tiêu trên, hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chia 
sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu trong đào tạo, quản lý tài nguyên môi trường là những hoạt động trọng 
tâm hàng đầu của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường sự hợp tác, kết nối trong nghiên cứu khoa 
học với các đối tác trong và ngoài nước. 

Trong khuôn khổ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năm 2021, 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức hội thảo “Giải pháp kết nối và chia sẻ 
hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường”. Hội thảo 
là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, các giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách; bổ sung và hoàn thiện 
các quy định kỹ thuật; thiết lập, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, liên ngành; xây dựng và 
phát triển các ứng dụng tri thức, hệ thống khai thác và quản lý thông minh; hợp tác quốc tế, đào 
tạo, chuyển giao công nghệ và truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Hội thảo tập 
trung vào các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường phục vụ đào tạo và 
nghiên cứu khoa học; 

- Các giải pháp tích hợp, bảo mật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu số trong quản trị tổ chức 
và nghiên cứu khoa học;

- Giải pháp số hóa dữ liệu thông minh trong quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường và 
lĩnh vực đào tạo; 

- Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và doanh nghiệp;

- Trao đổi, chia sẻ việc khai thác và tạo lập cơ sở dữ liệu số phục vụ nghiên cứu khoa học và 
công nghệ lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Ban Tổ chức Hội thảo và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin trân trọng 
cảm ơn Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan quản lý, các viện nghiên cứu, các trường đại 
học; trân trọng cảm ơn sự tham gia chia sẻ ý tưởng và ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa 
học, các nhà quản lý, các cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, các nghiên cứu sinh, học viên cao học 



và sinh viên quan tâm đến các vấn đề của Hội thảo. Ban Tổ chức cũng kỳ vọng Hội thảo sẽ cung 
cấp và đóng góp được nhiều ý kiến về giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ 
công tác đào tạo, quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường.

Trong quá trình biên tập, không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong các nhà khoa học, 
các nhà chuyên môn, các nhà quản lý bằng tri thức và nhiệt huyết của mình đóng góp để làm sáng 
tỏ, làm sâu sắc thêm các vấn đề liên quan; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 
của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên môi 
trường nhằm tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, đảm bảo trật tự an ninh, quốc phòng nói chung.

                                                                                                   BAN TỔ CHỨC
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QUÁN TRIỆT VÀ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG                         
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO THỰC TIỄN

Lê Xuân Tú
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Bài báo phân tích thực trạng một số vấn đề môi trường ở nước ta hiện nay; trình bày một 

số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và phân tích các quan điểm, chủ trương của 
Đảng về bảo vệ môi trường trong Nghị quyết Đại hội XIII; trình bày một số giải pháp để quán 
triệt và vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII về vấn đề bảo vệ môi trường vào thực tiễn.

Từ khóa: Luật Bảo vệ môi trường; Đại hội XIII; Nghị quyết.
Abstract

Strengthening and applying resolutions of the XIII Congress of the Party on environmental 
protection into practice

The article analyzes the current situation of some environmental problems in our country; 
present some contents of the Law on Environmental protection in 2020 and analyze the views 
and policies of the Party on environmental protection in the Resolution of the XIII Congress; 
present some solutions to thoroughly grasp and apply the Resolution of the XIII Congress on 
environmental protection into practice.

Keywords: The Law on Environmental protection; The XIII Congress; The Resolution.

1. Đặt vấn đề
Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất 

nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Trong những năm qua, nước ta đã giành được nhiều thành 
tựu hết sức to lớn: Nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo 
hướng hiện đại; đất nước phồn vinh, đời sống nhân dân ngày một nâng cao; vị thế nước ta được 
khẳng định trên trường quốc tế. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố làm cho nền kinh tế nước ta chưa thực 
sự phát triển nhanh và bền vững theo đúng tiềm năng và kỳ vọng, trong đó ô nhiễm môi trường là 
một trong những tác nhân lớn nhất. Do đó bảo vệ môi trường để hướng tới phát triển bền vững là 
vấn đề cấp bách ở nước ta hiện nay. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách 
liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường để hướng tới xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu 
quả và bền vững. Bài viết sẽ làm rõ một số nội dung cơ bản về thực trạng vấn đề môi trường ở Việt 
Nam hiện nay và các nội dung trong Nghị quyết Đại hội XIII về bảo vệ môi trường để từ đó thấy 
được chủ trương đúng đắn của Đảng trong quá trình Đảng lãnh đạo phát triển đất nước.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu đang là vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu, đòi 

hỏi mọi tổ chức quốc tế, mỗi quốc gia phải chung tay giải quyết. Nhiều chương trình và công ước 
quan trọng về bảo vệ môi trường đã được thông qua như: Công ước đa dạng sinh học (1993), Công 
ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (1994), Nghị định thư Kyoto (2002), Công ước 
Viên về bảo vệ tầng ôzôn (1994),... Nhìn chung các văn bản quốc tế đó đều khẳng định tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường và yêu cầu các nước tham gia có trách nhiệm hơn trong hoạt 
động bảo vệ môi trường. Việt Nam đã tham gia ký kết hầu hết các văn bản pháp lý quốc tế về bảo 
vệ môi trường. Tiêu biểu như: Công ước Đa dạng sinh học; Công ước Di sản; Công ước Ramsar; 
các Công ước MARPOL, SOLAS, COLREG,... Đặc biệt ngày 23/6/1994, Việt Nam đã tham gia 
ký Công ước Luật biển 1982.
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Trong những năm qua Việt Nam luôn nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh 
tế cao nhất thế giới. Nhưng giống như nhiều quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam cũng phải 
đứng trước những thách thức về mặt trái của phát triển kinh tế - vấn đề ô nhiễm môi trường. “Các 
thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên” [1] là những thách thức 
lớn đe dọa tới sự phát triển của Việt Nam trong thời gian sắp tới. 

3. Kết quả và thảo luận

Vấn đề ô nhiễm môi trường cũng ngày càng trầm trọng với một số biểu hiện sau:
- Môi trường tự nhiên bị phá hoại nghiêm trọng do thiên tai và các hoạt động vô ý thức của 

con người, nhất là thái độ tùy tiện vô trách nhiệm, thiếu kế hoạch trong việc khai thác và sử dụng 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái đa dạng sinh 
học đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê qua các năm, trung bình mỗi năm 
trong giai đoạn 2016 - 2020, chúng ta mất đi 2.430 ha rừng tự nhiên [2]. Cùng với đó là hàng chục 
nghìn ha đất sản xuất bị mất do sạt lở, xói mòn và quá trình đô thị hóa nhanh ở các địa phương. 
Vấn đề quy hoạch sử dụng đất chưa hợp lý là một trong những nguyên nhân chính làm lãng phí 
nguồn tài nguyên quý giá này. Ngoài ra có nhiều quần thể động - thực vật biến mất do hoạt động 
săn bắt và khai thác quá mức của con người, dẫn tới tình trạng mất cân bằng sinh thái ở nhiều nơi.

- Tình trạng ô nhiễm môi trường nước gia tăng đang là vấn đề nan giải hiện nay. Theo thống 
kê, năm 2020, môi trường phải tiếp nhận hơn 3.650 triệu m3 nước thải sinh hoạt, hơn 144 triệu m3 
nước thải chăn nuôi (từ 3 đối tượng vật nuôi chính là trâu, bò, lợn), hơn 1.524,85 triệu m3 nước thải 
nuôi trồng thủy sản; chưa kể lượng lớn nước thải từ các làng nghề, các vùng phụ cận chưa được 
xử lý thải ra môi trường. Lượng nước thải y tế phát sinh hàng ngày cũng khá lớn, vẫn còn khoảng 
10 % nước thải y tế chưa được thu gom xử lý [2]. Tình trạng trên gây ra ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt và sức khỏe người dân. 

- Vấn đề ô nhiễm không khí đang hết sức nhức nhối ở Việt Nam hiện nay. Theo Báo cáo 
thường niên về chỉ số môi trường (The Environmental Performance Index - EPI) do Tổ chức Môi 
trường Mỹ thực hiện, Việt Nam là một trong 10 nước ô nhiễm môi trường không khí hàng đầu châu 
Á. Ô nhiễm không khí ở các đô thị và các khu công nghiệp đều vượt quá chỉ tiêu cho phép. Ở các 
vùng nông thôn, đặc biệt là các làng nghề môi trường cũng ô nhiễm hết sức nghiêm trọng. Ngoài 
ra, ô nhiễm tiếng ồn cũng là vấn đề nan giải đối với các khu dân cư.

- Bên cạnh đó, vấn đề khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên cũng diễn ra ở nhiều nơi. Các 
hoạt động khai thác cả chính thức và tự do thiếu quy hoạch cũng đã và đang hủy hoại môi trường, 
làm mất cân bằng hệ sinh thái và cạn kiệt tài nguyên. Ở nhiều nơi hoạt động khai thác tài nguyên 
không đi liền với xử lý chất thải dẫn tới môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Môi trường tự nhiên 
bị tàn phá gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.

 Theo nhiều chuyên gia quốc tế, Việt Nam hiện nay đang phải đương đầu với nhiều vấn 
đề môi trường nghiêm trọng như nạn phá rừng, ô nhiễm và sói mòn đất, ô nhiễm nguồn nước và 
không khí nghiêm trọng, việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên đe dọa tới các hệ sinh thái, 
sự đa dạng sinh học và môi trường sinh thái. Thực trạng môi trường này đi cùng với vấn đề biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng đang đặt ra những thách thức đối với sự phát triển nhanh và bền vững 
của Việt Nam trong thời gian tới.

Ô nhiễm môi trường là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều thiên tai, dịch bệnh, làm 
ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng kinh tế và đời sống nhân dân. Trong đó có nhiều dịch bệnh bắt 
nguồn từ ô nhiễm môi trường như: ung thư (Theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế, năm 2020, 
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tại Việt Nam, ước tính có hơn 180.000 ca mắc mới và hơn 120.000 ca tử vong do ung thư), các 
bệnh về hô hấp, tiêu hóa, tim mạch, da liễu,… Theo ước tính ở Việt Nam các bệnh lý do ô nhiễm 
môi trường gây ra đã làm hàng trăm nghìn người chết mỗi năm và gây thiệt hại rất lớn đến nền 
kinh tế. Có một nghịch lý đang diễn ra là ở các thành phố lớn đông dân cư và phát triển lại có tỷ 
lệ người mắc bệnh lý do ô nhiễm môi trường cao hơn nhiều so với các vùng nông thôn kém phát 
triển. Nguyên nhân bởi thực trạng ô nhiễm môi trường ở các thành phố ngày càng nghiêm trọng 
khi lượng khí thải, chất thải có hại ra môi trường ngày càng lớn, trong khi ở khu vực nông thôn 
môi trường sống trong lành hơn. 

Trước thực trạng đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi 
trường để hướng tới phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Đến nay, Nhà nước đã ba lần ban hành 
Luật Bảo vệ môi trường vào các năm 2005, 2014 và 2020, cùng với một số nghị định về xử phạt vi 
phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như Nghị định 179/2013/NĐ-CP, Nghị định 18/2015/NĐ-
CP, Nghị định số 25/2009/NÐ-CP. Đặc biệt ngày 25/9/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 
số 136/NQ-CP về phát triển bền vững và ngày 21/1/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 06/
NQ-CP về chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW về chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 xác định: “1) Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân. 2) Bảo vệ môi trường là 
điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 3) Bảo vệ 
môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, quyền bình đẳng giới, bảo đảm quyền 
mọi người được sống trong môi trường trong lành. 4) Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến 
hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô nhiễm,…” [3]. Ngoài ra 
Luật còn chỉ rõ: “Chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; khai 
thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; phát triển năng lượng sạch và năng lượng 
tái tạo; phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường. Ưu tiên xử lý ô nhiễm môi trường, phục 
hồi hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, chú trọng bảo vệ môi trường khu dân cư” [3]. Đó là những 
nguyên tắc và chính sách bảo vệ môi trường nhất quán của Nhà nước ta. 

Trong 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã xây dựng được một hệ thống các quan 
điểm, chủ trương và chính sách về bảo vệ môi trường một cách xuyên suốt, nhất quán và thường 
xuyên bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở kế thừa và phát triển, Đại hội XIII 
của Đảng tiếp tục có những quan điểm, chủ trương về bảo vệ môi trường để thích ứng với tình hình 
mới. Trong Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 có xác định: “Công tác 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến rõ rệt, phát hiện và xử lý kịp thời 
nhiều vụ việc, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường cao để đưa vào vận hành đóng góp cho tăng trưởng kinh tế. Một số 
chỉ tiêu môi trường đạt và vượt kế hoạch” [1]. Đó là nhận định khả quan của Đảng trong công tác 
bảo vệ môi trường ở nước ta, là động lực để các cấp, các ngành và mỗi người dân cố gắng hơn nữa 
trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Đại hội XIII cũng chỉ ra trong công tác bảo vệ môi trường vẫn còn tồn tại những 
hạn chế. “Việc quản lý và xử lý chất thải rắn đô thị còn hạn chế, môi trường ở một số đô thị bị ô 
nhiễm. Chất lượng không khí ở các đô thị lớn có dấu hiệu suy giảm; rác thải ở khu vực nông thôn, 
ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các nhà máy sản xuất công nghiệp gia tăng. Chưa có cơ chế 
thúc đẩy việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải một cách hiệu quả” [1]. Những hạn chế 
nêu trên xuất phát từ việc quản lý chưa sát, xử phạt chưa đủ sức răn đe và ý thức bảo vệ môi trường 
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của người dân còn thấp. Đảng đã chỉ rõ: “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng thích 
ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập. Ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp”. “Vẫn để xảy ra 
một số sự cố môi trường gây hậu quả nghiêm trọng”. “Chất lượng môi trường một số nơi tiếp tục 
xuống cấp; thích ứng với biến đổi khí hậu còn bị động” [1]. Đó là những vấn đề tồn tại từ lâu, Đảng 
đã nhiều lần chỉ đạo khắc phục nhưng chưa có sự chuyển biến rõ rệt gây ảnh hưởng đến uy tín của 
tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước, cũng như niềm tin của nhân dân.

Từ việc đánh giá những thành tựu, hạn chế đó Đại hội XIII đã quán triệt quan điểm trong 
hoạt động bảo vệ môi trường là: “Trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt các mục tiêu 
và chỉ tiêu ở mức cao nhất, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án để kịp thời thích ứng với 
những biến động của tình hình” [1]. Điều này thể hiện sự quan tâm lớn và quyết tâm cao của Đảng 
trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc 
trong thực tiễn.

Căn cứ vào kết quả đã đạt được, Đại hội XIII đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu về môi trường 
trong thời gian tới là: “Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là 95 - 100 
%, nông thôn là 93 - 95 %; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, 
quy chuẩn đạt 90 %; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92 %; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 %; tỷ lệ xử 
lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 70 %; giảm 9 % lượng phát 
thải khí nhà kính; 100 % các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường; tăng diện 
tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5 % diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia” [1]. Có thể 
thấy đa phần các chỉ tiêu trên đều cao hơn so với các chỉ tiêu mà Đại hội XII đã đưa ra nhưng cũng 
rất thiết thực, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong thực tiễn. Nó cho thấy các hoạt động bảo vệ 
môi trường, nâng cao chất lượng sống nhân dân đang đi đúng hướng, có hiệu quả và cần tiếp tục 
được đẩy mạnh, phát huy hơn nữa trong thời gian tới để thực sự hướng tới nền kinh tế xanh như 
Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đại hội XIII đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể cho công tác bảo 
vệ môi trường. “Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên 
quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ 
đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi 
trường” [1]. Đặc biệt Đại hội nhấn mạnh phải “Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh 
tế với bảo vệ môi trường,… phát triển nền kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính, cacbon thấp” [1]. Các nhiệm vụ đó cho thấy Đảng luôn đặt sức khỏe, tính mạng của nhân 
dân là hàng đầu, thể hiện rõ tính nhân văn và sự ưu việt của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ngoài ra 
Đảng cũng có cách nhìn nhận và xử lý hài hòa nhưng cũng rất quyết liệt giữa vấn đề xây dựng và 
phát triển nền kinh tế bền vững với vấn đề bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Để các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được thực hiện tốt trong thực tiễn thì sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý quyết liệt của các tổ chức cơ sở đảng và các cấp chính quyền, ý thức thực 
hiện của người dân là hết sức quan trọng. Đặc biệt Đảng nhấn mạnh đến công tác kiểm tra, giám 
sát: “Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội 
phạm về tài nguyên, môi trường. Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.” [1]. Tăng 
cường kiểm tra, giám sát không chỉ để đảm bảo việc bảo vệ môi trường được nghiêm chỉnh mà 
còn đảm bảo nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng là 
nhất quán và xuyên suốt. 
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Như vậy có thể thấy, quan điểm, chủ trương của Đại hội XIII về vấn đề bảo vệ môi trường 
có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn. Đây là sự kế thừa và phát triển quan điểm bảo vệ môi trường 
của Đảng qua các thời kỳ. Đảng luôn xác định và đánh giá đúng về tác động của môi trường đối 
với sự phát triển đất nước. Có thể nói, Đại hội XIII của Đảng đã giành nhiều thời lượng để bàn về 
vấn đề môi trường. Đảng xác định mục tiêu bảo vệ môi trường là mục tiêu hết sức quan trọng, đặt 
ngang bằng với những mục tiêu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh.

Từ quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường mà Đại hội XIII đã thông qua, cần 
có những giải pháp cụ thể để nhanh chóng vận dụng nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn. Cụ thể:

Thứ nhất, các cấp ủy Đảng cần nhanh chóng quán triệt một cách sâu rộng nội dung Nghị 
quyết vào thực tiễn để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành để đảm bảo nghị quyết được thực hiện đầy đủ, nghiêm 
túc. Ngoài ra Đảng cũng cần quan tâm sát sao, ban hành những chủ trương, chính sách đúng đắn, 
kịp thời để giải quyết những vấn đề còn yếu kém, bất cập trong lĩnh vực môi trường; thường xuyên 
cập nhật tình hình để kịp thời bổ sung và hoàn thiện đường lối, chủ trương về bảo vệ môi trường.

Thứ hai, cần nhanh chóng thể chế hóa các chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường mà 
nghị quyết đã nêu vào thực tiễn nền kinh tế và đời sống xã hội. Chính phủ cần có các chương trình, 
mục tiêu kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; có chính sách khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên 
thiên nhiên, tránh thất thoát, lãng phí, gây ô nhiễm môi trường. Cơ quan hành chính các cấp cần 
theo dõi và quản lý chặt chẽ hoạt động bảo vệ môi trường; kiên quyết, kịp thời xử phạt các hành vi 
gây ô nhiễm môi trường để răn đe, ngăn ngừa các hành vi tái diễn. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Cần 
có hệ thống luật và các chế tài xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường đủ mạnh để mọi cá nhân, 
tổ chức nghiêm túc thực hiện. Điều đó đòi hỏi các cơ quan lập pháp phải thường xuyên quan tâm, 
kịp thời ban hành hoặc điều chỉnh luật và các chế tài xử lý hành vi gây hại tới môi trường để tạo 
tính nghiêm minh và thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Thứ tư: tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi 
tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường. Mỗi người dân cần nhận thức rõ quyền và trách 
nhiệm trong việc bảo vệ môi trường. Đặc biệt cần phát huy tinh thần tự giác, ý thức cao trong việc 
bảo vệ môi trường, không vì lợi ích trước mắt mà gây ảnh hưởng đến môi trường. Cán bộ, đảng 
viên cần gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường để quần chúng nhân dân 
noi theo. Công tác bảo vệ môi trường chỉ thực sự đạt kết quả tốt nếu mọi người dân đều có ý thức 
và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Trong điều kiện đại dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp hiện nay, tình hình kinh tế, 
chính trị, xã hội của tất cả các nước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều công trình nghiên cứu 
đã chỉ ra mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường với diễn biến phức tạp của dịch bệnh theo hướng 
tỷ lệ thuận. Tức là môi trường càng ô nhiễm thì dịch bệnh càng phức tạp và hậu quả của dịch bệnh 
cũng càng nặng nề. Đây được xác định là thách thức lớn nhất của nhân loại trong hàng trục năm 
trở lại đây. Trong bối cảnh chung như vậy, Việt Nam đang là điểm sáng nổi lên về phòng chống đại 
dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, khi năm 2020 Việt Nam là một trong số ít nước trên 
thế giới có tăng trưởng kinh tế trên 2 %. Đó là thành tựu đáng khích lệ nhưng chúng ta không được 
chủ quan, tự mãn vì kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng to lớn của nước ta.

Việc quán triệt, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn đang được triển 
khai rộng rãi trong xã hội. Trong đó công tác bảo vệ môi trường vẫn được Đảng coi là nhiệm vụ 
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then chốt, sánh ngang với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Chúng ta tin tưởng khi toàn Đảng, toàn 
dân cùng chung tay góp sức thì chủ trương về bảo vệ môi trường của Đại hội XIII sẽ nhanh chóng 
đi vào cuộc sống; tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ dần được khắc phục; môi trường sống sẽ ngày 
càng được cải thiện, đời sống của người dân sẽ tốt hơn. Nước ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch 
và hoàn thành mục tiêu phát triển nền kinh tế mà Đại hội đã đề ra.
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KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI SỐ ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19 
CỦA SINGAPORE VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Vũ Quang Hải
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Singapore được coi là một trong những quốc gia đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Đặc 

biệt, đại dịch Covid-19 bùng nổ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của Singapore, biến 
những kế hoạch đề ra nhiều năm được thực hiện chỉ trong vài tháng. Việc phân tích những kinh 
nghiệm trong việc chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore là cần thiết. Bài 
viết phân tích quá trình chuyển đổi số nhằm ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore, từ đó 
đề xuất gợi ý cho Việt Nam chuyển đổi số thành công, khôi phục kinh tế, vượt qua đại dịch và phát 
triển vững mạnh trong thời đại 4.0.

Từ khóa: Chuyển đổi số; Singapore; Số hóa; Kinh nghiệm chuyển đổi số; Đại dịch Covid-19.
Abstract

Singapore’s digital transformation experiences in response Covid-19and recommendations for 
Vietnam

 Singapore’s digital transformation experiences in response Covid-19 pandemic and 
recommendations for Vietnam Singapore is considered as one of the leading countries in digital 
transformation. In particular, the outbreak of Covid-19 pandemic strongly accelerated Singapore’s 
digital transformation, which turns long-term plannings into short-term plannings. Analyzing 
Singapore’s experiences in digital transformation in response to the Covid-19 plays an important 
role. The article analyzes it’s process, thereby to propose some suggestions for Vietnam’s successful 
digital transformation, economic recovery, pandemic overcome and thriving in the 4.0 era. 

Keywords: Digital transformation; Singapore; Digitizing; Digital transfomation experiences; 
Covid-19 pandemic.

1. Đặt vấn đề

Chuyển đổi số hiện nay là xu hướng tất yếu, là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của mỗi 
quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những sự thay đổi rõ nét trên nhiều lĩnh vực 
đang cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số tới đời sống hiện nay. Việc tích hợp 
công nghệ và kỹ thuật trong quá trình hoạt động kinh doanh của các tổ chức nhằm hướng tới mục 
tiêu gia tăng hiệu quả vận hành cũng như tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường là vấn đề được ưu 
tiên hàng đầu. Ngân hàng Thế giới khẳng định: “Đổi mới kỹ thuật số đang thay đổi hầu hết mọi 
lĩnh vực của nền kinh tế bằng cách giới thiệu các mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới, dịch 
vụ mới và cuối cùng là những cách thức mới để tạo ra giá trị và việc làm. Kết quả của quá trình 
chuyển đổi số cho thấy năm 2016, nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu đóng góp 11.500 tỷ USD, 
tương đương 15,5 % GDP toàn cầu và ước đạt 25 % trong chưa đầy một thập kỷ” [1].

Singapore luôn là quốc gia đi đầu và truyền cảm hứng cho các nước khác trong khu vực 
Đông Nam Á. Bên cạnh đó, đây còn là nước đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số. Kể từ năm 
2014, Singapore đưa ra chiến lược Quốc gia thông minh và năm 2017, Singapore xây dựng ngân 
sách hàng năm để thúc đẩy chiến lược này. Đại dịch Covid-19 bùng nổ mạnh mẽ tuy gây ra những 
ảnh hưởng nặng nề đến Singapore nhưng thúc đẩy vô cùng mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số tại 
Singapore, xuất phát từ nhu cầu giảm thời gian đi lại, giảm tiếp xúc trực tiếp, thanh toán nhanh 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

8

gọn thông qua các sàn thương mại điện tử cũng như giúp các doanh nghiệp Singapore ứng dụng 
chuyển đổi số khắc phục những hậu quả dịch bệnh và phát triển ngay trong đại dịch. Singapore 
đầu tư 352 triệu USD cho các doanh nghiệp thực hiện thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử và nhiều 
công cụ khác trong Covid-19 [2].

Tại Việt Nam, Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến 
năm 2030 phát triển kinh tế số đóng góp 30 % GDP của Việt Nam [3]. Để đạt được mục tiêu này, 
Việt Nam cần có chiến lược để chuyển đổi các lợi thế thành động lực để chuyển đổi số và khắc 
phục những điểm yếu nội tại trong nền kinh tế. Bài viết nghiên cứu những kinh nghiệm chuyển 
đổi số ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại Singapore, từ đó đưa ra những đề xuất cho Việt Nam 
nhằm nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và vượt qua 
giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đầy khó khăn.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ từ những năm 80 của thế kỷ XX, 

nền kinh tế thế giới trải qua giai đoạn chuyển đổi từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế số. 
Khái niệm kinh tế số xuất hiện khá lâu trên thế giới nhưng cho đến nay vẫn là một khái niệm khó 
định nghĩa và đo lường cụ thể, đôi khi được gọi là kinh tế mới, kinh tế internet, kinh tế chia sẻ, 
kinh tế mạng hay kinh tế tri thức. 

Don Tapscott (1996) đưa ra khái niệm kinh tế kỹ thuật số “không chỉ về mạng của công nghệ, 
máy móc thông minh mà còn về mạng lưới con người thông qua công nghệ kết hợp trí thông minh, 
kiến thức và sự sáng tạo để tạo ra những bước đột phá hình thành của cải và phát triển xã hội” [4].

Anna Nagurney (2002) cho rằng: “Trong suốt chiều dài lịch sử, hệ thống các mạng kỹ thuật 
đóng vai trò là nền tảng kết nối con người với con người và liên kết các hoạt động của họ. Sự 
nghiên cứu về mạng, về bản chất phải theo quy mô liên ngành do mức độ rộng lớn của chúng dựa 
trên nền tảng khoa học công nghệ như toán ứng dụng, khoa học máy tính, khoa học kỹ thuật với 
các ứng dụng đa dạng trong kinh tế, tài chính và thậm chí cả sinh học.” [5]

Nghị viện Châu Âu (2015) định nghĩa kinh tế số là một “cấu trúc phức hợp” [6] gồm nhiều 
cấp độ được kết nối với nhau bằng số lượng nút gần như vô tận và không ngừng tăng lên trong 
tương lai. 

Về bản chất của chuyển đổi số, Siebel (2019) định nghĩa bản chất của chuyển đổi số là sự hội 
tụ của bốn công nghệ đột phá là công nghệ điện toán đám mây (cloud computing), dữ liệu lớn (big 
data), internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) [7]. Sự hội tụ này giúp cho phạm vi hoạt động 
và ảnh hưởng của chuyển đổi số rất rộng lớn và có nhiều cách tiếp cận chuyển đổi số khác nhau.

Trong khi đó, Ustudag và Cevikcan (2018) cho rằng chuyển đổi số thực chất là tên gọi khác 
của cách mạng công nghiệp 4.0: “Kỷ nguyên chuyển đổi mà chúng ta đang sống khác các thời đại 
khác là không chỉ mang đến sự thay đổi quá trình kinh doanh cơ bản mà còn làm nổi bật quan niệm 
sản phẩm tương tác thông minh thể hiện qua các mô hình kinh doanh theo hướng dịch vụ.” [8]

Dựa vào những khái niệm trên, kinh tế số có thể được hiểu là nền kinh tế vận hành chủ yếu 
dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Cùng với đó, 
chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện 
tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách sống, cách làm việc và liên hệ 
với nhau. Quá trình chuyển đổi số với nền tảng là công nghệ thông tin và truyền thông đóng góp 
lớn vào tăng trưởng kinh tế, mang đến diện mạo mới cho nền kinh tế thế giới và cho từng quốc gia.
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Tại Việt Nam, các nhà khoa học đưa ra những đặc trưng quan trọng của kinh tế số và nhấn 
mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của quá trình chuyển đổi số trong tiến trình hội nhập và phát triển 
kinh tế. 

Phan Đình Diệu (2001) nhận định: “Trong thế kỷ 20, khoa học và công nghệ đã liên tục phát 
triển mạnh mẽ với nhiều thành tựu có ý nghĩa cách mạng trong khắp các lĩnh vực. Những thành tựu 
khoa học to lớn đã cung cấp cho con người những nhận thức hoàn toàn mới về thế giới vật chất, 
về sự sống và đặc biệt về chính hệ thống kinh tế và xã hội của loài người; đã làm cơ sở cho hàng 
loạt những phát minh công nghệ kỳ diệu đưa đến những cải tiến và đổi mới liên tục nền sản xuất 
của xã hội; và những cải cách cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý, những phát triển mạnh mẽ của 
kinh tế thị trường trong từng quốc gia cũng như phạm vi toàn cầu” [9].

Hồ Tú Bảo (2009) cho rằng “kinh tế tri thức là con đường ta cần đi và đi càng sớm càng tốt. 
Có những nghiên cứu chỉ ra kinh tế tri thức đã xuất hiện ở Việt Nam qua sự phát triển của công 
nghệ thông tin và truyền thông. Theo đuổi khoa học hiện đại và công nghệ cao là một cách ta cần 
làm trong kinh tế tri thức nhưng không phải là duy nhất” [10].

Chuyển đổi số đem đến lợi ích to lớn đối với từng thành viên tham gia trong nền kinh tế. Đối 
với Chính phủ, chuyển đổi số giúp thay đổi trải nghiệm người sử dụng đối với các dịch vụ công 
do Nhà nước cung cấp. Điều này còn tác động thay đổi mô hình cũng như phương thức hoạt động 
của bộ máy cơ quan Nhà nước, thay đổi nhận thức của những nhà lãnh đạo, những người đứng 
đầu các cơ quan của bộ máy Nhà nước. Chính phủ ứng dụng chuyển đổi số vào công tác xây dựng 
“Nhà nước số”, “Chính phủ số” đồng thời đưa ra những biện pháp hỗ trợ, khuyến khích các doanh 
nghiệp áp dụng chuyển đổi số trong việc điều hành doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số giúp giảm khoảng cách giữa các phòng ban trong doanh 
nghiệp, tạo ra sự liên kết thông tin trên một nền tảng nhất định, mọi công việc vận hành một cách 
linh hoạt, tăng sự minh bạch và hiệu quả trong hệ thống quản trị doanh nghiệp, tối ưu hóa năng suất 
nhân viên và nâng cao khả năng cạnh tranh giữa các công ty với nhau trong việc chuyển đổi số.

Đối với người tiêu dùng, chuyển đổi số đang dần tác động vào trong cuộc sống khi có thể trải 
nghiệm các dịch vụ công được cung cấp ngày càng thuận tiện, dễ dàng, nhanh chóng hay những 
giao dịch, mua bán thông qua mạng mà không cần đến trực tiếp.

Dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, quá trình chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu trên thế giới.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh để giải quyết vấn đề đặt ra. 
Nguồn dữ liệu sử dụng trong bài viết được thu thập và xử lý từ Cơ quan Thống kê Quốc gia của 
Singapore và các bài nghiên cứu chuyên sâu.

3. Kết quả

3.1. Kinh nghiệm chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore

Hành trình chuyển đổi số của Singapore khởi đầu với việc số hoá, xây dựng cơ sở dữ liệu 
trên hệ thống máy tính ở thập niên 90 của thế kỷ XX. Đến năm 2000, 90 % dịch vụ công của 
Singapore được cung cấp trực tuyến [11]. Năm 2010, Singapore cung cấp dịch vụ công tích hợp. 
Đặc biệt, vào tháng 11/2014, Singapore khởi động sáng kiến xây dựng Quốc gia thông minh trong 
vòng 10 năm với 03 trụ cột chính là kinh tế số, Chính phủ số và xã hội số nhằm đưa Singapore trở 
thành quốc gia thông minh đầu tiên trên thế giới. Tháng 5/2017, Singapore thành lập Văn phòng 
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Chính phủ số và Quốc gia thông minh, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ và thông suốt trong chỉ đạo, 
vận hành và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. 

Singapore thực hiện chuyển đổi số từ các lĩnh vực kinh tế hiện có, thúc đẩy hệ sinh thái mới 
được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số, phát triển ngành kỹ thuật số thế hệ mới. Đồng thời, Chính 
phủ Singapore nỗ lực xây dựng các cơ quan công quyền lấy tính kỹ thuật số làm cốt lõi, dẫn đầu 
toàn cầu về việc cung cấp, chuyển đổi và đổi mới các dịch vụ. Singapore xây dựng kế hoạch chi 
tiết về Chính phủ số nhằm tạo ra dịch vụ công phục vụ và tương tác người dân nhanh hơn, hiệu 
quả hơn thay vì bị ràng buộc bởi nhiều thủ tục, quy trình khác nhau. Singapore hướng tới một 
Chính phủ có thể tận dụng dữ liệu, công nghệ điện toán đám mây và kiến trúc dịch vụ bằng cách 
xây dựng hệ thống nền tảng ứng dụng Tech Stack của Chính phủ Singapore. Trong Quốc gia thông 
minh, người dân Singapore được trao quyền tối đa hoá các cơ hội và tận dụng các tiện ích của một 
xã hội số để có một cuộc sống ý nghĩa. Chính phủ Singapore hỗ trợ bằng cách tạo ra các dịch vụ 
dễ tiếp cận hơn, nâng cao khả năng hiểu biết về kỹ thuật số của người dân và khuyến khích người 
dân tham gia vào các chương trình cộng đồng và sử dụng nền tảng số trong hoạt động hàng ngày.

Đại dịch Covid-19 làm xáo trộn mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trên 
toàn thế giới nói chung và Singapore nói riêng nhưng Covid-19 tạo ra động lực rất lớn cho quá 
trình chuyển đổi số và đẩy nhanh hơn nữa tốc độ chuyển đổi số ở Singapore. Lộ trình chuyển đổi 
số trong một số lĩnh vực kéo dài trong vài năm đã được thực hiện trong vài tháng, giúp Chính phủ 
Singapore kiểm soát dịch bệnh tốt hơn. Chuyển đổi số giúp Singapore vượt qua cuộc khủng hoảng 
nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và nhận được một số thành công nhất định. Trên cơ sở đó, có 
thể thấy được những kinh nghiệm chuyển đổi số của Singapore như sau:

Thứ nhất, Singapore tập trung vào yếu tố con người
Yếu tố con người được Chính phủ Singapore đặt lên hàng đầu. Singapore cho rằng quá trình 

chuyển đổi số cần phải tiếp cận theo hướng lấy người dân làm trung tâm để thiết kế sản phẩm hay 
dịch vụ từ góc nhìn nhu cầu sử dụng dịch vụ của một công dân trong đời sống hàng ngày hay quá 
trình đăng ký kinh doanh. 

Để thiết kế và xây dựng chương trình dịch vụ công “Cuộc sống Singapore” (LifeSG), hơn 
1.000 cán bộ ở 50 cơ quan của Singapore được đào tạo và phải trải qua 05 bước là trao đổi với 
người dân; Trải nghiệm thực tế; Xác định vấn đề; Thiết kế lại quy trình và số hoá phù hợp [12]. 
LifeSG tích hợp hơn 40 dịch vụ tiện ích như đăng ký giấy khai sinh, trợ cấp trẻ em, tìm trường học 
tối ưu, thông tin về các chương trình, các ưu tiên dành cho người cao tuổi, về việc làm, các khoá 
học phát triển kỹ năng, cập nhật các chương trình phúc lợi mới nhất của Chính phủ,... Để giúp các 
doanh nghiệp xác định và ứng dụng hiệu quả các giải pháp kỹ thuật số, Chính phủ Singapore đã 
công bố sáng kiến CTO-as-a-service để giúp các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận được với các đơn 
vị tư vấn công nghệ thông tin chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, những người đứng đầu dẫn dắt quá trình chuyển đổi số ở Singapore được lựa 
chọn cẩn trọng. Đó là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về công nghệ và tầm nhìn, đưa ra 
những chiến lược thực tế. Đồng thời, để đảm bảo cho nguồn nhân lực tiềm năng này, Singapore 
thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ như xây dựng các chiến lược ươm mầm tài năng, phát triển 
nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, tạo cơ hội cho giới trẻ tìm hiểu công nghệ từ sớm 
hay trao học bổng kỹ thuật số.

Thứ hai, Singapore đẩy nhanh quá trình số hoá các cơ quan Nhà nước
Để giảm thời gian đi lại, giảm tiếp xúc trực tiếp và giảm thanh toán tiền mặt và hỗ trợ mạnh 
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mẽ hơn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Singapore đẩy nhanh quá trình 
số hoá các cơ quan Nhà nước. Singapore thiết lập cổng dịch vụ cấp phép một cửa dành cho doanh 
nghiệp (Go Business Licensing) tích hợp tất cả các dịch vụ cấp phép của toàn bộ hệ thống cơ quan 
Nhà nước. Đồng thời, đối với các doanh nghiệp cần hỗ trợ tài chính, Singapore lập ra cổng trợ 
cấp doanh nghiệp điện tử kết nối hình thức hỗ trợ từ các cơ quan Nhà nước. Các cơ quan có liên 
quan sau khi rà soát hồ sơ của doanh nghiệp sẽ phê duyệt và ngân hàng tự động chuyển tiền vào 
tài khoản của doanh nghiệp. Singapore triển khai xây dựng hộ chiếu doanh nghiệp (Corp Pass). 
Đây là công cụ định danh và truy cập của doanh nghiệp để tiếp cận 130 loại hình dịch vụ điện tử 
mà Nhà nước cung cấp. 

Để kết nối các cơ quan Nhà nước với hơn 30 nhà cung cấp dịch vụ để xử lý các vướng mắc, 
nhằm rút ngắn quy trình thủ tục thương mại, tiêu chuẩn hoá các thủ tục tài chính cho doanh nghiệp 
và cung cấp số liệu minh bạch cho các ngân hàng, Singapore xây dựng nền tảng Network trade 
platform (NTP) dành riêng cho doanh nghiệp thương mại và logistics. Singapore đơn giản hoá 
bằng cách đưa tất cả các quy trình thủ tục thương mại lên nền tảng số, kết hợp các dịch vụ từ khu 
vực dịch vụ công đến khu vực tư nhân thành thông tin số hoá.

Thứ ba, Singapore tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng số, chú trọng phát triển công 
nghiệp kỹ thuật số

Singapore đạt được nhiều tiến bộ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng số hoá, nâng cao năng lực 
và mở rộng ứng dụng số hoá trong các hộ gia đình và doanh nghiệp. Singapore phát triển mạng 4G 
từ năm 2012 và từng bước triển khai mạng 5G trên toàn quốc trên cơ sở hoàn tất thủ tục pháp lý và 
đấu giá giấy phép. Theo Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin S.Iswaran, mục tiêu của Singapore 
là phủ sóng 5G ít nhất 50 % lãnh thổ Singapore vào cuối năm 2022 và trên cả nước vào năm 2025 
[13]. Tốc độ internet nhanh hơn thúc đẩy người dân Singapore chuyển dần hoạt động của mình vào 
không gian kỹ thuật số, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như mua sắm trực tuyến, đặt 
xe công nghệ và các giao dịch tài chính trực tuyến.  

Singapore cho rằng phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật số thế hệ tiếp theo như một động 
lực tăng trưởng của nền kinh tế và là động lực số hoá tất cả các ngành. Singapore ứng dụng các 
công nghệ tiên phong như khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, an ninh mạng, cơ sở hạ tầng 
truyền thông, Internet kết nối vạn vật IoT để chuyển đổi và phát triển truyền thông Infocomm như 
một động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế số Singapore trong tương lai. 

Uỷ ban Phát triển kinh tế Singapore, doanh nghiệp Singapore và cơ quan phát triển truyền 
thông Infocomm sẽ cùng đi đầu trong việc thu hút các doanh nghiệp kỹ thuật số hàng đầu trên toàn 
cầu và hỗ trợ các doanh nghiệp kỹ thuật số có trụ sở tại Singapore để đẩy nhanh việc xây dựng 
năng lực, tạo việc làm và khuyến khích hợp tác công nghệ tại các khu vực trong và ngoài nước.

Thứ tư, Singapore hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, khuyến khích khởi nghiệp, đặc biệt 
trong lĩnh vực công nghệ mới

Singapore xây dựng hàng loạt ứng dụng điện tử để hỗ trợ các doanh nghiệp trong các lĩnh 
vực đào tạo chuyển đổi, khởi nghiệp số, ứng dụng công nghệ, nâng quy mô doanh nghiệp vươn tầm 
thế giới, thu hút đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước, triển khai thương mại điện 
tử và thanh toán điện tử, nghiên cứu ứng dụng,... Để hỗ trợ doanh nghiệp nội địa Singapore thích 
ứng với chuyển đổi số, từ giữa năm 2020, Singapore phân bổ hơn 352 triệu USD hỗ trợ chương 
trình thanh toán điện tử, hoá đơn điện tử cũng như các công cụ số nâng cao [2]. 

Đồng thời, Singapore hỗ trợ các doanh nghiệp thử nghiệm và ứng dụng các công nghệ hàng 
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đầu như 5G, AI,… để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ mới. Theo đó, các 
doanh nghiệp tăng cường sử dụng các công cụ số trong các hoạt động kinh doanh, tăng cường áp 
dụng thanh toán điện tử và các dịch vụ di động trong kinh doanh. 52 % doanh nghiệp Singapore đã 
phân bổ lại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của họ nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa cũng như 
những nhu cầu mới với ngân sách công nghệ ngày càng tăng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19, 73 % doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy nhanh tốc độ số hóa theo nhiều cách 
khác nhau để ứng phó đối với đại dịch từ việc đưa ra các sản phẩm kỹ thuật số, thanh toán kỹ thuật số 
đến thương mại điện tử và tự động hóa từ đó các hoạt động thương mại trở nên nhanh hơn, tiết kiệm 
thời gian, hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp để ngăn Covid-19 lây lan nhanh trong cộng đồng. [14]

Singapore luôn khuyến khích đầu tư vào các Startup công nghệ mới đặc biệt trong lĩnh vực 
công nghệ vật liệu, công nghệ y tế và hiện là nước có rất nhiều các “kỳ lân” công nghệ như: Ninja 
Van, Shopee, Grab,... Singapore hỗ trợ các dự án khởi nghiệp thông qua chương trình Startup SG 
Founder Programme nhằm chớp các cơ hội và xu thế mới mà bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tạo 
ra. Hiện nay, Singapore nằm trong nhóm 20 quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp thuận lợi nhất 
toàn cầu. Các dự án khởi nghiệp được coi là nguồn xung lực mới, tiềm năng cho tăng trưởng 
của Singapore vì khả năng đi đầu trong sáng tạo và nhạy bén trong kinh doanh. Kinh nghiệm từ 
Singapore và thế giới cho thấy sau mỗi cuộc khủng hoảng, có không ít doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công và vươn lên dẫn dắt thị trường.

Ngoài vai trò hỗ trợ vốn, Chính phủ Singapore có vai trò quan trọng trong việc tạo ra không 
gian khởi nghiệp, các “vườn ươm”, tạo cơ chế đối thoại và kết nối nhằm cung cấp thông tin, trao 
đổi giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, nghiên cứu. 

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, Singapore vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt về 
nhân tài trong lĩnh vực công nghệ mặc dù Chính phủ Singapore đưa ra nhiều chính sách khuyến 
khích sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, toán học và kỹ thuật. Điều 
đó làm cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó khăn trong việc tuyển 
dụng những nhân viên có kỹ năng công nghệ khi phải cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn.

Mặt khác, chi phí áp dụng các giải pháp công nghệ số cũng là một thách thức không nhỏ 
đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Singapore trong khi nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ tại 
Singapore thiếu chiến lược toàn diện và phương thức triển khai các giải pháp chuyển đổi số.

3.2. Gợi ý cho Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế số trong khu 
vực Đông Nam Á, trở thành thị trường đón nhận nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ ba 
trong khu vực, sau Indonesia và Singapore. Theo nghiên cứu của Trung tâm kinh doanh toàn cầu 
của Đại học Tufts (Hoa Kỳ), Việt Nam đứng thứ 48/60 quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trên 
thế giới, đứng thứ 22 về tốc độ phát triển số hoá [15]. Tuy nhiên, trong điều kiện cạnh tranh toàn 
cầu gia tăng, đặc biệt trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19, quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi Việt Nam cần có những giải pháp thiết thực hơn để 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển. Trên cơ sở nghiên 
cứu kinh nghiệm chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore, bài viết đưa ra một 
số gợi ý cho Việt Nam như sau:

Một là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Việt Nam cần xây dựng đội ngũ chuyên gia dẫn dắt quá trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh 

trình độ phát triển kinh tế chưa cao, Việt Nam thiếu vắng các chuyên gia cao cấp, những người có 
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đủ kiến thức và kỹ năng để định hình chuyển đổi số ở tầm quốc gia. Việc xây dựng một đội ngũ 
chuyên gia chuyển đổi số là cấp thiết. 

Đồng thời, Việt Nam cần nâng cao năng lực lãnh đạo doanh nghiệp số. Chính phủ, các cơ 
quan quản lý Nhà nước, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp cần phối hợp để nâng cao kiến thức 
về chuyển đổi số cho lãnh đạo doanh nghiệp. Thành phần chủ chốt đối với sự phát triển của kinh 
tế số Việt Nam là các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, quyết tâm và nỗ 
lực đào tạo về kinh tế số của đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định trong việc tạo 
động lực triển khai và ứng dụng các thành phần kinh tế số, giúp doanh nghiệp vượt qua một rào 
cản rất lớn cho chuyển đổi số là năng lực cạnh tranh của Việt Nam còn thấp.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành công 
nghệ thông tin và truyền thông, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư các cơ sở đào tạo, tăng cường 
loại hình đào tạo chuyên gia, kỹ thuật viên, đào tạo nghề, mô hình đào tạo liên kết ba bên (doanh 
nghiệp - viện nghiên cứu, trường - cơ quan quản lý nhà nước). Vấn đề đào tạo nguồn nhân lực để 
hình thành đội ngũ chuyên ngành thương mại điện tử, an ninh mạng, công nghệ thông tin, truyền 
thông,... chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sản xuất và việc làm trên môi trường Internet là yếu tố 
then chốt quyết định sự thành công của quá trình chuyển đổi số.

Đặc biệt, để đảm bảo cho quá trình chuyển đổi số thành công, Chính phủ cần có một chiến 
lược được hoạch định rõ ràng trong việc chống lại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó giai đoạn 
đầu cần đẩy mạnh tuyên truyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ tới cộng đồng doanh nghiệp và người 
dân, phổ biến các cam kết và công ước quốc tế về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi Việt Nam đã cam 
kết khi gia nhập WTO và các hiệp định song phương và đa phương khác. Tiếp đó, cần có các chế 
tài xử phạt đủ sức răn đe đối với hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Để đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế trong lĩnh vực này, cần có sự chung tay của các nhà sản xuất, các nhà phân phối, các nhà cung 
cấp dịch vụ Internet (ISP), khách hàng và đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
này. Vi phạm bản quyền không chỉ kìm hãm sự phát triển của nền công nghiệp phần mềm mà còn 
ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia trong quá trình hội nhập 
kinh tế quốc tế.

Hai là, Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình chuyển đổi số, phát triển Chính phủ 
điện tử

Chính phủ cần quyết tâm và nỗ lực cao trong xây dựng Chính phủ điện tử. Cần xây dựng, 
hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai, xây dựng phát triển 
Chính phủ điện tử. Đồng thời, xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử phù hợp 
với xu thế phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới. 

Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với 
cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc nhằm chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ, số hoá, tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, đổi mới phương thức 
phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để phát triển Chính phủ điện tử, cần đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai xây dựng 
Chính phủ điện tử, thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi với mục tiêu, chỉ tiêu đo lường kết quả cụ thể, 
cơ chế theo dõi, giám sát, trách nhiệm giải trình, xử lý kịp thời vướng mắc và nguồn lực tài chính, 
con người để bảo đảm thực thi. Việc cải tiến quy trình nghiệp vụ, bồi dưỡng năng lực chuyên môn 
và phẩm chất đạo đức đối với công chức cần là một hoạt động có tính bền vững.

Ba la, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ số
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Muốn thành công trong chuyển đổi số Việt Nam cần có cơ sở hạ tầng số đủ mạnh, đáp ứng 
được yêu cầu đòi hỏi của các ứng dụng. Chính phủ, các địa phương cần tập trung xây dựng, phát 
triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin, hạ tầng số sử dụng các công nghệ tiên tiến, 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Các cơ quan quản lý Nhà nước ở trung ương và địa phương 
phải được kết nối mạng diện rộng của Chính phủ và internet băng thông rộng, đủ năng lực cung 
cấp các dịch vụ công và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng Chính phủ 
điện tử.

Tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa, tận dụng thành tựu kết 
quả đã có, phù hợp với các chiến lược quy hoạch, kế hoạch trong các lĩnh vực, đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng của toàn bộ nền kinh 
tế, phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông có giá trị gia tăng và chủ động hội 
nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho ứng dụng phát triển 
công nghệ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật số.

Bốn là, Chính phủ cần tạo môi trường và nhu cầu, đẩy mạnh hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
chuyển đổi số

Việt Nam cần chú trọng xây dựng nền tảng, thể chế cho các mô hình kinh doanh số, trong đó 
cần chú ý sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật cho các ngành đang có nhiều mô hình kinh doanh 
mới như thương mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số,... Cải cách thể chế để thu hút đầu tư cho 
các công nghệ số trong các lĩnh vực đầu tư theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động góp 
vốn, mua cổ phần, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp công nghệ số,...

Chính phủ cần có chính sách khuyến khích phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao và 
ứng dụng các công nghệ công nghệ mới; áp dụng hệ thống quản lý, quản trị theo xu thế của cách 
mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy ứng dụng thành tựu công nghệ mới vào giáo dục, khắc phục những 
mặt trái của cách mạng công nghiệp 4.0 như ô nhiễm môi trường, vấn đề thất nghiệp, gia tăng bức 
xúc xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống, những rủi ro về an ninh, an toàn thông tin. Ngoài ra, Chính 
phủ cần có chính sách ưu đãi hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ tiếp cận vốn, chuỗi giá trị bán hàng, 
các chính sách thanh toán, bảo mật thông tin người tiêu dùng,...

Để có thể thực hiện được các gợi ý đưa ra trong bài viết đòi hỏi Việt Nam cần có chiến lược, 
chính sách phù hợp với phát triển kinh tế số thích ứng với đại dịch Covid-19, phát triển kết cấu 
hạ tầng số phù hợp, nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho quá trình chuyển đổi số và quan 
trọng là sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội trong quá trình 
chuyển đổi số.

4. Thảo luận

Có một số nghiên cứu liên quan tới quá trình chuyển đổi số của Singapore và Việt Nam như 
kinh tế số tại Singapore (Reuben Foong và cộng sự, 2017) [16], chiến lược và phát triển kinh tế số 
tại Singapore (IMDA Singapore, 2020) [17] phân tích những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế 
số của Singapore cũng như những thành công của Singapore trong quá trình chuyển đổi số. 

Trong khi đó, Vũ Cao Minh Đức (2020) với nghiên cứu sáng kiến quốc gia thông minh của 
Singapore phân tích và đánh giá những khía cạnh Singapore mạnh mẽ thay đổi và vươn tầm để 
chứng minh vị thế và rút ra những kinh nghiệm cho các quốc gia muốn vươn lên từ chuyển đổi 
số [18]. Lê Thị Thuỳ Trang (2020) nghiên cứu các trụ cột chính trong chiến dịch chuyển đổi số 
ở Singapore. Tác giả phân tích ba trụ cột chính trong chuyển đổi số của Singapore là kinh tế số, 
Chính phủ số và xã hội số [19].
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Bùi Ngọc Hiền (2021) nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong chuyển đổi số và 
hàm ý chính sách cho Việt Nam [20]. Tác giả trình bày kinh nghiệm chuyển đổi số và các chính 
sách, chiến lược phát triển Chính phủ điện tử của một số quốc gia như Estonia, Singapore, Thái 
Lan và rút ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Phạm Thị Hồng Điệp, Tống Thế Sơn (2020) nghiên cứu điều kiện phát triển kinh tế số ở Việt 
Nam [21]. Tác giả tóm tắt một số điều kiện cơ bản về cơ chế chính sách, kết cấu hạ tầng và nguồn 
nhân lực để phát triển kinh tế số, phân tích hiện trạng các điều kiện này tại Việt Nam và đề xuất 
một số kiến nghị góp phần đẩy mạnh việc tạo lập các điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế số 
tại Việt Nam.

Hồ Thanh Thuỷ (2020) nghiên cứu giải pháp phát triển kinh tế số để đạt mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế ở Việt Nam [22]. Trên cơ sở phân tích một số cơ hội của nền kinh tế được coi là đòn bẩy 
cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế để đạt được 
mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Vũ Hưng Hải, Nguyễn Quỳnh Mai, Phạm Xuân Lâm (2020) nghiên cứu bài học về chuyển 
đổi số thành công, cơ hội ứng dụng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam [23]. Tác giả tập trung phân 
tích những bài học chuyển đổi số thành công điển hình và từ đó chỉ ra những cơ hội ứng dụng cho 
các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu trên chưa nghiên cứu đầy đủ và toàn diện về kinh 
nghiệm chuyển đổi số ứng phó đại dịch Covid-19 của Singapore và đề xuất giải pháp cho Việt Nam 
trên cở sở kinh nghiệm của Singapore. Do đó, bài viết là nghiên cứu góp phần lấp khoảng trống 
nghiên cứu về kinh nghiệm chuyển đổi số ứng phó đại dịch Covid-19 của Singapore, từ đó đưa ra 
những gợi ý cho Việt Nam, mang lại những góc nhìn đa chiều với quá trình chuyển đổi số tại Việt 
Nam, giúp các cơ quản quản lý Nhà nước và doanh nghiệp có những điều chỉnh hợp lý. 

5. Kết luận
Chuyển đổi số là tất yếu trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch Covid-19, 

chuyển đổi số càng nhanh sẽ tạo càng nhiều cơ hội bứt phá trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, quá 
trình chuyển đổi số là một chặng đường dài đầy thách thức, không chỉ đòi hỏi lớn về nhân lực chất 
lượng cao mà đòi hỏi cả một nguồn lực tài chính đủ mạnh để sẵn sàng cho công cuộc chuyển đổi 
số. Nhờ việc thực hiện chuyển đổi số trong đại dịch Covid-19, Singapore đạt được nhiều thành tựu 
rực rỡ trên nhiều lĩnh vực, giúp doanh nghiệp ổn định, phục hồi, phát triển mạnh mẽ. Trên cơ sở 
nghiên cứu kinh nghiệm chuyển đổi số ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore, bài viết đưa 
ra một số gợi ý cho Việt Nam chuyển đổi số thành công, khôi phục kinh tế, vượt qua đại dịch và 
phát triển vững mạnh trong thời đại 4.0.
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TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI QUẦN ĐẢO NAM DU TỈNH 
KIÊN GIANG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC BỀN VỮNG

Vũ Ngọc Bình1, Nguyễn Thành Công1 
Bùi Minh Tuấn1, Đỗ Mạnh Tuân2, Đào Đức Bằng3

1Viện Thủy công, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam 
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

3Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt
Bằng các phương pháp nghiên cứu thực địa như điều tra thu thập số liệu, khoan thăm dò địa 

chất thủy văn, bơm hút nước thí nghiệm kết hợp với công tác thí nghiệm trong phòng và phân tích 
số liệu, bài báo đã đánh giá tài nguyên và tiềm năng nước dưới đất đồng thời phân tích chất lượng 
nước tại các giếng đào, giếng khoan trên các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang. 
Đánh giá nhu cầu dùng nước trên đảo ngày càng tăng nhằm phục vụ dân cư trên đảo và phát triển 
du lịch. Nguy cơ suy thoái nguồn nước trở lên hiện hữu, đặc biệt ở đảo Hòn Ngang và Hòn Mấu 
thể hiện ở mức độ nhiễm phèn tăng cao trong nước giếng khoan. Từ đó kiến nghị một số giải pháp 
bổ sung nhân tạo nước dưới đất như làm chậm dòng chảy bằng đập tạm tại đảo Hòn Lớn hào thu 
nước mái đồi kết hợp với các hố khoan sâu tại đảo Hòn Ngang và bồn thấm kết hợp với mương thu 
nước được áp dụng tại đảo Hòn Mấu. 

Từ khóa: Tài nguyên nước dưới đất; Thực trạng; Tiềm năng; Suy kiệt.
Abstract

Underground water resources in the Nam Du islands, Kien Giang province and sustainable 
exploiting solutions

By research methods in the field such as survey and data collection, hydrogeological exploration 
drilling, experimental water suction pump combined tests and data analysis in the laboratory, the 
article has asessed the groundwater resources and potential and analyzing water quality in dug wells 
and drilled wells on the large islands of Nam Du archipelago, Kien Giang province. Assessement of 
the increasing demand for water on the island to serve the island’s population and rapid increasing 
tourism. The risk of groundwater degradation or more is present, especially in the Hon Ngang and 
Hon Mau islands, which had reflected in the high level of alum contamination in the water well. 
Since then, some solutions proposed to artificial groundwater recharge. The slow-down flow with 
temporary dams applied at Bai Ngu village in the Hon Lon island. Hilltop water collection ditches 
combined with boreholes at An Phu village in the Hon Ngang island. And seepage tanks combined 
with a water collection ditch are used at Hon Mau island.

Keywords: Underground water resources; Reality; Potential; Depletion.

1. Đặt vấn đề

Nam Du là quần đảo thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách đất liền khoảng 80 km về 
phía Tây Nam (Hình 1). Trên quần đảo có 21 đảo lớn nhỏ trong đó có 3 đảo lớn có dân cư sinh sống 
rất đông đúc đó là đảo Hòn Lớn thuộc xã An Sơn gồm 3 ấp với 4.119 nhân khẩu; đảo Hòn Ngang 
và Hòn Mấu thuộc xã Nam Du với dân số khoảng 3.310 người. Tại các xã đảo đều có hệ thống các 
cơ quan hành chính cấp xã, trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (THCS) [6]. Tại đảo Hòn 
Ngang còn là nơi tập trung tàu thuyền đánh bắt xa bờ của khu vực biển Tây và nuôi cá lồng bè, do 
tại đây có eo chắn gió. Hàng ngày có khoảng 20 - 30 tàu cá neo đậu để mua nhu yếu phẩm và bán 
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thủy hải sản. Những lúc biển động, lượng tàu cá neo đậu lên vài trăm tàu thuyền. Ngoài ra, quần 
đảo Nam Du được biết đến là điểm du lịch biển đảo khá phát triển trong những năm gần đây ở Kiên 
Giang, thông thường lượng khách đến với quần đảo từ 300 đến 500 người/ngày. Vào những dịp lễ 
tết hay ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách lên đến hàng nghìn người. Trên quần đảo có khoảng trên 
100 hộ (chủ yếu ở đảo Hòn Lớn) kinh doanh nhà nghỉ và dịch vụ ăn uống với khoảng 500 phòng. 
Xu hướng phát triển du lịch trên quần đảo ngày càng gia tăng. Như vậy, nhu cầu dùng nước của 
người dân trên đảo và phục vụ phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ nghề cá là rất lớn.

Hình 1: Bản đồ vị trí khu vực quần đảo Nam Du
(Nguồn: http://kiengiang.ban-do.net)

Trước thời điểm năm 2016, nguồn nước dưới đất trên các đảo chủ yếu là nước trong các 
giếng đào. Tuy nhiên, lượng nước này chỉ sử dụng được trong các tháng mùa mưa đến khoảng 
tháng 12 hàng năm (Hình 2). Các tháng mùa khô từ tháng 1 đến tháng 5, nước trên đảo nhiều khi 
phải trở từ đất liền ra cấp cho dân trên đảo. Từ năm 2017 đến nay, Nhà nước đã đầu tư một số 
giếng khoan cho các cơ quan hành chính trên đảo và mỗi đào khoảng 2 giếng cho dân. Tuy nhiên 
số hộ dân đầu tư tự phát để cung cấp nước cho các nhà nghỉ và bán cho các hộ xung quanh là khá 
phổ biến. Đến nay, trên quần đảo đã có đến trên 70 giếng khoan đang khai thác sử dụng [6]. Đã 
có một số giếng trên các đảo Hòn Ngang và Hòn Mấu có dấu hiệu bị nhiễm mặn, nhiễm phèn do 
khai thác quá mức. 

Hình 2: Nước trong giếng đảo tại đảo Hòn Lớn tại thời điểm mùa mưa                                     
và mùa khô năm 2020

Chính vì vậy, việc đánh giá tài nguyên nước dưới đất tại các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du 
và đưa ra giải pháp khai thác bền vững có một ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo khai thác nguồn 
nước cấp cho ăn uống sinh hoạt, phát triển du lịch và hậu cần nghề cá là một vấn đề cấp thiết cần 
được nghiên cứu.

http://kiengiang.ban-do.net
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2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước dưới đất trên đảo được chúng tôi sử dụng các 
phương pháp nghiên cứu như: 

Phương pháp thực địa: Điều tra, khảo sát thực địa, đo đạc thu thập số liệu, đánh giá khả năng 
có nước trên đảo bằng phương pháp địa vật lý đo sâu điện nhằm xác định các vị trí có khả năng 
có nước. Đánh giá tài nguyên nước dưới đất dựa trên kết quả khoan khảo sát địa chất thủy văn và 
hút nước thí nghiệm trong các hố khoan để xác định chiều sâu hạ thấp mực nước, trữ lượng nước 
dưới đất. 

Phương pháp thí nghiệm trong phòng: nhằm đánh giá chất lượng mẫu nước thông qua các 
chỉ tiêu toàn phần và chỉ tiêu vi lượng.

Phương pháp phân tích số liệu và chỉnh lý kết quả: Sử dụng phần mềm Aquifertest để xác 
định các thông số địa chất thủy văn của tầng chứa. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Tài nguyên nước dưới đất

Nước trong các giếng đào: Nước trong các giếng đào trên đảo tồn tại chủ yếu vào mùa mưa 
và tháng đầu của mùa khô. Do vậy, lượng nước trong các giếng đào cũng chỉ sử dụng được trong 
thời gian này. Hiện nay, đa số các giếng đào vẫn cung cấp nước sinh hoạt cho dân trên đảo. Theo 
tính toán sơ bộ của công tác điều tra, khảo sát nguồn nước giếng đào đang sử dụng tại các đảo lớn 
thuộc quần đảo Nam Du, số liệu được xác định dựa trên lượng nước sử dụng thực tế của các hộ 
dân trong các tháng từ 5 đến 12 hàng năm. Kết quả tính toán tại đảo Hòn Lớn gồm 57 giếng với 
lượng nước sử dụng là 20.777 m3/năm, đảo Hòn Ngang: 5 giếng là 2.822 m3/năm và đảo Hòn Mấu 
3 giếng là: 3.024 m3/năm. 

Nước trong các giếng khoan: Do nhu cầu cấp thiết về cấp nước cho dân trên đảo, đặc biệt 
trong các tháng mùa khô, cùng với việc phát triển và kinh doanh du lịch, các hộ tư nhân trên đảo 
đã tiến hành tự khoan giếng để cấp nước cho các hoạt động du lịch và bán cho các hộ lân cận. Đến 
nay trên đảo Hòn Lớn đã có tổng số 42 giếng khoan, Hòn Ngang 27 giếng, Hòn Mấu 7 giếng. Tổng 
lượng nước khai thác được tính toán sơ bộ tại các đảo là: Hòn Lớn 31.828 m3; Hòn Ngang 12.936 m3; 
Hòn Mấu 5.560 m3. 

Theo kết quả đánh giá tài nguyên nước được thực hiện bởi quá trình khoan khảo sát, bơm 
hút nước thí nghiệm tại các hố khoan trên đảo thuộc đề tài ĐTĐL.CN-38/19 cho thấy trữ lượng 
nước ngầm trên đảo Hòn Lớn với kết quả hút nước thí nghiệm đơn 1 lần hạ thấp tại 4 lỗ khoan với 
tổng lưu lượng là 2,504 L/s, tương ứng là 216,35 m3/ngày; tại Hòn Ngang 3 lỗ khoan là 0,93 L/s, 
tương ứng là 80,35 m3/ngày và tại đảo Hòn Mấu tổng lưu lượng 3 lỗ khoan là 0,95 L/s, tương ứng 
là 82,08 m3/ngày [2]. Vị trí các hố khoan nghiên cứu trên các đảo được trình bày tại (Hình 3); Cấu 
trúc địa chất phân bố các lớp đất đá được trình bày tại (Hình 4). Các thông số thí nghiệm hút nước 
được trình bày tại (Bảng 1). Như vậy, trữ lượng nước trên đảo đạt cấp B dựa vào tổng lưu lượng 
thực hút của các lỗ khoan đơn hút nước thí nghiệm ở các thời điểm khác nhau [1]. 
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Hình 3: Vị trí hố khoan khảo sát địa chất thủy văn tại các đảo lớn, quần đảo Nam Du

Hình 4: Cấu trúc địa chất phân bố các lớp đất đá tại các đảo lớn, quần đảo Nam Du
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Trong đó: 
- Lớp 1 (edQ): Đất á sét màu xám nâu xen lẫn nhiều mảnh đá có kích thước từ 3 - 5 cm, trạng 

thái cứng, mẫu lấy dạng bở rời;
- Lớp 2 (IA2): Đá ryolit porphyr, felsic porphyr và tur phong hóa mạnh màu xám vàng, xám 

nâu cấu tạo khối nứt nẻ xen lẫn đất á sét màu vàng, nõn khoan lấy lên dạng đất lẫn dăm cục, đá 
cứng trung bình. Chiều dày lớp thay đổi từ 1 - 3 m;

- Lớp 3 (IB): Đá ryolit porphyr, felsic porphyr và tur phong hóa vừa màu xám vàng, xám 
nâu, xám trắng, cấu tạo khối nứt nẻ vừa, bề mặt khe nứt bị oxy hóa có màu xám nâu, xám đen, đá 
ứng trung bình; 

- Lớp 4 (IIA): Đá ryolit porphyr, felsic porphyr và tur tươi, nứt nẻ màu xám ghi, xám xanh 
đôi chỗ xen kẹp các dải màu xám nâu, xám trắng cấu tạo khối, nứt nẻ vừa, các khe nứt kín bị lấp 
nhét bởi vật liệu có màu xám trắng, đá cứng trung bình.

Bảng 1. Kết quả hút nước thí nghiệm tại các lỗ khoan trên đảo

STT Lỗ khoan

Chiều 
sâu lỗ 
khoan 

(m)

Kết quả hút nước

Lưu lượng, 
Q (L/s)

Lưu lượng, 
Q (m3/
ngày)

Mực nước 
tĩnh, Ht 

(m)

Mực nước 
động, Hđ 

(m)

Hạ thấp 
mực 

nước, S 
(m)

Tỷ lưu 
lượng, q 
(L/s/m)

Đảo Hòn Lớn
1 HL1 60 1,026 88,65 0,0 4,00 4,00 0,2565
2 HL2 60 0,144 12,44 9,2 43,04 33,84 0,0043
3 HL3 60 1,025 88,56 0,3 9,85 9,55 0,1073
4 HL4 60 0,309 26,70 5,6 30,50 24,90 0,0124

Đảo Hòn Ngang
1 HN1 62 0,310 26,78 17,8 44,72 26,92 0,0115
2 HN2 60 0,500 43,20 22,1 32,90 10,80 0,0463
3 HN3 60 0,120 10,37 38,7 52,65 13,95 0,0086

Đảo Hòn Mấu
1 HM1 60 0,410 35,42 7,3 35,45 28,20 0,0145
2 HM2 60 0,390 33,70 14,0 34,04 20,04 0,0195
3 HM3 60 0,150 12,96 6,9 33,31 26,41 0,0057

3.2. Chất lượng nước dưới đất
Nhằm đánh giá chất lượng nước dưới đất trên các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, chúng 

tôi đã tiến hành lấy và thí nghiệm các mẫu nước trong các giếng đào và giếng khoan. Các chỉ tiêu 
thí nghiệm mẫu toàn phần và vi lượng. Kết quả thí nghiệm được trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả thí nghiệm mẫu nước tại các đảo [7]

TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Nước trong giếng đào Nước trong giếng khoan QCVN 01 
-1:2018/BYTHòn 

Lớn
Hòn 

Ngang Hòn Mấu Hòn 
Lớn

Hòn 
Ngang Hòn Mấu

I. Các chỉ tiêu toàn phần
1 Ca2+ mg/L 52,44 54,17 40,12 11,04 42,09 30,06 -
2 Mg2+ mg/L 13,18 36,60 15,62 7,32 37,44 17,08 -
3 Na+ mg/L 40,82 72,37 41,91 2,71 476,33 42,06 -
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TT Chỉ tiêu Đơn 
vị

Nước trong giếng đào Nước trong giếng khoan QCVN 01 
-1:2018/BYTHòn 

Lớn
Hòn 

Ngang Hòn Mấu Hòn 
Lớn

Hòn 
Ngang Hòn Mấu

4 K+ mg/L 17,84 20,82 23,57 1,0 135,88 21,66 -
5 Fe2+ mg/L 0,12 < 0,01 0,01 0,04 < 0,01 0,04 -
6 Fe3+ mg/L 0,22 < 0,01 0,06 0,06 0,02 0,08 -
7 Al3+ mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH -
8 Cl- mg/L 36,16 117,69 37,58 935,88 112,73 250
9 SO4

2- mg/L 5,22 37,0 5,80 7,04 61,60 35,24 250
10 HCO3

- mg/L 288,01 305,1 258,72 19,53 36,61 85,43 -
11 CO3

2- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH -
12 NO2

- mg/L 0,02 0,04 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,05
13 NO3

- mg/L 0,02 0,36 0,08 < 0,01 0,02 0,18 2
14 CO2 td mg/L 19,36 10,56 26,40 13,2 13,2 17,60 -
15 CO2 xt mg/L 10,56 7,04 9,68 5,28 7,04 8,80 -
16 SiO2 mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH -

17 Cặn sấy khô 
105 0C mg/L 9,08 7,30 6,0 10,34 8,0 27,10 -

19 pH - 7,2 8,0 7,1 6,6 6,1 6,8 6,0-8,5
20 Độ kiềm mg/L 231,28 245,0 207,76 15,68 29,4 68,6 -
21 Độ cứng mg/L 185,19 285,91 164,47 57,70 259,2 145,36 300

22 Độ dẫn điện µs/
cm 568,9 1049,7 533,8 143,4 3862,4 584,3 -

II. Các chỉ tiêu vi lượng
1 As mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,01
2 Hg mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,001
3 CN- mg/L KPH KPH KPH KPH KPH KPH 0,05
4 Phenol µg/L 0,28 KPH 0,22 KPH KPH KPH 1
5 Cr mg/L KPH 0,12 0,00036 0,19 0,32 0,31 0,05
6 Cd mg/L 0,0024 0,00030 0,0025 KPH 0,00112 0,00029 0,003
7 Pb mg/L 0,015 0,0029 0,016 0,0022 0,0020 0,0018 0,01
8 Cu mg/L 0,041 0,041 0,072 0,018 0,018 0,024 1,0
9 Zn mg/L 0,031 0,508 0,024 0,039 0,081 0,107 2,0

10 Mn mg/L KPH 0,011 KPH 0,028 0,006 0,014 0,1

Hình 5: Giếng khoan bị nhiễm phèn tại Hòn Mấu

Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu toàn phần và vi lượng được lấy từ nước trong các giếng đào 
và nước trong các giếng khoan trên đảo cho thấy: Về cơ bản các chỉ tiêu thí nghiệm của các mẫu 
nước đều đáp ứng QCVN 01-1 :2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch 
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sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Riêng với mẫu nước giếng khoan lấy tại ấp An Bình đảo Hòn 
Ngang có chỉ số Cl- vượt mức cho phép 3,74 lần, điều này chứng tỏ nguồn nước ngầm ở đây đang 
bị nhiễm mặn. Chỉ tiêu về Cr của mẫu nước giếng đào tại đảo Hòn Ngang và trong các giếng khoan 
cũng cao hơn Quy chuẩn, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi địa tầng do nguồn nước đã thấm qua 
tầng đất đá phía trên có nguồn gốc từ đá phun trào núi lửa [8]. Tại đảo Hòn Mấu và Hòn Ngang, 
một số giếng khoan đã bị nhiễm phèn mạnh (Hình 5).

3.3. Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất

Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất hay có thể gọi là tài nguyên dự báo nước dưới đất bao 
gồm phần tích chứa trong đó và phần bổ cập tự nhiên, là lượng nước có chất lượng và giá trị xác 
định có thể nhận được trong giới hạn một cấu trúc địa chất thủy văn, một lưu vực sông hay một 
vùng lãnh thổ có tiềm năng khai thác sử dụng sau này [2]. 

Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất được xác định theo công thức: Qtn = Vt/t + Qđ 
- Qtn: Trữ lượng tiềm năng nước dưới đất (m3/ng);
- Vt: Lượng tích chứa (m3);
- Qđ: Lượng bổ cập cho nước dưới đất (m3/ngày);
- t: Thời gian khai thác dự tính thường lấy 10.000 ngày.
Lượng tích chứa được tính theo công thức: Vt = µ . H . F (m3), trong đó: µ: Hệ số nhả nước 

trọng lực xác định theo công thức công thức: ; K được xác định tài liệu hút nước;
H: Bề dày tầng chứa nước (m) xác định theo kết quả khoan khảo sát;
 F là diện tích phân bố của tầng chứa nước (m3).
 Lượng bổ cập được xác định theo công thức: 

365
.. XFQð

η
=  (m3/ngày)

trong đó: η = L x S
Η: Hệ số cung cấp ngấm của nước mưa cho nước dưới đất, khu vực quần đảo Nam Du xác 

định được η = 0,0285. 
L: Hệ số ảnh hưởng của thành phần đất đá lớp phủ, với trầm tích bở rời và Đệ tứ lấy L=0,03 [3],
S: Hệ số ảnh hưởng độ dốc của địa hình, tại quần đảo Nam Du, độ dốc 8 - 31 %, lấy     L = 

0,95 [3],
X là tổng lượng mưa năm trên đảo (m). Giá trị này được lấy theo số liệu quan trắc thực tế tại 

đảo Hòn Ngang năm 2020 là 2.154 mm.
Kết quả xác định các thông số để đánh giá tiềm năng nước dưới đất trong đới bở rời (Holocen) 

và đá gốc nứt nẻ tại các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du trình bày tại Bảng 3 và 4.
Bảng 3. Các thông số đánh giá tiềm năng nước dưới đất trong tầng Holocen

Tầng 
chứa 
nước

Bề dày 
TCN

(H, m)

Hệ số nhả 
nước μ

Diện tích 
phân bố (F, 

km2)

Lượng tích 
chứa (Vt, 

m3)

Lượng      
bổ cập (m3/

ngày)

Trữ lượng 
tiềm năng 
nước dưới 

đất (m3/
ngày)

Đảo Hòn Lớn 0,254 17.700,1 137,8 222,1
Q 3 0,0605 0,041 7.284,3 16,4 51,1

edQ 3 0,016 0,213 10.415,8 121,4 171,0
Đảo Hòn Ngang
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Q 3,0 0,0605 0,045 8.167,5 27,4 66,3
Đảo Hòn Mấu

Q 3 0,0605 0,0346 5.910 13,3 41,5

Bảng 4. Các thông số đánh giá tiềm năng nước dưới đất trong đá nứt nẻ

Tầng 
chứa 
nước

Hố 
khoan

Bề dày 
TCN

(H, m)

Hệ số 
thấm (K, 
m/ngày)

Hệ số 
nhả 

nước m

Diện tích 
phân bố 
(F, km2)

Lượng tích 
chứa (Vt, m

3)

Lượng bổ 
cập (m3/

ngày)

Trữ lượng 
tiềm năng 
nước dưới 

đất (m3/ngày)
Đảo Hòn Lớn 18.834.512,4 1.015,9 2.899,3
D-C1 HL1 38,0 0,534 0,102 1,990 7.722.664,5 334,7 1.107,0

K HL2 27,0 0,0037 0,050 0,730 989.327,4 122,8 221,7
T HL3 42,0 0,161 0,086 3,320 10.122.520,5 558,4 1.570,6

Đảo Hòn Ngang

T
HN1, 
HN2, 
HN3

40,0 0,064 0,030 0,59 708.000 358 428,8 

Đảo Hòn Mấu

T
HM1, 
HM2, 
HM3

43 0,0223 0,063 0,59 1.883.935,5 116,1 304,4

3.4. Nhu cầu dùng nước trên đảo

Với dân số trên đảo khá đông, kết hợp với lượng khách du lịch bình quân khoảng 300 - 500 
người/ngày. Vào dịp lễ tết, cuối tuần hoặc mùa du lịch, lượng khách đến với đảo lên tới hàng nghìn 
người mỗi ngày. Do vậy nhu cầu dùng nước phục vụ ăn uống sinh hoạt và phát triển du lịch ngày 
càng lớn. Theo ước tính, lượng nước tiêu thụ ở đảo Hòn Lớn dao động từ 380 đến 400 m3/ngày. 
Tại đảo Hòn Ngang, hiện tại nhu cầu dùng nước chỉ cung cấp chủ yếu cho dân trên đảo và chỉ có 2 
nhà nghỉ nhưng nơi đây là khu neo đậu tàu thuyền trên đảo do vậy lượng nước cung cấp cho dịch 
vụ nghề cá và tàu thuyền đánh bắt xa bờ là khá lớn. Lượng nước tiêu thụ trên đảo Hòn Ngang mỗi 
ngày dao động từ 230 - 250 m3. Tại đảo Hòn Mấu, có số dân ít hơn nhưng là nơi có bãi tắm đẹp 
vì vậy hầu như toàn bộ khách du lịch đến với quần đảo sẽ đến đảo Hòn Mấu để tắm biển. Do vậy 
lượng nước tiêu thụ trên đảo cũng khá lớn, mỗi ngày dao động từ 80 - 100 m3. Như vậy, với lượng 
nước tiêu thụ ngày càng tăng do dân số đông đúc và phát triển du lịch, cùng với chiến lược phát 
triển nghề cá, đánh bắt xa bờ vùng ở biển Tây nên lượng nước tiêu thụ trên các đảo lớn sẽ ngày 
càng nhiều. Ở thời điểm hiện tại, lượng nước tiêu thụ khoảng 750 m3/ngày tuy nhiên với việc phát 
triển các loại hình dịch vụ như hiện nay thì nhu cầu dùng nước trên đảo có thể lên đến 1.000 m3/
ngày. Chính vì vậy, cần có biện pháp bảo vệ và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên nước trên 
đảo nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước và phát triển du lịch, đặc biệt vào mùa khô hạn.

3.5. Kiến nghị giải pháp bổ sung nhân tạo nhằm cấp nước bền vững cho đảo

Bổ sung nhân tạo (BSNT) nước dưới đất là các hoạt động của con người làm nước mặt từ 
sông, suối, hồ thấm vào lòng đất với tốc độ thường lớn hơn nhiều lần bổ sung tự nhiên, tạo ra tăng 
tương ứng về trữ lượng an toàn khi khai thác nước dưới đất [4]. Một số phương pháp bổ sung nhân 
tạo phổ biến như làm ngập lụt một diện tích để nước có thể thấm xuống tầng chứa nước phía dưới 
cụ thể như bồn thấm, rãnh thấm và mương thấm. Với những tầng chứa nước dưới sâu có thể sử 
dụng giải pháp ép nước trực tiếp vào hố khoan,...
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Kết quả nghiên cứu các đặc điểm về địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, đánh giá thực 
trạng và các giải pháp cấp nước hiện trên đảo, chúng tôi kiến nghị một số giải pháp có thể áp dụng 
một số giải pháp để lưu giữ, tạo nguồn và cấp nước ngọt cho một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam 
Du [8]. 

Đối với đảo Hòn Lớn: Mặc dù không có sông suối chảy vào mùa khô nhưng do có diện tích 
lớn (771 ha) do vậy trên đảo đã xây dựng được hồ chứa 30.000 m3 (dạng hồ treo) và hiện nay đang 
xây dựng hồ 200.000 m3 ở bãi Cây Mến, đồng thời lượng nước trong các giếng khoan cũng khá dồi 
dào [5]. Tuy nhiên, nguồn nước trong các giếng đào cũng chỉ cung cấp được vào mùa mưa. Đặc 
biệt tại ấp Bãi Ngự xã An Sơn trên đảo Hòn Lớn, hiện nay chỉ có 3 giếng khoan đang hoạt động 
để bán nước cho dân, đa phần người dân vẫn sử dụng nước giếng đào từ 23 giếng để cấp nước cho 
mục đích sinh hoạt với tổng lưu lượng khai thác là 10.295 m3/năm. Để tăng khả năng lưu trữ nước 
trong đất nhằm cấp nước cho các giếng đào tại khu vực ấp Bãi Ngự, nơi có đông dân cư sinh sống 
(khoảng 1.300 dân), chúng tôi kiến nghị lựa chọn giải pháp làm chậm dòng chảy bằng mương thu 
nước (đập tạm) vì tại khu vực này có thung lũng dạng hình quạt, có thể làm tăng lượng cung cấp 
thấm làm tăng khả năng khai thác của giếng đào trong đới trầm tích bở rời vào mùa khô (Hình 6).

Hình 6: Giải pháp đập tạm làm chậm dòng chảy áp dụng tại đảo Hòn Lớn

Đối với đảo Hòn Ngang: Do diện tích đảo nhỏ, dân số tập trung đông (2.620 nhân khẩu), 
ngoài ra lượng nước còn phục vụ cho các hộ nuôi cá lồng bè (khoảng 100 hộ), dịch vụ nghề cá 
và lượng thuyền neo đậu lớn để đánh bắt xa bờ,... Do vậy nhu cầu dùng nước là rất lớn. Với cấu 
tạo đất đá tại đảo Hòn Ngang là đá riolit có mức độ nứt nẻ mạnh, kết quả ép nước tại các hố 
khoan trên đảo cho thấy đá có mức độ thấm mất nước vừa đến mạnh, điều này chứng tỏ khả năng 
hấp thụ nước bổ cập là khá lớn; Mực nước ngầm tại các hố khoan khảo sát tại đảo ở mức sâu từ 
17,8 m (hố khoan HN1 - ấp An Phú) đến 38,7 m (hố khoan HN3 - ấp An Bình), phía trên là đất 
đá nứt nẻ do vậy khả năng chứa nước của chúng là khá tốt. Lượng mưa trên đảo lớn (năm 2020 
đo được là 2.154 mm) và tập trung theo mùa từ tháng 4 - 11, đây là điều tốt để có thể thu gom 
nguồn nước mưa nhằm BSNT cho nước dưới đất. Ngoài ra, trên đảo có diện tích mái hứng nước, 
có thể làm hào thu nước để bổ cập, khu vực này hiện nay là đất rừng nên nguồn nước thu gom 
đảm bảo vệ sinh để đưa xuống tầng chứa nước. Chính vì vậy, khả năng thu gom, bổ cập bằng 
giải pháp hào thu nước mái đồi kết hợp với các hố khoan nạp nước được áp dụng tại đảo Hòn 
Ngang là rất khả thi. Hơn nữa, một số giếng khoan ở ấp An Bình bị nhiễm phèn mạnh và đã có 
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dấu hiệu nhiễm mặn. Kết quả nghiên cứu các mẫu nước lấy trong hố khoan vào thời điểm cuối 
mùa mưa (tháng 11/2019) và cuối mùa khô (tháng 4/2020) cho thấy mẫu nước cuối mùa khô đã 
có dấu hiệu nhiễm mặn (pH < 6) và lượng Cl- trong mẫu tăng cao.

Hình 7: Đất đá nứt nẻ mạnh là điều kiện tốt để BSNT nước dưới đất                                                         
tại đảo Hòn Ngang [6]

Hình 8: Mô hình thu gom bổ cập và khai thác nước dưới đất áp dụng cho đảo Hòn Ngang

Từ những phân tích trên, nhóm tác giả đưa ra giải pháp thu gom bổ cập và khai thác nước 
dưới đất bằng phương pháp hào thu nước mái đồi kết hợp với các hố khoan sâu được áp dụng xây 
dựng mô hình tại ấp An Phú, xã Nam Du trên đảo Hòn Ngang nhằm đưa nước mưa xuống tầng 
chứa nước trong đá nứt nẻ (Hình 8).

Đối với đảo Hòn Mấu: Giải pháp bồn thấm có thể áp dụng tại đảo Hòn Mấu với các lý do 
như tại khu vực tổ 1, phía trên là sườn đồi, có mái hứng và có thể bố trí được công trình thu nước 
dẫn nước về bồn thấm. Bồn thấm có thể cung cấp nước cho tầng chứa nước Holocen và đất đá nứt 
nẻ phía dưới, tạo nguồn tàng trữ nước dưới đất để cấp nước cho 02 giếng đào (đang sử dụng) trong 
khu vực nhằm tăng nguồn cung cho giếng, tăng khả năng cấp nước vào mùa khô. Bồn thấm có 
kích thước khoảng (4 × 5 m), chiều sâu bồn từ 2,0 - 2,5 m được đào hết chiều sâu lớp đất phủ đến 
bề mặt đá phong hóa nứt nẻ để có khả năng thấm tốt hơn. Phía đáy bồn thấm đổ một lớp vật liệu 
thấm là cát, cuội sỏi dày khoảng 20 cm. Để tăng khả năng thu được lượng nước lớn vào bồn thấm 
cần thiết kế các mương thu nước dọc theo đường đồng mức và tại các khe trũng nhằm thu được 
lượng nước mưa tốt nhất để cấp cho bồn thấm. Nguồn nước trước khi vào bồn thấm được lọc qua 
hệ thống nêm lọc (cát, cuội sỏi) nhằm tránh hiện lượng lấp tắc bồn thấm (Hình 9).



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

27

Hình 9: Bồn thấm kết hợp với mương thu nước

4. Kết luận
Nước ăn uống sinh hoạt trên các đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du hiện nay là một vấn đề cấp 

thiết vì trên đảo có dân số đông, du lịch và hậu cần nghề cá rất phát triển. Mặc dù tài nguyên nước 
dưới đất hiện nay cũng đảm bảo phần nào cung cấp nước cho dân vào mùa khô. Kết quả đánh giá 
tiềm năng nước dưới đất trong đới bở rời tại đảo các đảo (Hòn Lớn: 222,1 m3/ngày; Hòn Ngang: 
66,3 m3/ngày; Hòn Mấu: 41,5 m3/ngày). Trong khi đó lượng nước tiềm năng trong các đá nứt nẻ 
(Hòn Lớn: 2.899,3 m3/ngày; Hòn Ngang: 428,8 m3/ngày; Hòn Mấu: 304,4 m3/ngày). Tuy nhiên, 
tình trạng khai thác nước dưới đất một cách bừa bãi và quá mức làm cho tầng chứa nước bị suy 
kiệt, trên các đảo Hòn Ngang và Hòn Mấu đã có dấu hiệu nhiễm mặn, nhiễm phèn mạnh dẫn đến 
một số giếng khoan không khai thác được. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cần có biện pháp 
hạn chế các hộ dân khoan thêm các giếng vì lượng giếng khoan khai thác tự phát trên các đảo hiện 
nay là khá nhiều (trên 70 giếng), đồng thời cần có biện pháp bổ sung nhân tạo nguồn nước đảm 
bảo cho tầng chứa nước khai thác được một cách bền vững. Từ kết quả phân tích các yếu tố về địa 
hình, địa chất, địa chất thủy văn, khả năng tạo nguồn, tích chứa cũng như các điều kiện về dân sinh, 
kinh tế,… nhóm tác giả kiến nghị các giải pháp BSNT được áp dụng trên các đảo như: Giải pháp 
đập tạm làm chậm dòng chảy được áp dụng tại khu vực ấp Bãi Ngự trên đảo Hòn Lớn; Hào thu 
nước mái đồi kết hợp với các hố khoan sâu tại ấp An Phú xã Nam Du trên đảo Hòn Ngang và bồn 
thấm kết hợp với mương thu nước tại đảo Hòn Mấu. Những giải pháp này sẽ góp phần đảm bảo 
ổn định nguồn nước giúp dân bám đảo, bám biển và phát triển kinh tế biển đảo cũng như du lịch.

Lời cảm ơn: Bài báo này sử dụng kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu đề xuất công 
nghệ cấp nước sinh hoạt hiệu quả, bền vững ở một số đảo lớn thuộc quần đảo Nam Du, tỉnh Kiên 
Giang”, mã số ĐTĐL.CN-38/19. Tác giả xin chân thành cám ơn Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
tạo điều kiện để Viện Thủy công và nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài này.
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Tóm tắt
Việc áp dụng các phương pháp toán địa chất vào nghiên cứu tai biến trượt lở ngày càng 

được quan tâm do tính chất định lượng hóa các các thông số và kết quả tính toán. Nghiên cứu này 
sử dụng phương pháp hệ số tin cậy (Certainty Factor - CF) và mô hình thống kê Bayes (WoE) để 
đánh giá mối quan hệ giữa khả năng xảy ra tai biến trượt lở với các yếu tố môi trường liên quan. 
Phân tích thực tế tại khu vực huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang cho thấy mức 
độ chính xác của hai phương pháp đạt được lần lượt là 88 % và 82 %. Các kết quả đạt được cho 
thấy khả năng áp dụng hiệu quả các phương pháp toán định lượng trong đánh giá tai biến môi 
trường phục vụ công tác quản lý và phòng chống thiên tai tại các địa phương.

Từ khóa: Trượt lở; Hệ số tin cậy; Mô hình thống kê Bayes; Hà Giang.
Abstract

Landslide hazard assessment of Vi Xuyen district and Ha Giang city, Ha Giang province using 
certainty factor and Bayesian statistical models

The application of statistical methods to landslide hazard evaluation is increasingly interested 
due to the quantitative nature of parameters and calculation results. This study uses Certainty 
Factor (CF) and Bayesian statistical models to evaluate the relationship between landslides and 
related environmental factors. Landslide assessment at Vi Xuyen district and Ha Giang city of Ha 
Giang province shows that the accuracy of the two methods is 88 % and 82 %, respectively. The 
obtained results show the ability to effectively apply quantitative methods in environmental hazard 
assessment for disaster prevention and management at local scales.

Keywords: Landslide; Certainty Factor; Bayesian statistical models; Ha Giang.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, việc phân vùng dự báo tai biến địa chất với sự trợ giúp của công nghệ thông tin đã 

trở nên dễ dàng hơn và đạt độ tin cậy cao bằng việc sử dụng khối lượng lớn các dữ liệu liên quan. 
Nội dung chính của việc phân vùng tai biến địa chất là việc khoanh định những khu vực có mức 
độ rủi ro theo mức độ, nguồn gốc và theo các cơ chế khác nhau. Việc phân vùng dự báo phải trên 
những thông tin cơ bản kết hợp với các vị trí xảy ra tai biến thu thập được trong lịch sử của vùng 
nghiên cứu.

Việc phân vùng tai biến địa chất đặc biệt áp dụng cho tai biến trượt lở dựa trên 3 tính chất cơ 
bản được Varnes (1984) đưa ra như sau:

1. Quá khứ và hiện tại là chìa khóa cho tương lai. Những điều kiện và quá trình trượt lở đã 
và đang xảy ra cũng sẽ diễn ra tương tự ở trong tương lai.
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2. Những điều kiện cơ bản hình thành nên hiện tượng trượt lở là có thể xác định được.
3. Có thể đánh giá được mức độ của tai biến trượt lở.
Các hệ phương pháp đánh giá và phân vùng tai biến cũng đã phát triển ngày càng phong phú, 

có thể kể đến như: Các phương pháp đo vẽ trực tiếp (đo vẽ địa mạo hoặc phân tích tài liệu viễn 
thám, ảnh hàng không), các phương pháp kinh nghiệm (dựa trên kiến thức chuyên gia), phương 
pháp chỉ số (phân tích Bayesian, phân tích cặp), các phương pháp toán thống kê (phương pháp xác 
suất, hồi quy đa biến, hồi quy logic, các phương pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo như mạng nơron 
thần kinh, cây quyết định,…) và các phương pháp dựa trên các đặc tính địa kỹ thuật (mô hình 
SINMAP, cân bằng giới hạn, các phương pháp số, lý thuyết phân tích khối). Trong đó, mô hình 
hồi quy logic và mạng nơron thần kinh là hai phương pháp phổ biến nhất, nhận được nhiều sự 
quan tâm của các nhà nghiên cứu tai biến địa chất nói chung và phân tích tai biến trượt lở nói riêng  
(Dai & Lee, 2003; Chung et al., 1995; Lee et al., 2004; Lee, 2005).

Bài báo này nghiên cứu việc sử dụng phối hợp các phương pháp toán và viễn thám trên nền 
GIS nhằm phân tích và dự báo khả năng xảy ra tai biến trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và Tp. 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Các phương pháp tính toán thống kê sẽ được sử dụng để đánh giá mối 
quan hệ giữa nguy cơ xảy ra tai biến với các thông số địa chất và môi trường liên quan. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Mô hình thống kê Bayes
Mô hình thống kê Bayes hay còn được gọi là mô hình trọng số bằng chứng (Weight of 

Evidence - WoE) tính toán các trọng số dựa trên giả thuyết thống kê xác suất của Bayes. Giả sử T 
là diện tích vùng nghiên cứu và vùng này được chia ra thành nhiều vùng diện tích nhỏ hoặc điểm 
ảnh có diện tích cố định (ô đơn vị). Tổng số đơn vị hoặc điểm ảnh trong vùng nghiên cứu sẽ là 
N{T} và tương ứng các điểm trượt lở (D) trong vùng nghiên cứu cùng số lượng đơn vị, điểm ảnh 
tương ứng N{D}. Các biến nhị phân B, ví dụ như bản đồ địa chất, bản đồ địa mạo, bản đồ thảm 
thực vật,… ứng với các số lượng ô đơn vị hoặc điểm ảnh N{B}(Nguyen & Hoang, 2004):

Hình 1: Mô hình biểu diễn xác suất xuất hiện điểm trượt lở theo mô hình Bayes
Như vậy xác suất xuất hiện các điểm trượt được tính theo công thức:

                   
(1)

- Xác suất xuất hiện dự báo B căn cứ vào điểm trượt đã biết được tính toán theo công thức:

                    
(2)
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- Xác suất xuất hiện dấu hiệu dự báo B căn cứ vào diện tích không xuất hiện trượt lở được 
tính theo công thức:

                           
(3)

- Xác suất không xuất hiện dấu hiệu dự báo B căn cứ vào những điểm trượt lở đã biết như 
sau:

                                   
(4)

- Xác suất không xuất hiện dấu hiệu dự báo B căn cứ vào diện tích ngoài điểm trượt lở là:

                                     
(5)

Từ đó tỷ trọng thông tin dương W+ được xác định theo công thức:

                      
(6)

Và tỷ trọng thông tin âm W- xác định theo công thức:

            
(7)

Độ tương phản C giữa tỷ trọng thông tin dương W+ và tỷ trọng thông tin âm W- được xác 
định theo công thức:

             C = W+ - W- (8)
Trong nghiên cứu tai biến địa chất, độ tương phản C thường được sử dụng như là trọng số 

cho các đối tượng.
Xác suất tai biến được tính toán thông qua các thông số: Tỷ trọng thông tin dương W+, tỷ 

trọng thông tin âm W- và độ tương phản (Contrast - C). Trong đó, độ tương phản thường được sử 
dụng làm trọng số cho các lớp thông tin và có giá trị biến đổi theo lý thuyết từ - ∞ đến + ∞, được 
tính theo từng bậc số liệu của các lớp thông tin. Các bậc có giá trị trọng số > 0 là các bậc tập trung 
nhiều vị trí tai biến địa chất trên một đơn vị diện tích và ngược lại, các bậc có giá trị trọng số < 0 là 
các bậc có ít điểm tai biến trên một đơn vị diện tích. Các giá trị trọng số này thể hiện mức độ quan 
trọng của từng bậc trong từng yếu tố (lớp thông tin).

2.2. Phương pháp hệ số tin cậy (Certainty Factor - CF)
Phương pháp hệ số tin cậy thuộc hệ các phương pháp phân tích chỉ số thống kê hiện đang 

được ứng dụng rất phổ biến cho nghiên cứu nguy cơ tai biến ở tỷ lệ trung bình như trong vùng 
nghiên cứu (1:25.000, 1:50.000). Hệ số tin cậy CF có dạng 1 hàm xác suất và được giới thiệu đầu 
tiên trong hệ chuyên gia về y khoa MYCIN (Shortliffe & Buchanan, 1975) để ước lượng khả năng 
chẩn đoán bệnh, tiên lượng nguy cơ nhiễm bệnh dựa trên các triệu chứng đã biết. Trong nghiên 
cứu tai biến địa chất, mô hình CF lần đầu tiên được sử dụng phân tích trượt lở trong các công trình 
của Chung & Fabbri (1993, 1999), Binaghi et al. (1998), Lan et al. (2004). Mô hình CF cho phép 
đánh giá mức độ tin cậy giữa khả năng xảy ra trượt lở và các yếu tố liên quan. 

Hệ số CF có thể được mô tả dưới dạng sau:
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(9)

trong đó: : Hệ số tin cậy thành phần I trong thông số j;
: Mật độ trượt lở trong thành phần I của thông số j.

: Mật độ các trượt lở trên toàn bộ diện tích nghiên cứu

(10)

trong đó:
: Diện tích trượt lở trong thành phần I của thông số j;
: Diện tích của thành phần I trong thông số j;

: Diện tích trượt lở trên toàn bộ khu vực nghiên cứu;
A: Tổng diện tích khu vực nghiên cứu.
CF là chỉ số mô tả mức độ tin cậy của chuyên gia về khả năng xảy ra của 1 hiện tượng. 

Tương tự như hệ số tương quan giữa các thông số, giá trị của CF biến đổi trong khoảng từ - 1 đến 
1 (Nguyễn Quốc Phi, 2011; Nguyễn Quốc Phi và nnk., 2013). Trong đó, giá trị dương (> 0) chỉ mức 
độ tin cậy cao về mối liên hệ giữa hiện tượng trượt lở và các yếu tố liên quan, giá trị âm (< 0) phản 
ánh mức độ tin cậy thấp của mối quan hệ này. Do vậy, CFy = 1 có nghĩa là khả năng xảy ra hiện 
tượng trượt lở dưới ảnh hưởng của yếu tố Y là chắc chắn, khi CFy = - 1 thì khả năng xảy ra hiện 
tượng trượt lở dưới ảnh hưởng của yếu tố Y là không chắc chắn và khi CFy = 0 thì mối quan hệ giữa 
trượt lở và yếu tố Y là chưa rõ ràng, không thể kết luận gì từ mối quan hệ này.

3. Xây dựng bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ trượt lở tại khu vực huyện Vị Xuyên và 
Tp. Hà Giang

3.1. Cơ sở nguồn tài liệu
Dựa trên nguồn tài liệu thu thập được cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc phân tích nguy cơ tai 

biến trượt lở trong khu vực nghiên cứu đã được xây dựng bao gồm: 
- Thông tin về các vị trí xảy ra trượt lở được tổng hợp nguồn tài liệu khảo sát thực địa và 

từ các kết quả nghiên cứu đã có trong khu vực nghiên cứu kết hợp với kết quả phân tích ảnh viễn 
thám đa thời gian. 

- Nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:200.000 đến 1:50.000 tại khu vực nghiên cứu do Tổng cục Địa 
chất và Khoáng sản phát hành. 

- Các bản đồ địa hình UTM tỷ lệ 1:50.000, 1:10.000 khu vực nghiên cứu do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành và một số tài liệu đo vẽ chi tiết từ các dự án đã thực hiện thu thập được 
trong vùng nghiên cứu.

- Các số liệu đo mưa vệ tinh GSMaP của Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển hàng không vũ 
trụ Nhật Bản (JAXA) và số liệu đo độ ẩm vệ tinh SMOPS (Soil Moisture Products) của Cơ quan 
Thông tin, Dữ liệu và Viễn thám môi trường Quốc gia của Mỹ (NESDIS).
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- Ảnh vệ tinh Landsat 8 (OLI + TIRS) thu thập từ Cục Địa chất Mỹ (USGS) và ảnh Sentinel-2 

A/B của Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA).

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng tai biến và các yếu tố ảnh hưởng

3.2.1. Vị trí các điểm trượt

Các vị trí trượt lở được thu thập từ các nghiên cứu có trước, đặc biệt là số liệu từ Đề án về 

phân vùng trượt lở của tỉnh Hà Giang do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (2014) chủ trì. 

Phần lớn các khối trượt thu thập ngoài thực địa từ các dự án là các khối trượt nằm dọc theo các 

tuyến giao thông, liên quan chặt chẽ đến các hoạt động nhân sinh. Tổng số điểm trượt lở thu thập 

được từ các nghiên cứu trước trong diện tích nghiên cứu là 306 vị trí. Các khối trượt tự nhiên 

thường nằm sâu bên trong núi, không có phương tiện tiếp cận tốt, do vậy các vị trí khối trượt này 

được đối chiếu và khoanh bổ sung trên ảnh Google Earth qua các năm. Các khối trượt trên Google 

Earth được thể hiện trên các hình sau:

 

Hình 2: Các khối trượt trên ảnh Google Earth

Các điểm trượt lở quan sát được trên Google Earth chủ yếu là các khối trượt tự nhiên với quy 

mô lớn hơn rất nhiều các khối trượt phân bố dọc các tuyến đường giao thông, tuy nhiên phần lớn 

chúng phân bố sâu trong núi hoặc trên các sườn dốc cao, khó tiếp cận khi khảo sát thực địa. Bên 

cạnh đó, do đặc điểm thảm phủ thực vật của khu vực phát triển hết sức mạnh mẽ, nguồn tư liệu 

ảnh Google Earth cũng cho phép học viên quay lại các thời điểm trong quá khứ để xác định các vị 

trí điểm trượt đã bị che phủ hoặc xác định số lần tái hoạt động của một số điểm trượt. Do vậy, với 

đặc điểm miễn phí, ảnh có độ phân giải cao và khả năng khoanh định đa thời gian tại nhiều vị trí, 

đây là nguồn thông tin bổ sung hết sức quan trọng giúp cho việc chuẩn bị cơ sở dữ liệu các điểm 

trượt được đầy đủ và tin cậy hơn cho các phân tích thống kê sau này. Kết quả thống kê trên ảnh 

Google Earth cho phép học viên xác định được 669 vị trí điểm sạt lở, bổ sung vào CSDL vị trí các 

điểm trượt trong toàn vùng nghiên cứu là 975 điểm (Nguyễn Anh Đức, 2020). Các điểm trượt lở 

trong khu vực nghiên cứu có quy mô từ nhỏ (< 200 m3) đến rất lớn như khối trượt tại xã Thượng Sơn 

(~15.000 m3), Kim Linh (9.450 m3) và Thanh Thủy (9.360 m3), đều thuộc huyện Vị Xuyên.
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    a)      b)
Hình 3: Vị trí các điểm trượt lở được khoanh trên Google Earth (a)  

và kết quả tổng hợp 975 vị trí (b)

Sau khi có dữ liệu các điểm trượt, nguồn dữ liệu sẽ được chuyển đổi và đưa vào phần mềm 
iGeoHazard để phục vụ cho việc phân tích thống kê và đánh giá nguy cơ trượt lở.

3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ xảy ra trượt lở
Dựa trên nguồn số liệu thu thập được bao gồm các bản đồ địa chất, địa hình, ảnh viễn thám 

đa thời gian và dữ liệu đo mưa vệ tinh, độ ẩm đất, các thành phần môi trường được phân tách thành 
11 yếu tố ảnh hưởng liên quan đến các điều kiện địa chất nền, các điều kiện địa hình tự nhiên, điều 
kiện khí tượng - thủy văn và các điều kiện nhân sinh. Các lớp bản đồ thông tin đầu vào đều được 
đưa về kích thước dạng ô lưới raster 10 x 10 m với tổng số 16.403.896 pixel cho mỗi lớp thông tin, 
tương đương diện tích vùng nghiên cứu là khoảng 1.640,39 km2. Lớp thông tin về hiện trạng trượt 
lở sử dụng đơn vị là diện tích khối trượt thay vì vị trí điểm để phản ánh tốt hơn quy mô của hiện 
tượng trượt lở tại vùng nghiên cứu. Tổng diện tích các vị trí trượt lở đưa vào phân tích là 4,98 km2. 
Các yếu tố được trình bày như trong các hình sau:

a) b) c)
Hình 4: Các yếu tố liên quan đến điều kiện địa chất, a) Thành phần thạch học; b) Khoảng 

cách đến đứt gãy; c) Khoảng cách đến ranh giới địa chất
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a) b)

c) d)

Hình 5: Các yếu tố liên quan đến điều kiện tự nhiên, a) Độ cao địa hình; b) Độ dốc; c) Hướng 
dốc địa hình; d) Chỉ số thực vật NDVI

a) b)
Hình 6: Các yếu tố liên quan đến khí tượng thủy văn  

a) Phân bố lượng mưa; b) Độ ẩm đất
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a) b)
Hình 7: Các yếu tố liên quan đến các hoạt động của con người 

 a) Mật độ dân cư; b) Mạng lưới giao thông

3.3. Kết quả phân vùng dự báo trượt lở

Để phân vùng nguy cơ xảy ra tai biến trượt lở, dựa trên kết quả tính toán nguy cơ tai biến 
theo cả hai phương pháp, nguy cơ tai biến tại khu vực nghiên cứu được phân ra thành 4 cấp dựa 
theo mô hình phân phối chuẩn dựa trên kết quả tính toán giá trị trung bình (TB) và phương sai (PS) 
như mô tả trên Hình 8:

Hình 8: Mô hình phân phối chuẩn

Dựa trên số liệu tính toán thực tế, các sơ đồ phân vùng dự báo tai biến sau đó được phân ra 
thành các vùng như sau:

- Vùng có nguy cơ xảy ra tai biến thấp.
- Vùng có nguy cơ xảy ra tai biến trung bình.
- Vùng có nguy cơ xảy ra tai biến cao.
- Vùng có nguy cơ xảy ra tai biến rất cao.
Các ngưỡng số liệu cụ thể theo các phương pháp được tổng hợp như sau:

Bảng 1: Ngưỡng phân bố nguy cơ tai biến tại khu vực nghiên cứu

Phân bậc nguy cơ Thấp Trung bình Cao Rất cao

Phương pháp
Hệ số tin cậy (CF) < - 1,59 - 1,59 - 0,22 0,22 - 2,03 > 2,03

Thống kê Bayes < - 2,42 - 2,42 - 0,0 0,0 - 2,42 > 2,42
Màu Xanh Vàng Cam Đỏ
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Sơ đồ dự báo nguy cơ xảy ra tai biến cho kết quả khá tương đồng nhau, diện tích có nguy 
cơ cao nhất tập trung tại các xã Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Phương Tiến, Cao Bồ thuộc huyện 
Vị Xuyên, các khu vực còn lại có nguy cơ trung bình đến thấp.

     a)  b)
Hình 9: Sơ đồ dự báo nguy cơ tai biến theo mô hình thống kê Bayes (a)                                   

và phương pháp hệ số tin cậy (b)

Dựa trên các ngưỡng phân bậc nguy cơ xảy ra tai biến, kết quả phân bậc theo mô hình thống 
kê Bayes được phân cấp chi tiết theo Bảng 2.

Bảng 2. Bảng phân bậc nguy cơ tai biến theo phương pháp thống kê Bayes
Nguy cơ tai biến Diện tích (km2) Tỷ lệ (%) Diện tích trượt (pixel) Tỷ lệ (%)
Thấp 468,90 28,58 916 7,36
Trung bình 622,11 37,92 2.271 18,25
Cao 436,20 26,59 4.748 38,15
Rất cao 113,18 6,90 4.510 36,24
Tổng 1.640 100 12.445 100
Kết quả phân bậc theo phương pháp thống kê Bayes cho thấy khu vực có nguy cơ tai biến cao 

đến rất cao chiếm khoảng 33 % diện tích vùng nghiên cứu song chiếm gần 75 % vị trí các điểm tai 
biến đã biết. Trong đó, riêng khu vực được đánh dấu có nguy cơ tai biến rất cao chỉ chiếm 6,9 % 
diện tích nhưng chiếm tới hơn 36,24 % các điểm trượt đã biết.

Tương tự, kết quả phân bậc theo phương pháp hệ số tin cậy cũng được thống kê theo Bảng 3.
Bảng 3. Bảng phân bậc nguy cơ tai biến theo phương pháp hệ số tin cậy CF

Nguy cơ tai biến Diện tích (km2) Tỷ lệ (%) Diện tích trượt (pixel) Tỷ lệ (%)
Thấp 487,32 29,71 1.013 8,14
Trung bình 622,42 37,94 2.312 18,58
Cao 413,05 25,18 4.570 36,72
Rất cao 117,60 7,17 4.550 36,56
Tổng 1.640 100 12.445 100
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Kết quả phân bậc theo phương pháp thống kê CF cho thấy khu vực có nguy cơ tai biến cao 
đến rất cao chiếm khoảng 32 % diện tích vùng nghiên cứu song chiếm gần 73 % vị trí các điểm tai 
biến đã biết. Trong đó, riêng khu vực được đánh dấu có nguy cơ tai biến rất cao chỉ chiếm 7,17 % 
diện tích nhưng chiếm tới hơn 36,56 % các điểm trượt đã biết, cho thấy khả năng dự báo khá chính 
xác của phương pháp.

Bảng 4. Kết quả phân tích mức độ tin cậy của các phương pháp 
Phương pháp Hệ số Kappa Độ chính xác Độ đúng Hệ số F

Hệ số tin cậy CF 0,765 0,882 1,000 0,938
Thống kê Bayes 0,647 0,824 1,000 0,903

Các kết quả so sánh về mức độ tin cậy giữa các mô hình đều cho thấy mô hình hệ số tin cậy 
CF có chất lượng tốt hơn với hệ số Kappa là 0,765, độ chính xác tới 0,882 (~88 %). Mô hình thống 
kê Bayes có độ chính xác thấp hơn song cũng đều cho độ chính xác tương đối cao, cho thấy khả 
năng áp dụng hiệu quả các mô hình thống kê cho mục đích dự báo hiện tượng tai biến địa chất tại 
khu vực nghiên cứu.

4. Kết luận
Các biểu hiện tai biến địa chất trong khu vực nghiên cứu được ghi nhận chủ yếu gồm có: 

Trượt lở tự nhiên và dọc các tuyến đường giao thông chính, ngoài ra còn có hiện tượng sạt lở bờ 
sông và xói mòn khe rãnh. Trên bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra tai biến, các khu vực có nguy cơ 
cao nhất tập trung tại các xã Lao Chải, Xín Chải, Thanh Đức, Phương Tiến, Cao Bồ thuộc huyện 
Vị Xuyên. Quá trình đánh giá chi tiết đối với các lớp thông tin có thể thấy các yếu tô ảnh hưởng 
mạnh nhất đến độ tập trung các điểm trượt gồm: độ cao địa hình từ 500 - 1.500 m, độ dốc địa hình 
từ 300 trở lên, hướng dốc địa hình là hướng Nam, yếu tố thạch học - địa tầng là phức hệ Sông Chảy 
pha 1 và 3, độ ẩm đất từ 35,5 % trở lên.

Kết quả nghiên cứu dựa trên các phương pháp tính toán định lượng cho phép chỉ ra các vùng 
có khả năng xuất hiện các dạng tai biến trượt lở với các mức độ nguy cơ khác nhau trong khu vực 
nghiên cứu. Kết quả phân vùng được kiểm nghiệm sử dụng vị trí các điểm trượt lở thực tế trong 
diện tích nghiên cứu cho thấy kết quả phân vùng theo phương pháp hệ số tin cậy CF có độ chính 
xác cao hơn (88 %) so với mô hình thống kê Bayes (82 %). Kết quả phân bậc theo hệ số tin cậy 
cho thấy các khu vực có nguy cơ tai biến cao đến rất cao chỉ chiếm khoảng 32 % diện tích vùng 
nghiên cứu song đã bao trùm được trên 73 % các vị trí xảy ra tai biến đã biết. Trong đó, riêng khu 
vực được đánh dấu có nguy cơ rất cao tuy chỉ chiếm 7,17 % diện tích song vẫn xác định được tới 
hơn 36,56 % các vị trí xảy ra tai biến, cho thấy khả năng dự báo khá chính xác của phương pháp.
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XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN VỀ KHÍ NÔNG TRONG 
NƯỚC VÀ TRẦM TÍCH BIỂN KHU VỰC GÒ CÔNG - VŨNG TÀU

Nguyễn Hồng Lân, Lê Phú Hưng, Vũ Văn Lân
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 Tóm tắt
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác quản lý đề tài nghiên cứu khoa học 

công nghệ biển là rất cần thiết. Cơ sở dữ liệu thông tin được xây dựng dựa trên hệ quản trị dữ 
liệu GIS, có giao diện thuận tiện cho việc tra cứu, cập nhật, chỉnh sửa thông tin theo thời gian và 
không gian một cách trực quan. Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu thông tin và dữ liệu các chất khí 
Voxler đã được ứng dụng một cách hiệu quả trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí 
nông phục vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển 
vịnh Gành Rái (Gò Công - Vũng Tàu), mã số: TNMT.2017.06.15”.

Từ khóa: Dữ liệu thông tin; Metadata; Địa chất biển.
Abstract

Building information database system of shallow gases in marine water  
and sediment of Go Cong - Vung Tau

The building an information database system (metadata) for serving management of marine 
science and technology research projects is also neccesary. The information database system 
is built based on the GIS data management system, with a convenient interface for looking up, 
updating and editing data in visualy interface by time and space. The softwares Voxler gas data and 
Information database system have been effectively applied in the implementation of ministerial-
level scientific research projects: “Research of the scientific bases for establishing a combination 
of methods for the identification of shallow gas pocket, applicated in the basical investigation of 
marine environmental resources, and to pilot the application in Ganh Rai bay area of Go Cong - 
Vung Tau province. Code number: TNMT2017.06.15”.

Keywords: Information data; Metadata; Marine geology.

1. Đặt vấn đề
Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về dữ liệu điều tra khảo sát tài nguyên và môi trường biển 

phục vụ công tác cung cấp thông tin dữ liệu nghiên cứu cho các cơ quan, ban ngành, đồng thời là 
tiêu chí quan trọng để quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. 

Có thể nói việc xây dựng cơ sở dữ liệu về điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển rất 
cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, cấp phép và theo dõi về tài nguyên môi trường biển nhằm 
đáp ứng được các mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên môi trường biển; nâng 
cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong toàn ngành; tăng 
cường tính thống nhất thông tin giữa các cấp, các lĩnh vực; đáp ứng theo nhu cầu thông tin về tài 
nguyên, môi trương biển cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân.

Với các dữ liệu địa chất - địa vật lý biển thì việc trao đổi dữ liệu là hết sức cần thiết. Hiện nay, 
với các dạng dữ liệu thì việc công bố, trao đổi dữ liệu không chỉ thực hiện trên từng máy đơn mà 
còn được trao đổi trên diện rộng (internet), tuy nhiên các định dạng dữ liệu bản đồ thường chiếm 
tải lượng lớn do đó việc trao đổi dữ liệu trên mạng cần phải có những qui chuẩn cụ thể. Nhằm đảm 
bảo cho khả năng truyền tải thông tin dữ liệu được đảm bảo và có tính hiệu quả cao, với việc sử 
dụng 3 định dạng XML, GML, KML là hoàn toàn có thể thực hiện được. Để giải quyết các vấn đề 
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nêu trên, bài báo đã trình bày nghiên cứu để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin và kết nối 
với ứng dụng phần mềm lưu trữ xử lý dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho việc nghiên cứu, quản lý 
đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng

2.1. Phương pháp nghiên cứu

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 
(KHCN) biển phục vụ công tác cung cấp thông tin dữ liệu cho ban chủ nhiệm đề tài cũng như 
những người quan tâm, phục vụ cho quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ 
biển. Hiện nay, nhu cầu xây dựng hệ thống tin học phục vụ điều tra khảo sát đo đạc bổ sung cho 
các đề tài nghiên cứu là rất cần thiết. Yêu cầu đặt ra ở đây là cần có sự thống nhất về việc chuẩn 
hóa dữ liệu trao đổi trong hệ thống danh mục, làm nguyên tắc cơ bản cho việc tích hợp dữ liệu vào 
cơ sở dữ liệu chính sách tài nguyên và môi trường. 

Các phương pháp chính được sử dụng bao gồm: Phương pháp thu thập và xử lý thông tin, 
tổng hợp tài liệu; phương pháp phân tích thiết kế hệ thống, phương pháp này được áp dụng để 
phân tích thông tin các đề tài nghiên cứu, các nhiệm vụ khoa học công nghệ biển, phục vụ cho việc 
thiết kế mô hình hệ thống, thiết kế các cơ sở dữ liệu, kết nối với các phần mềm chuyên ngành để 
khai thác và cập nhật dữ liệu; phương pháp phân tích chuyên gia chuyên ngành, chuyên gia trong 
ngành chuyên môn về việc xây dựng phân tích các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ biển.

2.2. Kỹ thuật sử dụng

a) Kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
- Kỹ thuật GIS để liên kết số liệu;
- Kỹ thuật xây dựng bản đồ bằng các phần mềm đồ hoạ chuyên dụng Mapinfo, ArcGIS;
- Ngôn ngữ Visual Basic kết hợp với thư viện ArcObjects trên ArcGIS;
- Phân tích thiết kế hệ thống.
Để xây dựng hệ thống trao đổi thông tin dữ liệu biển, tiến hành thực hiện các bước sau:
- Xây dựng danh mục và nhập siêu dữ liệu;
- Nhập dữ liệu;
- Biên tập dữ liệu;
- Kiểm tra sản phẩm; 
- Giao nộp sản phẩm;
- Bảo trì cơ sở dữ liệu.
b) Kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin METADATA
* Xây dựng danh mục thông tin dữ liệu (metada): Việc xây dựng danh mục dữ liệu sẽ hỗ trợ 

cho việc quản lý và xử lý dữ liệu một cách tổng quát, dễ dàng. Để xây dựng danh mục dữ liệu cho 
các loại thông tin dữ liệu biển cần tiến hành theo các bước nhất định.

c) Kết nối với phần mềm lưu trữ xử lý dữ liệu chuyên ngành
Việc xử lý và lưu trữ các dữ liệu chuyên ngành cần có các phần mềm chuyên dụng, để có thể 

quản lý, hiển thị, cập nhật, sửa chữa các dữ liệu đặc thù đối với từng lĩnh vực. Các phần mềm này 
được thiết kế cho riêng lĩnh vực chuyên ngành đó. Do vậy trong cơ sở dữ liệu thông tin cũng cần 
thiết kế và xây dựng các đầu mối có thể kết nối với các phần mềm này.
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ cho các đề tài nghiên cứu KHCN biển phục vụ công 
tác cung cấp thông tin dữ liệu cho ban chủ nhiệm đề tài cũng như những người quan tâm, phục vụ 
cho quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ biển. Có thể nói việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng được các mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đề tài nghiên 
cứu để tăng cường tính thống nhất thông tin giữa các cấp, các lĩnh vực; đáp ứng theo nhu cầu thông 
tin về đề tài và quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu [1]. 

Hình 1: Sơ đồ khối thiết kế phần mềm quản lý dữ liệu thông tin

Một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hay cụ thể hơn là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu là một phần 
mềm mang đầy đủ tính năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho từng chuyên ngành riêng biệt. 
Để xây dựng một phần mềm thì việc phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu đóng vai trò rất quan 
trọng. Thiết kế cơ sở dữ liệu là một quá trình rất phức tạp nhằm đưa dữ liệu các dạng khác nhau 
về một số dạng chuẩn hoá được công nhận trên thế giới. Ngoài ra cần áp dụng các tiến bộ trong tin 
học để tạo ra những công cụ thuận lợi, thao tác, xử lý trên các dữ liệu đó. Phần mềm xây dựng nên 
cần có cấu trúc mở, thân thiện với người sử dụng. 

Sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và thuật toán được sử dụng trong việc xây 
dựng phần mềm như Hình 2:
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Hình 2: Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu [2, 3]
Do đặc thù công việc, trong chuyên ngành địa vật lý - thuỷ văn các kết quả nghiên cứu 

thường được đưa ra dưới dạng bản đồ. Chính vì vậy phần mềm được xây dựng dựa trên ý tưởng 
sử dụng công nghệ GIS cho phép quản lý dữ liệu theo không gian và thời gian. Việc thiết kế cơ sở 
dữ liệu, viết phần mềm quản lý dữ liệu được tiến hành dựa trên công nghệ GIS sử dụng hệ quản 
trị dữ liệu ArcGIS. Công nghệ GIS trên ArcView là hệ thống phần mềm với những chức năng xử 
lý và quản lý đồ hoạ rất mạnh, có độ linh hoạt và tuỳ biến rất cao. Điều này cho phép dựa trên môi 
trường GIS có thể xây dựng nên những phần mềm chuyên nghiệp quản lý dữ liệu bản đồ, tính toán 
các bản đồ chuyên dụng dựa theo các mô hình có sẵn một cách hiệu quả, tập trung và đảm bảo với 
độ chính xác an toàn cao. Những ưu điểm trên đây đã khiến việc lựa chọn công nghệ GIS dựa trên 
ArcGIS trong việc thực hiện đề tài là hoàn toàn hợp lý và khả thi.
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Cơ sở dữ liệu đề tài nghiên cứu trong môi trường WEB chứa toàn bộ thông tin liên quan dưới 
dạng các bản đồ thành phần, các bản đồ cấu trúc, các dữ liệu đo và kết quả tính toán được cung cấp 
bởi các chuyên gia từ các kết quả chuyên đề và đề tài nghiên cứu. 

Để xây dựng một phần mềm thì việc phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu đóng vai trò 
rất quan trọng. Thiết kế cơ sở dữ liệu là một quá trình rất phức tạp nhằm đưa dữ liệu các dạng khác 
nhau về một số dạng chuẩn hoá được công nhận trên thế giới. Ngoài ra cần áp dụng các tiến bộ 
trong tin học để tạo ra những công cụ thuận lợi, thao tác, xử lý trên các dữ liệu đó. Phần mềm xây 
dựng nên cần có cấu trúc mở, thân thiện với người sử dụng.

Sơ đồ phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và thuật toán được sử dụng trong việc xây 
dựng phần mềm như Hình 2. Một cơ sở dữ liệu được định nghĩa là một tập hợp các dữ liệu về các 
đối tượng cần được quản lý và lưu trữ theo một cơ chế thống nhất nhằm thực hiện các chức năng 
sau đây một cách tối ưu:

- Mô tả dữ liệu;
- Cập nhật dữ liệu;
- Tìm kiếm dữ liệu;
- Trao đổi dữ liệu.
Cơ sở dữ liệu là một hợp phần quan trọng của mỗi một dự án, đề tài có khuôn khổ bao trùm 

những khoảng thời gian và không gian rộng lớn. Cơ sở dữ liệu không chỉ quan trọng từ góc độ lưu 
trữ một khối lượng lớn dữ liệu, mà còn từ góc độ đảm bảo các chuẩn mực về tính ổn định dữ liệu, 
cho phép dễ dàng bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Các dữ liệu dạng ghi chép có thể tiện lợi sử dụng trong 
khoảng thời gian ngắn, nhưng trong thực tế, chúng không cho phép làm việc hiệu quả với các tập 
dữ liệu lớn hay phức tạp.

Thiết kế cơ sở dữ liệu là bước đầu tiên và cũng là một trong những bước quan trọng nhất của 
quy trình xây dựng một cơ sở dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt sẽ tạo điều kiện cho các 
thao tác nhập liệu dễ dàng và cho phép truy xuất dữ liệu nhanh, hiệu quả. Thiết kế cơ sở dữ liệu là 
một quá trình lặp đi lặp lại cho đến khi cơ sở dữ liệu thoả mãn các yêu cầu của các dữ liệu thu thập 
được cũng như nhu cầu của người sử dụng (Hình 2).

Các tập dữ liệu lớn (chứa dữ liệu thu thập được trong một phạm vi rộng lớn về không gian 
và thời gian) đòi hỏi một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính. Dưới đây liệt kê những ưu 
điểm vượt trội của một cơ sở dữ liệu được xây dựng và quản lý trên máy tính nếu đem so sánh với 
các tập dữ liệu được thu thập bằng các phương pháp thủ công, phi tin học (mà ta tạm gọi là các số 
liệu dạng ghi chép).
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Hình 3: Giao diện CSDL phục vụ đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ 
hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ điều tra cơ bản  

tài nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển 
vịnh Gành Rái (Gò Công - Vũng Tàu)

- Tính ổn định dữ liệu: Các cơ sở dữ liệu thường có cấu trúc xác định, sẽ giúp cho tính ổn 
định của các dữ liệu lưu trữ trong đó. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và phân tích sơ bộ các dữ 
liệu đưa vào cơ sở dữ liệu sẽ tạo ra cấu trúc cho cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu có cùng cấu trúc 
có thể được nối kết rất dễ dàng, cho phép gộp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và được thu thập 
trong những khoảng thời gian khác nhau về cùng một cơ sở dữ liệu lớn;

- Tính hiệu quả: Các cơ sở dữ liệu cho phép làm việc với một khối lượng lớn các dữ liệu. Các 
hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có chức năng lưu trữ rất hiệu quả do loại trừ được các dữ liệu trùng lặp;

- Chất lượng dữ liệu: Nhiều đặc tính của cơ sở dữ liệu cho phép kiểm soát được chất lượng 
dữ liệu. Chẳng hạn, giao diện nhập liệu trên màn hình giúp cho những người nhập dữ liệu chưa có 
nhiều kinh nghiệm, các chương trình kiểm tra cho phép phát hiện và loại trừ lỗi và sai số và cấu 
trúc nền của cơ sở dữ liệu đảm bảo tính ổn định dữ liệu;

- Phân tích dữ liệu: Các cơ sở dữ liệu tạo ra những cổng nối tới các phần mềm đóng gói khác 
như các chương trình thống kê hay các phần mềm trợ giúp cho công tác văn phòng. Phần lớn các 
phần mềm đóng gói này cho phép làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu hoặc với các tệp dữ liệu kết 
xuất từ cơ sở dữ liệu;

- Tích hợp dữ liệu: Cấu trúc của cơ sở dữ liệu xác lập các tiêu chuẩn cho phép nối kết nhiều 
tập dữ liệu khác nhau. Nhờ thế, các tập dữ liệu đơn lẻ có thể được tích hợp thành các cơ sở dữ liệu 
ở phạm vi khu vực hay quốc tế, dựng nên bức tranh toàn cảnh của các tập dữ liệu.

Trước đây, hình thức lưu trữ các dữ liệu dạng ghi chép đã tồn tại và được coi là rất phổ biến 
trong một thời gian dài. Tính linh hoạt và dễ sử dụng của các dữ liệu dạng ghi chép thường khiến 
cho người ta có thiên hướng dùng phương thức này để lưu trữ các dữ liệu. Mặc dù có vẻ tiện lợi 
khi sử dụng các dữ liệu ghi chép, chẳng hạn, bạn không phải thiết lập các bảng hay các mối quan 
hệ, nhưng các dữ liệu dạng ghi chép rất không thích hợp với các tập dữ liệu lớn và có thể làm ảnh 
hưởng đáng kể tới tính ổn định và tính tích hợp dữ liệu. Dưới đây là một vài ví dụ chứng minh 
những nhược điểm của các dữ liệu dạng ghi chép;

- Tính ổn định dữ liệu: Chính tính linh hoạt khiến cho các dữ liệu dạng ghi chép dễ sử dụng 
lại gây ra khó khăn trong việc duy trì và củng cố tính ổn định của chúng. Chẳng hạn, một bảng số 
liệu dạng ghi chép có thể cho phép ghi nhiều giá trị khác loại nhau trong cùng một cột (như ghi lẫn 
lộn các giá trị số với ngày tháng, các giá trị số với các kí tự dạng văn bản,...). Trong khi đó, một 
cơ sở dữ liệu với một cấu trúc đã được xác lập sẽ không cho phép sự pha trộn đó và vì thế sẽ phát 
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hiện rất nhanh chóng các giá trị sai quy tắc và cho phép tự động kiểm tra các dữ liệu nhập vào cơ 
sở dữ liệu;

- Tích hợp dữ liệu: Các khó khăn trong việc bảo tồn tính ổn định dữ liệu trong trường hợp 
sử dụng các dữ liệu dạng ghi chép cũng gây khó khăn trong việc tích hợp các tập dữ liệu được lưu 
trữ ở dạng này. Các cơ sở dữ liệu tuân thủ một cấu trúc đã định trước, là nền tảng cho việc tích hợp 
các tập dữ liệu khác nhau về các tập dữ liệu ở phạm vi khu vực hay quốc tế;

- Tốc độ: Các cơ sở dữ liệu cho phép làm việc hiệu quả với một khối lượng lớn dữ liệu, do 
chúng có các chức năng thiết lập chỉ số và các thuật toán tìm kiếm chuyên biệt cho phép nhanh 
chóng tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. Một tập dữ liệu dạng ghi chép không thể có các chức năng này, 
do vậy sẽ khiến cho người sử dụng gặp vất vả khi phải tìm kiếm dữ liệu trong một tập dữ liệu lớn. 
Phần lớn các cơ sở dữ liệu hiện đại có thể chứa được rất nhiều dữ liệu trong các đĩa của máy tính, 
trong khi điều này là hạn chế đối với các dữ liệu dạng ghi chép;

- Kết xuất dữ liệu: Sức mạnh thực sự của một cơ sở dữ liệu là khả năng truy cập dữ liệu trên 
cơ sở các tra vấn nhiều khi khá phức tạp. Các cơ sở dữ liệu thường chứa các ngôn ngữ tra vấn 
ngầm định và hỗ trợ các cấu trúc, chẳng hạn như một cơ sở dữ liệu quan hệ có thể tạo ra các tra vấn 
rất phức tạp, nhờ đó tạo ra khả năng truy cập tối đa tới dữ liệu. Các dữ liệu dạng ghi chép thường 
không có chức năng tra vấn này.

3.2. Kết nối với phần mềm xử lí số liệu khí Voxler
a) Giới thiệu về phần mềm Voxler
Phần mềm Voxler là một chương trình nghiên cứu sự biến đổi của một hệ dữ liệu dựa trên kết 

quả phân tích các mô hình trực quan 3 chiều. Mặc dù chú trọng đến mô hình ba chiều, tuy nhiên 
phần mềm Voxler cũng có thể sử dụng lưới hiển thị hai chiều bao gồm các tệp DEM, hình ảnh và 
điểm nội suy. Voxler có thể hiển thị kết quả lược giản tập số liệu, sơ đồ vector, biểu đồ đường đồng 
mức các tham số, bề mặt nội suy của một đơn vị thành phần, các mặt cắt, sơ đồ phân bố điểm số 
liệu ba chiều, mô hình hóa dữ liệu dạng khối trong không gian ba chiều,... Các môđun tính toán bao 
gồm chia lưới tính, các phép nội suy, các thao tác phân chia lớp và xử lý hình ảnh. Trong đó, Voxler 
được thiết kế để hiển thị dữ liệu XYZC, trong đó C là biến thành phần tại mỗi vị trí X, Y và Z. 

Phần mềm Voxler cho phép xây dựng các mô hình đồ họa ba chiều theo ý tưởng của người 
muốn xây dựng. Các mô hình có thể được điều chỉnh ở mọi góc độ theo thang màu tiêu chuẩn hoặc 
tùy chỉnh theo mục tiêu nghiên cứu hướng tới. Các mô hình không gian ba chiều xây dựng trên các 
tệp dữ liệu, bằng cách áp dụng các quy trình tính toán đã xây dựng sẵn (lưới chiếu, gắn dữ liệu vào 
môđun đồ họa vào đầu ra). Dữ liệu đầu ra được Voxler tự động đưa vào chế độ mặc định phù hợp 
trước khi người dùng tùy chỉnh theo mục đích. Trên mô hình không gian ba chiều, người sử dụng 
có thể tính toán trực tiếp từ các mô hình khối ba chiều và cung cấp kết quả [5].

Áp dụng phần mềm Voxler khi tìm hiểu đặc điểm phân bố địa hóa khí trong nước và trong 
trầm tích giúp người nghiên cứu có những quan sát trực quan về sự phân bố các thành phần của 
khí trong không gian ba chiều theo chiều sâu cột nước. Đồng thời dựa và các kết quả phân tích, 
bằng các phép nội suy phần mềm đưa ra các dự báo về thành phần khí tại các vị trí lân cận nhằm 
mở rộng vùng nghiên cứu.

Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin được xây dựng trong Phần 3.1 được kết nối với phần mềm 
Voxler để có thể sử dụng trực tiếp trong giao diện sử dụng của cơ sở dữ liệu thông tin.

b) Cơ sở dữ liệu khí
Để minh họa việc ứng dụng phần mềm Voxler trong việc quản lý dữ liệu đo đạc khảo sát 

phân tích các thành phần khí nông trong nước và trầm tích biển bài báo sử dụng dữ liệu đầu vào 
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để xây dựng mô hình là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập tổ hợp 
các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi 
trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công - Vũng Tàu)”, mã 
số TNMT2017.06.15” bao gồm:

+ Số liệu địa hình khu vực nghiên cứu được thể hiện dưới dạng DEM bao gồm ba tham số x, 
y, z trong đó x, y là giá trị kinh độ, vĩ độ và z là độ cao địa hình tương ứng;

+ Số liệu địa hóa khí bao gồm 4 tham số x, y, z, c trong đó x, y, z lần lượt là các giá trị kinh 
độ, vĩ độ, và độ sâu điểm lấy mẫu. Giá trị c là hàm lượng của khí tương ứng với độ sâu. Ngoài ra 
có thể bổ sung thêm cột giá trị tên vị trí lấy mẫu. Dữ liệu địa hóa khí đầu vào được bố trí trong 
bảng excel Hình 4.

Hình 4: Dữ liệu đầu vào xây dựng mô hình địa hóa khí. Cột A, B, C tương ứng kinh độ,         
vĩ độ, độ sâu. Cột D tương ứng với giá trị hàm lượng khí theo độ sâu. 

Cột E ký hiệu vị trí lấy mẫu

c) Các bước xây dựng mô hình
Mô hình được xây dựng dựa trên các bước sau:
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào;
- Xây dựng bề mặt địa hình;
- Xây dựng mô hình địa hóa khí:
+ Khởi tạo đường đồng mức theo độ sâu (Hình 5a);
+ Khởi tạo mô hình nội suy dạng khối;
+ Khởi tạo mô hình liên kết các dị thường (Hình 5b)
Với các dữ liệu địa chất - địa vật lý biển thì việc trao đổi dữ liệu là hết sức cần thiết. Hiện nay, 

với các dạng dữ liệu thì việc công bố, trao đổi dữ liệu không chỉ thực hiện trên từng máy đơn mà 
còn được trao đổi trên diện rộng (internet), tuy nhiên các định dạng dữ liệu bản đồ thường chiếm 
tải lượng lớn do đó việc trao đổi dữ liệu trên mạng cần phải có những qui chuẩn cụ thể. Nhằm đảm 
bảo cho khả năng truyền tải thông tin dữ liệu được đảm bảo và có tính hiệu quả cao, nghiên cứu đã 
sử dụng 3 định dạng dữ liệu là XML, GML, KML. Phần mềm đáp ứng đầy đủ yêu cầu đề ra đối 
với một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ gắn kết với các thuộc tính. Giao diện thân thiện và 
có chức năng mở để người sử dụng có thể bổ sung dữ liệu mới. Các thông tin có thể tra cứu, truy 
vấn thuận tiện, kết quả được thể hiện bằng bản đồ hoặc bản in đầy đủ.
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Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào:
Mô hình 3 chiều được xây dựng dưới dạng khối lập phương 3D với 3 trục x, y, z tương ứng 

với các giá trị kinh độ, vĩ độ và độ sâu. Do kinh độ và vĩ độ là tọa độ địa lý (độ, phút, giây) và độ 
sâu là đơn vị tính theo m hoặc km do đó thường phát sinh bất đồng nhất về dữ liệu. Để giải quyết 
vấn đề này có thể thực hiện bằng hai phương pháp:

Phương pháp 1: Chuyển đổi hệ tọa độ từ Long - Lat sang UTM;
Phương pháp 2: Giữ nguyên hệ tọa độ và chia độ sâu cho 1 tham số hợp lý. Trong nghiên 

cứu này, việc chuyển đổi tọa độ sang Long - Lat sẽ kéo theo chuyển đổi tọa độ địa hình khu vực 
nghiên cứu. Việc này khá phức tạp nên lựa chọn phương án chia độ sâu cho một tham số. Đối với 
khu vực cận xích đạo 1 độ khoảng 100 - 110 km, diện tích vùng nghiên cứu khoảng 1 km2 nên độ 
sâu có thể được chuyển đổi sang km. Điều này có nghĩa chia độ sâu cho 1000. Kết quả sau khi 
chuẩn hóa được trình bày trên Hình 5.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
Hình 5: Ví dụ minh họa việc sử dụng phần mềm Voxler trong nghiên cứu khí nông
(1) Khởi tạo các đường đồng mức giá trị hàm lượng theo độ sâu; (2) Modul Cuting Plante 

điều chỉnh vị trí các mặt nội suy (trong không gian ba chiều và các bề mặt nội suy Contour, 
Contour 1, Contour 2 tương ứng với tầng trên, tầng giữa và tầng đáy); (3) Khởi tạo mô hình liên 
kết các dị thường; (4) Mô hình liên kết các dị thường xanh nước biển; (5) Mô hình liên kết đặc 
điểm phân bố dị thường địa hóa khí với kết quả đường đồng mức theo độ sâu nhằm đánh giá khả 
năng phân tán của dòng địa hóa khí; (6) Mô hình liên kết đặc điểm phân bố dị thường địa hóa khí 
với mô hình nội suy dạng khối (nhằm đánh giá về đặc điểm phân bố và nguồn sinh khí).
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Các bước tiếp theo được xây dựng bằng cách sử dụng phần mềm, các kết quả được thể hiện 
trên các Hình 5a - 5f. Phần mềm Voxler cho phép xây dựng các mô hình đồ họa ba chiều theo ý tưởng 
của người muốn xây dựng. Các mô hình có thể được điều chỉnh ở mọi góc độ theo thang màu tiêu 
chuẩn hoặc tùy chỉnh theo mục tiêu nghiên cứu hướng tới. Các mô hình không gian ba chiều xây 
dựng trên các tệp dữ liệu, bằng cách áp dụng áp dụng các quy trình tính toán đã xây dựng sẵn (lưới 
chiếu, gắn dữ liệu vào môđun đồ họa vào đầu ra). Dữ liệu đầu ra được Voxler tự động đưa vào chế độ 
mặc định phù hợp trước khi người dùng tùy chỉnh theo mục đích. Trên mô hình không gian ba chiều, 
người sử dụng có thể tính toán trực tiếp từ các mô hình khối ba chiều và cung cấp kết quả.

4. Kết luận
Cơ sở dữ liệu thông tin giúp cho việc lưu trữ thông tin về các kết quả nghiên cứu khoa học 

công nghệ biển một cách có hệ thống tạo nền tảng vững chắc cho một kho tư liệu về KHCN biển 
hoàn chỉnh và bền vững. Việc tra cứu, thu thập, quản lý thông tin từ đó sẽ tập trung hơn. hiệu quả 
hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư công nghệ và các chi phí khác liên quan. Các lợi ích về mặt 
chia sẻ thông tin:

- Các công trình, báo cáo, thông tin khoa học sẽ được chuyển giao, chia sẻ một cách hệ 
thống, hiệu quả, an toàn theo quy định của pháp luật tới các tổ chức, cơ quan, ban, ngành theo 
đúng thẩm quyền chức năng, nhanh chóng thuận tiện và phù hợp với quy chế chung của pháp luật;

- Cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp thông tin tin cậy giúp cho các nhà nghiên cứu. Các nhà 
quản lý nhanh chóng đưa ra các quyết định hiệu quả trong việc quản lý, xây dựng các đề án lớn về 
nghiên cứu, điều tra cơ bản về biển;

- Các sản phẩm này là nguồn tư liệu khoa học quan trọng có thể chuyển giao cho các cơ quan 
quản lý nhà nước, các sở, ban ngành để làm căn cứ đề xuất những chính sách, quy hoạch, chương 
trình phát triển kinh tế biển và nhiều chương trình khác, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững kỳ 
quan sinh thái, tài nguyên vị thế, phục vụ các nhu cầu về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và 
hội nhập quốc tế;

- Có thể sử dụng phần mềm Voxler được kết nối với cơ sở dữ liệu thông tin để phân tích các 
mô hình ba chiều sự phân tán và di chuyển khí trong nước biển. Áp dụng phần mềm Voxler khi tìm 
hiểu đặc điểm phân bố địa hóa khí trong nước và nước và trong trầm tích giúp người nghiên cứu 
có những quan sát trực quan về sự phân bố các thành phần của khí trong không gian ba chiều theo 
chiều sâu cột nước. Kết quả liên kết các mô hình độc lập cho phép xác định đặc điểm phân bố địa 
hóa khí cũng như nguồn hình thành. Đây là cơ sở quan trọng để luận giải về nguồn gốc hình thành 
các mỏ khí cũng như đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do khí nông thoát ra gây nên.

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác 
lập tổ hợp các phương pháp định hướng khoanh định túi khí nông phục vụ điều tra cơ bản tài 
nguyên môi trường biển, thí điểm áp dụng tại khu vực vùng biển vịnh Gành Rái (Gò Công - Vũng 
Tàu)”, mã số TNMT2017.06.15 đã cung cấp dữ liệu cho bài báo này.
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ĐỀ XUẤT LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN HỆ MẬT ĐỊNH DANH
Nguyễn Văn Hách

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Trong bài báo này, tác giả đề xuất một lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật định danh. Lược 

đồ chữ ký số tập thể này cho phép đáp ứng một cách linh hoạt và mềm dẻo hơn so với các lược đồ 
chữ ký số tập thể trước đây. Ưu điểm của hệ mật này là không cần phải trao đổi khóa công khai 
và có thể biết khóa công khai từ trước khi cặp khóa được tạo ra, nó có thể được tạo ra theo một 
quy định tường minh và dễ dàng. Nó đặc biệt phù hợp với những môi trường có một số lượng lớn 
người dùng.

Từ khóa: Chữ ký số tập thể; Chữ ký số; Hệ mật định danh; Lược đồ chữ ký tập thể.
Abstract

Proposes the digital signature scheme based on an identity cryptosystem

In this newspaper, the author proposes a digital signature scheme based on an identity 
cryptosystem. This collective digital signature scheme allows for a response that more flexible 
and responsive than the previous collective digital signature schemes. The advantage of this 
cryptosystem is that there is no need to exchange the public key, and since the public key is known 
before the key pair is generated, it can be generated according to an explicit and easy rule. It is 
especially suitable for environments with a large number of users.

Keywords: Collective digital signature; Digital signature; Identity cryptosystem; Collective 
signature scheme.

1.  Đặt vấn đề
Một hệ mật khóa công khai bất kỳ thường có 3 giao thức hay lược đồ cơ bản là lược đồ mã 

hóa, lược đồ ký số và lược đồ trao đổi khóa. Ngoài ra các trường hợp sử dụng của chữ ký số cũng 
rất phong phú phản ánh thực tiễn ứng dụng: Chữ ký số, chữ ký số ngưỡng, chữ ký số nhóm, chữ 
ký số tập thể, chữ ký số vành, chữ ký số cấu trúc,...

Trong các lược đồ ký tập thể, chúng ta chỉ gặp trường hợp các thành viên trong tập thể ký 
vào toàn bộ văn bản, hoặc mỗi thành viên ký vào duy nhất một phần trong văn bản theo thứ tự. 

Cụ thể như sau:
Mô hình ký không phân biệt trách nhiệm là các thành viên ký trong lược đồ ký tập thể trước 

năm 1999 đều có vai trò giống nhau và không phân biệt trách nhiệm. Ở đó tất cả các thành viên 
cùng ký vào toàn bộ văn bản.

Mô hình ký tập thể có phân biệt trách nhiệm. Ví dụ có 06 người ký và văn bản cũng bắt buộc 
phải chia thành 06 phần khác nhau (các phần này không nhất thiết phải có kích cỡ như nhau), trong 
mô hình này mỗi người chỉ chịu trách nhiệm đúng một phần duy nhất của mình. So với mô hình ký 
không phân biệt trách nhiệm thì mô hình này đã linh hoạt hơn và tổng quát hơn [11].

Tuy nhiên, trên thực tế số thành viên và số thành phần văn bản thường khác nhau và như vậy 
không có mô hình ký số nào giải quyết được vấn đề này, mục tiêu nghiên cứu của bài báo là khắc 
phục nhược điểm trên. 

Trong bài báo này, tác giả muốn trình bày mô hình ký tập thể mới, là mô hình tổng quát của 
hai mô hình kể trên. Có thể thấy mô hình này mềm dẻo và linh hoạt hơn đồng thời cũng đáp ứng 
tốt hơn thực tiễn sử dụng chữ ký số tập thể.
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Mô hình chữ ký số tập thể đa thành phần tổng quát được hiểu theo nghĩa là mô hình này có 
thể áp dụng cho nhiều hệ mật mã khác nhau, áp dụng cho nhiều mô hình kết hợp giữa chữ ký số tập 
thể với chữ ký số khác như chữ ký số, chữ ký số mù, chữ ký số ngưỡng, chữ ký số cấu trúc,...[16].

Ở đó mỗi thành viên có thể được giao cho nhiệm vụ ký một hay nhiều phần khác nhau của 
văn bản (các phần này không nhất thiết phải liên tục liền kề), mặt khác trong mô hình này, một 
thành phần của văn bản cũng có thể được một hay nhiều thành viên phụ trách và họ sẽ phải ký 
đồng thời vào thành phần này.

Phần còn lại của bài báo được trình bày như sau. Trong phần 2 trình bày cơ sở toán học cơ 
bản liên quan. Phần 3 đề xuất lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật định danh. Phần 4 kết luận.

2. Cơ sở toán học

Năm 1985, Shamir lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về hệ mật định danh [4], trong đó thay vì việc 
tạo ra khóa công khai bằng phương pháp ngẫu nhiên, ở đây có thể dùng các thông tin định danh 
như địa chỉ email, số chứng minh thư để tạo ra khóa công khai, ưu điểm của hệ mật này là không 
cần phải trao đổi khóa công khai, và có thể biết khóa công khai từ trước khi cặp khóa được tạo ra, 
không cần phải trao đổi khóa công khai vì nó có thể được tạo ra theo một quy định tường minh và 
dễ dàng. Hệ mật khóa công khai này đặc biệt phù hợp với những môi trường có một số lượng lớn 
người dùng.

Từ sau công trình của A. Boldyreva [3], hàng loạt công trình khác dựa trên định danh được 
phát triển như của B. Jinila & Komathy [5].

Giao thức ký tập thể (xác suất):
Các thành viên trong tập thể tham gia ký, kết quả σ có thể được đưa ra bởi một trong các 

thành viên của nhóm.
Thuật toán xác thực chữ ký số tập thể:
Thuật toán này có thể thực hiện bởi một người khác (không nằm trong nhóm U), đầu vào là 

thông tin về U, thông điệp m và chữ ký số tập thể σ. Cho ra đầu ra là “ĐÚNG” hoặc “SAI”.
Chữ ký số tập thể có phân biệt trách nhiệm người ký lần đầu tiên được tác giả Harn đề xuất 

vào năm 1999 [13]. Trong lược đồ này mỗi thành viên có trách nhiệm với từng phần nhất định 
của văn bản. Tác giả Harn trong công bố [13] đưa ra các thuộc tính của chữ ký số tập thể như sau:

Chữ ký số tập thể được tạo ra không cần biết đến khóa bí mật của từng thành viên. Chữ ký 
số tập thể có thể được xác thực chỉ bằng khóa công khai của cả tập thể mà không cần biết đến từng 
khóa công khai của các thành viên. Không thể tạo được chữ ký số của cả tập thể nếu không có sự 
tham gia của toàn bộ các thành viên. 

Cũng theo Harn lược đồ ký tập thể có phân biệt trách nhiệm cần có các thuộc tính sau đây:
Mỗi thành viên có trách nhiệm khác nhau trong văn bản cần ký. Một phần của văn bản có thể 

xác thực mà không nhất thiết phải biết toàn bộ văn bản.
Chữ ký tập thể có phân biệt trách nhiệm có nhiều ứng dụng thực tế và có những ưu điểm sau 

đây:
Cho phép công ty hoặc đơn vị thành viên đăng ký và ký chịu trách nhiệm với các khách hàng 

của riêng mình. Tăng tính bảo mật của thẻ thông minh khi tin tặc cần phải tìm được nhiều khóa bí 
mật mới có thể phá khóa được khóa chung. Giảm thiểu không gian trong thẻ, vì chỉ cần lưu chữ 
khóa chung của cả tập thể không cần thiết phải lưu trữ khóa công khai của từng thành viên. Giảm 
thiểu không gian bộ nhớ cần thiết ở người xác thực, tăng hiệu năng tính toán, giảm thời gian xác 
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thực, do không cần thiết phải xác thực từng thành viên. Tăng cường tính bảo mật hơn khi chỉ cần 
xác thực đúng phần chịu trách nhiệm mà không cần thiết phải biết toàn bộ văn bản.

Năm 2000, tác giả Li và đồng nghiệp đã bẻ gẫy lược đồ của Harn [13] trong [24], tấn công 
dạng lược đồ này gọi là tấn công khóa - lừa - đảo (Rogue - Key Attack), trong đó thành viên của 
nhóm thay vì công bố khóa công khai của mình lại sử dụng khóa công khai là hàm phụ thuộc vào 
các khóa công khai của các thành viên khác để có thể dễ dàng tạo ra chữ ký số tập thể mà không 
cần có sự tham gia của các thành viên khác [3]. Định nghĩa về chữ ký số tập thể. Năm 2010, Zuhua 
Shao [23] cũng đưa ra định nghĩa về chữ ký số tập thể. Lược đồ chữ ký số tập thể cho phép một tập 
thể người ký tham gia ký văn bản và người xác thực có thể xác thực được rằng văn bản là do từng 
thành viên trong tập thể đã tham gia ký. Cách thức đơn giản nhất để tạo chữ ký số tập thể đơn giản 
là ghép tất cả các chữ ký thành phần của từng thành viên. Tuy nhiên như vậy chữ ký của tập thể sẽ 
có độ dài tỉ lệ với số lượng người ký.

Có nhiều lược đồ ký có nhiều thành viên tham gia, nhưng có những sự khác biệt trong cách 
thức sử dụng và xây dựng lược đồ chữ ký [2].

Chữ ký số tập thể khác với chữ ký số ngưỡng ở chỗ chữ ký số tập thể dùng để chứng minh 
rằng tất cả các thành viên đều tham gia vào ký văn bản trong khi đó chữ ký số ngưỡng không đưa 
ra thông tin định danh của từng người ký, hơn nữa là quá trình xác thực không phụ thuộc vào nhóm 
thành viên tham gia ký hiện thời.

Chữ ký số tập thể cũng khác với chữ ký nhóm và chữ ký vành, ở hai lược đồ này mỗi thành 
viên có thể sinh ra chữ ký số thay mặt cho cả tập thể, ngoài ra người ký cũng không được biết định 
danh đối với người xác thực [20].

Lược đồ chữ ký số tập thể bao gồm 3 pha, pha sinh khóa, pha sinh chữ ký và pha kiểm tra 
chữ ký. Giả thiết rằng có t người ký Ui, 1 ≤ i ≤ t cùng ký vào văn bản m ∈{0,1}∗.

Sinh khóa
Đầu tiên chọn bộ tham số như trong [7]. Sau đó tiến hành các bước như sau:
- Chọn p là số nguyên tố và n là số nguyên. Gọi f (x) là đa thức tối giản trên GF(p) có bậc n, 

sinh ra trường hữu hạn GF(pn) và α là nghiệm của f(x) trong GF(pn).
- Hai phần tử a, b ∈ GF(pn) định nghĩa đường cong Elliptic E trên GF(pn) có phương trình là 

y2 = x3 + ax + b với p > 3 và 4 a3 + 27 b2 ≠ 0.
- Hai phần tử xp và yp trong GF(pn) xác định điểm P = (xp,yp) với bậc nguyên tố q trong 

E(GF(pn)) với P ≠ O, mà O là điểm trung hòa.
- Định nghĩa hàm chuyển đổi c(x) : GF(pn) → Zp như sau:

(1)

Các bước sinh khóa được thực hiện như sau:
- Mỗi người ký chọn ngẫu nhiên số nguyên di trong khoảng [1,q - 1] và tính khóa công khai 

tương ứng như là điểm Qi = diP.
- Tính khóa công khai tổng cho tất cả người ký (bằng tổng tất cả các khóa công khai của từng 

người ký):
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(2)

- Định nghĩa hàm H là hàm băm một chiều như SHA-1.
Tạo chữ ký số tập thể
Mỗi người ký Ui thực hiện các bước sau đây:
- Chọn ngẫu nhiên số ki ∈ [1,q - 1] và tính Ri = kiP = (xRi,yRi), 1 ≤ i ≤ t.
- Chuyển đổi giá trị x của điểm Ri thành số nguyên ri = c(xRi), với c(x) là hàm chuyển. Giá trị 

ri được truyền cho tất cả các thành viên khác trong nhóm.
- Khi ri,1 ≤ i ≤ t được cung cấp đầy đủ thông qua kênh truyền, mỗi thành viên sẽ tính giá trị 

giao ước:
r = r1 + r2 + ··· + rt     (mod q)

- Thông qua khóa riêng (khóa bí mật) di và ki, ký văn bản m, người ký Ui sẽ tính:
si = diH(m) - kir(mod q).
- Truyền cặp (m, si) tới người, khi người này nhận được toàn bộ cặp chữ ký số sẽ tiến hành 

kiểm tra bằng điểm:
(r−1H(m) mod q)Qi  - (r

−1si mod q)P = (xei,yei),1 ≤ i ≤ t
Và kiểm tra ri = (xei, yei) (mod q), 1 ≤ i ≤ t. Sau khi kiểm tra các chữ ký của tất cả các thành 

viên và nếu chúng đều hợp lệ thì tiến hành tính chữ ký số tập thể (r, s) với 
S = s1 + s2 + ··· + st       (mod q). (3)

Kiểm tra chữ ký số tập thể
- Khi mỗi cặp chữ ký (m, si), 1 ≤ i ≤ t thỏa mãn điều kiện:
(r−1H(m) mod q)Qi  - (r

−1si mod q)P = (xei, yei),1 ≤ i ≤ t
- Tính tổng cho tất cả người ký:
(r−1H(m) mod q)Q - (r−1s mod q)P = (xe,ye) s = s1 + s2 + … + st (mod q)

Q = = dP = (xQ, yQ) (4)

và r = c(xe) (mod q), nói cách khác người kiểm tra tính điểm (xe,ye)
- Kiểm tra nếu r = c(xe) (mod q), nếu đúng thì cặp chữ ký (r, s) chấp nhận, nếu sai thì từ chối 

chữ ký.
Ma trận của dạng song tuyến tính đối với một cơ sở [1]
Xét không gian vector V trên trường K,  gọi  là cơ sở của V.

Giả sử  là một dạng song tuyến tính trên không gian vector V. Khi đó, đối với các vector:

(5)
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Ta có: 

(6)

Đặt:

Ma trận   được gọi là ma trận của dạng song tuyến tính  đối với cơ sở B.
Định lý 1: Ánh xạ  là một dạng song tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại m,n phần 

tử.
 Sao cho 

với mọi  và .
Hơn nữa khi đó  và  f  là dạng song tuyến tính duy nhất 

thỏa điều kiện này. 
Ma trận  ϵ M(m,n;K)  được gọi là ma trận của dạng song tuyến tính f đối với 

cặp cơ sở (B, B’). 
Nếu f  là dạng song tuyến tính trên V, thì ma trận biểu diễn của f  theo cặp cơ sở (B, B’) được 

gọi là ma trận biểu diễn của f  theo B. 
Định lý 2: Nếu dạng song tuyến tính f trên V có các ma trận biểu diễn theo các cơ sở S và T 

lần lượt là A và B và P là ma trận chuyển cơ sở từ S sang T thì 
Hai ma trận A, B thỏa tính chất trên được gọi là hai ma trận tương đẳng. Nói cách khác, hai 

ma trận được gọi là tương đẳng với nhau nếu chúng là ma trận biểu diễn của cùng một dạng song 
tuyến tính.

Định lý 3: Hạng của dạng song tuyến tính f trên V là hạng của một ma trận biểu diễn của 
nó và được ký hiệu là rank (f ). 

Dạng song tuyến tính f  được gọi là suy biến nếu rank (f ) < dim V và không suy biến nếu 
rank (f ) = dim V.

Định lý 4: Cho f  là dạng song tuyến tính trên V. ,x y V∀ ∈ , f được gọi là đối xứng nếu: 
( , ) ( , )f x y f y x= .  f  được gọi là đối xứng lệch nếu ( , ) ( , )f x y f y x= − f  được gọi là thay phiên 

nếu f  (x, x ) = 0
Định lý 5: Dạng song tuyến tính j trên K- không gian vector hữu hạn chiều V là đối xứng 

khi và chỉ khi ma trận của nó đối với cơ sở nào đó là ma trận đối xứng. 
Chứng minh: 
Giả sử j là dạng song tuyến tính đối xứng và

 là ma trận của j  đối với cơ sở  thì  với 
i, j = 1,…, n . Suy ra A là ma trận đối xứng. 

Ngược lại giả sử rằng A là ma trận đối xứng thì :

(7)
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Vậy j  là dạng song tuyến tính đối xứng.
Nhận xét: Nếu A  là ma trận biểu diễn của một dạng song tuyến tính f. Khi đó f  là một dạng 

song tuyến tính đối xứng  khi và chỉ khi A đối xứng và f  là đối xứng lệch khi và chỉ A là đối xứng 
lệch.

3. Đề xuất lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật định danh

Sinh khóa

Coi G1 là nhóm cộng cyclic có bậc là số nguyên tố q và phần tử sinh là P. G2 là nhóm nhân 
cyclic có cùng bậc q.e là một ánh xạ song tuyến tính ê : G1 × G1 → G2. H1, H2 là các hàm băm 
được sử dụng cho mục đích bảo mật và được định nghĩa như sau: ,
. .

Với tham số bảo mật k chọn ngẫu nhiên:  
Tính khóa công khai của hệ thống:

Công bố tham số của hệ thống là: 

Tính khóa
Người ký có định danh là ID, có n người có thể ký ủy nhiệm IDBi với 1 ≤ i ≤ n.
Bất kỳ ai cũng có thể tính khóa công khai:

.

Người quản trị hệ thống sẽ tính khóa bí mật 

 và = s  với 1 ≤ i ≤ n.
Người quản trị sẽ thông qua kênh bí mật gửi các khóa bí mật này cho các thành viên.
Ký số
Với văn bản , người ký chọn ngẫu nhiên:  
Tính các giá trị:

(8)

(9)

Chữ ký của người ủy nhiệm là 

Xác thực chữ ký 

Với văn bản  và chữ ký  nhận được, người xác thực tính: ) 
và 

Chấp nhận chữ ký hợp lệ khi điều kiện sau thỏa mãn:
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(10)

Sinh khóa mới
Việc sinh khóa mới được đảm bảo w, văn bản này sẽ kèm theo một số thông tin về văn bản, 

về những hạn chế của văn bản 
Tính:

(11)

(12)

Chuyển giá trị ( với các thành viên qua kênh truyền bí mật.
Kiểm tra mỗi thành viên  sẽ tính  và kiểm tra điều kiện sau (nếu không thỏa 

mãn thì phải yêu cầu gửi lại hoặc hủy giao thức):

Sinh khóa: Mỗi thành viên  sẽ tính  tính khóa bí mật:

(13)

Sinh chữ ký mới
Mỗi thành viên IDBi sẽ chọn ngẫu nhiên số :
Tính các giá trị:  và gửi giá trị  đến (n − 1) các thành viên 

còn lại.
Các thành viên tính và gửi :

(14)

(15)

Người phụ trách sau khi có các chữ ký thành phần sẽ tạo khóa công khai:

(16)

và sau đó kiểm tra điều kiện:

và tính:  , sau đó chữ ký số sẽ là 
Xác thực chữ ký mới
Người xác thực chữ ký sau khi nhận văn bản  và chữ ký (σp,V,w,Up) sẽ tiến hành các bước 

sau:
Kiểm tra  và bảo đảm w có thỏa mãn các điều kiện liên quan hay không.
Kiểm tra xem n người ký có được người ủy quyền hay không. Nếu không thì dừng lại và từ 

chối chữ ký.
Tính các giá trị : 
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Kiểm tra điều kiện sau nếu đúng thì chấp nhận chữ ký, ngược lại thì từ chối:

(17)

Chứng minh:

So sánh lược đồ đề xuất với một số lược đồ chữ  ký số tập thể khác
Elgamal là người đầu tiên đề xuất sử dụng bài toán Logarithm rời rạc để xây dựng lược đồ 

ký số [6]. Sau này thuật toán DSA trong chuẩn [8] cũng dựa trên lược đồ Elgamal có sửa đổi để 
ban hành thành chuẩn cho chữ ký số. [10] Là bài đầu tiên đưa ra khái niệm chữ ký số tập thể phân 
biệt trách nhiệm.

A. Lược đồ chữ ký số tập thể Craig Gentry & Zulfikar Ramzan [9]
Sinh khóa
Chọn hai số nguyên tố lớn p, q sao cho q|(p - 1). Chọn g là số sinh có bậc q trong trường .
- Mỗi thành viên  chọn số ngẫu nhiên lớn  để làm khóa bí mật ; 

 tính khóa công khai  tương ứng như sau: .
Tạo chữ ký số tập thể
  Người trưởng nhóm chọn ngẫu nhiên số , (1 <  < n) và tính:

 = ( mod p) mod q

    b = k−1(H(m) + a1x1) mod q s = b−1 mod q

Sau đó gửi (r1,s) cho tất cả thành viên.
Các thành viên kiểm tra tính hợp lệ chữ ký của người quản lý bằng cách tính:
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u = H(m) · s mod q, 
v = r1 · s mod n
r = (gu · y1

v mod p) mod q
Kiểm tra nếu r = r1 thì chữ ký hợp lệ, ngược lại là không.
Mỗi người ký Ui,i  1 sẽ tính chữ ký như sau:

ki  = s(H(m) + r1xi) mod q 

ri  = (gki mod p) mod q

Sau đó sẽ gửi giá trị ri  đến người quản lý.
Người quản lý sẽ kiểm tra tính hợp lệ của từng chữ ký thành viên và tạo chữ ký tập thể là 

tập (a1, a2,..., at, s).
Kiểm tra chữ ký số tập thể
Người kiểm tra, xác thực tính:
u = H( ) · s mod q,v = r1 · s mod q
  Tiếp theo tính các giá trị:

=

r =

Kiểm tra nếu  = r thì chữ ký số hợp lệ.
B. Lược đồ chữ ký số tập thể N. H. Minh & L. H. Dung [14]
Giả sử có t người ký Ui, 1 ≤ i ≤ t. Chia thông điệp cần ký thành t phần. Mỗi thành viên chịu 

trách nhiệm ký phần văn bản của mình. Chia thông điệp M thành t phần: M = 
Sinh khóa
Chọn hai số nguyên tố lớn p,q sao cho q|(p − 1). Chọn g là số sinh có bậc q trong trường .
Mỗi thành viên Ui, 1 ≤ i ≤ t chọn số ngẫu nhiên lớn xi  để làm khóa bí mật 1 ≤ xi ≤ q 
Ui tính khóa công khai yi tương ứng như sau:

yi = gxi mod p

Tính khóa công khai cho cả tập thể theo công thức:

Tạo chữ ký số tập thể
Mỗi thành viên sẽ chọn ngẫu nhiên  và tính giá trị  và gửi cho người nhận:

Người trưởng nhóm tính: 

Sau đó gửi (E, H) cho tất cả các thành viên.
Các thành viên tính giá trị  và gửi cho trưởng nhóm.
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  Trưởng nhóm nhận được cặp khóa thành phần (  sẽ tính và kiểm tra tính hợp lệ của các 
chữ ký thành phần:

Nếu tất cả các chữ ký thành phần đều hợp lệ người trưởng nhóm sẽ tính phần còn lại của chữ 
ký tập thể:

Chữ ký tổng hợp của cả tập thể sẽ là cặp (R,S).
Kiểm tra chữ ký số tập thể
-  Người kiểm tra tính nhận được văn bản:  và chữ ký tập thể (R,S), tính 

giá trị:
 = h( )

 = h(h  h  h( ))

- Tiếp theo kiểm tra điều kiện:

g S ≡  mod q (18)

Nếu đúng thì chữ ký số hợp lệ, ngược lại là không hợp lệ.
Chứng minh. Từ (18) trên ta chứng minh vế trái có:

Dễ dàng nhận thấy thông điệp cần ký M ban đầu với thông điệp đã được ký tập thể là M = 
 sẽ đúng. 

Như vậy lược đồ đề xuất khác với lược đồ trong [2] là tác giả đã sử dụng hàm băm và chống 
lại được các loại hình tấn công của chữ ký số tập thể.

1) Hàm băm là một cặp thuật toán thực hiện trong thời gian đa thức PPT (Gen, H):
- Thuật toán Gen nhận đầu vào là  và cho ra đầu ra là khóa : 
- Thuật toán H nhận đầu vào là chuỗi x ∈ {0,1  và  cho ra đầu ra là giá trị băm  

với  là một đa thức của 

2) (Khả năng kháng va chạm của hàm băm). Hàm băm  được gọi là có khả năng 
kháng va chạm nếu với mọi thuật toán  sau luôn nhỏ không đáng kể:
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3) (Chữ ký số tập thể đa thành phần - MSMS). Giả sử văn bản m được chia thành  phần, 
có tập thể  người ký. Lược đồ chữ ký số tập thể đa thành phần là tập bộ 07 thành phần 

)

có thuật toán thực hiện trong thời gia đa thức. Ba thuật toán đầu là thuật toán xác suất. Hai 
thuật toán sau có khả năng truy cập đến nguồn Oracle.

4) Bộ khởi tạo  đầu ra là bộ tham số 

5) Sinh khóa công khai và bí mật cho các thành viên 

Sau khi có khóa công khai của từng thành viên, sinh khóa công khai của cả tập thể bằng thuật toán:

6) Ký văn bản: Từng thành viên  tham gia ký văn bản theo thuật toán dưới đây:

Người tổng hợp cần phải kiểm tra chữ ký của từng thành viên bằng thuật toán sau:

Nếu tất cả đều hợp lệ (Accept) thì tiến hành tính chữ ký của cả tập thể, nếu không thì yêu 
cầu thực hiện lại bước này.

7) Xác thực văn bản:

Yêu cầu của mô hình ký tập thể đa thành phần:
- Độ dài chữ ký số tập thể không tăng theo số lượng thành viên ký và tương đương độ dài 

chữ ký của một người ký. 
- Thời gian hình thành chữ ký và xác thực chữ ký không tăng tuyến tính theo số thành viên 

trong tập thể và thời gian hình thành chữ ký và xác thực cũng được giảm thiểu tối đa.

4. Kết luận
Trong bài báo này, tác giả đề xuất một lược đồ chữ ký số dựa trên hệ mật định danh, đồng 

thời cũng chứng minh được tính đúng đắn và phân tích độ an toàn của lược đồ, chỉ cần tính một 
lần để xác thực chữ ký cho cả một tập thể hay cả 1.000 thành viên thay vì phải xác thực từng 
thành viên lần lượt như trước đây. Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ là áp dụng lược đồ này cho các 
hệ mật khác nhau như hệ mật dựa trên bài toán logarith rời rạc, đường cong elliptic, đồng thời 
sẽ triển khai mô hình tập thể đa thành phần cho các loại hình chữ ký số khác như chữ ký số mù, 
chữ ký số ngưỡng,... Bằng việc cho phép các tổ hợp người ký và thành phần có thể thay đổi tùy 
ý và không phụ thuộc nhau, lược đồ này có khả năng ứng dụng cao, đáp ứng các nhu cầu phong 
phú trong thực tiễn.
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Tóm tắt
Quản lý tài nguyên nước hiệu quả yêu cầu tính sẵn có, cập nhật của dữ liệu về các đại lượng 

thủy văn. Tuy nhiên, nhiều khu vực trên thế giới đối mặt với việc thiếu dữ liệu, thông tin liên quan 
do khó khăn về mặt tài chính. Khoa học cộng đồng (citizen science) là phong trào toàn cầu đang 
phát triển nhanh chóng, có khả năng liên kết các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và sự tham gia 
của cộng đồng trong việc thu thập và chia sẻ các thông tin khoa học. Ngoài ra, trong những năm 
gần đây, sự phát triển của công nghệ di động, kỹ thuật phân tích và xử lý dữ liệu cũng như các 
phương pháp truyền tải thông tin và tri thức, mở ra những cơ hội mới cho khoa học cộng đồng. 
Bài báo này trình bày tổng quan tình hình áp dụng khoa học cộng đồng và điện thoại thông minh 
trong lĩnh vực thủy văn - tài nguyên nước trên thế giới và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam. Qua đó, 
thấy được những tiềm năng áp dụng phương pháp mới để thu thập, quan trắc, điều tra và giám sát 
tài nguyên nước, nhất là việc sử dụng các ứng dụng thu thập dữ liệu. 

Từ khóa: Khoa học cộng đồng; Điện thoại thông minh; Thu thập dữ liệu; Thủy văn; Tài 
nguyên nước.

Abstract
Application of citizen science and smartphones in hydrology and water resources and current 

practices in Vietnam

Efficient water resources management requires data availability and update about the hydrology 
aspect. However, many areas worldwide are facing unavailable data, scattered information due to 
financial constraints. Citizen science is a rapidly developing global movement that links these themes 
of scientists, young researchers, and participatory involvement in scientific data monitoring and 
sharing. On the other hand, mobile technology, data analyzing and processing, and communication 
methods of news and knowledge have paved the way to citizen science development in recent. This 
paper will review the utilization of citizen science and smartphones in hydrology and water resource 
and the current situation in Viet Nam. Thereby, it reveals the great potential of this approach in 
collecting, monitoring water resources, especially data collection app use.

Keywords: Citizen science; Smartphones; Data collection; Hydrology; Water resources.

1. Mở đầu

Quản lý tài nguyên nước hiệu quả đòi hỏi tính sẵn có của dữ liệu về các đại lượng thủy văn 
đáng tin cậy như lưu lượng, mực nước và lượng mưa. Những dữ liệu này cần thiết để phân tích và 
mô hình hóa quá trình thủy văn trên lưu vực theo thời gian [1], để đưa ra các chính sách quản lý tài 
nguyên nước, bao gồm cả đánh giá các rủi ro lũ và hạn hán [2]. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia trên 
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thế giới, sự sẵn có của dữ liệu liên quan đến nước vẫn là một mối quan tâm lớn, đặc biệt là ở các 
nước đang phát triển như ở châu Phi, châu Mỹ Latinh, châu Á và thậm chí cả Bắc Mỹ [3 - 6]. Một 
trong những lý do chính cho vấn đề trên là chi phí xây dựng, đầu tư trang thiết bị, đo đạc và quản 
lý vận hành trạm quan trắc rất lớn [1]. Bên cạnh đó, dữ liệu đo đạc thường được ghi chép thủ công 
và được xử lý theo từng nhiệm vụ riêng biệt, không mang tính hệ thống. Điều này gây lãng phí và 
làm giảm giá trị của dữ liệu được thu thập [7]. Đây là những thách thức để quản lý hiệu quả nguồn 
tài nguyên quý giá này, cũng như đưa ra các dự báo, giảm thiểu các tác động do lũ lụt, hạn hán [2].

Khoa học cộng đồng (KHCĐ) là phong trào toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, có khả 
năng liên kết các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ và sự tham gia của cộng đồng. Một cách khái 
quát, KHCĐ có thể hiểu là sự tham gia tích cực của cộng đồng vào các hoạt động nghiên cứu khoa 
học [8]. KHCĐ có thể là việc cộng đồng đưa ra các câu hỏi nghiên cứu và phương pháp luận để 
thực hiện, quan trắc, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả và sửa đổi các thủ tục và chính sách quản 
lý. Bên cạnh đó, KHCĐ có thể bao gồm giám sát dựa vào cộng đồng [9], hoặc quản lý dựa vào 
cộng đồng [10]. Đây cũng được coi là công cụ hỗ trợ trong việc cải thiện quản lý tổng hợp nguồn 
nước. Do đó cách tiếp cận này có đóng góp quan trọng trong việc triển khai mục tiêu phát triển bền 
vững liên quan đến tài nguyên nước [11].

Trong những năm gần đây, phát triển công nghệ cảm biến và di động, xử lý và phân tích dữ 
liệu cũng như các phương pháp truyền tải thông tin và tri thức, mở ra những cơ hội mới cho KHCĐ 
[2, 6]. Điện thoại thông minh đã phát triển xa hơn so với mục đích ban đầu là một phương tiện liên 
lạc [12] và đặc biệt, những tiến bộ gần đây làm cho điện thoại thông minh trở thành một công cụ 
hoàn hảo cho KHCĐ [13]. Công nghệ GPS và camera độ phân giải cao được tích hợp trong điện 
thoại thông minh có thể được sử dụng để thu thập các dữ liệu xác thực tại hiện trường và tận dụng 
mạng di động để truyền dữ liệu đã thu thập đến trung tâm lưu trữ [15]. Những phát triển công nghệ 
này mang lại cho các nhà khoa học khả năng tiếp cận với nhiều đối tượng hơn và thiết lập các nền 
tảng để tiếp cận với công chúng [12] và thu thập dữ liệu từ cộng đồng [16].

Mục đích của bài báo này là trình bày tổng quan tình hình ứng dụng KHCĐ và điện thoại 
thông minh trong lĩnh vực thủy văn - tài nguyên nước trên thế giới và hiện trạng ứng dụng ở Việt 
Nam. Qua đó, giới thiệu cách tiếp cận tiềm năng của mô hình trong quan trắc, điều tra và giám sát 
tài nguyên nước ở Việt Nam. 

2. Khoa học cộng đồng trong tài nguyên nước

KHCĐ là sự tham gia của các nhà khoa học không chuyên, trên tinh thần tự nguyện vào các 
hoạt động khoa học như thu thập, phân tích dữ liệu và phổ biến kiến thức cho một dự án khoa học 
[17, 18]. Nói một cách rộng hơn, sự tham gia của cộng đồng vào khoa học còn được gọi là KHCĐ 
[19, 20]. Triết lý này cũng liên quan đến các khái niệm như giám sát dựa vào cộng đồng [9], hay 
quản lý dựa vào cộng đồng [10] và thu thập dữ liệu có nguồn gốc từ cộng đồng [21, 22]. Điều khác 
biệt giữa khoa học cộng đồng với các hình thức khác có sự cộng tác của cộng đồng trong nghiên 
cứu khoa học đó là sự tham gia “chủ động” của cộng đồng [23]. Họ có thể tham gia ở các cấp độ 
khác nhau và tạo ra những kiến thức khoa học mới, từ đó người tham gia cũng hưởng lợi trực tiếp 
(ví dụ: tăng hiểu biết khoa học) hoặc gián tiếp (ví dụ: tăng vốn xã hội) [2].

Nghiên cứu áp dụng KHCĐ không hẳn là một cách tiếp cận hoàn toàn mới, nhưng nó mới 
chỉ trở nên phổ biến trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên trong những năm gần đây [17]. Các 
nhà KHCĐ - là những người tình nguyện thu thập hoặc xử lý dữ liệu như một phần của cuộc điều 
tra khoa học [17] - đã tham gia cùng những người khác trong các dự án về chọn giống hạt giống 
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[24], các loài xâm lấn [25], theo dõi sự xuất hiện của các loài muỗi ở Đức [26], giám sát chất lượng 
nước [27] và giám sát mực nước [28].

Từ các mối đe dọa xuất hiện từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm nguồn nước, gia tăng dân số và các 
yếu tố gây căng thẳng khác [29, 30], cần thiết phải có các phương pháp tiếp cận mới để hiểu rõ hơn 
về hệ thống tài nguyên nước [1]. Davids đã áp dụng mô hình KHCĐ trong quan trắc tài nguyên 
nước như lượng mưa, mực nước, mực nước ngầm, chất lượng nước và các yếu tố liên quan như sử 
dụng đất để đưa ra bức tranh tổng thể về tình hình nguồn nước lưu vực sông Kathmandu (Nepal), 
vùng kham hiếm các nguồn dữ liệu [15]. Các nghiên cứu chuyên sâu cũng phản ánh được tính hiệu 
quả của cách tiếp cận này trong quan trắc lưu lượng [31], quan trắc định tính và định lượng các đại 
lượng thủy văn trong các trận lũ ở các sông suối nhỏ [21], hay sự tham gia của cộng đồng giúp cải 
thiện độ chính xác của các mô hình lũ khu vực đô thị [32]. 

Có rất nhiều lý do giải thích cho câu hỏi “Tại sao khoa học cộng đồng là một công cụ mới 
được nhiều nhà khoa học sử dụng để thu thập dữ liệu và hỗ trợ quá trình ra quyết định?”. Trước hết, 
trong những năm gần đây, những cải tiến trong đổi mới cảm biến, xử lý dữ liệu và hình ảnh, giúp 
tăng cường khả năng hợp tác cộng đồng trong các nghiên cứu khoa học về giám sát chất lượng 
nước [2]. Điều này giúp cải thiện mức độ chi tiết và tính liên tục của dữ liệu, trong khi vẫn đảm 
bảo tính chính xác, khách quan [33, 34]. Bên cạnh đó, khi cộng đồng tham gia vào các nghiên cứu, 
giúp họ nâng cao hiểu biết về vấn đề của địa phương [35]. Hơn nữa, cộng đồng cũng có thể tham 
gia vào quá trình ra quyết định với tư cách là đại diện của cấp địa phương theo cách tiếp cận từ 
dưới lên [2]. Sự tham gia của người dân thông qua khoa học cộng đồng có thể hỗ trợ quá trình ra 
quyết định và thúc đẩy xây dựng và quản lý chính sách theo cách thức tích hợp [36, 37]. Bên cạnh 
đó, KHCĐ cũng được đánh giá tiềm năng rất cao trong việc xây dựng kế hoạch giảm thiểu rủi ro 
và tăng cường khả năng thích ứng [37, 38].

Tuy nhiên, KHCĐ cũng bộc lộ điểm yếu về mức độ tham gia của cộng đồng, chất lượng của 
dữ liệu, cũng như chi phí duy trì, phát triển mô hình KHCĐ. Mức độ tham gia của cộng đồng thường 
giảm dần theo thời gian, không duy trì lâu dài [31]. Điều kiện cuộc sống và trình độ học vấn của cộng 
đồng là những khía cạnh quan trọng nhất đối với hoạt động tình nguyện và những yếu tố này khác 
nhau giữa các vùng [2]. Đôi khi, một số dự án cần có kinh phí để hỗ trợ cộng đồng, để khuyến khích 
sự tham gia của cộng đồng thu thập dữ liệu thường xuyên [33]. Các nghiên cứu về khoa học cộng 
đồng, cần nỗ lực rất lớn trong công tác chuẩn bị, truyền thông để thu hút sự quan tâm của cộng đồng, 
kiên trì hướng dẫn và tập huấn người tham gia để thu thập dữ liệu một cách chính xác [22].

3. Điện thoại thông minh

Sự cải tiến và phổ biến của điện thoại thông minh cho phép phát triển các ứng dụng di động 
tập trung vào các khía cạnh khoa học và kỹ thuật [39]. Việc điện thoại thông minh không chỉ ngày 
càng tăng ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Canada hoặc các nước thành viên EU, mà còn ở 
nhiều nước đang phát triển [12]. Điện thoại thông minh cho phép xác định tọa độ, giúp hiển thị các 
vị trí khảo sát trên bản đồ một cách trực quan, trong khi, thiết bị cảm biến có khả năng ghi nhận 
hình ảnh, thông tin. Đôi khi các ứng dụng cũng có thể phân tích kết quả dựa vào hình ảnh. Việc sử 
dụng ứng dụng thu thập dữ liệu đảm bảo tính nhất quán và đáng tin cậy. Ngoài ra, các ứng dụng 
điện thoại thường được kết nối chia sẻ qua các mạng xã hội, hiển thị trên trang website, giúp nhiều 
người tiếp cận được thông tin về nghiên cứu [31]. 

Hiện nay có rất nhiều ứng dụng thu thập dữ liệu miễn phí có thể dễ dàng tìm thấy trên kho 
ứng dụng CH Play của điện thoại thông minh (Apps). Điều này giúp người dùng dễ dàng tải và cài 
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đặt các ứng dụng để thu thập dữ liệu trên điện thoại cá nhân. Một số ứng dụng điển hình như ODK 
Collect, Kobo Collect, Hidromapp [33, 39]. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể sử dụng các khảo 
sát trực tiếp bằng đường link trên website để có thể tiếp cận được người tham gia. Tuy nhiên, xu 
thế gần đây các nghiên cứu thường sử dụng các ứng dụng có thể tiến hành khảo sát ngoại tuyến, 
trường hợp khi điều tra khảo sát thiết bị không tiếp cận được Internet [33, 39]. 

Các ứng dụng thu thập dữ liệu trên điện thoại thông minh đã được áp dụng đa dạng cho nhiều 
lĩnh vực. Từ những năm 2009, một dự án KHCĐ đã sử dụng điện thoại thông minh để thu thập 
thông tin về loài chim ở Mỹ [40]. Đặc biệt, các ứng dụng khảo sát đã được sử dụng nhiều trong 
lĩnh vực y tế, sức khỏe cộng đồng [41, 42]. Hay việc nghiên cứu nhiệt độ không khí khu vực đô 
thị, có thể ước tính gián tiếp từ việc theo dõi nhiệt độ pin của thiết bị điện thoại thông minh [13]. 

4. Các ví dụ áp dụng trên thế giới và hiện trạng áp dụng ở Việt Nam
Với sự gia tăng của các thiết bị di động, công nghệ web 2.0, KHCĐ được áp dụng ngày càng 

phổ biến để cung cấp thông tin bổ sung và có giá trị trong lĩnh vực thủy văn - tài nguyên nước. 
Phần này, bài báo sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về cách cộng đồng khoa học đã đóng góp 
trong lĩnh vực này, được tổng hợp như trong Bảng 1. 

Bảng 1. Tổng hợp các nghiên cứu ứng dụng khoa học cộng đồng và điện thoại thông minh 
trong thu thập dữ liệu thủy văn - tài nguyên nước

Lĩnh vực Thông số Khoa học 
cộng đồng

Điện thoại 
thông minh Khu vực nghiên cứu Tài liệu tham 

khảo

Quan trắc

Lượng mưa
x x Kathmandu (Nepal) [33]

x x Lưu vực Haltwhistle 
Burn (Anh)

[21]

Chất lượng 
nước x Metro Vancouver 

(Canada)
[43]

Lưu lượng x x Cordoba (Argentina) [22]
x x Reihn (Đức) [12]
x x Kathmandu (Nepal) [15]

Địa hình x x Jakarta (Indonesia) [44]
Sử dụng đất x x Kathmandu (Nepal) [15]

Điều tra, 
khảo sát  lũ 
lụt

Phạm vi ngập
x Naga city 

(Philippines)
[45]

x Yeumbeul Nord 
(Senegal)

[46]

Độ sâu ngập
x x Pijnacker (Hà Lan) [47]

x x Lưu vực Haltwhistle 
Burn (Anh)

[21]

Vận tốc  dòng 
chảy x x Ardèche river (Pháp) [22]

Thời gian ngập x Yeumbeul Nord 
(Senegal)

[46]

Theo dõi hạn hán, đánh giá rủi 
ro hạn

x Hà Lan [48]
x Tổng quan [38]

Phụ thuộc vào từng mục tiêu của nghiên cứu, cộng đồng có thể tham gia cung cấp, thu thập 
các thông tin khác nhau. Các dữ liệu quan trắc có thể là các đại lượng trực tiếp như mưa, chất lượng 
nước, mực nước, chất lượng nước [33, 43]. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về đánh giá mối nguy cơ 
lũ thường sử dụng khoa học cộng đồng để thu thập các thông tin sau trận lũ. Đôi khi, tại thời điểm 
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xảy ra các trận mưa lũ, người tham gia không thu thập thông tin vì lý do an toàn [22]. Trong những 
năm gần đây, ứng dụng KHCĐ trong thu thập các dữ liệu về lũ lụt khá phổ biến ở nhiều châu lục 
khác nhau [21, 45, 46]. Điều này, trái ngược với bài toán đánh giá rủi ro hạn, đây vẫn là những chủ 
đề tiềm năng trong tương lai. Hầu hết các nghiên cứu liệt kê ở trên điều sử dụng điện thoại thông 
minh, giúp người tham gia có thể dễ dàng chủ động tham gia vào quá trình quan trắc, điều tra. 

5. Hiện trạng áp dụng ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, ứng dụng KHCĐ và điện thoại thông minh trong công tác điều tra, khảo sát, thu 
thập dữ liệu còn mới mẻ và sơ khai [49]. 

Công nghệ thông tin được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê 
và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 [50]. Việc sử dụng ứng nghệ công nghệ thông tin trong điều tra khảo sát giúp rút ngắn thời gian 
thu thập, giảm chi phí thu thập, trong khi kết quả đảm bảo độ chính xác so với phương pháp truyền 
thống, điều tra, khảo sát trên giấy [50]. Năm 2019, lần đầu tiên, ngành thống kê đã ứng dụng phiếu 
khảo sát điện tử (CAPI và webform) trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở, kết quả khảo sát đạt  
99,9 %, cao hơn 20 % so với mục tiêu đề ra [50]. Hay một nghiên cứu khác, sử dụng một số tiện 
ích của Google và Facebook trong khảo sát thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 
tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Kết quả cho thấy phương pháp này là tiết 
kiệm thời gian, chi phí và cho hiệu quả cao [51]. Qua đó, có thể ứng dụng điện thoại thông minh 
qua hình thức khảo sát bằng app hay khảo sát trực tiếp (Web app) rất có tiềm năng cho các lĩnh 
vực khác.

Cách tiếp cận KHCĐ trong các nghiên cứu khoa học vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam. Trong 10 
năm trở lại đây, mô hình chia sẻ các thông tin về tình hình an toàn giao thông, được phát trên kênh 
VOV giao thông, cũng là một cách tiếp cận của mô hình “Khoa học cộng đồng”. Cộng đồng và 
các cơ quan có thể cùng phối hợp, cung cấp các thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, 
giúp người tham gia giao thông có thể tránh được khu vực ùn tắc, tìm được cung đường và thời 
gian đi phù hợp [52]. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều hội nhóm được thành lập để các thành viên 
có thể chia sẻ các thông tin, cùng nhau giải quyết các thách thức của địa phương như nhóm quản 
lý đô thị ở Đà Nẵng. 

Trong lĩnh vực thủy văn tài nguyên nước, năm 2016, Phạm Quý Nhân và cộng sự đã giới 
thiệu mô hình KHCĐ, cách tiếp cận mới trong khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước. 
Nghiên cứu đã giới thiệu khái quát, về mô hình KHCĐ và khía cạnh nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nước [53]. Trong những năm gần đây mô hình này 
cũng đã được áp dụng trong việc quan trắc mực nước trên Sông Nhuệ dựa vào các bức ảnh được 
chụp từ cộng đồng và chia sẻ trên fanpage riêng của nhóm [54], phân loại sử dụng đất [55], hay 
phân tích chất lượng nước [56]. Các nghiên cứu trên đã chứng minh được tiềm năng của KHCĐ 
trong việc hỗ trợ các phương pháp truyền thống để thu thập dữ một cách hiệu quả. Cụ thể, mô hình 
này giúp cải thiện độ chính xác và giảm chi phí thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu 
hiện nay, chưa áp dụng các ứng dụng thu thập dữ liệu trên điện thoại thông minh, để thuận tiện cho 
việc quản lý, khai thác dữ liệu. 

6. Kết luận và kiến nghị

KHCĐ được hiểu là sự tham gia của cộng đồng trong việc thu thập và chia sẻ các thông tin 
khoa học dựa trên tinh thần tự nguyện. Đây là cách tiếp cận đầy hứa hẹn trong việc thu thập bổ 
sung các nguồn dữ liệu còn thiếu, hoặc cho những khu vực thiếu thông tin và đã được áp dụng 
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trong nhiều lĩnh vực từ sinh học, y tế, môi trường,... Ngoài ra, KHCĐ cũng là một cách giúp nâng 
cao nhận thức của cộng đồng, thể hiện vai trò của cộng đồng trong quá trình ra quyết định, thay 
đổi các chính sách. Sự hỗ trợ của điện thoại thông minh và các ứng dụng thu thập dữ liệu giúp 
người tham gia có thể thu thập dữ liệu một cách dễ dàng, thông tin được hiển thị một cách trực 
quan và thuận tiện trong việc truyền đạt các thông tin, kiến thức khoa học đến mọi đối tượng. Bên 
cạnh những thuận lợi, KHCĐ cũng gặp một số khó khăn trong việc hướng dẫn người tham gia vào 
nghiên cứu, cũng như nhiệt huyết của người tham gia có xu hướng giảm dần theo thời gian.

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng KHCĐ và điện thoại thông minh để thu thập 
các thông tin trong thủy văn - tài nguyên nước. Điều này giúp nâng cao hiểu biết của con người về 
tài nguyên nước, tác động của thiên tai, lũ lụt, hạn hán đến cuộc sống của người dân, cũng như tăng 
cường khả năng ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại. Việt Nam hiện nay cũng đã nhận thức được tầm quan 
trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong điều tra khảo sát, nhất là điện thoại thông minh. Bên 
cạnh đó, một số mô hình KHCĐ cũng đã được áp dụng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, chưa tận dụng các ứng dụng thu thập dữ liệu 
để thu thập, xử lý và lưu trữ một cách đồng bộ, cũng như thuận tiện chia sẻ trên internet. Đây là 
một hướng đi mới có thể áp dụng trong tương lai ở các khu vực thiếu, hoặc thông tin không đầy đủ.

Lời cảm ơn: Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Cơ quan Trao đổi học thuật công giáo Đức - 
KAAD, (Katholischer Akademischer Auslaender - Dienst) đã cấp học bổng cho tác giả trong thời 
gian làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Rostock.
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HIỆU CHỈNH TỰ ĐỘNG MÔ HÌNH SWAT                              
BẰNG PHẦN MỀM SWAT - CUP

Lê Văn Quân1, Thi Văn Lê Khoa2

1Sinh viên Lớp ĐH5TNN, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá được những ưu và nhược điểm của phương pháp hiệu 

chỉnh thủ công và phương pháp hiệu chỉnh tự động bằng SWAT - CUP cho mô hình mưa dòng chảy 
SWAT. Mô hình sử dụng các dữ liệu đầu vào như mưa, thảm phủ, loại đất và thời tiết để tính toán 
diễn biến dòng chảy ở khu vực nghiên cứu. Lưu vực sông Đồng Nai được chọn thử nghiệm vì tính 
sẵn có của dữ liệu. Sau khi tiến hành chạy và tiến hành hiệu chỉnh/kiểm định, phương pháp thủ 
công cho kết quả tốt với chỉ số NASH khi hiệu chỉnh đạt 0,84 và 0,78, kiểm định đạt 0,81 và 0,69 
lần lượt cho 2 trạm là Đắk Nông và Thanh Bình. Trong khi đó, phương pháp tự động bằng SWAT 
- CUP cho kết quả ở mức trung bình. NASH tại trạm Đắk Nông đạt 0,60, hệ số R2 bằng 0,63, hệ 
số phần trăm sai lệch PBIAS = 18,4. Khoảng giá trị 95 PPU tương ứng rất nhỏ, kết quả có độ sai 
lệch lớn, bên cạnh đó biên độ và khoảng dao động giữa đường thực đo và mô phỏng rộng. Trong 
những lần mô phỏng tiếp theo, kết quả vẫn không có nhiều sự thay đổi. Trong khi đó, phương pháp 
hiệu chỉnh thủ công lại đem lại hiệu quả cao cả về kết quả cũng như nâng cao hiểu biết của người 
sử dụng mô hình. 

Từ khóa: SWAT; SWAT - CUP; Lưu vực sông Đồng Nai.
Abstract

Evaluate the effectiveness of automatic calibration SWAT model by SWAT - CUP software

 The objective of this study is to evaluate the advantages and disadvantages of manual 
calibration method and automatic calibration method by SWAT - CUP for SWAT rainfall - runoff 
model. The model used input data such as rainfall, landcover, soil type, and weather to calculate 
flow changes in the study area. Dong Nai river basin was chosen because of its data availability. 
After running and verifying the model, the manual method produced good results with the NASH 
index for calibration of 0.84 and 0.78, and validation of 0.81 and 0.69 respectively for 2 hydrological 
stations, Dak Nong and Thanh Binh. Meanwhile, the automatic method by SWAT - CUP indicated 
average results. NASH at Dak Nong station reached only 0.60, the coefficient of determination 
R2 was 0.63, and the percent bias PBIAS = 18.4. The corresponding 95 PPU value range was 
very small, the results had a large deviation. The amplitude and range of fluctuations between 
the monitored and simulated plots were big. In subsequent simulations, the results remained 
unchanged. Meanwhile, the manual correction method was highly effective both in terms of results 
as well as improving the understanding of model users.

Keywords: SWAT; SWAT - CUP; Dong Nai River basin.

1. Giới thiệu

Lưu vực sông là một đơn vị thủy văn tiếp nhận nước như sản phẩm cuối cùng của mối tương 
tác giữa khí quyển, bề mặt đất và đại dương. Dòng chảy ở lưu vực sông là yếu tố chính ảnh hưởng 
đến các đặc điểm thủy văn theo các kịch bản khác nhau và đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
cân bằng nước lưu vực sông. Lưu lượng dòng chảy là thể tích nước đi qua một điểm cố định trong 
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một đơn vị thời gian và thường được biểu thị bằng đơn vị m3/s. Lưu lượng dòng chảy có thể bị ảnh 
hưởng bởi nhiều yếu tố và có thể thay đổi nhanh chóng khi những yếu tố đó thay đổi, có thể một 
cách tự nhiên hoặc do con người. Ví dụ, bốc hơi và đặc điểm sử dụng nước của thực vật ảnh hưởng 
đáng kể đến dòng chảy. Thảm thực vật có tác động lớn nhất đến dòng chảy trong những tháng mùa 
hè khi nhiệt độ cao, đặc biệt thảm thực vật ven sông sử dụng nhiều nước. Lưu lượng cũng bị ảnh 
hưởng bởi dòng chảy dưới bề mặt, cùng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố tương tự, nhưng với tốc độ 
chậm hơn. 

Sự thay đổi theo mùa của dòng chảy, cùng với nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng và cạnh 
tranh của dân số ngày càng tăng, tạo ra áp lực đáng kể đối với việc quản lý hiệu quả nguồn nước 
sẵn có. Điều này đặc biệt đúng đối với việc quản lý hồ chứa khi phải xả nước trong và cuối mùa hè 
khi nhu cầu sử dụng nước cao nhất và nguồn cung cấp dòng chảy thấp nhất. Dòng chảy thích hợp 
sẽ tạo ra sự cân bằng giữa xói mòn, vận chuyển và lắng đọng trầm tích hoặc tải trọng lòng sông. 
Trong khi đó, vận tốc dòng chảy lớn sẽ giữ cho các chất lơ lửng lâu hơn trong cột nước. Do đó, 
việc dự đoán và đánh giá dòng chảy là rất cần thiết cho quản lý đầu nguồn cũng như phát triển bền 
vững trong lĩnh vực tài nguyên nước. Việc sử dụng các mô hình toán để đánh giá đặc điểm thủy 
văn các lưu vực là xu hướng hiện nay và được hỗ trợ bởi cấu hình máy tính có tốc độ ngày càng 
cao và nguồn dữ liệu vệ tinh dồi dào. Do đó, nghiên cứu chúng tôi được thực hiện với việc áp dụng 
công cụ SWAT và SWAT - CUP tích hợp trong môi trường GIS để ước tính xu hướng dòng chảy 
mặt trong một thời gian dài. 

Hiệu chỉnh mô hình lưu vực là một nhiệm vụ đầy thách thức vì dữ liệu đầu vào không phải 
lúc nào cũng đáng tin cậy, cấu trúc mô hình và thuật toán, tham số hóa và đầu ra không rõ ràng. 
Nguồn gốc của sai số về cấu trúc của mô hình bao gồm các quá trình không được tính đến trong 
mô hình như các hoạt động chưa được biết trong lưu vực hoặc do đơn giản hóa quá mức các quá 
trình được xem xét trong mô hình. Sự thiếu tin cậy trong đầu vào có thể liên quan đến các phép đo 
không chính xác hoặc nội suy theo không gian của các thông số đầu vào của mô hình như dữ liệu 
độ cao, dữ liệu sử dụng đất, dữ liệu lượng mưa, nhiệt độ và các dữ liệu khác (Seyed, 2020).

Một số phương pháp và kỹ thuật đã được phát triển để ước tính các tham số và đánh giá sai số 
dự báo trong mô hình thủy văn. Một thuật toán được phát triển bởi Abbaspour và cộng sự (2011), 
thuật toán Bayesian cải thiện tính thiếu tin cậy (BUDA), có thể sử dụng nhiều kỹ thuật để đạt được 
mức giảm độ không chắc chắn cao hơn trong các dự án môi trường. Một vấn đề chung với hầu hết 
các phương pháp nghịch đảo là tính ổn định và sự hội tụ. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là 
sử dụng SWAT - CUP để mô tả và chứng minh việc sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau, 
bao gồm SUFI - 2 và GLUE để đo dòng chảy và ước lượng thông số tốt nhất để ổn định mối tương 
quan giữa các thông số mô phỏng và các thông số thực tế. 

Một số nghiên cứu đã thực hiện với cách tiếp cận tương tự. Singh và cộng sự (2012) đã sử 
dụng SWAT để dự đoán lưu lượng dòng chảy hàng tháng của nhà máy nước Nagwa ở miền đông 
Ấn Độ. Mô hình đã được hiệu chỉnh và kiểm định dựa trên lưu lượng dòng đo được và việc định 
lượng sai số đầu ra của mô hình SWAT được đánh giá bằng cách sử dụng thuật toán SUFI - 2. 
Setegn và cộng sự (2008) đã áp dụng SWAT cho lưu vực hồ Tana để lập mô hình cân bằng nước 
thủy văn. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là kiểm tra hiệu suất và tính khả thi của mô hình 
SWAT để dự báo dòng chảy trong lưu vực hồ Tana. Mô hình đã được hiệu chỉnh trên bốn nhánh 
của các sông Tana Gumera, GilgelAbay, Megech và Ribb bằng các thuật toán SUFI-2, GLUE và 
ParaSol (Giải pháp tham số). Yang và cộng sự, đã xác định sự khác biệt và tương đồng giữa các kỹ 
thuật phân tích GLUE, ParaSol, SUFI - 2 bằng cách sử dụng chuỗi Markov Monte Carlo (MCMC) 
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và kỹ thuật lấy mẫu quan trọng (IS) cho SWAT ứng dụng cho lưu vực Chaohe ở Trung Quốc. Có 
thể nói việc áp dụng mô hình SWAT và xác định các tham số của nó bằng SWAT - CUP (SUFI - 2 
và GLUE) trên nền tảng GIS cung cấp tùy chọn nâng cao trong mô hình thủy văn và tạo môi trường 
kiểm soát giữa một số lượng lớn các bộ dữ liệu trong quá trình phân tích độ nhạy của thông số.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng mô hình SWAT để mô phỏng lưu vực sông Đồng Nai và sau đó sử dụng 
công cụ SWAT - CUP để hiệu chỉnh, và đánh giá ưu nhược điểm của phương pháp hiệu chỉnh này 
so với phương pháp hiệu chỉnh thủ công. Tổng quan phương pháp nghiên cứu được thể hiện ở 
Hình 1.

Dữ liệu đầu vào của bài toán được thu thập gồm có: Dữ liệu không gian (bản đồ địa hình, bản 
đồ sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ mạng lưới sông suối...) và dữ liệu thuộc tính (dữ liệu về 
khí tượng, lưu lượng dòng chảy). Những dữ liệu này có thể lấy trược tiếp từ các đơn vị chịu trách 
nhiệm thu thập hoặc có thể được thu thập dữ liệu từ internet.

Hình 1: Sơ đồ nghiên cứu

2.1. Bản đồ mô hình số độ cao (DEM)

Bản đồ địa hình của lưu vực sông Đồng Nai được trích xuất từ dữ liệu ASTER Global DEM 
(ASTER Global Digital Elevation Model) trên trang chủ Global Data Explorer của NASA: https://
gdex.cr.usgs.gov/gdex/ với độ phân giải không gian là 30 x 30 m. Dựa trên nền tảng bản đồ DEM, 
mô hình SWAT tiến hành phân chia lưu vực thành các tiểu lưu vực cũng như mô phỏng mạng lưới 
sông suối,... Các thông số khác như độ dốc địa hình, độ dốc lòng dẫn hoặc chiều dài mạng lưới 
sông suối cũng được tính toán từ bản đồ DEM.

2.2. Dữ liệu sử dụng đất

Dữ liệu sử dụng đất được trích xuất từ dữ liệu GLOBELAND 30 (Chen J. và cộng sự, 2014) 
trên trang chủ: http://www.globallandcover.com với độ phân giải là 30 m vào năm 2014 để phù 
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hợp với giai đoạn hiệu chỉnh, kiểm định. Trước khi đưa vào mô hình SWAT, dữ liệu này đã được 
cắt theo ranh giới khu vực nghiên cứu và đưa về hệ tọa độ WGS 84 UTM múi 48N. Sau đó các loại 
hình sử dụng đất sẽ được phân loại lại theo bảng mã sử dụng đất trong SWAT.

Bảng 1. Dữ liệu sử dụng đất

STT Tên Việt Nam Tên trong SWAT Kí hiệu Diện tích 
(ha)

Diện tích 
(%)

1 Đất trồng cây công nghiệp lâu năm Coffee COFF 36.528 36,5
2 Rừng tự nhiên Forest-Mixed FRST 56.286 56,3
3 Đất nông nghiệp chung Agricultural Land - Generic AGRL 4.902 4,9
4 Đất nông nghiệp trồng cây hằng năm Agricultural Land-Row Crops AGRR 0.172 0,2
5 Dân cư nông thôn Residential SWCH 0.698 0,7
6 Đất dân cư mật độ trung bình Residential - Med/Low Density URML 1.413 1,4

Tổng 99.999 100

Trên khu vực nghiên cứu tồn tại các loại hình sử dụng đất chính như: Rừng tự nhiên, đất 
trồng các cây công nghiệp (cà phê, điều, hồ tiêu,...), dân cư,… Thông tin về dữ liệu sử dụng đất 
được trình bày tại Bảng 1.

2.3. Dữ liệu thổ nhưỡng

Các dữ liệu về thổ nhưỡng là cần thiết cho quá trình mô phỏng dòng chảy trong SWAT. Trong 
nghiên cứu này, dữ liệu về thổ nhưỡng được lấy từ bản đồ phân loại đất toàn cầu của FAO. Tương 
tự như dữ liệu về sử dụng đất, dữ liệu về thổ nhưỡng cũng sẽ được cắt theo ranh giới khu vực 
nghiên cứu và chuyển về hệ tọa độ WGS 84 UTM múi 48N, sau đó tiến hành chuyển về mã đất 
tương ứng trong SWAT. Nhìn chung trên lưu vực nghiên cứu có các loại đất như: Đất xám feralit, 
đất xám bạc màu, đất nâu đỏ, đất đỏ vàng,... trong đó 2 loại hình đất là đất xám bạc màu và đất nâu 
đỏ chiếm diện tích lớn nhất. Thông tin các dữ liệu về thổ những được trình bày tại Bảng 2:

Bảng 2. Dữ liệu loại đất

STT Tên Việt Nam Tên theo FAO Ký hiệu trong 
SWAT

Diện tích 
(ha)

Diện tích 
(%)

1 Đất xám feralit Ferric Acrisols Af 17.803 17,8
2 Đất xám bạc màu Orthic Acrisols Ao 37.009 37,1
3 Đất đỏ vàng Orthic Ferralsols Fo 5,68 5,7
4 Đất nâu đỏ Rhodic Ferralsols Fr 38.888 39
5 Đất nứt nẻ Pellic Vertisols Vp 0,426 0,4

Tổng cộng 99.806 100

2.4. Dữ liệu khí tượng

Khí hậu đóng vai trò quan trọng trong chu trình thủy văn. Dữ liệu thời tiết cần thiết cho mô 
hình SWAT bao gồm lượng mưa ngày; Nhiệt độ không khí ngày lớn nhất, ngày nhỏ nhất; Bức xạ 
Mặt trời; Tốc độ gió và độ ẩm tương đối. Trong đó các thông số lượng mưa ngày; Nhiệt độ không 
khí trong ngày lớn nhất, nhỏ nhất là bắt buộc. Các thông số còn lại tùy vào điều kiện và yêu cầu 
thực tế của bài toán thì có thể có hoặc không. Những dữ liệu này có thể là dữ liệu thực đo thu thập 
được từ các trạm quan trắc hoặc dữ liệu mô phỏng.
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Bảng 3. Vị trí các trạm khí tượng

STT Tên trạm mưa Địa danh Kinh độ Vĩ độ Cao độ 
(m)

Yếu tố 
đo

1 Đắk Nông Gia Nghĩa - Đắk Nông 107.683 12 616 P
2 Đức Xuyên Krông Nô - Đắk Nông 107.983 12.283 446 P
3 Bảo Lộc Bảo Lộc - Lâm Đồng 107.817 11.533 811 P
4 Đà Lạt Đà Lạt - Lâm Đồng 108.45 11.95 1472 P
5 Liên Khương Đức Trọng - Lâm Đồng 108.383 11.75 955 P
6 Đại Nga Đà Lạt - Lâm Đồng 107.867 11.533 746 P
7 Đại Ninh Đức Trọng - Lâm Đồng 108.3 11.65 867 P

Tuy nhiên, do một số trạm khí tượng trên khu vực nghiên cứu không có đo đạc đầy đủ được 
các thông tin thời tiết (bốc hơi, độ ẩm, tốc độ gió, bức xạ, nhiệt độ trung bình ngày nhỏ nhất - lớn 
nhất). Để đảm bảo đầy đủ dữ liệu vào cho mô hình SWAT, các dữ liệu này sẽ được lấy từ các dữ 
liệu khí tượng tái phân tích, Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) (Dile và cộng sự, 2014) 
trên trang chủ: https://globalweather.tamu.edu/. Dữ liệu được tải từ năm 1979 đến 2014.

2.5. Dữ liệu dòng chảy thực đo

Dữ liệu lưu lượng thực đo được sử dụng để đánh giá kết quả mô phỏng dòng chảy của mô 
hình SWAT. Trong báo cáo này, dữ liệu dòng chảy thực đo được cung cấp tại hai trạm thủy văn trên 
lưu vực là trạm thủy văn Đắk Nông và Thanh Bình nằm trên dòng chính sông Đồng Nai. Vị trí các 
trạm đo lưu lượng được biểu thị trong Bảng 4:

Bảng 4. Vị trí các trạm đo đạc dòng chảy phục vụ hiệu chỉnh, kiểm định
STT Tên trạm Vị trí Kinh độ Vĩ độ Yếu tố đo Thời gian đo

1 Đắk Nông Gia Nghĩa - Đắk Nông 107.683 12 H, Q 1981 - nay
2 Thanh Bình Đức Trọng - Lâm Đồng 108.28 11.78 H, Q 1980 - nay

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Mô hình SWAT có rất là nhiều các tham số khác nhau dùng để hiệu chỉnh mô hình. Các tham 
số thường được đưa về cùng một nhóm với nhau dựa trên các đặc điểm chung về vật lý, hóa học, 
dòng chảy như: Hru, subasin, groundwater,... Một số các tham số điển hình trong mô hình được 
trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5. Một số các tham số điển hình trong mô hình SWAT
STT Tham số Mô tả Ngưỡng giới hạn

Các tham số ảnh hưởng đến dòng chảy mặt
1 CN2 Chỉ số CN2 ứng với điều kiện ẩm II 35 - 98
2 SOL_AWC Khả năng chứa nước của đất 0 - 1
3 SOL_K Độ dẫn thuỷ lực ở trường hợp bão hoà 0 - 2000
4 ESCO Hệ số hao hụt bốc hơi của đất 0 - 1

Các tham số diễn toán dòng chảy trong sông
5 CH_(N2) Hệ số nhám của sông chính - 0.01 - 0,3
6 CH_(K2) Độ dẫn thủy lực của sông chính - 0.01 - 500

Các tham số ảnh hưởng đến dòng chảy ngầm
7 GW_DELAY Thời gian trễ dòng chảy ngầm 30 - 450
8 AlPHA_BF Hệ số triết giảm dòng chảy ngầm 0 - 1
9 GW_REVAP Hệ số bốc hơi tầng ngầm 0,02 - 0,2
10 GW_QMN Độ sâu xảy ra dòng chảy hồi quy 0 - 5000

https://globalweather.tamu.edu/
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3.1. Kết quả hiệu chỉnh thủ công cho khu vực nghiên cứu

Tiến hành hiệu chỉnh đánh giá mức độ chính xác của mô hình bằng phương pháp thủ công, 

kết quả các tham số trong mô hình SWAT như sau:

Bảng 6. Kết quả hiệu chỉnh kiểm định thủy thủ công mô hình SWAT

Chỉ số R - square Nash - Sutcliffe (NSE)

Hiệu chỉnh Đắk Nông (2000 - 2006) 0,89 0,84
Kiểm định Đắk Nông (2007 - 2010) 0,92 0,81
Hiệu chỉnh Thanh Bình (2000 - 2006) 0,9 0,78
Kiểm định Thanh Bình (2007 - 20010) 0,92 0,69

Hình 2: Kết quả hiệu chỉnh trạm Đắk Nông thời đoạn 2000 - 2006

Hình 3: Kết quả kiểm định trạm Đắk Nông thời đoạn 2007 - 2010
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Hình 4: Kết quả hiệu chỉnh trạm Thanh Bình thời đoạn 2000 - 2006

Hình 5: Kết quả kiểm định trạm Thanh Bình thời đoạn 2007 - 2010

Hình 6: Tương quan giữa lưu lượng tính toán và thực đo tại trạm Đắk Nông
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Hình 7: Tương quan giữa lưu lượng tính toán và thực đo tại trạm Thanh Bình

Sau khi tiến hành hiệu chỉnh và kiểm định để tìm ra bộ thông số phù hợp cho mô hình SWAT 
mô phỏng dòng chảy cho khu vực nghiên cứu được thể hiện trong Bảng 7:

Bảng 7: Kết quả bộ thông số mô phỏng dòng chảy theo phương pháp thủ công 
của khu vực nghiên cứu

STT Tham số Mô tả Ngưỡng giới hạn Giá trị tối ưu
1 CN2 Chỉ số CN ứng với điều kiện ẩm II 35 - 98 65
2 ALPHA_BF Hệ số triết giảm dòng chảy ngầm 0 - 1 0,11
3 GW_DELAY Thời gian trễ của dòng chảy ngầm 30 - 450 20
4 OV_N Hệ số nhám Manning của dòng chảy mặt 0,01 - 30 14,8
5 ESCO Hệ số bốc thoát hơi của đất 0 - 1 0,6
6 CH_K2 Độ dẫn thủy lực của kênh sông - 0,01 - 500 0,1
7 SOL_AWC Khả năng trữ nước của đất 0 - 1 0,34
8 SOL_K Độ dẫn thủy lực bão hòa 0 - 2000 230
9 CH_N2 Hệ số nhám trong kênh dẫn nước -0,01 - 0,3 0,025

ALPHAL_BF là thông số có độ nhạy tương đối cao, với giá trị xác nhận phù hợp với khoảng 
giá trị đề nghị (0 - 1) trong mô hình SWAT. Kết quả này cho thấy khả năng cung cấp của nước 
ngầm cho hệ thống sông, suối không lớn và là một trong những nguyên nhân gây ra dòng chảy hạn 
chế vào mùa khô. Hệ số nhám trong kênh (CH_N2) là yếu tố gây tổn thất và cản trở quá trình tập 
trung dòng chảy. Giá trị xác nhận của CH_N2 từ 0,019 - 0,023 khoảng giá trị này tương đối phù 
hợp. SOL_K chi phối chủ yếu đến quá trình thấm của nước mặt vào tầng chứa nước bão hòa. Giá 
trị xác nhận trong nghiên cứu từ 18,5 - 20 tương đương với khoảng giá trị từ 55 - 200 tùy vào từng 
loại đất và nhóm đất thủy văn. Chỉ số CN2 ảnh hưởng trực tiếp lên khả năng sinh dòng chảy mặt. Lưu 
vực có diện tích rừng chiếm diện tích tương đối lớn. Do vậy, điều kiện sử dụng đất vừa ảnh hưởng trực 
tiếp đến dòng chảy bề mặt vừa gián tiếp đến thấm, dẫn của các tầng nước dưới đất. Giá trị thực đo và 
mô phỏng có biên và pha dao động tương đối phù hợp.

3.2. Xác định độ nhạy của các tham số hiệu chỉnh

Việc xếp hạng thứ tự độ nhạy là rất cần thiết để xác định ra những yếu tố chính, có ảnh hưởng 
lớn đến chế độ thủy văn, dòng chảy của khu vực nghiên cứu. Phương pháp Gobal, đánh giá độ 
nhạy của thông số qua sự thay đổi của hàm mục tiêu được xác định. Chỉ tiêu đánh giá bao gồm: 
T-stat (đánh giá mức độ nhạy, giá trị tuyệt đối càng cao thì thông số càng nhạy) và p - value (xác 
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định ý nghĩa của độ nhạy, càng về 0 thông số càng quan trọng). Tổng cộng có 10 tham số được 
tham gia trong quá trình hiệu chỉnh với thời đoạn tiến hành hiệu chỉnh là từ năm 2000 - 2006; Kết 
quả đánh giá độ nhạy theo Bảng 8:

Bảng 8. Kết quả đánh giá thứ tự xếp hạng độ nhạy
Tham số Mô tả Hạng T-stat p-value

v_ESCO.hru Hệ số hao hụt bốc hơi của đất 1 14.625 0
r_SOL_BD.sol Mật độ đất chứ độ ẩm lớn 2 - 1.776 0,08
v_CH_K2.rte Độ dẫn thủy lực của sông chính 3 - 1.744 0,08
v_GWQMN.gw Độ sâu xảy ra dòng chảy hồi quy 4 - 1.369 0,178
r_CN2.mgt Chỉ số CN2 ứng với điều kiện ẩm II 5 1.1039 0,305
v_ALPHA_BF.gw Hệ số triết giảm dòng chảy ngầm 6 0,88 0,381
v_GW_DELAY.gw Thời gian trễ dòng chảy ngầm 7 0,636 0,528
r_SOL_AWC.sol Khả năng chứa nước của đất 8 - 0,519 0,606
v_GW_REVAP.gw Hệ số bốc hơi tầng ngầm 9 0,247 0,806
r_SOL_K.sol Độ dẫn thuỷ lực của đất ở trường hợp bão hoà 10 - 0,2 0,842

Bảng trên tổng hợp các tham số chính của mô hình và thứ tự xếp hạng của chúng được thể 
hiện qua chỉ số T-stat. Có thể thấy tham số ESCO có giá trị T-stat tuyệt đối lớn nhất (dao động lớn 
nhất, có độ nhạy nhất), sau đó là các chỉ số SOL_BD, CH_K2, GWQMN, CN2,… và cuối cùng 
là SOL_K.

Hình 8: Mối quan hệ giữa các tham số hiệu chỉnh và chỉ số NASH

Theo kết quả phân tích độ nhạy có thể nhận thấy các tham số có thể chia làm 3 nhóm: Nhóm 
có độ nhạy cao (ESCO, SOL_BD, CH_K2,); Nhóm các thông số có độ nhạy trung bình (GWQMN, 
CN2, ALPHA_BF, GW_DELAY) và nhóm có độ nhạy thấp (SOL_AWC, GW_REVAP, SOL_K).

3.3. Kết quả hiệu chỉnh tự động mô hình bằng phần mềm SWAT - CUP

Các chỉ tiêu đánh giá lần lượt là Nash (NS) đạt 0,60, R2 đạt 0,63, hệ số phần trăm sai lệch 
PBIAS = 18,4 %. Với R2 càng tiêm cận giá trị 1 kết quả mô phỏng của mô hình càng tốt. Với  
NS > 0,75, mô hình được coi là rất tốt, từ 36 - 75 % là tốt và dưới 36 % là không tốt.
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Hình 9: Các chỉ số đánh giá kết quả của mô hình

Bảng 9. Bộ thông số tối ưu của mô hình sau khi hiệu chỉnh bằng SWAT - CUP 
cho trạm Đắk Nông

STT Tham số Giá trị tối ưu Giá trị                
nhỏ nhất

Giá trị                 
lớn nhất

1 CN2 64,61 35 98
2 ALPHA_BF 0,91 0 1
3 GW_DELAY 93 30 450
4 GWQMN 550 0 5000
5 GW_REVAP 0,03 0,02 0,2
6 ESCO 0,69 0 1
7 CH_K2 365 0,01 0
8 SOL_AWC 0,55 0 1
9 SOL_K 1420 0 2000

10 SOL_BD 35 0 35000

Hình 10: Kết quả mô phỏng và thực đo trong lần chạy thứ 5 với 50 lặp lại

So sánh số liệu thực đo và kết quả mô phỏng tốt nhất trong lần chạy thứ 5 cùng 50 lần mô 
phỏng với khoảng 95 PPU tương ứng. Phân tích yếu tố chắc chắn kết quả mô hình được thực hiện 
nhằm đánh giá lại kết quả xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Trong đó: P - factor thể hiện 
sự phân bố giá trị dòng chảy thực đo trong dãy 95 PPU, P - factor tối ưu khi tiến tới 1 và r - factor 
đánh giá sự phù hợp giữa giá trị mô phỏng và thực đo, r - factor bằng 0 mô phỏng đạt tối ưu tuy 
nhiên trên thực tế khó đạt được điều này.
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Hình 11: Tương quan chắc chắn giữa giá trị thực đo và mô phỏng 
trong giai đoạn hiệu chỉnh

Hình trên thể hiện mức độ chắc chắn trong giai đoạn hiệu chỉnh mô hình. Trong đó: p - factor 
đạt 0,1 thể hiện phần lớn dòng chảy thực đo đều nằm trong dãy 95 PPU; r - factor ở mức 0,02 cho 
thấy độ rộng của dãy 95 PPU rất nhỏ, dẫn tới kết quả có độ sai lệch lớn. Trong lần chạy tiếp theo 
kết quả của khoảng giá trị 95 PPU cũng không có nhiều thay đổi. Điều này có nghĩa kết quả hiệu 
chỉnh từ chương trình SWAT - CUP đem lại chưa cao. Kết quả hiệu chỉnh của phương pháp này 
đem lại là chưa thực sự tốt với bài toán này.

So sánh kết quả của hai bộ thông số sau khi tiến hành hiệu chỉnh mô hình bằng phương pháp 
thử dần (Bảng 7) và hiệu chỉnh chương trình SWAT - CUP (Bảng 9) nhận thấy rằng mặc dù có 
những tham số có giá trị khá tương đồng với nhau như: CN, ESCO tuy nhiên các thông số khác 
lại có sai số với nhau tương đối lớn. Ví dụ như tham số SOL_K, theo phương pháp thử dần giá trị 
đạt được là 230 trong khi đó theo SWAT - CUP giá trị này là 1.420. Bên cạnh đó, độ nhạy của các 
tham số cũng có sự khác biệt giữa hai phương pháp. Trong chương trình SWAT - CUP các tham 
số như: ESCO (hệ số hao hụt bốc hơi của đất), SOL_BD (mật độ đất chứa độ ẩm lớn), CH_K2 (độ 
dẫn thuỷ lực của sông chính) và GWQMN (Độ sâu xảy ra dòng chảy hồi quy) là các tham số có 
độ nhạy cao nhất. Trong khi đó đối với phương pháp thử dần các tham số như: ALPHA_BK (hệ số 
triết giảm dòng chảy ngầm), SOL_K (độ dẫn thủy lực của đất ở trường hợp bão hòa) và CN2 (chỉ 
số CN2 ứng với điều kiện ẩm II) là những tham số có độ nhạy cao nhất.

4. Kết luận và kiến nghị

Đánh giá kết quả của hai phương pháp trên có thể nhận thấy phương pháp sử dụng SWAT - 
CUP chưa thực sự đạt được kết quả tốt đối với khu vực nghiên cứu. Mặc dù thể hiện được những 
ưu điểm của mình như: Giảm thiểu số lần tính lặp, tiết kiệm thời gian tính toán… nhưng kết quả 
đem lại còn nhiều sai sót và cũng chưa thể hiện được nhiều ưu điểm so với phương pháp hiệu chỉnh 
thủ công. Đó cũng có thể là một nguyên nhân mà SWAT - CUP mặc dù đã được xây dựng khá lâu 
nhưng vẫn chưa thực sự được sử dụng phổ biến khi hiệu chỉnh bởi vì nó chưa thực sự đáp ứng được 
nhu cầu của người sử dụng mô hình;

Nguyên nhân dẫn tới kết quả hiệu chỉnh mô hình bằng SWAT - CUP chưa thực sự tốt có thể 
được giải thích như sau:

- Đặc điểm của khu vực nghiên cứu. Mỗi một khu vực sẽ cho ra những kết quả khác nhau 
chưa kể tới việc trong cùng một lưu vực cũng đã có sự khác nhau giũa thượng lưu và hạ lưu của 
khu vực. Do vậy, những kết quả thu được có thể chưa thực sự tốt;
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- Do cách tiếp cận của phương pháp này làm cho các thông số dần dần tiếp cận đến mục tiêu 
tối ưu nhưng cũng nhiều lúc gặp bất trắc do sự phán đoán phi tuyến không hợp lý;

- Mô hình chưa định lượng được tất cả các yếu tố trên mỗi lưu vực đặc thù. Nguồn số liệu 
đầu vào hạn chế chưa được cập nhật đầy đủ khi thiết lập mô hình. Bên cạnh đó, đối với mô hình có 
nhiều thông số như mô hình SWAT thì có thể chỉ tối ưu những thông số chủ yếu có độ nhạy cao, 
các thông số khác có thể giả thiết hoặc xác định theo nhiều cách khác nhau.

Để nâng cao chất lượng hiệu chỉnh kiểm định tự động thì yêu cầu các dữ liệu như DEM, các 
dữ liệu về bản đồ thảm phủ và bản đồ sử đất cần phải có độ chính xác cao, tập trung nghiên cứu 
quá trình hiệu chỉnh tự động cho mô hình và các thông số đầu vào nhằm cải thiện kết quả. Vì vậy, 
khi tiến hành nghiên cứu ứng dụng mô hình cần phải thận trọng trong việc xử lý dữ liệu đầu vào 
cũng như tránh các sai sót chủ quan của người sử dụng mô hình.
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XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI 
PHƯỜNG DỊCH VỌNG, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Bùi Thị Cẩm Ngọc
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Giá đất ở tại đô thị luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Việc phân tích đánh giá 

các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở đô thị sẽ giúp có cái nhìn đầy đủ về giá đất cũng nhưng sự ảnh 
hưởng của các yếu tố đến giá đất ở. Kết quả nghiên cứu đã xác định và đề xuất được 4 nhóm yếu 
tố ảnh hưởng đến giá đất tại phường Dịch Vọng. Kết quả chạy phân tích tương quan cho thấy các 
biến độc lập: Vị trí, lợi thế kinh doanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, y tế, an ninh, trình 
độ dân trí, chất lượng môi trường, phong thủy, diện tích, mặt tiền là những biến có tương quan 
chặt với giá đất (có giá trị Sig. (2 - tailed) < 0,05 tương ứng với độ tin cậy lớn hơn 95 %). Nhóm 
yếu tố về kinh tế có vai trò ảnh hưởng lớn nhất so với các yếu tố xã hội, môi trường và cá biệt. 

Từ khoá: Giá đất; Yếu tố ảnh hưởng; Phường Dịch Vọng.
Abstract

Determining the corroration and level of factors affecting land price  
in Dich Vong ward, Cau Giay district, Ha Noi City

The price of residential land in urban areas is always a matter of concern to many people. 
The analysis and assessment of factors affecting urban land prices will help to have a complete 
view of land prices as well as the influence of factors on residential land prices. Research results 
have identified and proposed four groups of factors affecting land prices in Dich Vong ward. The 
results of running the correlation analysis show that the independent variables: Location, business 
advantage, traffic, technical infrastructure, education, health care, security, people’s intellectual 
level, environmental quality, feng shui, area, façade are closely correlated variables. with land 
price (with Sig value (2 - tailed) < 0.05 corresponding to confidence greater than 95 %). Economic 
factors have the greatest influence compared to social, environmental and individual factors.

Keywords: Land price; Influencing factors; Dich Vong ward.

1. Đặt vấn đề

Giá đất đóng vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động kinh tế, xã hội và chịu ảnh 
hưởng từ nhiều yếu tố khác nhau. Mặc dù đã có nhiều cố gắng của cơ quan quản lý Nhà nước về 
giá đất và định giá đất nhưng cơ chế vận hành của thị trường trong thực tế giữa giá đất do Nhà 
nước quy định so với giá đất giao dịch trên thị trường luôn có sự chênh lệch khá lớn, giá giao dịch 
thị trường cao hơn so với giá quy định. Luật Đất đai năm 2013 đã xử lý có tính chất căn bản để đi 
theo hướng thị trường hơn từ quan điểm đến nguyên tắc, phương pháp, cơ chế định giá nhưng yêu 
cầu của công tác định giá đất hiện nay là định giá đến từng thửa đất nhằm phục vụ cho nhiều mục 
đích khác nhau, các vị trí đất phải được khoanh vùng không gian rõ ràng trong phạm vi ranh giới 
các đơn vị hành chính cấp cơ sở. Thực tế hiện nay bảng giá đất hiện hành của địa phương thiếu các 
chỉ dẫn chi tiết về mặt không gian; Vị trí các loại đất hầu hết chỉ xác định mang tính nguyên tắc, 
dẫn đến việc áp dụng bảng giá đất khi tính toán giá đất gặp nhiều khó khăn. Có sự mất cân đối về 
giá giữa các vị trí đất và chưa sát với giá thị trường; Việc thu thập thông tin về giá đất giao dịch thị 
trường và các yếu tố đặc điểm vị trí đất trong công tác định giá đất hàng loạt và cụ thể còn nhiều 
tốn kém, mức độ chính xác chưa cao,...
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Những bất cập hiện nay trong công tác định giá đất tại các địa phương xuất hiện nhu cầu cần 
xác định mức độ của các yếu tố ảnh hưởng góp phần xây dựng một hệ thống hỗ trợ cho việc thu 
thập, lưu trữ, xử lý, ra quyết định giá đất đến từng thửa đất và công khai giá đất.

Phường Dịch Vọng là khu vực trung tâm quận Cầu Giấy, là địa bàn đang có xu thế phát triển 
đất ở và đất thương mại dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn phường việc triển khai công tác định giá 
đất còn gặp nhiều khó khăn. 

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin 
- Mục đích điều tra: Thu thập số liệu, tài liệu, văn bản pháp luật, có liên quan đến giá đất, 

vùng giá trị đất đai, các định hướng quy hoạch của địa bàn nghiên cứu.
- Nội dung điều tra, phỏng vấn theo mẫu phiếu bao gồm các chỉ tiêu định lượng nhằm thu 

thập thông tin bao gồm: Giá đất giao dịch trên thị trường, giá đất cụ thể, giá đất đấu giá, các thông 
tin về thửa đất,…

- Đối tượng điều tra: Các cán bộ quản lý Nhà nước, người dân giao dịch mua bán trên thị 
trường.

- Số lượng phiếu điều tra: Điều tra 200 thửa đất phân chia đều trên địa bàn phường Dịch 
Vọng.

- Phương pháp điều tra: Sử dụng phương pháp phỏng vấn, trao đổi trực tiếp.

2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
Tổng hợp các dữ liệu thu thập được theo bảng trên Excel bao gồm cả số liệu dạng số và số 

liệu dạng chữ.

2.3. Phương pháp chuyên gia: 
Tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, tham khảo các tài liệu, 

nghiên cứu, báo cáo khoa học đã được công bố. 

2.4. Phương pháp phân tích so sánh
Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và công tác định giá đất nhằm có cái nhìn 

trực quan hơn trong việc lựa chọn bộ tiêu chí phục vụ công tác định giá đất tại phường Dịch Vọng. 

2.5. Phương pháp phân tích đa chỉ tiêu AHP 
Phương pháp ứng dụng quá trình phân tích thứ bậc (Analytical Hierarchy Process - AHP) là 

một kỹ thuật được sử dụng phổ biến hiện nay để tính toán trọng số cho các yếu tố. Đây là kỹ thuật 
do Saaty nghiên cứu và sau đó phát triển từ những năm 1980 [3, 4]. Quá trình này bao gồm 4 bước 
chính như sau:

1. Phân rã một tình huống phi cấu trúc thành các phần nhỏ;
2. Sắp xếp các thành phần hay các chỉ tiêu theo một thứ tự phân cấp;
3. Gán giá trị số cho những so sánh chủ quan về mức độ quan trọng của các chỉ tiêu. Hình 2 

thể hiện thang điểm so sánh mức độ ưu tiên (mức độ quan trọng) của các chỉ tiêu. 
4. Tính toán và tổng hợp các kết quả để chọn ra chỉ tiêu có mức độ quan trọng cao nhất thông 

qua 2 bước:
 + Chuẩn hoá ma trận mức độ quan trọng của các chỉ tiêu bằng cách lấy giá trị của mỗi ô 

trong một cột chia cho giá trị tổng của cột đó. 
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 + Tính giá trị trung bình của từng dòng trong ma trận cho ra trọng số tương ứng của từng 
chỉ tiêu. 

Hình 1: Thang điểm so sánh các chỉ tiêu

Ma trận mức độ quan trọng của các chỉ tiêu thường được xây dựng dựa trên ý kiến chuyên gia.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1. Một số vấn đề chung về giá đất và định giá đất

- Giá đất: Theo Luật Đất đai 2013, giá đất là giá trị của quyền sử dụng đất tính trên một đơn 
vị diện tích đất đai [7].

Trên thực tế luôn tồn tại hai loại giá đất: Giá đất do Nhà nước quy định và giá đất giao dịch 
trên thị trường. Giá đất thị trường được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của bên sở hữu đất và các 
bên khác có liên quan (thường là các giao dịch thành công trên thực tế); Giá đất Nhà nước quy 
định trên cơ sở giá thị trường nhằm phục vụ cho các mục đích thu thuế và các mục đích khác của 
Nhà nước. 

- Định giá đất: Định giá đất là sự ước tính về giá trị của đất bằng hình thái tiền tệ cho một 
mục đích sử dụng đã được xác định, tại một thời điểm xác định [2, 5].

Ðịnh giá đất đai là người định giá căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp định giá đất trên cơ 
sở nắm chắc tư liệu thị trường đất đai, căn cứ vào những thuộc tính kinh tế và tự nhiên của đất đai 
theo chất lượng và tình trạng thu lợi thông thường trong hoạt động kinh tế thực tế của đất đai, xem 
xét đầy đủ ảnh hưởng của các yếu tố về phát triển kinh tế, xã hội, phương thức sử dụng đất, dự kiến 
thu lợi từ đất và chính sách đất đai, đối với việc thu lợi từ đất, rồi tổng hợp để định ra giá cả tại một 
thời điểm nào đó cho một thửa hoặc nhiều thửa đất với một quyền đất đai nào đó [5].

- Các phương pháp định giá đất: Hiện nay, theo quy định tại Việt Nam có 5 phương pháp 
định giá đất: Phương pháp so sánh, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp 
thặng dư và phương pháp hệ số điều chỉnh. Các phương pháp trên góp phần tính toán chính xác giá 
đất phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai hay để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất 
trong các giao dịch chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp,…[7]

- Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất: Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất có thể phân tích 
thành các nhóm: (1) Nhân tố nhân khẩu: Mật độ nhân khẩu, tố chất nhân khẩu và cấu thành nhân 
khẩu gia đình; (2) Nhân tố xã hội: Các yếu tố liên quan đến trạng thái ổn định chính trị, an ninh xã 
hội, đầu cơ nhà đất, tiến trình đô thị hóa; (3) Nhân tố kinh tế: Tình trạng phát triển kinh tế, mức độ 
dữ trữ và đầu tư, tình trạng chi thu tài chính và tiền tệ, trình độ thu nhập và tiêu dùng của dân cư, 
biến động vật giá, mức lãi suất; (4) Nhân tố khu vực: Cụ thể gồm các yếu tố sau: Vị trí, điều kiện 
cơ sở hạ tầng, chất lượng môi trường, quy hoạch; (5) Nhân tố cá biệt: Là những nhân tố chỉ đặc 
trưng và điều kiện của bản thân thửa đất, cụ thể như sau: Vị trí, thổ nhưỡng, diện tích, chiều rộng, 
chiều sâu, hình dáng, độ dốc, hạn chế của quy hoạch đô thị,…[5]
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3.2. Đề xuất bộ tiêu chí và xác định trọng số ảnh hưởng của các yếu tố đến giá đất tại địa 
bàn thử nghiệm

3.2.1. Giới thiệu chung về địa bàn thử nghiệm
Dịch Vọng là một phường của quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, nằm ở vị trí trung tâm quận 

Cầu Giấy, được thành lập theo Nghị định của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ 01/9/1997.
Phường Dịch Vọng tiếp giáp với các đơn vị như sau: 
- Phía Bắc giáp phường Nghĩa Tân và phường Nghĩa Đô.
- Phía Nam giáp phường Yên Hòa.
- Phía Đông giáp phường Quan Hoa.
- Phía Tây giáp phường Dịch Vọng Hậu.

Hình 2: Sơ đồ vị trí phường Dịch Vọng

Tổng diện tích phường Dịch Vọng là 1,32 km², dân số năm 2005 là 11.301 người, mật độ 
dân số đạt 8.561 người/km² [6]. 

Phường Dịch Vọng có địa hình tương đối bằng phẳng. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, 
nóng ẩm mưa nhiều nên phường có 2 mùa rõ rệt: Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10; Mùa khô, 
lạnh từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm vào khoảng 24,46 oC. Số giờ nắng 
trung bình khá dồi dào với 1.645 giờ [2]. Lượng mưa trung bình năm 1.600 - 1.700 mm (1.670 
mm), lượng mưa năm ít nhất là 1.000 mm, lượng mưa năm nhiều nhất là 2.630 mm. Song lượng 
mưa phân bố không đều trong năm, mùa mưa tập trung vào các tháng 7, 8, 9 với lượng mưa chiếm 
80 - 85 % lượng mưa của cả năm. 

3.2.2. Đề xuất bộ tiêu chí phục vụ công tác định giá đất tại phường Dịch Vọng
Trên cơ sở điều tra và thu thập cơ sở dữ liệu về giá đất thực tế tại phường Dịch Vọng và xin 

ý kiến chuyên gia, chúng tôi đề xuất bộ tiêu chí phục vụ công tác định giá đất trên địa bàn như sau:
a) Nhóm tiêu chí về xây dựng dữ liệu nền
Dữ liệu nền là dữ liệu thể hiện các đối tượng không gian nền địa lý. Bộ tiêu chí đề xuất xây 

dựng lớp thông tin đề xuất đối với phường Dịch Vọng gồm 5 tiêu chí với 15 chỉ tiêu xây dựng.
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Bảng 1. Tiêu chí xây dựng lớp thông tin thửa đất 
STT Tiêu chí Chỉ tiêu xây dựng

1 Thông tin về thửa đất

Mã đối tượng
Số hiệu tờ bản đồ
Số thửa đất
Diện tích
Mục đích sử dụng
Hình dáng

2 Thông tin về người sử dụng đất Tên chủ sử dụng

3 Thông tin về các hệ số ảnh hưởng tới giá đất

Hệ số hình thể
Hệ số diện tích
Hệ số mặt tiền
Hệ số vị trí

4 Thông tin liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính Mã thửa đất
Mã vị trí

5 Thông tin liên kết dữ liệu thửa đất với đơn vị hành 
chính

Mã xã
Tên xã

b) Nhóm tiêu chí xây dựng lớp thông tin về giá đất theo giá thị trường
Dữ liệu chuyên đề về giá đất bao gồm một số nhóm dữ liệu chính sau đây: Nhóm dữ liệu giá 

đất theo bảng giá đất; Nhóm dữ liệu giá đất cụ thể; Nhóm dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị 
trường; Nhóm lớp thông tin về khung giá đất, về hệ số điều chỉnh giá đất tới từng thửa đất, thông 
tin về điểm điều tra giá đất. Ví dụ một vài tiêu chí của lớp thông tin giá theo giá đất giao dịch trên 
thị trường thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2. Nhóm tiêu chí xây dựng lớp thông tin về giá đất theo giá thị trường
STT Tiêu chí Chỉ tiêu xây dựng

1 Thông tin về giá đất thị trường

Mã đối tượng
Giá đất theo hợp đồng chuyển nhượng
Thời điểm chuyển nhượng theo hợp đồng
Giá đất trúng đấu giá
Thời điểm trúng đấu giá
Giá đất chuyển nhượng trên thị trường
Thời điểm chuyển nhượng

2 Thông tin về thửa đất

Mã loại đất
Số hiệu tờ bản đồ
Số hiệu thửa
Diện tích
Mã đường

3 Thông tin liên kết với đơn vị hành chính Mã xã
c) Nhóm tiêu chí hỗ trợ công tác định giá đất
Trên cơ sở tổng hợp các tài liệu có liên quan và quá trình điều tra khảo sát trên địa bàn nghiên 

cứu, đề tài đưa ra một số nhóm yếu tố chính có ảnh hưởng tới giá đất tại phường Dịch Vọng. Các 
yếu tố này cũng được phân loại dựa theo tiêu chí phát triển bền vững là kinh tế, xã hội và môi 
trường.

- Nhóm yếu tố về kinh tế: Vị trí, các yếu tố liên quan đến tính thuận lợi cho kinh doanh, buôn 
bán như khoảng cách đến chợ, khoảng cách đến các khu vực đông dân cư, mặt đường lớn, thửa đất 
giáp 2 mặt phố,...
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- Nhóm yếu tố về xã hội: Điều kiện giao thông, hạ tầng, cơ sở vật chất.
- Nhóm yếu tố về môi trường: Chất lượng môi trường ảnh hưởng đến giá đất chủ yếu bao 

gồm, môi trường nhân văn và môi trường tự nhiên, bao gồm các điều kiện môi trường tự nhiên 
như: Địa chất, địa thế, độ dốc, hướng gió, không khí, độ ô nhiễm tiếng ồn,... cho đến các điều kiện 
môi trường nhân văn như loại hình nghề nghiệp của dân cư, trình độ giáo dục và mức thu nhập,... 
ở khu vực.

- Nhóm yếu tố cá biệt: Nhân tố cá biệt thường có thể đo đếm trực tiếp thông qua đặc điểm 
của thửa đất như: Diện tích, chiều rộng, chiều sâu, hình dáng, hạn chế của quy hoạch, thời hạn sử 
dụng đất, tình trạng pháp lý,…

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa bàn phường Dịch Vọng thể hiện ở Bảng 3.
Bảng 3. Đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn phường Dịch Vọng

STT Yếu tố ảnh hưởng Mô tả Nhóm

1 Vị trí
Vị trí của thửa đất phân loại dựa theo Quyết định số 
30/2019/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội 
bao gồm 4 vị trí là 1, 2, 3, 4. Kinh tế

2 Lợi thế kinh doanh Lợi thế kinh doanh, buôn bán
3 Giao thông Độ rộng đường giao thông tiếp giáp với thửa đất

Xã hội

4 Hạ tầng kỹ thuật Hạ tầng kỹ thuật của khu vực
5 Giáo dục Khả năng tiếp cận tới các cơ sở giáo dục
6 Y tế Khả năng tiếp cận tới các cơ sở y tế
7 An ninh Mức độ an ninh của khu vực
8 Dân trí Trình độ dân trí người dân trong khu vực
9 Môi trường Chất lượng môi trường khu vực Môi trường

10 Phong thủy Yếu tố phong phủy của thửa đất

Cá biệt11 Diện tích Diện tích của thửa đất
12 Hình dáng Hình dáng của thửa đất
13 Mặt tiền Độ rộng mặt tiền của thửa đất
3.2.3. Xác định mối tương quan và mức độ của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất trên địa 

bàn phường Dịch Vọng
a) Xác định mối tương quan của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại phường Dịch Vọng
Sau khi đã tiến hành xử lý số liệu trong phần mềm ArcGIS, các trường thuộc tính của các 

yếu tố ảnh hưởng tới giá đất và thông tin về giá đất sẽ được nhập vào trong phần mềm SPSS. Sử 
dụng công cụ Correlate à Bivariate trong SPSS để xác định mối tương quan của các yếu tố độc lập 
đến yếu tố phụ thuộc là giá đất.

Bảng 4. Kết quả xử lý trong phần mềm SPSS
GT Mtien SQU MT Cho VT YT HD UBND

Gia_
tt

P.Correlation
Sig. (2-talied)

N

0,121**
0,001
200

0,169**
0,001
200

0,296**
0,000
200

0,112*
0,013
200

-0,032
0,493
200

0,243**
0,246
200

-,116*
0,014
200

-0,143**
0,002
200

-0,042
0,375
200

Ho VH Dantri AN Hatang KD GD PT CA
Gia_

tt
P.Correlation
Sig. (2-talied)

N

0,555
0,246
200

-,016
0,732
200

-,133**
0,005
200

-,050
0,285
200

-,100*
0,034
200

0,177**
0,000
200

-,100*
0,034
200

-,234**
0,000
200

-0,063
0,125
200

Kết quả chạy phân tích tương quan cho ta thấy với những biến độc lập nào có giá trị  
Sig. (2 - tailed) nhỏ hơn 0,05 (tương ứng với độ tin cậy lớn hơn 95 %) là những biến có ảnh hưởng 
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chính tới giá đất ở trên địa bàn nghiên cứu. Các biến đó là: VT (vị trí), KD (lợi thế kinh doanh), 
GT (giao thông), Hatang (hạ tầng kỹ thuật), GD (giáo dục), YT (y tế), AN (an ninh), Dantri (trình 
độ dân trí), MT (chất lượng môi trường), PT (phong thủy), SQU (diện tích), Mtien (mặt tiền).

b) Xác định mức độ của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất

Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, các yếu tố sau khi đã được lọc từ bước phân tích tương 
quan sẽ được tính toán trọng số để xác định mức độ ảnh hưởng tới giá đất. 

Bảng 5. Trọng số của 4 nhóm 

Kinh tế Xã hội Môi trường Cá biệt Trọng số
Kinh tế 1 2 3 2 0,423
Xã hội  1/2 1 2 1 0,227
Môi trường  1/3  1/2 1 0.5 0,123
Cá biệt  1/2 1 2 1 0,227

Bảng 6. Trọng số của các yếu tố nhóm kinh tế 

VT KD Trọng số
VT 1 3 0,75
KD 1/3 1 0,25

Bảng 7. Trọng số của các yếu tố nhóm xã hội 

GT Hatang GD YT AN Dantri Trọng số
GT 1 1 3 3 2 4 0,306

Hatang 1 1 2 2 1 3 0,230
GD  1/3  1/3 1 2 1 2 0,133
YT  1/3  1/2  1/2 1  1/3  1/2 0,078
AN  1/2  1/2 1 3 1 2 0,16

Dantri  1/4  1/3  1/2 2  1/2 1 0,09

Bảng 8. Trọng số của các yếu cá biệt

PT DT HD Mtien Trọng số
PT 1  1/3  1/2  1/2 0,121
DT 3 1 2 2 0,417
HD 2  1/2 1 2 0,269

Mtien 2  1/2  1/2 1 0,193

Bảng 9. Ma trận trọng số chung của các yếu tố

STT Yếu tố Nhóm Trọng số từng yếu tố trong nhóm Trọng số nhóm Trọng số chung
1 VT Kinh tế 0,75 0,42 0,32
2 KD 0,25 0,11
3 GT

Xã hội

0,31

0,23

0,07
4 Hatang 0,23 0,05
5 GD 0,13 0,03
6 YT 0,08 0,02
7 AN 0,16 0,04
8 Dantri 0,09 0,02
9 MT Môi trường 1,00 0,12 0,12
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STT Yếu tố Nhóm Trọng số từng yếu tố trong nhóm Trọng số nhóm Trọng số chung
10 PT

Cá biệt

0,12

0,23

0,03
11 SQU 0,42 0,09
12 HD 0,27 0,06
13 Mtien 0,19 0,04

Tổng  4,00  1,00 1,00
Qua kết quả tổng hợp, xử lý số liệu có thể thấy, nhóm yếu tố về kinh tế có vai trò ảnh hưởng 

lớn nhất so với các yếu tố còn lại. Trong đó yếu tố về vị trí (VT) chiếm trọng số lớn nhất là 0,32 
trong giá trị điểm trọng số chung. Điều này thể hiện yếu tố vị trí sẽ có ảnh hưởng lớn nhất tới giá 
đất trên địa bàn phường Dịch Vọng. Ngoài ra, yếu tố về lợi thế kinh doanh (KD) cũng chiếm trọng 
số lớn 0,11. Yếu tố có giá trị trọng số thấp nhất là dân trí (Dantri) và y tế (YT) với giá trị là 0,02.

4. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy có rất nhiều các yếu tố tác động đến giá đất. Các yếu tố này 

thường được chia thành các nhóm và mỗi nhóm cũng có mức độ tác động đến giá đất một cách 
khác nhau. Nghiên cứu điểm trên địa bàn phường Dịch Vọng nhóm nghiên cứu đề xuất 4 nhóm 
yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại địa phương đó là: (1) Nhóm yếu tố về kinh tế gồm 2 yếu tố; (2) 
Nhóm yếu tố về xã hội gồm 6 yếu tố; (3) Nhóm yếu tố về môi trường gồm 1 yếu tố; (4) Nhóm yếu 
tố cá biệt gồm 4 yếu tố.

Kết quả chạy phân tích tương quan cho thấy với những biến độc lập nào có giá trị Sig. (2 - tailed) 
nhỏ hơn 0,05 (tương ứng với độ tin cậy lớn hơn 95 %) là những biến có ảnh hưởng chính tới giá đất ở 
trên địa bàn nghiên cứu. Các biến đó là: VT (vị trí), KD (lợi thế kinh doanh), GT (giao thông), Hatang 
(hạ tầng kỹ thuật), GD (giáo dục), YT (y tế), AN (an ninh), Dantri (trình độ dân trí), MT (chất lượng 
môi trường), PT (phong thủy), SQU (diện tích), Mtien (mặt tiền).

Kết quả tổng hợp, xử lý số liệu có thể thấy, nhóm yếu tố về kinh tế có vai trò ảnh hưởng lớn 
nhất so với các yếu tố còn lại. Yếu tố vị trí luôn có sự quyết định lớn nhất đến giá thành của thửa 
đất. Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng tới giá đất chỉ mang tính tương đối, 
mức độ ảnh hưởng đó còn phụ thuộc vào hoàn cảnh thửa đất và người sử dụng cụ thể. Việc nghiên 
cứu những nhân tố ảnh hưởng này sẽ là những cơ sở ban đầu giúp cho việc đề xuất các khuyến nghị 
và giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lý đất đai nói chung và quản lý giá đất nói riêng.
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT ĐẦU VÀO TRONG QUẢN LÝ ĐÁNH BẮT 
THỦY SẢN: KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC VÀ BÀI HỌC CHO 

VIỆT NAM
Hà Thị Thanh Thủy, Đỗ Diệu Linh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Trung Quốc là quốc gia đứng đầu về giá trị xuất khẩu thủy sản, đồng thời đứng vị trí số một 

thế giới về sản lượng đánh bắt thủy sản trên biển. Cũng giống như Việt Nam và nhiều quốc gia 
khác, nguồn lợi thủy sản của Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực suy giảm về trữ lượng do 
đánh bắt quá mức. Bởi vậy, bài viết nghiên cứu hệ thống kiểm soát đầu vào và hệ thống kiểm soát 
đầu ra trong quản lý đánh bắt thủy sản của Trung Quốc từ đó rút ra bài học cần thiết cho ngành 
thủy sản Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khoá: Quản lý; Đánh bắt thuỷ sản; Việt Nam; Trung Quốc.
Abstract
Fishing management system and measures: Case in China and lessons for Vietnam
China is the leading country in terms of seafood export value, and ranks number one in the 

world in terms of fishing output at sea. Like Vietnam and other countries, China’s fishery resources 
are facing downward pressure due to overfishing. Therefore, the article studies the input control 
system and output control system of China’s fisheries management, thereby drawing necessary 
lessons for Vietnam’s fishing industry in the future.

Keywords: Fisheries management; Fishing; Vietnam; China.

1. Mở đầu
Trung Quốc là quốc gia đứng vị trí số 1 thế giới về giá trị xuất khẩu thủy sản (với gần 20 tỷ 

USD). Đồng thời, Trung Quốc cũng dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác thủy sản trên biển. 
Do áp lực về sản lượng khai thác thủy sản dẫn đến tình trạng khai thác quá mức kéo dài cùng với 
ô nhiễm môi trường biển đã làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản biển và giảm sút sức 
khỏe hệ sinh thái biển và ven biển ở Trung Quốc. Ngày càng nhiều vùng biển của Trung Quốc xuất 
hiện hiện tượng “cá hiếm trên biển”. Đối diện với vấn đề giảm sút nguồn lợi thủy sản, trước áp lực 
về kinh tế và xã hội, chính phủ Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp quản lý quyết liệt.

Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế tự nhiên để phát triển kinh tế thủy sản. Tận dụng lợi thế sẵn 
có, ngành thủy sản đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy 
xuất khẩu, tạo việc làm, cải thiện sinh kế cho cộng đồng ngư dân, góp phần đảm bảo an ninh lương 
thực và bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Tuy nhiên, do khai thác quá mức, khai thác tận 
diệt dẫn đến nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam hiện nay đã và đang bị giảm sút nghiêm trọng. 

Như vậy, cũng giống như Trung Quốc, tài nguyên thủy sản ở biển Việt Nam đang bị giảm sút 
nghiêm trọng. Vì thế, việc nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc áp dụng các 
hệ thống kiểm soát đầu vào và hệ thống kiểm soát đầu ra trong quản lý đánh bắt thủy sản biển sẽ 
giúp Việt Nam có được những bài học tham khảo thiết thực.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Quản lý đánh bắt thủy sản
Quản lý đánh bắt thuỷ sản được hiểu là quá trình tổng hợp thu thập thông tin, phân tích, lập 

kế hoạch, tham vấn, ra quyết định, phân bổ nguồn lực, xây dựng và thực hiện, với việc thực thi khi 
cần thiết, các quy định hoặc quy tắc chi phối các hoạt động thủy sản nhằm đảm bảo năng suất liên 
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tục của các nguồn lợi và việc hoàn thành các mục tiêu thủy sản (FAO, 2001). Quản lý đánh bắt 
thuỷ sản bao gồm một loạt các nhiệm vụ phức tạp và trên phạm vi rộng, mà mục tiêu cơ bản là đạt 
được lợi ích tối ưu bền vững từ các nguồn tài nguyên.

Mục tiêu tổng quát của quản lý đánh bắt thuỷ sản là sử dụng bền vững lâu dài nguồn tài 
nguyên thủy sản, bao gồm các mục tiêu cụ thể về: Sinh học sinh thái, kinh tế và xã hội. Về sinh 
học và sinh thái, quản lý đánh bắt thuỷ sản nhằm duy trì các loài mục tiêu ở mức bằng hoặc cao 
hơn cần thiết để đảm bảo năng suất sinh học, giảm thiểu tác động của việc đánh bắt đối với môi 
trường tự nhiên và đối với các loài thuỷ sản. Về kinh tế, mục tiêu quản lý nhằm tối đa hoá thu nhập 
ròng của các ngư dân tham gia đánh bắt thuỷ sản. Về xã hội, quản lý đánh bắt thuỷ sản nhằm tối 
đa hoá cơ hội việc làm, tạo sinh kế cho những người dân vùng biển. Để đạt được các mục tiêu này 
đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và cần tích cực tìm cách tối ưu hóa các lợi ích thu được từ các 
nguồn lực sẵn có (FAO, 2001).

2.1.2. Hệ thống kiểm soát đầu vào và đầu ra trong quản lý đánh bắt thủy sản
Hệ thống kiểm soát đầu vào và đầu ra trong quản lý đánh bắt thủy sản nằm trong các hệ thống 

và biện pháp trong quản lý đánh bắt thủy sản bao gồm 6 nhóm: Kiểm soát đầu vào, kiểm soát đầu 
ra, các biện pháp quản lý hoặc kiểm soát kỹ thuật, các biện pháp kiểm soát kinh tế, hệ thống quản 
lý nghề cá xa bờ và các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý nghề cá. 

Thứ nhất, hệ thống kiểm soát đầu vào đánh bắt thuỷ sản bao gồm: Hệ thống giấy phép đánh 
bắt thủy sản, hệ thống hạn chế tàu cá và ngư cụ, hệ thống hỗ trợ tái định cư cho ngư dân, hệ thống 
ngắt mạch tàu cá. Hệ thống giấy phép đánh bắt thủy sản được cơ quan quản lý Nhà nước về đánh 
bắt thuỷ sản cấp cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đánh bắt; Giấy phép quy định số lượng 
khai thác đánh bắt, vùng đánh bắt, tiêu chuẩn ngư cụ đánh bắt; Giấy phép này có thể được bán, cho 
thuê, chuyển nhượng hoặc không, tùy theo quy định ở mỗi quốc gia. Hệ thống hạn chế tàu cá và 
ngư cụ nhằm hạn chế số lượng tàu, công suất tàu tham gia khai thác, đánh bắt thuỷ sản. Hệ thống 
hỗ trợ tái định cư cho ngư dân là một hệ thống, biện pháp quản lý đánh bắt thuỷ sản nhằm mục tiêu 
về xã hội, hệ thống này bao gồm việc bồi thường, trợ cấp cho những người rút khỏi hoạt động đánh 
bắt thuỷ sản, hỗ trợ an sinh, tái định cư cho ngư dân chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi các điều luật liên 
quan đến quản lý đánh bắt thuỷ sản. 

Thứ hai, hệ thống kiểm soát đầu ra đánh bắt thuỷ sản bao gồm: Hệ thống hạn ngạch đánh 
bắt (TAC) và chính sách “Tăng trưởng bằng không” và “Tăng trưởng âm” liên quan đến sản lượng 
khai thác trên biển. Quản lý đánh bắt thuỷ sản cần có sự kết hợp nhịp nhàng cả hai hệ thống kiểm 
soát đầu vào và đầu ra để góp phần đảm bảo đạt được mục tiêu sử dụng bền vững lâu dài nguồn 
tài nguyên thủy sản.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp thu thập dữ liệu
Tác giả thu thập dữ liệu thứ cấp thông qua Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển 

Việt Nam, các đề tài nghiên cứu về đánh bắt thuỷ sản, quản lý đánh bắt thuỷ sản ở Trung Quốc, 
Luật Thuỷ sản của Trung Quốc.

* Phương pháp xử lý dữ liệu
Tác giả thực hiện phương pháp tổng hợp và phân tích dữ liệu: Thực hiện tổng hợp các dữ liệu 

liên quan đến phát triển kinh tế biển từ dữ liệu thứ cấp đã thu thập được, lập bảng và phân tích về 
hệ thống kiểm soát đầu vào, đầu ra trong quản lý đánh bắt thuỷ sản.
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3. Kết quả và thảo luận

3.1. Thực trạng áp dụng hệ thống kiểm soát đầu vào và hệ thống kiểm soát đầu ra trong 
quản lý đánh bắt thủy sản tại Trung Quốc

Kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Trung Quốc đã liên tục ban 
hành và thực hiện hàng loạt hệ thống, biện pháp quản lý khai thác thủy sản nhằm thúc đẩy sự phát 
triển bền vững của ngành thủy sản, phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội thực tế của nước này. 

Các hệ thống và biện pháp quản lý đánh bắt thủy sản được khái quát thành 6 nhóm như sau: 
Kiểm soát đầu vào, kiểm soát đầu ra, các biện pháp quản lý hoặc kiểm soát kỹ thuật, các biện pháp 
kiểm soát kinh tế, hệ thống quản lý nghề cá xa bờ và các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý nghề 
cá. Trong phạm vi bài viết này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu hệ thống kiểm soát đầu vào và 
hệ thống kiểm soát đầu ra trong quản lý đánh bắt thuỷ sản của Trung Quốc.

Bảng 1. Các hệ thống và biện pháp quản lý đánh bắt thủy sản của Trung Quốc
Kiểu loại Hệ thống hoặc biện pháp

Kiểm soát đầu vào

Hệ thống giấy phép đánh bắt thủy sản.
Hệ thống hạn chế tàu cá và ngư cụ.
Hệ thống hỗ trợ tái định cư cho ngư dân.
Hệ thống ngắt mạch tàu cá.

Kiểm soát đầu ra
Hệ thống TAC.
Chính sách “Tăng trưởng bằng không” và “Tăng trưởng âm” liên quan đến sản 
lượng khai thác trên biển.

Các biện pháp quản lý 
hoặc kiểm soát kỹ thuật

Thời gian hoặc khu 
vực đóng cửa

Khu vực đóng cửa biển cho nghề lưới kéo đáy.
Lệnh cấm đánh bắt cá biển vào mùa hè.
Lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa xuân ở sông Dương Tử.
Lệnh cấm đánh bắt cá vào mùa xuân ở sông Chu Giang.
Thời gian đánh bắt hoặc việc đóng cửa khu vực do chính 
quyền địa phương thiết lập.

Các khu vực được bảo vệ: 
Khu bảo tồn tài nguyên mầm thủy sinh.
Khu dự trữ thủy sinh.
Khu bảo tồn biển (MPA).
Giới hạn mắt lưới của lưới đánh cá.
Giới hạn kích thước cá cho phép.
Giới hạn tỷ lệ đánh bắt dưới kích thước.
Các phương pháp đánh bắt bị cấm: đánh bắt bằng máy nổ, bằng chất độc hoặc 
bằng điện, v.v.

Công cụ kinh tế Phí bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Quản lý nghề cá xa bờ

Hệ thống ứng dụng và phê duyệt nghề cá xa bờ.
Hệ thống kiểm tra và công nhận năng lực hàng năm cho các doanh nghiệp khai 
thác thủy sản ở vùng nước xa bờ.
Hệ thống quản lý đối với nghề cá xa bờ.
Giám sát vị trí tàu, tiêu chuẩn đánh bắt, sổ nhật ký.
Quan sát viên nhà nước, chứng chỉ đánh bắt hợp pháp.
Hệ thống quản lý thuyền viên và tàu đánh bắt xa bờ.
Cơ chế tự điều chỉnh và điều phối của nghề cá xa bờ.

Cơ chế hợp tác quốc tế 
về quản lý nghề cá

Các hiệp định song phương về nghề cá của Trung Quốc với Nhật Bản, Hàn Quốc 
và Việt Nam

Nguồn: Shuolin Huang, Yuru He, 2019. 
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3.1.1. Hệ thống kiểm soát đầu vào
 + Hệ thống giấy phép đánh bắt thủy sản
Hệ thống giấy phép nghề cá được thông qua vào năm 1979 là một trong những hệ thống quản 

lý được thực hiện bởi các cơ quan hành chính quốc gia có thẩm quyền của Trung Quốc để lập kế 
hoạch và kiểm soát hoạt động và sản xuất thủy sản. Hệ thống giấy phép nghề cá của Trung Quốc 
ban đầu được xác định theo “Quy định về tái tạo và bảo tồn nguồn lợi thủy sản” do Hội đồng Nhà 
nước ban hành năm 1979. Cùng năm, Tổng cục Thủy sản Nhà nước ban hành Quy định tạm thời 
về một số vấn đề liên quan đến giấy phép khai thác thủy sản. 

Hệ thống giấy phép đánh bắt thủy sản được xác định bởi Luật Thủy sản năm 1986. Điều 16 
của Luật Thủy sản quy định “Đơn vị, cá nhân nào có ý định khai thác thủy sản nội địa, đánh bắt 
ven bờ trước hết phải xin cấp phép khai thác thủy sản tại Cục Quản lý thủy sản. Giấy phép sử dụng 
lưới kéo lớn và lưới kéo trong đánh bắt hải sản sẽ được cấp khi được sự chấp thuận của Cục Quản 
lý nghề cá thuộc Quốc vụ viện. Các giấy phép khai thác thủy sản khác sẽ được cấp khi có sự chấp 
thuận của chính quyền địa phương ở cấp hạt hoặc cao hơn, nhưng giấy phép đánh bắt cho các hoạt 
động trên biển đã được cấp không được phép sử dụng lưới kéo và các ngư cụ khác vượt quá hạn 
ngạch do tiểu bang quy định. Các biện pháp cụ thể do chính quyền nhân dân tỉnh, khu tự trị, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

“Giấy phép khai thác thủy sản không được bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng bằng các 
phương tiện bất hợp pháp khác và chúng không được thay đổi”. Các quy định về trách nhiệm pháp 
lý liên quan đến vi phạm về giấy phép khai thác thủy sản được nêu rõ tại điều 30, điều 31, điều 32 
của Luật Thủy sản. Theo đó, “Người nào đánh cá mà không có giấy phép khai thác theo quy định 
của Luật này sẽ bị tịch thu sản phẩm đánh bắt và thu nhập trái pháp luật và đồng thời có thể bị phạt 
tiền. Trong trường hợp nghiêm trọng, ngư cụ của anh ta cũng có thể bị tịch thu” (Điều 30); “Người 
nào đánh bắt vi phạm loại hình hoạt động, địa điểm, thời hạn và số lượng ngư cụ đã ghi trong giấy 
phép, sẽ bị tịch thu sản phẩm đánh bắt và thu nhập trái pháp luật và đồng thời bị phạt tiền. Trong 
trường hợp nghiêm trọng, ngư cụ của anh ta cũng có thể bị tịch thu và bị thu hồi giấy phép đánh 
bắt” (Điều 31) và “Người nào buôn bán, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy phép đánh bắt bằng 
các phương tiện bất hợp pháp khác sẽ bị tịch thu thu nhập bất hợp pháp và bị thu hồi giấy phép 
đánh bắt, đồng thời có thể bị phạt tiền” (Điều 32). 

Để phù hợp với các quy định của Luật Thủy sản năm 1986 và các quy định thi hành, MOA 
đã xây dựng và ban hành “Quy định về giấy phép đánh bắt” và đưa ra các quy định cụ thể về hệ 
thống giấy phép đánh bắt trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Quy định 
này được sửa đổi vào năm 1997. Năm 2000, Luật Thủy sản được sửa đổi, củng cố các quy định 
liên quan của hệ thống giấy phép đánh bắt (Shuolin Huang, Yuru He, 2019). Mặc dù hệ thống giấy 
phép đánh bắt thủy sản được củng cố xong trên thực tế, theo kết quả từ cuộc tổng điều tra quốc gia 
đầu tiên về tàu cá được thực hiện vào năm 2000 do MOA tổ chức cho thấy vẫn còn 67.200 lượt tàu 
trái phép không có giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận 
đăng kiểm tàu   cá, chiếm 27,5 % tổng số tàu thuyền (Huang KJ, 2001).

Năm 2002, để tăng cường quản lý giấy phép khai thác thủy sản, MOA đã ban hành “Quy chế 
quản lý giấy phép khai thác thủy sản”. Quy chuẩn này đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn để được 
cấp phép khai thác thủy sản, vùng đánh bắt, số lượng ngư cụ được phép khai thác và các hình thức 
xử phạt nếu vi phạm quy định. Quy định này đã được sửa đổi vào năm 2004 và 2007 (Gongming 
Shen, Mikko Heino, 2014). 
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Nhìn chung, việc cấp giấy phép đánh bắt thủy sản ở Trung Quốc được dựa trên tình trạng 
của nguồn lợi thủy sản và được xác định trên cơ sở sinh khối và tổng sản lượng đánh bắt cho phép 
(TAC). Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết này thường bị bỏ qua trong thực tiễn của Trung Quốc, vì 
vậy hệ thống này chỉ đóng một vai trò rất hạn chế trong việc phục vụ bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

+ Hệ thống hạn chế tàu cá và ngư cụ
Năm 1987, Trung Quốc bắt đầu triển khai hệ thống kiểm soát tổng thể trên cả tổng số tàu 

cá và tổng công suất động cơ của chúng, được gọi là hệ thống “Kiểm soát kép” (Ou và cộng sự, 
2011). Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả không cho thấy một hiệu ứng tổng thể tốt. Ở nhiều vùng 
ven biển, hệ thống “Kiểm soát kép” vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Từ năm 1986 đến năm 2002, 
số lượng tàu cá tăng hơn 60.000 chiếc và công suất máy của chúng tăng hơn gấp đôi (Gongming 
Shen, Mikko Heino, 2014). Kể từ năm 2003, Trung Quốc chủ trương tăng cường hệ thống “Kiểm 
soát kép”. Năm 2003, MOA đã ban hành “Thái độ thực hiện đối với việc kiểm soát tàu đánh cá 
trên biển giai đoạn 2003 - 2010” đưa ra mục tiêu rõ ràng cũng như các yêu cầu cụ thể để thực hiện. 
Mục tiêu là giảm số lượng và tổng công suất máy của đội tàu đánh cá lần lượt là 30.000 tàu và 
khoảng 1,27 triệu kilowatt vào năm 2010. Kết quả là, mặc dù số lượng tàu cá đã giảm kể từ năm 
2003, nhưng tổng số máy công suất đã tăng đều đặn, ngoại trừ năm 2003. Như vậy, có thể thấy hệ 
thống “Kiểm soát kép” đã không đạt được mục tiêu của nó. Hệ thống này đã thất bại trong việc 
ngăn chặn động lực tăng nỗ lực đánh bắt, đặc biệt là của tổng công suất của các tàu cá. Có ba vấn 
đề chính có thể giải thích hiệu quả thấp của hệ thống “Kiểm soát kép” là: 1) Việc kiểm tra hạn chế 
của chính quyền địa phương; 2) Tàu đánh bắt bất hợp pháp; 3) Sự xuất hiện của những ngư dân 
mới (Ou HK, Yu CD, 2011). 

+ Hệ thống hỗ trợ tái định cư cho ngư dân
Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31/01/2021, Trung Quốc đã tài trợ 25,167 tỷ nhân dân 

tệ (3,84 tỷ USD) cho việc bồi thường và trợ cấp cho những người đã rút khỏi hoạt động đánh bắt 
cá. Tại các vùng biển trọng điểm, 129.743 người đã được chuyển sang ngành nghề khác, 171.626 
người được bảo đảm an sinh xã hội. Đơn cử trường hợp hỗ trợ tái định cư cho ngư dân bị ảnh 
hưởng bởi Lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 10 năm trên các tuyến đường thủy tự nhiên dọc sông 
Dương Tử có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2021 cho thấy quyết tâm của Trung Quốc trong 
việc phục hồi sinh thái. Đây được gọi là chính sách “fish in and people out” (cá vào và người ra) 
nhằm mục đích không chỉ khôi phục đàn cá trên sông mà còn tạo ra cuộc sống mới cho những 
ngư dân đánh bắt xa bờ. Lệnh cấm này có ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 231.000 ngư dân và 
gần 111.000 tàu thuyền ở một chục khu vực cấp tỉnh bởi vậy chính quyền địa phương đã tích cực 
hỗ trợ ngư dân tái định cư. Ngoài việc trao cho những người từ bỏ tàu đánh cá và thiết bị của họ 
một khoản bồi thường tài chính một lần hơn 200.000 nhân dân tệ (30.562 USD), chính quyền địa 
phương cũng đã phát triển và thực hiện một loạt chính sách tái định cư, bao gồm giới thiệu việc 
làm, hỗ trợ bảo hiểm và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Nhiều ngư dân đã được giới thiệu làm việc 
ở khu công nghiệp. Thực tế cho thấy “Hệ thống hỗ trợ tái định cư cho ngư dân” là một biện pháp 
tốt trong quản lý tài nguyên thủy sản ở Trung Quốc.

3.1.2. Hệ thống kiểm soát đầu ra
+ Hệ thống hạn ngạch đánh bắt (TAC) 
Hệ thống hạn ngạch đánh bắt (TAC) được ban hành bởi Luật Thủy sản sửa đổi năm 2000 đã 

đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền Trung Quốc về mặt thực thi. Bởi vậy, Trung Quốc đã áp 
dụng TAC với một thái độ thận trọng. 
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Dự án thí điểm hạn ngạch đánh bắt cua biển (Portunus trituberculatus) và sứa (Rhopilema 
esculentum) ở phía Bắc tỉnh Chiết Giang và vịnh Lai Châu của tỉnh Sơn Đông. Các dự án đã lên 
kế hoạch xác định TAC và phân bổ hạn ngạch khai thác và thiết lập một loạt hệ thống hỗ trợ, bao 
gồm: Quản lý nhật ký đánh bắt, kinh doanh đánh bắt tại các khu vực thị trường được chỉ định, quy 
trình kiểm tra tàu cá, quan sát viên nghề cá, hệ thống quản lý biển, hệ thống khen thưởng và trừng 
phạt, cũng như cơ chế phòng ngừa hạn ngạch đánh bắt (Chen, 2017). 

Năm 2018, các chương trình thí điểm đã được mở rộng đến 5 tỉnh: Chiết Giang, Sơn Đông, 
Liêu Ninh, Phúc Kiến và Quảng Đông. Đối với các loài thí điểm, Chiết Giang bao gồm cá Cơm bạc 
(Engraulis japonicas) trong danh sách thí điểm; Sơn Đông tiếp tục đặt hạn ngạch đánh bắt Sứa (Ropilema 
esculentum), Liêu Ninh chọn Tôm sú trung quốc (Fenneropenaeus chinensis) từ một số vùng biển nhất 
định ở vùng Pulandian của Đại Liên; Phúc Kiến đã chọn Cua bơi (Portunus trituberculatus) từ vùng 
biển của thành phố Chương Châu; Trong khi Quảng Đông đã chọn Vỏ bò (Monetariaosystema) ở cửa 
sông Châu Giang. Theo lịch trình, các tỉnh ven biển ở Trung Quốc nên chọn ít nhất một khu vực có hạn 
ngạch tương đối trưởng thành để quản lý hạn ngạch khai thác vào năm 2020. Các dự án thí điểm này thể 
hiện một bước cụ thể để thúc đẩy việc thực hiện hạn ngạch đánh bắt thủy sản ở Trung Quốc, tạo thuận 
lợi để giải quyết các vấn đề khó thực hiện, tìm ra cách khả thi để bảo tồn hiệu quả nguồn lợi thủy sản và 
khám phá một mô hình mới để sử dụng hợp lý nguồn lợi thủy sản ở Trung Quốc.

+ Chính sách “Tăng trưởng bằng không” và “Tăng trưởng âm” liên quan đến sản lượng khai 
thác trên biển

Để giảm thiểu áp lực của nỗ lực đánh bắt, Trung Quốc bắt đầu xem xét việc kiểm soát tổng 
sản lượng đánh bắt thủy sản biển bằng chế độ giới hạn sản lượng đánh bắt, không còn coi sản 
lượng đánh bắt cao như một thành tựu chính trị của chính quyền địa phương. Năm 1999, MOA đề 
xuất chính sách “Tăng trưởng bằng không”. Năm 2000, để tăng cường thực hiện chính sách, MOA 
đã đề xuất chính sách “Tăng trưởng âm”. Trước sự cạn kiệt của nguồn lợi thủy sản biển, đồng thời 
với nhu cầu bảo vệ sinh kế của ngư dân (được coi là nhóm dễ bị tổn thương), chế độ giới hạn sản 
lượng đánh bắt nhằm kiểm soát tổng sản lượng đánh bắt và duy trì mức đánh bắt được xem là một 
biện pháp thích hợp ở Trung Quốc.

3.2. Một số bài học kinh nghiệm cho quản lý đánh bắt thủy sản ở Việt Nam
Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2, 

hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ (2.773 đảo ven bờ và hơn 200 đảo xa bờ), có 114 cửa sông, 12 đầm phá, 
50 vũng/vịnh ven bờ, trong đó vùng nội thủy, lãnh hải chiếm 37 % diện tích, có nhiều đảo, cụm đảo 
xen kẽ tạo nên tính đa dạng về cảnh quan tự nhiên, sinh thái và nguồn lợi thủy sản. 

Tuy nhiên, do khai thác quá mức, khai thác tận diệt cùng với sự gia tăng ô nhiễm môi trường 
biển dẫn đến nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam hiện nay đã và đang bị giảm sút nghiêm trọng. Theo 
“Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015” của Viện Nghiên 
cứu Hải sản công bố năm 2018, trữ lượng thủy sản biển so sánh giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 
2000 - 2005 cho thấy: Trữ lượng các nhóm nguồn lợi hải sản chủ yếu thấp hơn 13,9 % (tương 
đương khoảng 710 ngàn tấn); Trữ lượng nhóm cá nổi nhỏ giảm 3,2 %; Nhóm hải sản tầng đáy giảm 
41,7 %; Nhóm cá nổi lớn giảm 10,2 % (Viện Nghiên cứu Hải sản, 2018). 

Nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng hệ thống kiểm soát đầu ra và hệ thống kiểm soát đầu vào 
trong quản lý đánh bắt thủy sản biển của Trung Quốc có thể rút ra một số bài học cho Việt Nam 
như sau:

Một là, cần đơn giản hóa các hệ thống, biện pháp quản lý đánh bắt thủy sản. Bởi lẽ, cũng 
giống như Trung Quốc, hiện nay Việt Nam không thiếu các biện pháp quản lý trong việc bảo vệ 
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nguồn lợi thủy sản tuy nhiên cái thiếu là ở chỗ Việt Nam chưa thực hiện tốt các biện pháp hiện có. 
Do vậy, các biện pháp quản lý cần phải đơn giản hóa, dễ thực thi.

Hai là, cần đẩy mạnh hệ thống tái định cư cho ngư dân. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho 
thấy đây là một biện pháp mang lại hiệu quả cao trong quản lý đánh bắt thủy sản. Lý lẽ quan trọng 
nhất để ngư dân rời bỏ nghề cá là cơ hội tiếp cận việc làm mới, các hỗ trợ tài chính cho việc chuyển 
đổi sinh kế, tái định cư để ổn định cuộc sống mới.

Ba là, nghiên cứu việc áp dụng hệ thống hạn ngạch đánh bắt (TAC) đối với từng loài, từng 
vùng biển.

Bốn là, cần xem xét việc áp dụng chính sách “Tăng trưởng bằng không” và thậm chí là 
“Tăng trưởng âm” khi cần thiết để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

4. Kết luận
Thực tiễn quản lý đánh bắt thủy sản ở Trung Quốc cho thấy nước này chú trọng áp dụng 

hơn các biện pháp kiểm soát đầu vào và còn hạn chế trong áp dụng hệ thống kiểm soát đầu ra. Hệ 
thống kiểm soát đầu vào của Trung Quốc đã đạt được mức độ bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhất định. 

Từ những kinh nghiệm áp dụng hệ thống kiểm soát đầu vào và hệ thống kiểm soát đầu ra 
trong quản lý đánh bắt thủy sản của Trung Quốc có thể rút ra một số bài học cho Việt Nam trong 
việc tăng cường các biện pháp đẩy mạnh hệ thống tái định cư cho ngư dân, nghiên cứu áp dụng hạn 
ngạch đánh bắt (TAC) đối với từng loài, từng vùng biển và xem xét việc áp dụng chính sách “Tăng 
trưởng bằng không” và thậm chí là “Tăng trưởng âm” khi cần thiết để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. VASEP (2021). Tổng quan ngành Thủy sản Việt Nam.
[2]. Viện Nghiên cứu Hải sản (2018). Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam giai đoạn 
2011 - 2015. http://www.rimf.org.vn/bantin/chitiet/bao-cao-ket-qua-%C4%91ieu-tra-nguon-loi-hai-san-
bien-viet-nam-giai-%C4%91oan-2011-2015.
[3]. Chen, S (2017). Pilot work on quota fisheries system has been steadily promoted. China Fisheries, 11, 
7 (In Chinese).
[4]. FAO (2018). The state of world fisheries and aquaculture - meeting the sustainable development goals. 
Rome: FAO.
[5]. FAO (2001). Fisheries management. https://www.fao.org/3/y3427e/y3427e03.htm#bm03.7.
[6]. Fisheries Law of the People’s Republic of China. <http://www.china.org.cn/environment/ 2007-08/20/
content_1034340.htm>.
[7]. Gongming Shen, Mikko Heino (2014). An overview of marine fisheries management in China. Marine 
Policy, Volume 44, Pages 265 - 272.
[8]. Huang K. J (2011). Exploration on management means of fishing license. Chinese fisheries economics, 
19: 31 (In Chinese).
[9]. Ministry of Agriculture (2017). Announcement of the Ministry of Agriculture on releasing the fishing 
close season in the Pearl River, Minjiang and the inland waters of Hainan provinces. http://jiuban.moa. 
gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201702/t20170224_5495607.htm/. 
[10]. Ou HK, Yu CD (2011). The research on effectiveness of fishing vessel “Double Control” system. 
Journal of Zhejiang Ocean University (Natural Science Edition), 30: 432-5, 470 [in Chinese]. 
[11]. Shuolin Huang, Yuru He (2019). Management of China’s capturefisheries: Review and prospect. 
Aquaculture and Fisheries 4 (2019) 173 - 182.

Chấp nhận đăng: 10/12/2021; Người phản biện: TS. Bùi Thị Thu.

https://www.fao.org/3/y3427e/y3427e03.htm#bm03.7
http://www.china.org.cn/environment/ 2007-08/20/content_1034340.htm
http://www.china.org.cn/environment/ 2007-08/20/content_1034340.htm


Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

98

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI NHIỆT ĐỘ 
BỀ MẶT CỦA CÁC LOẠI HÌNH LỚP PHỦ MẶT ĐẤT KHU VỰC TỈNH 

NAM ĐỊNH
Quách Thị Chúc, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, 

Bùi Thị Thúy Đào, Ninh Thị Kim Anh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Nam Định là tỉnh có mật độ dân số tương đối cao, có sự thay đổi loại hình sử dụng đất nhanh 

chóng từ năm 2009 đến năm 2020 do quá trình công nghiệp hóa và sự gia tăng về dân số. Sự thay 
đổi các loại hình sử dụng đất điển hình là việc mở rộng đô thị và giảm thành phần đất nông nghiệp, 
hoa màu. Bài báo này nghiên cứu về việc ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý cung 
cấp thông tin định lượng đánh giá sự biến đổi nhiệt độ liên quan đến sự thay đổi các loại hình lớp 
phủ mặt đất. Trong nghiên cứu này, các kỹ thuật viễn thám được sử dụng để ước tính nhiệt độ bề 
mặt đất (LST) bằng cách sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 7_ETM + và Landsat 8_OLI_TIRS. 
Khi thay đổi lớp phủ bề mặt đất đã làm thay đổi trường nhiệt, nhiệt độ bề mặt đất (LST) có thể là 
một chỉ số thích hợp thể hiện sự thay đổi liên quan đến sự thay đổi các loại hình lớp phủ mặt đất. 
Tiếp theo đó, hệ thống thông tin địa lý được áp dụng để trích xuất nhiệt độ bề mặt trung bình hàng 
năm cho từng loại hình lớp phủ mặt đất trong các năm 2009, 2014 và 2020. Kết quả cho thấy diện 
tích lớp bề mặt không thấm tăng lên 15,96 % từ năm 2009 đến năm 2020 và luôn có nhiệt độ trung 
bình cao hơn so với các loại hình lớp phủ khác. Kết quả của nghiên cứu này sẽ là một tài liệu hữu 
ích cho các nhà quy hoạch đô thị và cơ quan quản lý tài nguyên môi trường của tỉnh, đặc biệt trong 
bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay. 

Từ khóa: Viễn thám; GIS; Nhiệt độ bề mặt (LST); Lớp phủ mặt đất.
Abstract 
Remote sensing and GIS to monitor land surface temperature change of land cover  

in Nam Dinh province

Nam Dinh has rapid changes in land use from 2009 to 2020 due to industrialization 
and population growth. The typical change of land use types is the urban expansion and the 
reduction in agricultural land and crops. This paper used remotely sensed imagery and GIS to 
assess quantitatively land surface temperature (LST) changes related to land cover conversion. 
Accordingly, Landsat 7_ETM + and Landsat 8_OLI_TIRS satellite images employed to estimate 
land surface temperature. LST may consider as an appropriate indicator of changes in land cover 
catergories. Eventually, a geographic information system (GIS) is applied to extract the average 
annual surface temperature for each land cover type in 2009, 2014 and 2020. The results showed 
that the impervious surface area has increased by 15,96 % from 2009 to 2020 and consistently had 
higher average surface temperatures than the others. The outcome is a useful document to uban 
planning and natural resources and environment managing in Nam Dinh province in the context 
of climate change.

Keywords: Remote sensing; GIS; Land surface temperature (LST); Land cover.

1. Đặt vấn đề

Trong những năm qua, với xu thế đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã tạo được những xung 
lực mới cho quá trình phát triển, vượt qua tác động của suy thoái toàn cầu và duy trì tỷ lệ tăng 
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trưởng kinh tế hàng năm với mức bình quân 5,7 %/năm. Tuy nhiên, bên cạnh đó chúng ta đang 
phải đương đầu với rất nhiều thách thức, trong đó có vấn đề sự gia tăng nhiệt độ bề mặt đã và 
đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng môi trường sống của con người và sinh vật  
(Nguyễn et al., 2019). 

Nhiệt độ bề mặt đất (LST) là một trong những thông số quan trọng đặc trưng cho sự trao đổi 
năng lượng giữa bề mặt đất và khí quyển (Feizizadeh, 2013); (Kumar, 2012). Nhiệt độ bề mặt thay 
đổi - nguyên nhân phổ biến do sự thay đổi mục đích sử dụng đất, sự tàn phá của thiên tai và sự suy 
giảm lớp phủ thực vật tự nhiên (Dewan, 2009) và các yếu tố này ảnh hưởng gián tiếp đáng kể đến 
LST, đặc biệt là lớp phủ gần bề mặt đất nhất (Li, 2009). Việc biến đổi thảm thực vật và các bề mặt 
tự nhiên khác bằng các hoạt động của con người như phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, 
bê tông hóa ở khu vực đô thị có ý nghĩa về môi trường bao gồm giảm sự bốc thoát hơi nước, thoát 
nước nhanh và làm tăng nhiệt độ bề mặt đất (Phạm et al., 2020). 

Công nghệ viễn thám hiện nay cho phép thực hiện phân tích chi tiết sự thay đổi nhiệt độ 
bề mặt trong phạm vi diện lớn mà không bị hạn chế bởi số điểm đo như trạm khí tượng. Các 
trạm khí tượng chỉ phản ánh được chính xác nhiệt độ cục bộ xung quanh trạm đo chứ chưa đảm 
bảo được cho toàn khu vực. Ảnh vệ tinh Landsat thu nhận từ các bộ cảm biến Landsat TM có 
độ phân giải kênh nhiệt 120 m, Landsat ETM + 60 m và Landsat 8 với cảm biến TIRS (Thermal 
Infrared Sensor) được sử dụng khá phổ biến trong nghiên cứu sự thay đổi nhiệt bề mặt đô thị  
(Lê Vân Anh, 2014).

Với sự hỗ trợ của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), ảnh vệ tinh có thể ước tính và phân tích 
hiệu quả những thay đổi các loại hình sử dụng đất (Hathout, 2002). Theo nghiên cứu của Khin Mar 
Yee và các cộng sự (Khin Mar Yee, 2016) chứng minh việc sử dụng tích hợp viễn thám và GIS 
trong việc đánh giá các mô hình tăng trưởng đô thị ở các khu vực trung tâm và ngoại ô và phân tích 
tác động của tăng trưởng đô thị lên nhiệt độ bề mặt. 

Nam Định là tỉnh nằm phía Nam vùng đồng bằng Sông Hồng, với 72 km đê biển, Nam Định 
có nhiều thuận lợi để phát triển về kinh tế. Trong xu thế hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Nam 
Định đang có lợi thế rất căn bản là kinh tế biển; tuy nhiên, Nam Định cũng là vùng chịu ảnh hưởng 
lớn của biến đổi khí hậu, làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất (Trần Thị Giang Hương, 2013). Sự thay 
đổi này đồng nghĩa với gia tăng việc sử dụng các vật liệu giữ nhiệt hiệu quả. Thêm vào đó là sự ô 
nhiễm không khí do các quá trình đốt nhiên liệu phục vụ cho mục đích công nghiệp, giao thông, 
sinh hoạt của người dân, nó đã phần nào tham gia tăng nhiệt độ môi trường toàn tỉnh. Từ đó, tạo ra 
sự chênh lệch nhiệt độ khu vực đô thị, thị xã với các khu vực nông thôn xung quanh.

Do đó, mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá nhiệt 
độ bề mặt của các loại hình lớp phủ mặt đất, từ đó cho thấy sự thay đổi các loại hình sử dụng đất 
tác động đến sự thay đổi nhiệt độ bề mặt. Kết quả của nghiên cứu giúp các nhà quản lý có những 
giải pháp thích hợp góp phần cải thiện chất lượng môi trường và giải quyết bài toán cân bằng giữa 
phát triển kinh tế và biến động nhiệt bề mặt đặc biệt ở các khu đô thị và khu công nghiệp.

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu
a. Khu vực nghiên cứu
Nam Định là tỉnh nằm ở Nam châu thổ sông Hồng, có tổng diện tích tự nhiên là 165.145,72 

ha với 10 đơn vị hành chính cấp huyện. Nam Định mang đầy đủ những đặc điểm của tiểu khí hậu 
vùng đồng bằng Sông Hồng, là khu vực nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, có 4 mùa rõ 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

100

rệt (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 23 - 24 oC, lượng mưa trung bình 
trong năm từ 1.700 - 1.800 mm, hàng năm trung bình có tới 250 ngày nắng, tổng số giờ nắng từ  
1.650 - 1.700 giờ, hàng năm thường chịu ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 
từ 4 - 6 cơn/năm. Địa hình khá bằng phẳng, thoải dần ra biển theo hướng Tây Bắc - Đông Nam  
(Trần Thị Giang Hương, 2013). 

Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010, Nam Định có tổng diện tích tự nhiên là  
165.145,72 ha, diện tích đất đã sử dụng vào mục đích nông nghiệp là 113.433,28 ha, đất phi nông 
nghiệp 47.494,39 ha, đất chưa sử dụng còn lại là 4.218,05 ha. Kinh tế của Nam Định có tốc độ 
tăng trưởng bình quân mỗi năm 10,2 %/năm, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế nhiều thành phần (Trần Thị Giang Hương, 2013).

b. Dữ liệu nghiên cứu
Nghiên cứu này sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat gồm Landsat 7 (ETM +), Landsat 8 (OLI, 

TIRS) được thu thập vào tháng 9 năm 2009, 2014 và tháng 8 năm 2020 từ nguồn cung cấp miễn 
phí trên website: https://earthexplorer.usgs.gov/.

Với dữ liệu này, các kênh ánh sáng nhìn thấy và hồng ngoại phản xạ được xử lý cho lớp phủ 
bề mặt và các nhiệt được sử dụng để chiết tách nhiệt độ bề mặt (LST). Hình 1 minh họa phương 
pháp luận của nghiên cứu này.

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Đánh giá sự thay đổi nhiệt độ của các loại hình lớp phủ được thực hiện bằng phương pháp 
phân tích thống kê không gian. Trước tiên từ bản đồ nhiệt độ bề mặt, bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt 
đất các năm 2009, 2014, 2020 tiến hành thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt của các loại hình lớp phủ 
mặt đất vào các năm 2009, 2014, 2020. Sau đó thống kê khoảng chênh lệch nhiệt độ các loại hình 
lớp phủ mặt đất giữa các năm 2009, 2014, 2020.

Toàn bộ quá trình xử lý ảnh viễn thám và phân tích thống kê không gian được tóm tắt trong 
sơ đồ như Hình 1.

Hình 1: Sơ đồ tóm tắt các bước thực nghiệm nghiên cứu 

a. Phân loại lớp phủ mặt đất
Đầu tiên, dữ liệu Landsat 7 ETM+ và Landsat 8 được hiệu chỉnh bức xạ và khí quyển trong 

ENVI 5.3. Sau đó, tiến hành cắt ba ảnh theo khu vực nghiên cứu, đồng thời sử dụng các kỹ thuật 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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tăng cường, hiệu chỉnh khí quyển bằng mô hình FLAASH nhằm làm cho hình ảnh rõ nét hơn. Căn 
cứ vào đặc điểm lớp phủ của khu vực nghiên cứu, tiến hành xây dựng khóa giải đoán và lấy mẫu 
với 5 loại lớp phủ: Bề mặt không thấm, mặt nước, đất lúa - hoa màu, đất trống và đất rừng. Bằng 
cách sử dụng thuật toán phân loại Maximum Likelihood, bản đồ lớp phủ đã được tạo ra cho năm 
2009, 2014 và 2020. Marino et al. (Marino C M, 2001) tuyên bố rằng các phương pháp phân loại 
hoàn toàn có thể thực hiện dựa trên việc trích xuất thông tin ảnh, việc lấy mẫu có thể được thực 
hiện thông qua khảo sát thực địa, giải đoán trong phòng hoặc từ bất kỳ nguồn thông tin hiện có nào. 

b. Tính toán nhiệt độ bề mặt từ ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM +

Công tác hiệu chỉnh khí quyển cho kênh 6.1 đã được thực hiện trên phần mềm ENVI 5.3. 
Mục đích của việc hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển là làm giảm ảnh hưởng của sự hấp thụ, tán 
xạ gây ra bởi các thành phần có trong khí quyển đến giá trị phản xạ bề mặt. 

- Chuyển đổi giá trị số (DN) sang giá trị bức xạ phổ (Lλ)
Dữ liệu Landsat 7 ETM+ được thu nhận dưới dạng ảnh số nên cần thiết chuyển đổi giá trị 

của dữ liệu ảnh số này sang giá trị bức xạ phổ là giá trị phản ánh năng lượng phát ra từ mỗi vật thể 
được thu nhận trên kênh nhiệt. Theo Amiri và cộng sự (Amiri R, 2009) và Coll và cộng sự (Coll 
C, 2010) công thức chuyển được viết như sau:

(1)

Trong đó Lλ giá trị bức xạ phổ và tính bằng W/(m2 * sr * μm), LMAXλ là giá trị bức xạ 
phổ ứng với QCALMAX tính bằng W/(m2 * sr * μm) và LMINλ là giá trị bức xạ phổ ứng với 
QCALMIN tính bằng W/(m2 * sr * μm). QCAL là giá trị bức xạ đã được hiệu chỉnh và tính định 
lượng ở dạng số nguyên; QCALMAX là giá trị bức xạ được hiệu chỉnh và tính định lượng ở dạng 
số nguyên, có giá trị lớn nhất (tương ứng với LMAX) với DN = 255 và QCALMIN là giá trị bức 
xạ được hiệu chỉnh và tính định lượng ở dạng số nguyên, có giá trị nhỏ nhất (tương ứng với LMIN) 
với DN = 1. 

- Chuyển đổi giá trị bức xạ phổ sang nhiệt độ độ sáng TB:
Theo U. S. Geological Survey, 2013 [1]:

(2)

trong đó: TB là giá trị nhiệt độ độ sáng (Kelvin - K); K1, K2 là hằng số hiệu chỉnh đối với ảnh 
hồng ngoại nhiệt của vệ tinh Landsat 7 ETM + cụ thể giá trị được lấy từ file metadata của ảnh (K1 
= 666.09; K2 = 1282.71).

Chuyển đổi nhiệt độ Kelvin sang độ C:
TC = TB - 273.15 (3)

TC là nhiệt độ độ sáng theo độ C.
c. Tính toán nhiệt độ bề mặt từ ảnh vệ tinh Landsat 8
Hiệu chỉnh khí quyển của kênh 10 đã được thực hiện bằng phần mềm ENVI 5.3.
- Giá trị bức xạ tại đỉnh khí quyển:

(4)

trong đó: ML là giá trị năng lượng bức xạ mở rộng của kênh 10; AL là hằng số hiệu chỉnh của 
kênh 10 và các giá trị này được lấy từ file metadata của ảnh tương ứng.
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- Tính chỉ số thực vật (NDVI) và tỷ lệ thực vật Fv:
Chỉ số thực vật:

(5)

Tỷ lệ thực vật:

(6)

- Tính độ phát xạ bề mặt (ε):
Theo Sobrino và cộng sự [2] tuyên bố rằng độ phát xạ bề mặt có thể thu được từ hỗn hợp bề 

mặt của đất trống và thảm thực vật theo phương trình sau:

(7)

trong đó: ;  là độ phát xạ của thực vật và đất trống thuần nhất.
- Tính nhiệt độ độ sáng TB:
Tương tự như tính với ảnh Landsat 7, TB là giá trị nhiệt độ độ sáng; K1, K2 là hằng số hiệu 

chỉnh của kênh 10 giá trị được lấy từ file metadata của ảnh.
- Tính nhiệt độ bề mặt (LST):
Cuối cùng nhiệt độ bề mặt được xác định theo công thức: 

(8)

trong đó: LST là nhiệt độ bề mặt; TB là nhiệt độ độ sáng;  là bước sóng trung tâm của kênh 
nhiệt ( 61= 11.45; 10 = 10.89);  là độ phát xạ bề mặt:

.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Xác định hiện trạng lớp phủ bề mặt năm 2009, 2014 và 2020

3.1.1. Xây dựng khóa giải đoán và tạo vùng mẫu giải đoán
Dựa vào đặc điểm lớp phủ khu vực nghiên cứu, hiện trạng sử dụng đất và độ phân giải của dữ 

liệu ảnh vệ tinh, nhóm nghiên cứu xây dựng được 5 loại hình lớp phủ (Bảng 1) từ đó đã xây dựng 
được khóa giải đoán ảnh vệ tinh.

Bảng 1. Các loại hình lớp phủ

STT Loại hình lớp 
phủ Ảnh mẫu - Ảnh thực địa Mô tả

1 Bề mặt không 
thấm

Gồm các khu nhà, dân 
cư, khu đô thị, khu công 
nghiệp, giao thông,…
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STT Loại hình lớp 
phủ Ảnh mẫu - Ảnh thực địa Mô tả

2 Mặt nước Gồm ao, hồ, sông, suối, …

3 Đất trống Các khu vực đất không có 
thực vật, rất ít thực vật, …

4 Đất lúa - hoa 
màu

Khu vực trồng hoa màu, 
lúa, ….

5 Đất rừng Khu vực rừng tự nhiên, 
rừng trồng, ... 

Trên cơ sở khóa giải đoán tiến hành lấy mẫu trực tiếp trên ảnh vệ tinh. Sau đó dựa vào đặc 
điểm về khả năng phản xạ phổ của các đối tượng được chọn trong tệp mẫu để tính toán sự khác 
biệt của các mẫu giải đoán.

3.1.2. Phân loại ảnh và đánh giá độ chính xác kết quả phân loại
Từ tệp mẫu, tiến hành phân loại có kiểm định theo thuật toán xác xuất cực đại (Maximum 

Likelihood), đồng thời lọc nhiễu kết quả phân loại để gộp những pixel lẻ tẻ hoặc phân loại lẫn vào 
chính lớp chứa nó. Độ chính xác kết quả phân loại được đánh giá với sự trợ giúp của phần mềm 
ENVI 5.3, cụ thể là độ chính xác toàn cục của năm 2009 là 90,54 %, chỉ số Kappa = 0,85; Còn với 
ảnh năm 2014 độ chính xác toàn cục là 92,57 %, Kappa = 0,93; Đối với ảnh năm 2020 độ chính 
xác toàn cục là 95,51 %, chỉ số Kappa = 0,95. Như vậy, ảnh vệ tinh được phân loại với độ chính 
xác cao và cho kết quả là bản đồ lớp phủ như Hình 2.
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Hình 2: Bản đồ hiện trạng lớp phủ mặt đất tỉnh Nam Định 

3.1.3. Thống kê diện tích các loại hình lớp phủ mặt đất 
Dựa trên kết quả phân loại ảnh của ba thời điểm năm 2009, 2014, 2020, thống kê diện tích 5 

loại hình lớp phủ mặt đất được số liệu như Bảng 2
Bảng 2. Diện tích các loại lớp phủ mặt đất

Đối tượng
Năm 2009 Năm 2014 Năm 2020

Diện tích
(Km2)

Tỉ lệ
(%)

Diện tích
(Km2)

Tỉ lệ
(%)

Diện tích
(Km2)

Tỉ lệ
(%)

Mặt nước 90,518 5,56 84,279 5,18 54,945 3,37
Bề mặt không thấm 372,185 22,86 419,303 25,75 632,010 38,82
Đất lúa - hoa màu 1.040,569 63,91 975,719 59,92 689,793 42,36

Đất trống 70,228 4,31 116,337 7,14 239,443 14,71
Đất rừng 54,719 3,36 32,622 2,00 12,041 0,74

Tổng 1.628,219 100 1.628,260 100 1.628,232 100

Từ Bảng số liệu trên cho thấy các loại hình lớp phủ mặt đất trên địa bàn tỉnh có xu hướng 
tăng dần diện tích bề mặt không thấm (2009 chiếm 22,86 % đến năm 2020 chiếm 38,82 %) và 
đất trống (4,31 % năm 2009 đến năm 2020 tăng lên 14,71 %); giảm diện tích mặt nước (2009 
chiếm 5,56 % đến năm 2020 chiếm 3,37 %), đất rừng (3,36 % năm 2009 giảm xuống còn  
0,47 % năm 2020) và đất lúa - hoa màu (từ 63,91 % năm 2009 xuống 42,36 % năm 2020) do sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh kéo theo sự phát triển cơ sở hạ tầng và sự hình thành ngày 
càng nhiều của các khu công nghiệp, khu đô thị. Kết quả này phù hợp với bản đồ quy hoach 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025: Thành phố 
Nam Định có 1 cụm công nghiệp, huyện Ý Yên 10 cụm, huyện Hải Hậu 9 cụm, huyện Nghĩa 
Hưng 7 cụm, huyện Xuân Trường 7 cụm, huyện Vụ Bản 6 cụm, huyện Giao Thủy 5 cụm, huyện 
Trực Ninh 5 cụm,… Theo số liệu thống kê tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 9 KCN (Hòa Xá, Bảo 
Minh, Mỹ Trung, Rạng Đông,…) với tổng diện tích 2.082 ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng đăng 
ký là 6.290 tỷ đồng. Các dự án này được xây dựng chủ yếu trên quỹ đất nông nghiệp, giai đoạn 
đầu mới thu hồi thường bỏ trống.

3.2. Xác định nhiệt độ bề mặt các năm 2009, 2014 và 2020 

Sau khi thực hiện xong các bước chuyển đổi giá trị số sang giá trị bức xạ, tính chỉ số thực vật 
NDVI và độ phát xạ, nhiệt độ độ sáng của các ảnh 2009, 2014 và 2020. Nhiệt độ bề mặt đã được 
xác định và cho kết quả như Hình 3. Sau đó tiến hành phân tích thống kê không gian ta được số 
liệu như Bảng 3 và Bảng 4.
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Bảng 3. Giá trị nhiệt độ lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình
Giá trị Tháng 9/2009 Tháng 9/2014 Tháng 8/2020

Min 19,04 20,23 20,67
Mean 26,71 26,30 26,96
Max 34,37 32,37 33,24

Dựa vào kết quả trên, ta nhận thấy rằng nhiệt độ khu vực tỉnh Nam Định khoảng từ  
19,04 - 34,37 oC, nhiệt phân bố không đều. Cụ thể, số liệu nhiệt độ được phân ngưỡng và thống 
kê theo Bảng 4:

Bảng 4. Bảng thống kê diện tích theo từng ngưỡng nhiệt độ 

Mức nhiệt
(oC)

Năm 2009 Năm 2014 Năm 2020
Diện tích

(Km2)
Tỷ lệ 
(%)

Diện tích 
(Km2) Tỷ lệ (%) Diện tích 

(Km2)
Tỷ lệ 
(%)

Dưới 20 0,341 0,02 14,564 0,90 35,200 2,16
20 - 25 17,214 1,06 996,228 61,23 925,981 56,91
25 - 28 896,296 55,09 552,079 33,93 601,540 36,97
28 - 29 665,099 40,88 59,572 3,66 61,104 3,76
29 - 30 45,337 2,79 4,469 0,27 2,990 0,18
Trên 30 2,776 0,17 0,143 0,01 0,248 0,02

Bảng 4 cho thấy phần lớn diện tích có gia tăng về nhiệt độ bề mặt ở các năm. Điều này cho 
thấy giá trị nhiệt độ bề mặt đã tăng qua các năm và nhiệt độ có xu hướng phân tán đều hơn trên 
diện tích toàn tỉnh. Cụ thể: 

+ Năm 2009, nhiệt độ giao động trong khoảng 19,04 - 34,37 oC trong đó nhiệt độ từ  
25 - 28 oC có diện tích cao nhất 896,296 km2 chiếm 55,09 %, có diện tích thấp nhất nằm trong 
khoảng nhiệt từ trên 30 oC chiếm tỷ lệ 0,17 %, phần lớn diện tích tập trung chủ yếu ở khoảng 
nhiệt 25 - 29 oC.

+ Năm 2014, nhiệt độ nằm trong khoảng 20,23 - 32,37 oC trong đó nhiệt từ 20 - 25 oC có diện 
tích cao nhất 996,228 km2 chiếm 61,23 %, có diện tích thấp nhất nằm trong khoảng nhiệt từ trên  
30 oC chiếm tỷ lệ 0,01 %, phần lớn diện tích tập trung chủ yếu ở khoảng nhiệt 20 - 28 oC.

+ Năm 2020, nhiệt độ nằm trong khoảng 20,67 - 33,24 oC, trong đó nhiệt độ từ 20 - 25 oC 
có diện tích cao nhất 925,981 km2 chiếm 56,91 %, có diện tích thấp nhất nằm trong khoảng nhiệt 
từ trên 30 oC chiếm tỷ lệ 0,02 %, phần lớn diện tích tập trung chủ yếu ở khoảng nhiệt 20 - 28 oC.

Hình 3: Bản đồ nhiệt độ bề mặt đất tỉnh Nam Định 
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3.3. Đánh giá biến đổi nhiệt độ bề mặt của các loại hình lớp phủ mặt đất tỉnh Nam Định 
giai đoạn 2009 - 2020 

Tiến hành chồng xếp bản đồ nhiệt độ bề mặt với bản đồ từng loại hình lớp phủ 
mặt đất và trích xuất thông tin nhiệt độ theo từng đối tượng lớp phủ mặt đất ta được kết quả như 
Bảng 5.
Bảng 5. Giá trị nhiệt độ bề mặt của các loại hình lớp phủ mặt đất tỉnh Nam Định qua các năm

Tháng/
năm Giá trị Mặt nước Bề mặt không 

thấm
Đất lúa - 
hoa màu Đất trống Đất rừng

9/2009

Tmin (oC) 22,44 20,94 20,94 22,20 20,95
Tmean (oC) 24,56 26,28 25,17 26,19 25,14
Tmax (oC) 30,15 34,37 30,05 33,59 32,65
SD (oC) 0,88 1,32 0,58 0,82 1,15

9/2014

Tmin (oC) 21,55 20,97 22,23 21,68 24,28
Tmean (oC) 22,83 25,02 23,86 24,27 24,89
Tmax (oC) 26,92 32,96 31,03 29,27 26,05
SD (oC) 0,74 1,16 0,70 0,83 0,27

8/2020

Tmin (oC) 20,91 21,44 21,79 21,15 22,51
Tmean (oC) 22,67 25,54 24,27 24,65 24,61
Tmax (oC) 25,98 33,24 28,00 31,78 28,40
SD (oC) 0,61 1,04 0,47 0,94 0,65

3.3.1. Đánh giá đặc trưng nhiệt độ bề mặt của các loại hình lớp phủ mặt đất ở các năm

Hình 4: Biểu đồ nhiệt độ của từng lớp phủ mặt đất qua các thời điểm

Nhìn chung bề mặt không thấm có giá trị nhiệt độ bề mặt cao nhất, thấp nhất là mặt nước. 
Nhiệt độ bề mặt của từng loại hình lớp phủ mặt đất có sự khác nhau ở từng năm. Điều này chứng 
tỏ, việc sử dụng đất hiện nay có ảnh hưởng nhất định đến nhiệt độ bề mặt cũng như nhiệt độ môi 
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trường không khí xung quanh.
3.3.2. Đánh giá diễn biến nhiệt độ bề mặt của các loại hình lớp phủ mặt đất qua các năm

Hình 5: Biểu đồ diễn biến nhiệt độ bề mặt của từng loại hình lớp phủ mặt đất qua các năm

3.3.3. Đánh giá so sánh nhiệt độ bề măt các loại hình lớp phủ mặt đất qua các năm

Hình 6: Biểu đồ nhiệt độ trung bình của từng loại hình lớp phủ mặt đất                                            
tỉnh Nam Định qua các năm
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Nhìn vào biểu đồ ta thấy các loại đất có lớp phủ là bề mặt không thấm như khu dân cư, công 
nghiệp, giao thông,... và đất trồng thì luôn có nhiệt độ cao hơn so với các loại đất khác. Trong các 
loại đất lúa - hoa màu, đất rừng và mặt nước có sự thay đổi nhiệt độ qua các năm nhưng vẫn giữ 
nguyên theo quy luật. Biểu đồ diễn biến cho thấy nhiệt độ qua các năm luôn có sự biến động: biến 
động mạnh nhất trong giai đoạn 2009 - 2014, giai đoạn 2014 - 2020 biến động nhẹ. 

4. Kết luận

Lớp phủ bề mặt khu vực tỉnh Nam Định được phân thành 5 loại hình và được xác định 
bằng phương pháp phân loại có kiểm định. Do sự chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quá trình 
đô thị hóa của tỉnh đã có những biến đổi đáng kể về diện tích của các loại hình lớp phủ trong khu 
vực nghiên cứu. Đã có sự suy giảm đáng kể các loại đất rừng, đất lúa hoa - màu, trong khi đó 
có sự gia tăng mạnh mẽ bề mặt không thấm. Kết quả cũng cho thấy nhiệt độ bề mặt của bề mặt 
không thấm và đất trống luôn cao hơn so với các loại đất khác và có diện tích năm 2020 lớn hơn 
so với năm 2009 và 2014. Ngược lại, những khu vực được bao phủ là rừng, mặt nước và lớp đất 
lúa hoa màu luôn có nhiệt độ thấp hơn, điều này có thể nói các loại hình lớp phủ này có tác động 
tích cực đến việc điều chỉnh nhiệt độ nếu được phân bố đồng đều trong toàn tỉnh. Qua nghiên 
cứu này có thể thấy tác động của các loại hình lớp phủ đến nhiệt độ bề mặt đất của những khu 
dân cư, khu công nghiệp, giao thông, rừng, đất lúa hoa màu và đất trống, đất mặt nước, từ đó có 
thể cải thiện được môi trường, hạn chế việc tăng nhiệt độ bề mặt cục bộ ở một số khu vực đô thị 
mới. Giúp các nhà quản lý, nhà quy hoạch đưa ra kế hoạch phát triển cho toàn tỉnh nhưng không 
làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu như ngày nay.
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PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI 
TỈNH HÀ NAM

Đặng Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Tại tỉnh Hà Nam các làng nghề tồn tại từ lâu đã góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời 

sống nhân dân, thu hút lao động, giữ vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội 
ở các địa phương. Bên cạnh những thành công, làng nghề cũng đang đối mặt với các thách thức 
không nhỏ về sự phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và đặc biệt là về vấn đề bảo vệ môi trường 
tại các làng nghề. Trong nghiên cứu sẽ tập trung khái quát tình hình phát triển làng ghề gắn với 
bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam từ đó đưa ra một số vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển 
làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam.

Từ khóa: Làng nghề; Phát triển làng nghề; Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường.
Abstract
Development of trade villages with environmental protection in Ha Nam province

In Ha Nam province, craft villages have existed for a long time, contributing to hunger 
eradication and poverty reduction, improving people’s living standards, attracting labor, and 
playing an important role in promoting socio - economic development in localities. Besides the 
successes, craft villages are also facing significant challenges in terms of sustainable economic 
and social development and especially in terms of environmental protection in craft villages. 
In the study, we will focus on overviewing the development of rapid village in association with 
environmental protection in Ha Nam province, thereby presenting some existing problems in the 
process of developing craft villages associated with environmental protection in Ha Nam province.

Keywords: Craft villages; Developing craft villages; Developing craft villages in association 
with environmental protection.

1. Đặt vấn đề

Việt Nam là một quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời với nhiều đặc trưng phát triển riêng 
biệt và một trong những hình thức sản xuất gắn bó đối với người dân Việt Nam đó là hoạt động sản 
xuất tại các làng nghề. Ở hầu hết các địa phương tại Việt Nam đều tồn tại các làng nghề. Các làng 
nghề tồn tại từ lâu đã góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, thu hút lao động, 
giữ vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Với Nghị 
định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp 
nông thôn thì các làng nghề tiểu thủ công nghiệp càng có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Các làng 
nghề truyền thống này có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống của người dân Việt Nam, sự phù 
hợp với trình độ sản xuất của người lao động nước ta. 

Bên cạnh những thành công, làng nghề cũng đang đối mặt với các thách thức không nhỏ về 
sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội và đặc biệt là vấn đề về môi trường làng nghề. Tình trạng 
ô nhiễm môi trường các làng nghề luôn nằm ở mức báo động gây ra nhiều hệ lụy. Để phát triển làng 
nghề ổn định, bền vững cần thiết phải định hướng phát triển làng nghề gắn kết với hoạt động bảo vệ 
môi trường.

Tỉnh Hà Nam hiện tại có 58 làng nghề. Không thể phủ nhận vai trò của các làng nghề tại Hà 
Nam, sự phát triển của làng nghề đã tác động không nhỏ đến các chương trình xây dựng nông thôn 
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mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại các địa phương. Hoạt động 
của các làng nghề đã góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo ra nhiều sản 
phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu. Thực tế các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hà Nam tuy 
đa dạng nhưng cũng đang gặp phải các vấn đề khó khăn trong quá trình phát triển như: Sản phẩm 
không có đầu ra, giá trị kinh tế thấp và đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường,... Vấn đề xử lý ô 
nhiễm môi trường làng nghề chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng chất thải không được xử 
lý, xả thải bừa bãi ra hệ thống môi trường tự nhiên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước 
không khí,… Tất cả các vấn đề này đều làm giảm đi lợi ích mà các làng nghề có thể đem lại cho 
người dân cũng như cho nền kinh tế. 

Vấn đề đặt ra là phải định hướng sự phát triển các làng nghề gắn với bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh ra sao để giải quyết được các vấn đề ở trên cũng như đảm bảo yêu cầu về phát triển bền vững. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Làng nghề
Từ xa xưa, người nông dân Việt Nam đã biết sử dụng thời gian nông nhàn để sản xuất những 

sản phẩm thủ công, phi nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu đời sống như: Các công cụ lao động 
nông nghiệp, giấy, lụa, vải, thực phẩm qua chế biến,… Các nghề này được lưu truyền và mở rộng 
qua nhiều thế hệ, dẫn đến nhiều hộ dân có thể cùng sản xuất một loại sản phẩm. Bên cạnh những 
người chuyên làm nghề, đa phần lao động vừa sản xuất nông nghiệp, vừa làm nghề, hoặc làm thuê 
(nghề phụ). Nhưng do nhu cầu trao đổi hàng hóa, các nghề mang tính chất chuyên môn sâu hơn, 
được cải tiến kỹ thuật hơn và thường được giới hạn trong quy mô nhỏ (làng), dần dần tách hẳn 
nông nghiệp để chuyển hẳn sang nghề thủ công. Như vậy, làng nghề đã xuất hiện.

Có thể thấy rằng làng nghề gồm hai yếu tố cơ bản cấu thành là “Làng” và “Nghề”.
Làng là đơn vị cư trú cơ bản của nông thôn người Việt và đã hình thành từ rất sớm (trước khi 

có Nhà nước). Đầu tiên làng là điểm tụ cư của những người cùng huyết thống, sau đó để phù hợp với 
sự phát triển của xã hội và lịch sử, làng còn là điểm tụ cư của những nhóm người cùng nghề nghiệp, 
bao gồm nhiều dòng họ khác nhau. Khi Nhà nước ra đời, làng là một đơn vị hành chính cơ sở của 
Nhà nước và là một tổ chức tự quản, quân sự và văn hoá khá hoàn chỉnh. Cùng với việc xuất hiện 
làng trong lịch sử Việt Nam, văn hoá làng cũng ra đời, trở thành nét đặc trưng của văn hoá dân tộc.

Nghề trước tiên được hiểu là nghề thủ công như nghề dệt vải, nghề đúc đồng, khảm trai,… 
Lúc đầu nghề chỉ làm phụ trong các gia đình ở nông thôn, chủ yếu làm lúc nông nhàn. Nhưng 
dần dần số lượng người làm nghề thủ công càng nhiều, tách rời khỏi nông nghiệp và họ sinh sống 
bằng chính thu nhập từ nghề đó ngay tại làng quê. Ngày nay ngoài nghề thủ công trên, các hoạt 
động cung ứng dịch vụ ở nông thôn cũng được xếp vào nghề và người ta gọi chung là nghề phi 
nông nghiệp. Ngành nghề phi nông nghiệp được mở rộng, bao gồm các hoạt động kinh tế phi nông 
nghiệp như công nghiệp, thủ công nghiệp, các dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống,…

Như vậy có thể hiểu: “Làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn được cấu thành 
bởi hai yếu tố “Làng” và “Nghề”, tồn tại trong một không gian địa lý nhất định trong đó bao gồm 
nhiều hộ gia đình sinh sống bằng nghề thủ công là chính giữa họ có mối liên kết về kinh tế, xã hội 
và văn hóa”.

Thực tế hiện nay để được công nhận là làng nghề thì theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 
12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn thì làng nghề được công nhận phải 
đạt 03 tiêu chí sau:
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a) Có tối thiểu 20 % tổng số hộ trên địa bàn tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn;
b) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị 

công nhận;
c) Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định của pháp luật hiện hành.
2.1.2. Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường
Phát triển nói chung không chỉ được hiểu là việc tăng lên về số lượng mà còn liên quan mật 

thiết đến mặt chất. Phát triển là sự tồn tại của cả hai mặt lượng và chất. Theo đó, phát triển làng 
nghề được hiểu là sự tăng lên về quy mô, số lượng và chất lượng của các làng nghề. Việc tăng lên 
về số lượng các làng nghề phải gắn với việc đảm bảo chất lượng tại các làng nghề. Trong đó gia 
tăng về quy mô chính là gia tăng số lượng đơn vị kinh tế ngành nghề theo các hình thức tổ chức 
khác nhau, mở rộng quy mô sản xuất ngành nghề và sản phẩm, gia tăng của giá trị sản xuất kinh 
doanh ngành nghề của làng nghề. Gia tăng về chất lượng của làng nghề là sự gia tăng về chất lượng 
của sản phẩm làng nghề, mẫu mã sản phẩm đa dạng, phong phú; Hiệu quả của hoạt động sản xuất 
kinh doanh cũng như năng suất lao động của các làng nghề phải không ngừng tăng lên đồng thời 
nâng cao uy tín, thương hiệu của sản phẩm của làng nghề. Bên cạnh đó, phát triển làng nghề còn 
phải quan tâm đến vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường làng nghề đang là 
một trong những vấn đề báo động đối với hoạt động sản xuất tại các làng nghề hiện nay.

Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường phải đảm bảo giảm thiểu tác hại ô nhiễm 
môi trường do quá trình sản xuất kinh doanh gây ra; Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 
sửa đổi 2018. Làng nghề phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường sau:

(1) Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề;
(2) Có kết cấu hạ tầng bảo đảm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường. Cụ thể: Hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu 
thoát nước của làng nghề, không để xảy ra hiện tượng tắc nghẽn, tù đọng nước thải và ngập úng; Hệ 
thống xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm công suất xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
tương ứng đối với tổng lượng nước thải phát sinh từ làng nghề trước khi thải ra nguồn tiếp nhận; 
Điểm tập kết chất thải rắn hợp vệ sinh; Khu xử lý chất thải rắn bảo đảm quy định về quản lý chất thải 
rắn hoặc phương án vận chuyển chất thải rắn đến khu xử lý chất thải rắn nằm ngoài địa bàn.

(3) Có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường. Cụ thể: Có quyết định thành lập và quy chế 
hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành; Được trang bị phương tiện và bảo hộ lao động 
đầy đủ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu sử dụng chủ yếu phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp. Cụ thể, thu thập 

các văn bản pháp luật như Luật, Nghị định,... Trong đó, có các quy định về hành lang pháp lý để 
phát triển làng nghề, phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; Thu thập các báo cáo về tình 
hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam; Thu thập thông tin từ báo cáo tình hình phát triển làng nghề 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam để thấy được về số lượng các làng nghề tại địa 
bàn, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề tại Hà Nam. Bên cạnh đó, còn thu thập 
thông tin về lý luận về làng nghề và phát triển làng nghề từ các sách, báo, các nghiên cứu liên quan, 
internet,… Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một số phương pháp khác như phương pháp tiếp cận 
hệ thống, phương pháp thống kê mô tả và phân tích so sánh là những phương pháp cũng được sử 
dụng trong nghiên cứu. Cụ thể, hoạt động phát triển làng nghề chỉ là một trong các hoạt động phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam, hoạt động này mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

113

tuy nhiên cũng gây ra vấn đề về ô nhiễm môi trường. Vì vậy cần xem xét đến chi phí về môi trường 
mà hoạt động của các làng nghề gây ra tại địa bàn. Phương pháp thống kê mô tả được sử dụng để 
thống kê số lượng các làng nghề tại tỉnh Hà Nam, các hoạt động chủ yếu các các làng nghề thuộc 
các nhóm ngành nghề nào và tạo ra lợi ích kinh tế, số lượng việc làm như thế nào cho người dân 
địa phương. Nghiên cứu sử dụng phương pháp so sánh để so sánh sự khác nhau giữa các làng nghề 
về đặc điểm cũng như kết quả của phát triển làng nghề mang lại cho địa phương. 

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Tình hình phát triển làng nghề tại tỉnh Hà Nam
3.1.1. Về số lượng các làng nghề tại tỉnh Hà Nam 
Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện tại có 58 làng nghề đang hoạt động. Hoạt động của làng nghề 

hiện nay được chia theo 4 nhóm ngành nghề cụ thể:
(1) Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản: 18 làng nghề; 
(2) Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: 02 làng nghề; 
(3) Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí 

nhỏ: 37 làng nghề; 
(4) Sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh: 01 làng nghề.
Các làng nghề được phân bố trên địa bàn các huyện, thành phố như sau: 

Bảng 1. Số làng nghề tại tỉnh Hà Nam
STT Tên huyện, thị xã, thành phố Số làng nghề

1 Duy Tiên 06
2 Kim Bảng 04
3 Thanh Liêm 14
4 Bình Lục 09
5 Lý Nhân 22
6 Phủ Lý 03

Cộng 58
Nguồn: Báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2020

3.1.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề tại tỉnh Hà Nam
 Theo Báo cáo tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà 

Nam năm 2020 thì hoạt động sản xuất kinh doanh của các làng nghề tại tỉnh Hà Nam như sau:
Kết quả doanh thu của 58 làng nghề đạt 1.408,3 tỷ đồng/năm; thu hút tổng số 17.305 lao 

động (trong đó: Có việc làm thường xuyên 15.745 lao động, còn lại là lao động thời vụ); thu 
nhập bình quân khoảng 44,1 triệu đồng/người/năm).

Phân loại kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của 58 làng nghề cụ thể: Có 22 làng nghề 
đang hoạt động có hiệu quả, chiếm 37,93 % (đạt thu nhập bình quân từ 47 triệu đồng/người/năm 
trở lên); có 15 làng nghề đang hoạt động trung bình, chiếm 25,86 % (đạt thu nhập bình quân từ 42 
triệu đến dưới 47 triệu đồng/người/năm); có 21 làng nghề đang hoạt động khó khăn, kém hiệu quả, 
chiếm 36,21 % (đạt thu nhập bình quân dưới 42 triệu đồng/người/năm).

Tình hình các ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh làng nghề cụ thể như sau:
(1) Ngành chế biến gỗ: Có 09 làng nghề. Sản phẩm chính là đồ mộc gia dụng như giường, tủ, 

bàn ghế, cửa,... Sản phẩm làng nghề có mẫu mã đa dạng phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, 
đặc biệt là các sản phẩm được chạm khắc tinh xảo có xu hướng ngày càng phát triển, được tiêu thụ 
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trong và ngoài tỉnh. Nghề chế biến gỗ được duy trì phát triển thu hút lao động địa phương và các 
địa bàn lân cận, chủ yếu là lao động trẻ có tay nghề, tạo thu nhập ổn định cho người lao động làm 
nghề đạt từ 4,05 triệu đồng đến 6,4 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên trong quá trình sản xuất các 
làng nghề còn gặp một số khó khăn nhất định do nguồn nguyên liệu đầu vào chưa được chủ động, 
phải nhập khẩu từ nước ngoài, tốc độ phát triển của làng nghề chậm, dây chuyền thiết bị, máy móc 
được sản xuất từ Đài Loan, Trung Quốc nên giá thành cao, mức độ đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng lớn còn hạn chế, nhất là những khách hàng đòi hỏi chất lượng cao. 

(2) Ngành chế biến lương thực, thực phẩm: Có 13 làng nghề. Sản phẩm chính của các làng 
nghề là: Bánh đa nem, bún, bánh đa, bánh cuốn, miến, đậu phụ, nấu rượu,... do đặc thù là làng đa 
nghề nên ngoài nghề chính còn có một số sản phẩm phụ như dệt, may, mộc, cơ khí, vật liệu xây 
dựng,... Đây là nhóm ngành nghề hoạt động ổn định, có xu hướng phát triển, tạo công ăn việc làm, 
sử dụng nguyên liệu tại địa phương nên giá cả cạnh tranh, mang lại thu nhập cho nông hộ. Nghề 
chế biến lương thực, thực phẩm đã đem lại mức thu nhập ổn định từ 3,4 triệu đồng đến 5,2 triệu 
đồng/người/tháng. Tuy nhiên sản xuất mang tính chất nông hộ, duy trì nghề đã có từ lâu đời, tận 
dụng thời gian nông nhàn.

(3) Ngành dệt, nhuộm: Có 03 làng nghề. Sản xuất ra các sản phẩm như: Lụa, đũi, vải, khăn 
mặt, xe tơ,... Các cơ sở sản xuất trong làng nghề không ngừng đầu tư trang thiết bị, cải tiến máy 
móc hiện đại đưa vào sản xuất tạo chất lượng mẫu mã sản phẩm tốt, tiết kiệm chi phí. Nâng cao thu 
nhập cho lao động đạt từ 4 triệu đồng đến 4,8 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên làng nghề dệt lụa 
có công đoạn tẩy nhuộm đem lại giá trị kinh tế cao, nhưng phát sinh nước thải công nghiệp, gây 
ảnh hưởng lớn đến môi trường xung quanh cần phải có biện pháp xử lý triệt để.

(4) Ngành cơ khí: Có 02 làng nghề. Sản xuất ra các sản phẩm dũa, cưa,... Đây là làng nghề có 
từ lâu đời, thu hút hàng trăm lao động địa phương. Mặc dù làng nghề khá phát triển nhưng thu nhập 
của lao động làm nghề chưa cao chỉ đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng do hầu hết sản phẩm chưa 
bán trực tiếp cho người tiêu dùng mà phải thông qua doanh nghiệp thu mua khác nên vẫn bị ép giá. 
Trong quá trình sản xuất, công đoạn tôi dũa gây ô nhiễm nặng do có axit clohydric ảnh hưởng tới 
môi trường đất, nước cũng như sức khỏe người dân là rất lớn.

(5) Ngành thủ công mỹ nghệ: Có 14 làng nghề, sản xuất ra các sản phẩm mây tre đan, thêu 
ren, gốm, sừng mỹ nghệ, trống, là chăn, ga, gối, đệm, túi sách, khăn bàn, chiếu trúc,... Các làng 
nghề thêu ren, mây giang đan, sừng mỹ nghệ hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do sản xuất thủ 
công, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, khó khăn trong thị trường tiêu thụ, sản xuất chủ yếu theo 
đơn đặt hàng, cầm chừng, có nguy cơ mai một cao. Mức thu nhập của lao động nhóm ngành nghề 
thủ công mỹ nghệ đạt từ 3,1 triệu đồng đến 5,3 triệu đồng/người/tháng.

(6) Ngành sản xuất tre nứa dùng cho xây dựng, sản xuất và tiêu dùng: Có 11 làng nghề truyền 
thống. Các sản phẩm chủ yếu của các làng là thúng, rổ, sảo, nong, nia, cót, mành nứa, nón lá,... 
Đây là nhóm ngành nghề có từ lâu đời, quá trình sản xuất còn nhiều công đoạn thủ công nên năng 
suất lao động thấp. Mức thu nhập của lao động tham gia làng nghề rất thấp chỉ từ 2 triệu đồng đến 
3 triệu đồng/người/tháng.

(7) Ngành gây trồng kinh doanh sinh vật cảnh: Trên địa bàn tỉnh Hà Nam có duy nhất một 
làng nghề thôn Động Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm làm về cây cảnh, đá cảnh, là làng 
nghề hoạt động ổn định, có xu hướng phát triển do nhu cầu của thị trường ngày càng cao. Đây là 
mặt hàng tiêu thụ trong nước, tạo được việc làm, thu hút lao động địa phương, nâng cao thu nhập 
cho lao động từ 5,0 triệu đồng đến 5,5 triệu đồng/người/tháng.
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3.2. Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam 

3.2.1. Phương án bảo vệ môi trường làng nghề tại tỉnh Hà Nam
Có phương án bảo vệ môi trường làng nghề là điều kiện thứ nhất để phát triển làng nghề gắn với 

bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Hà Nam, với tổng số 58 làng nghề thì năm 2020 mới chỉ có 11 làng nghề 
đã xây dựng được phương án bảo vệ môi trường được UBND huyện phê duyệt gồm: 

Huyện Bình Lục có 04 làng nghề truyền thống: Làng nghề truyền thống sản xuất rượu Vọc 
xã Vũ Bản, Làng nghề truyền thống sừng Mỹ Nghệ Đô Hai - xã An Lão, Làng nghề truyền thống 
tre đan Gòi Thượng xã An Nội, Làng nghề truyền thống dũa cưa Đại Phu xã An Đổ.

Huyện Lý Nhân có 07 làng nghề truyền thống: Làng nghề truyền thống bánh đa nem làng 
Chều, bánh đa nem Xóm 1 và Xóm 3 Trần Xá, bánh đa nem Xóm 2 và Xóm 4 Mão Cầu, bánh đa 
nem Xóm 3 + 4 Đồng Phú (xã Nguyên Lý) xã Nguyên Lý, Làng nghề truyền thống dệt Đại Hoàng 
(xã Hòa Hậu).

Như vậy, có thể thấy tỷ lệ đáp ứng điều kiện về phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi 
trường trên khía cạnh xây dựng phương án bảo vệ môi trường mới chỉ đạt khoảng 20 %. Đây là một 
trong những vấn đề đặt ra đối với địa bàn trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt xây dựng 
phương án bảo vệ môi trường. Theo báo cáo về tình hình phát triển làng nghề công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam năm 2020 thì các làng nghề còn lại đang tích cực hoàn thiện Phương 
án bảo vệ môi trường trình UBND huyện phê duyệt theo quy định.

3.2.2. Bảo vệ môi trường làng nghề tại tỉnh Hà Nam
Để bảo vệ môi trường làng nghề tại tỉnh Hà Nam thì cần đáp ứng điều kiện về kết cấu hạ tầng 

bảo đảm thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 
Đây là điều kiện thứ hai để phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường. Các làng nghề tại Hà 
Nam nhìn chung thường có quy mô nhỏ, thiết bị sản xuất còn khá thủ công, mặt bằng sản xuất nhỏ 
hẹp. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ môi trường của các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh ở đó chưa cao. 
Từ những hạn chế nêu trên dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, sự phát triển 
của các làng nghề ảnh hưởng đến cả môi trường đất, môi trường nước và không khí. Điều này ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, sức khỏe đối với người dân trong làng nghề và người 
dân chung quanh các làng nghề tại tỉnh Hà Nam. Tại các làng nghề ở Hà Nam thải ra cả chất thải 
rắn, nước thải và khí thải. Tuy nhiên, hệ thống cơ sở hạ tầng chưa thực hiện được triệt để thu gom, 
phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, cụ thể như sau: 

(1) Về chất thải rắn: Chất thải rắn tại các làng nghề ngày càng đa dạng về thành phần như: 
Phế phẩm, vỏ bao bì đựng nguyên vật liệu, chai lọ thủy tinh, nhựa, nilon, gốm sứ, kim loại, da 
thừa,... Nhiều làng nghề xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường hoặc đốt chất thải rắn gây ô nhiễm 
môi trường đất, nước, không khí, tác động xấu tới cảnh quan. Công tác thu gom vận chuyển chất 
thải rắn được chính quyền địa phương thực hiện chưa triệt để, đáp ứng yêu cầu, quy trình bảo vệ 
môi trường.

 (2) Về nước thải: Hiện nay hầu hết các làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý 
nước thải tập trung; các cơ sở, doanh nghiệp có hệ thống xử lý nước thải chiếm tỷ lệ rất thấp; nước 
thải chưa được thu gom xử lý hoặc chưa qua xử lý đã thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm khu vực xung quanh. Đặc biệt một số làng nghề: Chế biến và 
bảo quản nông sản, dệt nhuộm, dũa cưa, làm trống có các công đoạn gây ô nhiễm môi trường cao 
như: Nước thải công đoạn chế biến nông sản; nước thải công nghiệp của công đoạn tẩy, nhuộm; 
nước thải công đoạn tôi dũa; nước thải công đoạn thuộc da,... ngoài ra còn phát tán mùi hôi tanh 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

116

ra ngoài môi trường, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Riêng có 2 làng nghề 
dệt nhuộm Đại Hoàng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đầu tư, xây dựng khu xử lý nước thải 
tẩy nhuộm tập trung, tuy nhiên mức độ xử lý nước thải còn rất hạn chế, công trình vận hành chưa 
phù hợp với quy mô sản xuất, dẫn đến tình trạng quá tải, phát tác ra ngoài môi trường gây ô nhiễm 
môi trường cao và Làng nghề dũa Đại Phu đã có biện pháp đào giếng thả vôi bột tạo môi trường 
dung hòa, tuy nhiên đây mới chỉ là biện pháp xử lý thô, hiệu quả chưa cao, chưa bền vững,... mức 
độ ảnh hưởng tới môi trường đất, nước là rất lớn.

(3) Về khí thải: Một số cơ sở sản xuất lớn trong làng nghề chế biến, sản xuất đồ gỗ đã đầu tư 
công nghệ đầu đục gỗ CNC có hệ thống máy hút bụi và phòng phun sơn PU giảm thiểu tác động 
đến môi trường; Làng nghề sừng mỹ nghệ Đô Hai một số hộ sản xuất đã đầu tư hệ thống hút bụi ở 
công đoạn mài sừng nên tác động môi trường về khí thải đã được hạn chế. Tuy nhiên các cơ sở sản 
xuất nhỏ trong làng nghề chế biến, sản xuất đồ gỗ và làng nghề sản xuất và kinh doanh cây cảnh, 
đá cảnh chưa có đủ điều kiện đầu tư công nghệ xử lý khí thải, chất thải hầu hết là thải trực tiếp ra 
ngoài, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, ngoài ra còn tạo tiếng ồn nhất là vào các giờ cao điểm 
ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường xung quanh khu dân cư.

3.2.3. Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường
Hiện tại về tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường ở Hà Nam mới chỉ có một số ít các làng 

nghề có quyết định thành lập và quy chế hoạt động do UBND một số xã ban hành chẳng hạn như 
Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề tại làng nghề truyền thống sản xuất rượu Vọc xã 
Vũ Bản, làng nghề truyền thống dệt Đại Hoàng. Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề 
được thành lập và hoạt động theo quy chế do UBND cấp xã ban hành có trách nhiệm: Tham gia 
quản lý, vận hành, duy tu, cải tạo các công trình thuộc hạ tầng bảo vệ môi trường của làng nghề 
theo phân công của UBND cấp xã; phổ biến, theo dõi, đôn đốc các cơ sở, hộ gia đình sản xuất 
trong làng nghề thực hiện các quy định bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện 
phương án bảo vệ môi trường làng nghề; hương ước, quy ước có nội dung bảo vệ môi trường; 
tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục, thói quen mất vệ sinh, có hại cho môi trường; 
tham gia kiểm tra việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của cơ sở trong làng nghề khi được 
cơ quan có thẩm quyền yêu cầu,… Đây là một trong những điều kiện để phát triển làng nghề gắn 
với bảo vệ môi trường mà trong thời gian tới địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa. Tại Hà Nam đã 
triển khai phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình của tỉnh xây dựng chương trình “Thương hiệu 
vì môi trường” nhằm tuyên truyền nâng cao công tác xây dựng thương hiệu gắn với bảo vệ môi 
trường làng nghề.

3.3. Đánh giá chung về phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam

3.3.1. Kết quả đạt được
Phát triển làng nghề tại tỉnh Hà Nam đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các cấp 

ủy Đảng, Chính quyền và sự tham gia tích cực của các cơ sở làng nghề; công tác tuyên truyền, 
bảo tồn và phát triển làng nghề được triển khai sâu rộng tới quần chúng nhân dân. UBND tỉnh ban 
hành cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống nhằm 
duy trì, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Chương trình khuyến công Quốc 
gia đã tạo điều kiện hỗ trợ khoa học kỹ thuật cho một số cơ sở làng nghề tạo điều kiện thúc đẩy 
làng nghề phát triển; công tác chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn thực hiện được quan tâm tạo sự thống 
nhất trong nhận thức và hành động từ tỉnh đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường 
qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế ở cấp cơ sở để hướng dẫn khắc phục; một số sản 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

117

phẩm làng nghề đã sử dụng tem truy xuất nguồn gốc và được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 
tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị chất lượng, tạo niềm tin sản phẩm trên thị trường, đáp 
ứng nhu cầu của thị trường. Phát triển làng nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Hà Nam 
theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao 
động nông thôn; cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống khu vực nông thôn, góp phần xoá đói 
giảm nghèo.

Phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại tỉnh Hà Nam đã bước đầu đạt được những 
kết quả nhất định. Công tác tập huấn, tuyên truyền về chủ trương, cơ chế chính sách và bảo vệ 
môi trường cho các làng nghề được quan tâm giúp cho việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá 
trị văn hóa truyền thống của các làng nghề. Việc nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất 
thân thiện với môi trường, một số ngành nghề sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ của địa phương, 
hạ giá thành sản phẩm, phong phú về mẫu mã, đạt yêu cầu chất lượng được người tiêu dùng tin 
tưởng, sản phẩm thân thiện với môi trường; Một số làng nghề tại Hà Nam đã có phương án bảo vệ 
môi trường làng nghề, góp phần cải thiện môi trường làng nghề nói chung và môi trường tại địa 
phương nói riêng. 

Các làng nghề đã xây dựng 1 đến 2 điểm trung chuyển rác thải và ký kết hợp đồng với các 
đơn vị thu gom và xử lý; thành lập các tổ thu gom rác thải và duy trì việc thu gom rác thải, vận 
chuyển tới các điểm trung chuyển; các chất thải được phân loại tại điểm trung chuyển để xử lí; các 
hộ làm nghề ký cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng các hương ước, quy ước để mọi người cùng 
tham gia. 

Tại một số làng nghề đã có tổ chức tự quản bảo vệ môi trường, được trang bị một số phương 
tiện và bảo hộ lao động. 

3.3.2. Tồn tại, hạn chế
Các cơ sở sản xuất trong làng nghề chủ yếu là nông hộ, chất lượng không đồng đều, quy mô 

nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong các khu dân cư, thiếu thông tin thị trường, thiết bị công nghệ sản xuất lạc 
hậu, năng lực trình độ tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh cũng còn yếu, thiếu vốn, thiếu tính liên 
kết và hợp tác trong sản xuất nên việc đầu tư đồng bộ mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn hạn 
chế. Hầu hết sản phẩm làng nghề chưa có thương hiệu; công tác đào tạo nghề cho lao động trong 
các làng nghề còn hạn chế, chưa chú trọng nâng cao tay nghề, công nhận nghệ nhân, thợ giỏi; vốn 
hỗ trợ của Nhà nước rất hạn chế; đầu ra cho sản phẩm hiện nay còn chưa ổn định, chưa ký được 
nhiều hợp đồng với các cơ sở thu mua sản phẩm, còn phụ thuộc nhiều vào thị trường tự do nên ảnh 
hưởng đến tốc độ phát triển của làng nghề.

Công tác xây dựng phương án bảo vệ môi trường theo quy định còn chậm; việc tổng hợp báo 
cáo theo quy định tại một số địa phương chưa kịp thời, phản ánh chưa đầy đủ những khó khăn của 
địa phương, chất lượng báo cáo chưa cao.

Công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề chưa triệt để, tình trạng xả thải ra hệ 
thống tiêu nước chung ở một số địa phương gây ô nhiễm môi trường vẫn còn, cơ sở hạ tầng làng 
nghề chưa được đầu tư đồng bộ. Mức độ thu gom và xử lý mới dừng ở rác thải, chất thải thông 
thường, việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung rất hạn chế, chưa có biện pháp 
triệt để xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường mới được triển khai ở một số làng nghề. Trang bị 
phương tiện và bảo hộ còn chưa đầy đủ. 
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4. Kết luận và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi 
trường tại tỉnh Hà Nam

4.1. Kết luận

Phát triển làng nghề tại tỉnh Hà Nam đã góp phần tạo việc làm và gia tăng thu nhập cho 
người dân, thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế tại địa phương. Vấn đề về bảo vệ môi trường trong 
quá trình phát triển làng nghề đã được địa phương quan tâm và bắt đầu thực hiện. Địa phương đã 
bước đầu thực hiện đáp ứng được điều kiện về bảo vệ môi trường như: Đã có phương án bảo vệ 
môi trường làng nghề ở một số làng nghề. Tuy nhiên, số làng nghề có phương án bảo vệ môi trường 
chỉ chiếm chưa đến một nửa tổng số làng nghề; triển khai xây dựng một số kết cấu hạ tầng bảo đảm 
thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Tuy nhiên 
còn công tác xử lý ô nhiễm môi trường còn chưa triệt để, chưa thực sự hiệu quả; chỉ mới có ít một 
số địa phương trong tỉnh đã có tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường tại các làng nghề. 

4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường tại 
tỉnh Hà Nam

(1) Về cơ chế, chính sách:
Tỉnh Hà Nam cần tiếp tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục về môi 
trường; theo dõi và xác định các làng nghề ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý; kiểm tra, giám sát 
tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật và xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường tại làng nghề; 
nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến công nghệ xử lý môi trường phù hợp với làng nghề.

Tiếp tục triển khai đến các địa phương có làng nghề trong tỉnh tiếp tục hoàn thiện phương 
án bảo vệ môi trường làng nghề. 

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cụm, điểm công nghiệp tập trung. Xây dựng và 
triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề, làng nghề.

Điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi tội phạm về bảo vệ môi trường tại các 
làng nghề.

Quản lý các công nghệ sản xuất nhằm hạn chế việc đưa công nghệ cũ, lạc hậu vào làng nghề 
và khu vực dân cư nông thôn gây ô nhiễm môi trường.

Quản lý nhà nước đối với làng nghề và các đối tượng sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong 
khu vực dân cư nông thôn.

(2) Về tuyên truyền, nâng cao nhận thức:
Tuyên truyền để người dân tích cực tham gia vào tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường tại 

các làng nghề chưa có. Đồng thời cần trang bị phương tiện và bảo hộ lao động đầy đủ.
Tăng cường giáo dục và tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. 
Tạo cơ chế khuyến khích cộng đồng làng nghề tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và khắc 
phục ô nhiễm, suy thoái môi trường.

(3) Triển khai xây dựng, thực hiện quy hoạch, di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất:
Quy hoạch tập trung theo cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề: Quy hoạch cơ sở hạ tầng 

đồng bộ bao gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, thông tin liên lạc, hệ thống 
thu gom và xử lý chất thải. Quy hoạch khu sản xuất phù hợp với đặc thù loại hình làng nghề.
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Quy hoạch phân tán: Quy hoạch này cần phải tổ chức bố trí không gian nhằm cải thiện điều 
kiện sản xuất và vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi nới, xây nhà 
cao tầng,... lưu giữ nét cổ truyền, văn hóa của làng nghề để kết hợp với phát triển du lịch.

Quy hoạch phân tán kết hợp tập trung: Di dời các công đoạn gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng như công đoạn tẩy, nhuộm,... vào cụm tiểu thủ công nghiệp - làng nghề.

(4) Giải pháp về tài chính:
Các sở, ban, ngành liên quan xem xét, phân bố kinh phí sự nghiệp môi trường, sự nghiệp 

kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn đầu tư khác cho công tác bảo vệ môi 
trường, khắc phục, xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề. 

(5) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ:
Tăng cường kiểm soát công nghệ cũ, công nghệ lạc hậu tại các làng nghề ô nhiễm môi trường 

hiện nay.
Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sạch, công nghệ xử lý chất thải cho các cơ sở 

sản xuất quy mô nhỏ theo hướng vận hành đơn giản, ổn định, tiết kiệm chi phí và xử lý ô nhiễm 
môi trường đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ sản xuất, nghiên cứu, ứng dụng nguyên liệu, thiết bị, công 
nghệ, mô hình, phương thức sản xuất thân thiện với môi trường.

(6) Thực hiện lồng ghép chương trình bảo vệ môi trường làng nghề vào các chương trình, 
đề án, quy hoạch có liên quan. Cụ thể, cần lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới; 
chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình về giảm nghèo bền vững 
để hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề sản xuất và xây dựng, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng bảo vệ môi 
trường làng nghề như hệ thống tiêu thoát nước, các điểm thu gom, xử lý chất thải.
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NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VIÊN NÉN PHÂN HỮU CƠ CHẬM TAN 
TRÊN CƠ SỞ PHÂN TRÙN QUẾ VÀ PHỤ GIA KẾT DÍNH 

CÓ NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN
 Vũ Thị Thu Hà

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Phân trùn quế viên nén tan chậm là loại phân được rất nhiều người chơi lan ưa chuộng. Việc 

lựa chọn lượng phụ gia thân thiện với tỷ lệ thích hợp để đưa vào phân trùn nguyên liệu và nghiên 
cứu sự khó vỡ và nhả chậm NPK của viên phân là rất quan trọng. Trong bài nghiên cứu này, tác giả 
đã nghiên cứu lựa chọn, khảo sát các tỷ lệ phụ gia kết dính có nguồn gốc tự nhiên để chế tạo viên 
nén phân trùn quế và nghiên cứu sự nhả chậm NPK của phân viên nén trùn quế.

Từ khóa: Phân hữu cơ chậm tan; Phân trùn quế; Phụ gia kết dính nguồn gốc thiên nhiên.
Abstract

Research for producing slow - releasing organic fertilizer tablets on the basis of Vermicompost 
and adhesives natural 

The slow - releasing pellets of vermicompost are a type of fertilizer that is favored by 
many orchid growers. It is very important to choose the right amount of friendly additive with 
the appropriate ratio to put into the vermicompost raw material and to study the fragility and 
slow release of NPK pellets. In this study, we have researched, selected, investigated the ratio of 
binder additives of adhesives natural to make vermicompost pellets and studied of the slow release 
process of NPK of the pellets.

Key words: Slow - releasing organic fertilizer; Vermicompost; Adhesives natural. 

1. Đặt vấn đề

Trên thị trường phân bón cho Lan hiện nay, có rất nhiều loại phân khác nhau, từ phân bón 
lá, phân bón gốc tan nhanh hay phân bón chậm tan. Trong số đó, phân trùn quế viên nén tan chậm 
là loại phân được rất nhiều người chơi Lan ưa chuộng. Nhu cầu sử dụng phân trùn quế đang ngày 
càng tăng, trong đó có họ Lan và đặc biệt là các dòng Lan đột biến (Var). Ở Việt Nam cũng như 
trên thế giới chưa thấy nghiên cứu cụ thể nào về chế tạo viên phân trùn quế khó vỡ và nhả chậm 
dinh dưỡng phù hợp với yêu cầu sử dụng cho cây Lan Var. Vì những lý do trên, chúng tôi nhận thấy việc 

lựa chọn lượng phụ gia thân thiện với tỷ lệ thích hợp để đưa vào phân trùn nguyên liệu và nghiên 
cứu sự khó vỡ và nhả chậm NPK của viên phân là rất quan trọng. 

2. Thực nghiệm

2.1. Hóa chất, thiết bị

Các hóa chất được cung cấp bởi Trung Quốc; phân trùn quế nguyên chất (nuôi từ trùn đỏ, 
thức ăn phân bò sữa), độ ẩm 68 %; phân NPK Đầu Trâu; bột đá cung cấp khoáng TT1 có thành 
phần: 3CaO.SiO2 (60 - 65 %); 2CaO.SiO2 (20 - 25 %); chất ổn định gelatin (GE); bột cây Bời lời 
(TP1).

Thiết bị phân tích Kjeldahl (Velp, Ý); máy đo quang UV - Vis (Mỹ); máy ép viên cám nổi 
3A15 kW (Việt Nam).
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2.2. Chế tạo viên nén phân hữu cơ chậm tan trên cơ sở phân trùn quế

Bảng 1. Thành phần tổng hợp mẫu

Tên thành phần Hàm lượng % trên khối 
lượng phân trùn quế Khối lượng (gam)

Phân trùn quế tươi (độ ẩm 68 %) 500
Phân NPK Đầu Trâu 5 25
Bột đá TT1 2 10
Chất ổn đinh (GE, TP1) 0,5 - 2,5 2,5 - 12,5

Chuẩn bị thành phần nguyên liệu đã nêu trên với khối lượng tương ứng, trộn đều hỗn hợp 4 
thành phần trên. Đặc biệt với mẫu sử dụng gelatin ta phải đun sôi nhẹ hòa tan genatin với 10 ml. 
Sau đó, nén hỗn hợp sau trộn và ép thành viên có đường kính và độ dài từ 0,8 - 1 cm. 

Phân bón sau khi nén được phơi khô không khí 2 ngày tránh ánh nắng trực tiếp, đặt nơi khô 
ráo, thoáng mát hoặc sấy trong tủ sấy ở 50 0C trong vòng 3 tiếng để loại bỏ độ ẩm ngoài, tránh gây 
mốc cho viên phân. Phân có hàm lượng ẩm dưới 10 %. Bảo quản thành phẩm trong túi zíp để thực 
hiện việc khảo sát, nghiên cứu và lưu mẫu.

2.3. Chuẩn bị mẫu

Mẫu sau khi chế tạo: Sấy khô mẫu ở nhiệt độ 70 0C; nghiền mịn mẫu khô qua rây 2 mm; cân 
2,002 g làm mẫu phân tích.

Mẫu ngâm để nghiên cứu: Cân mẫu rồi chuyển vào trong cốc thủy tinh đậy kín chứa 100 ml 
nước cất sau đó để trong tủ ổn định nhiệt ở 25 0C. Ngâm mẫu và chiết lấy 100 ml dung dịch sau 7 
ngày. Quy trình này được lặp lại ở mốc thời gian 14 ngày, 21 ngày. Khối lượng các mẫu được ghi 
trong Bảng 2 dưới đây.

Bảng 2. Khối lượng mẫu thí nghiệm (gam)

STT Tên mẫu Khối lượng (g) STT Tên mẫu Khối lượng (g)
1 TP1 0,5 % 5,1543 7 GE 0,5 % 3,3478
2 TP1 1,0 % 5,4499 8 GE 1,0 % 3,1652
3 TP1 1,5 % 3,3225 9 GE 1,5 % 3,1337
4 TP1 2,0 4,1717 10 GE 2,0 3,3589
5 TP1 2,5 % 3,8983 11 GE 2,5 % 4,4538
6 Không CPG 5,9410 12 Không TT1, CPG 5,1020

2.4. Nghiên cứu quá trình nhả chậm NPK của phân viên nén trùn quế

Xác định độ ẩm; Nghiên cứu quá trình nhả Nitơ và photpho của viên phân trùn quế trong 
nước theo các TCVN [1 - 5].

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Trực quan về trạng thái phân bón trong thời gian khảo sát 

Về cơ bản, phân cùng các thành phần phụ gia khác đã được kết dính lại tốt với nhau, không 
có tình trạng rời rạc, bên trong phân thì vẫn giữ được độ ẩm nhất định. Trong các khoảng thời gian 
ngâm mẫu từ 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, kết quả cho thấy rằng, viên phân tổng hợp đạt trạng thái tối 
ưu về độ bền kết dính, không có bụi, nứt vỡ trong quá trình ngâm hoặc tưới bón. 
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Hình 1: Hình ảnh trực quan của viên phân trùn quế sau khi được tổng hợp

3.2. Kết quả xác định độ ẩm trong mẫu phân trùn quế sau khi tổng hợp

Hình 2: Biểu đồ thể hiện kết quả xác định độ ẩm trong mẫu phân trùn quế

Độ ẩm là một trong những yếu tố cần thiết cho hoạt động của vi sinh vật. Hình 2 cho thấy độ 
ẩm của 8 mẫu phân bón đều đạt dưới 10 % (< 10 % là điều kiện mà nấm mốc không hoạt động). 
Sự chênh lệch về độ ẩm của các mẫu phân bón gần như tương đương nhau. 

3.3. Kết quả xác định hàm lượng Nito, Photpho (N, P) tổng trong mẫu phân trùn quế sau 
khi tổng hợp

Bảng 3. Kết quả hàm lượng N, P tổng trong mẫu thử
Chỉ tiêu Khối lượng mẫu cân m (g) Hàm lượng (%)
Nitơ tổng 2,002 5,060

Photpho tổng 2,002 6,021
Hàm lượng nitơ tổng và phốt pho tổng tăng lên nhiều so với mẫu mới chế tạo vì mẫu được 

làm khô với độ ẩm dưới 10 %.

3.4. Nghiên cứu quá trình nhả Nitơ của viên phân trùn quế trong nước

Kết quả cho thấy rằng, trong môi trường nước sự giải phóng N của các mẫu thấp nhất là 
1,060 % (mẫu GE 2,5 %) và cao nhất là 1,742 % (mẫu TP1 2,5 %) trong 7 ngày đầu tiên. Mặt khác, 
sự nhả chậm N đã tăng dần theo hàm lượng chất kết dính trong các mẫu phân TP1 2,5 % và GE 2,5 
% và có sự khác biệt rõ ràng so với 2 mẫu so sánh không TT1, không chất phụ gia. Việc bổ sung 
phân bón NPK đã làm tăng hàm lượng N trong viên phân trùn quế qua đó cho kết quả hàm lượng 
nhả N cao hơn. Ngoài ra chất phụ gia và TT1 đã đóng vai trò kết dính giữ cho viên phân có độ nhả 
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chậm nhất định. Từ kết quả này, ta tập trung khảo sát tổng % N nhả của các mẫu phân TP1 2,5 % 
và GE 2,5 % với các mẫu so sánh trong khoảng thời gian 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày.

Hình 3: Đặc tính nhả N của các mẫu trong nước trong thời gian 7 ngày

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 Ngày 7 Ngày 14 Ngày 21 Ngày

%
N

 n
hả

Thời gian ( ngày)GE 2,5% TP1 2,5% Không TT1, CPG Không CPG

Hình 4: Đặc tính nhả N của các mẫu phân trong nước
Kết quả khảo sát cho thấy, phần N còn lại trong các mẫu phân trên được giải phóng trong một 

khoảng thời gian dài hơn 21 ngày, đặc biệt tốc độ nhả N nhanh trong 7 ngày đầu tiên, những ngày 
tiếp theo sự nhả N diễn ra chậm hơn và giảm dần theo từng ngày. Mẫu phân viên ném trùn quế TP1 
2,5 % có thời gian nhả chậm nhất. Như vậy, qua thực nghiệm ta có thể thấy mẫu phân TP1 2,5 % 
là mẫu phân cho kết quả tối ưu về khả năng nhả chậm N.

3.5. Nghiên cứu quá trình nhả Photpho của viên trùn quế trong nước 

Hình 5: Biểu đồ hàm lượng % P tổng nhả trong 7 ngày
Từ kết quả trên ta có thể thấy rằng hàm lượng % P nhả tất cả các mẫu đạt trên 9 % tại 7 ngày 

đầu. Mẫu có hàm lượng % P nhả cao nhất là Không TT1, không chất phụ gia (12,005 %) và Không 
chất phụ gia (11,75 %). Dựa trên cơ sở đó ta lựa chọn khảo sát các mẫu GE và TP1 có nồng độ từ 
2,5 % với các mẫu so sánh trong 14 ngày, 21 ngày tiếp theo.
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Hình 6: Đặc tính nhả P của các mẫu phân trong nước
Kết quả khảo sát cho thấy, hàm lượng P nhả đều trong 3 tuần khảo sát trung bình trên  

7 - 12 % mỗi tuần. Ngoài ra mẫu viên phân không chứa TT1, không chứa chất phụ gia có tốc 
độ nhả P nhanh nhất (35,829 %/ 21 ngày) và nhả chậm nhất vẫn là mẫu viên phân TP1 2,5 %  
(25,197 %/ 21 ngày). Từ đó cho thấy rằng chất kết dính mới có làm tăng sự nhả chậm của viên 
phân bón. Dự đoán kết quả cho thấy mẫu phân giải phóng trên 80 % photpho ở tuần thứ 10 tức từ 
2 - 3 tháng. Như vậy, có thể thấy mẫu TP1 2,5 % là mẫu phân cho kết quả tối ưu về khả năng nhả 
chậm P.

4. Kết luận 
Đã nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện chế tạo viên nén phân trùn quế với thành phần như sau: 

81,5 % phân trùn quế nguyên chất (độ ẩm 68 %); 2,5 % phụ gia kết dính có nguồn gốc tự nhiên 
TP1; 5 % NPK; 2 % khoáng TT1.

Đã xác định được hàm lượng N, P trong viên nén phân trùn quế sau khi chế tạo là  
5,060 % N và 6,021 % P.

Đã khảo sát được sự nhả chậm của N và P của các mẫu viên nén phân trùn quế trong môi 
trường nước ở điều kiện nhiệt độ phòng tại thời khảo sát và thấy được sự nhả chậm N, P vượt 
trội của các mẫu phân TP1 2,5 % và GE 2,5 %. Với mẫu chứa TP1 2,5 % thời gian nhả chậm đạt:  
1,75 % N trên 5,06 % N tổng và 25,194 % P trên 100 % P trong 21 ngày.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI PHÂN 
HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

TẠI TỈNH THANH HÓA
Lê Anh Tài

Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa 
Tóm tắt
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường và trong dạy - học - kiểm tra - đánh 

giá, trong nghiên cứu khoa học là điều cốt yếu cần phải được thực hiện. Trong bối cảnh cuộc Cách 
mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ không chỉ trên thế giới mà ngay cả trong nước, trước yêu cầu của 
thực tiễn ngày càng cao và chính các lợi ích mà các giải pháp công nghệ thông tin đem lại đã cho 
thấy lý do cần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường đại học nói chung 
và Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng. 
Bài viết giới thiệu một số kết quả đạt được và những hạn chế trong công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý đào tạo ở Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại 
tỉnh Thanh Hóa, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin tại Phân hiệu.

Từ khóa: Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa; 
Quản lý đào tạo; Ứng dụng công nghệ thông tin.

Abstract
Some solutions to enhance the efficiency of information technology application in 

training management at the Ha Noi University of Natural Resources and Environment                                
in Thanh Hoa Campus

In scientific research is the essential thing that needs to be done. In the context of the 4.0 
revolution that is taking place strongly not only in the world but also in the country, in the face 
of increasing practical requirements and the benefits that IT solutions bring, it shows the reason 
why it is necessary. accelerate the application of IT in universities in general and the Hanoi 
University of Natural Resources and Environment in Thanh Hoa Campus in particular. The article 
introduces some achieved results and limitations in the application of IT in training management 
at the Hanoi University of Natural Resources and Environment in Thanh Hoa Campus, thereby 
proposing proposed some solutions to further promote the application of IT at the Campus.

Keywords: Ha Noi University of Natural Resources and Environment in Thanh Hoa 
Campus; Training management; Information technology applications

1. Đặt vấn đề

Trước sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ gắn liền với việc ứng dụng các 
thành tựu như: Kết nối vạn vật, thực tế ảo, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo,… công tác quản lý đào tạo 
(QLĐT) tại các cơ sở đào tạo Đại trở nên toàn diện, khoa học, minh bạch hơn. Việc ứng dụng tiến 
bộ mới về CNTT vào hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo tại các trường đại học cho phép bao 
quát được toàn bộ hoạt động của trường một cách kịp thời, chính xác; Giúp cán bộ lãnh đạo, quản 
lý nắm bắt đầy đủ, chi tiết, chính xác mọi thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào với đối 
tượng được quản lý; Tiết kiệm thời gian, nhân lực và vật lực, đồng thời giảm thiểu những phiền hà, 
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
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Tại Quyết định số 189/QĐ - BGDĐT ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc thành lập Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa trên 
cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung. Phân hiệu thuộc sự quản lý 
của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu là đào tạo 
cán bộ trình độ đại học và cao hơn, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, thực 
hiện các dịch vụ liên kết đào tạo, bồi dưỡng,… quản lý người học. Ngay từ khi thành lập, Phân hiệu 
đã được trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý và tổ chức đào tạo 
các ngành nghề mà Nhà trường được phép đào tạo với thế mạnh về các ngành thuộc lĩnh vực Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quản lý, có sứ mạng góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, đào 
tạo nguồn nhân lực có trình độ và năng lực tác nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế. Đến nay, sau gần 04 năm đi vào hoạt động, Phân 
hiệu đã có nhiều sự chuyển biến trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành và tổ chức quá 
trình đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên công tác quản trị Nhà 
trường và quản lý đào tạo trên nền tảng CNTT còn nhiều hạn chế, bất cập. Do đó, để đẩy mạnh công 
tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác QLĐT của Phân hiệu cần phải có những giải pháp được xây 
dựng đồng bộ, tập trung và hiệu quả hơn mới đáp ứng yêu cầu đặt ra.

2. Thực trạng công tác ứng dụng CNTT trong QLĐT tại Phân hiệu Thanh Hóa

2.1. Kết quả đạt được 

Để đánh giá được thực trạng ứng dụng CNTT trong QLĐT tại Phân hiệu, chúng tôi đã tiến 
hành khảo sát việc đầu tư cơ sở vật chất giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, lấy ý kiến của cán 
bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên của Phân hiệu ứng dụng CNTT trong quản lý điều 
hành, giảng dạy và học tập trong thời gian qua. Kết quả khảo sát được thể hiện ở những mặt sau:

2.1.1. Quản lý việc thực hiện chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, hoạt động dạy học, quản 
lý việc kiểm tra, đánh giá, hoạt động khoa học công nghệ và chuyển giao

Đa số công tác về QLĐT được đánh giá ở mức khá, phù hợp, cần thiết. Phân hiệu đã tổ chức 
thực hiện tốt các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đã tổ chức thực hiện phần mềm 
quản lý đào tạo, phần mềm tuyển sinh trong công tác quản lý. Thực hiện giảng dạy online trên các 
phần mềm giảng dạy trực tuyến và tổ chức thi trực tuyến bước đầu đã thu được những kết quả nhất 
định. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã có nhiều khởi sắc. Đã có nhiều 
đề tài các cấp, bài báo được tổ chức thực hiện, nghiệm thu và quản lý bài bản đúng theo quy định. 
Công tác quản lý sinh viên bước đầu đã được thực hiện trên các phần mềm quản lý đảm bảo yêu 
cầu và đúng quy định của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hoạt động đảm bảo 
chất lượng giáo dục luôn duy trì và được thực hiện bài bản.

2.1.2. Quản lý đội ngũ viên chức và người lao động
Đội ngũ giảng viên là chủ thể, nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, dịch vụ sự phát triển của Nhà trường.
Tổng số giảng viên của Phân hiệu có 60 người, chia ra như sau [1]:

TT Chỉ số Thời điểm tháng 6/2021
 Giảng viên cơ hữu 60

Học hàm  
1 Giáo sư 0
2 Phó giáo sư 01
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TT Chỉ số Thời điểm tháng 6/2021
Học vị  

1 Tiến sĩ (bao gồm GS, PGS) 04
2 Nghiên cứu sinh 03
3 Thạc sĩ 51
4 Khác 02

 Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, 
có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện và bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năng lực sư phạm của phần lớn nhà giáo được 
nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục

Từ khi được thành lập đến nay, Phân hiệu luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội 
ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
Hàng năm giảng viên được tham gia các lớp tập huấn về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, 
tập huấn về đổi mới chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng 
nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học,… Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng đào 
tạo đại học tại Phân hiệu.

Đội ngũ viên chức và người lao động trong Phân hiệu được bố trí, sắp xếp tương đối hợp 
lý đáp ứng được các nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý hồ sơ cán bộ được thực hiện nghiêm túc, 
đúng quy định, từng bước số hóa dữ liệu hồ sơ nhằm đảm bảo công tác khai thác dữ liệu và lưu 
trữ thông tin

2.1.3. Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập
Cơ sở vật chất có vai trò vô cùng quan trọng làm nên sự thành công trong hoạt động dạy và 

học. Có thể nói cơ sở vật chất là một bộ phận của nội dung và phương pháp dạy học, giúp đảm bảo 
hoạt động dạy và học, đảm bảo chất lượng kiến thức, thể hiện tường minh phương pháp làm việc, 
giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng, cho phép đa dạng hoá các loại hình dạy học. Giáo dục và Đào 
tạo muốn phát triển tốt thì đòi hỏi phải phát triển cơ sở vật chất cả về chất và lượng. Trong báo cáo 
của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XI [2] có đoạn: “Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường, lớp học, sân chơi, 
bãi tập, máy tính nối mạng internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện,...”. Với tinh thần 
nghị quyết của Đảng, Nhà nước và yêu cầu cấp bách về chất lượng giáo dục đào tạo không cho phép 
kéo dài tình trạng cơ sở vật chất nghèo nàn mà phải bằng mọi cách xây dựng và tăng cường cơ sở vật 
chất trường học trở thành một hệ thống hữu hiệu, phục vụ tốt công tác dạy và học.

Phân hiệu có địa chỉ tại số 4, đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa. Cơ sở vật chất Phân hiệu hiện có [1]: 4,5 ha khuôn viên; 1.701 m2 phòng học; 243 m2 phòng 
chức năng; 145 m2 phòng thí nghiệm và 317 m2 phòng thực hành được trang bị đủ các thiết bị thí 
nghiệm thực hành; 128 m2 thư viện, khu ký túc xá, nhà làm việc của giảng viên, nhà ăn, nhà trạm 
xá, sân giáo dục thể chất,...

Phân khu chức năng tại Phân hiệu bao gồm: Khu Hiệu bộ, giảng đường lớp học, sân chơi, ký 
túc xá sinh viên,... đảm bảo cho hoạt động học tập và giải trí của giảng viên và sinh viên; Phòng 
thực hành, thí nghiệm và thư viện; Thiết bị phục vụ giảng dạy và hoạt động của bộ máy gồm: Thiết 
bị công nghệ thông tin, thiết bị phục vụ giảng dạy và làm việc, phòng học máy tính, phòng học 
ngoại ngữ,… hệ thống mạng Internet.

Nhìn chung, cơ chế quản lý tập trung, thống nhất, đồng bộ được thực hiện nghiêm túc trong 
toàn Phân hiệu, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước. Công tác QLĐT về ưu điểm được đánh 
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giá khá tốt. Vì vậy, công tác này cần phải có những biện pháp hợp lý để duy trì, phát triển và hỗ 
trợ các mặt còn hạn chế trong từng giai đoạn phát triển đào tạo của Phân hiệu, đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục đại học, nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

2.2. Một số tồn tại, hạn chế 

Là Phân hiệu trường Đại học được nâng cấp từ nền tảng trường Cao đẳng, sau 04 năm đi vào 
hoạt động, về cơ bản hệ thống phòng làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm cũng như hệ thống 
thư viện của Phân hiệu vẫn đang được sử dụng cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Tài nguyên và 
Môi trường miền Trung mà chưa có sự bổ sung gì thêm. Thiết bị, máy móc phục vụ công tác quản 
lý, điều hành, phục vụ giảng dạy đều đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Hệ thống mạng LAN xuống 
cấp không được bảo trì, sửa chữa, hệ thống Wifi tuy đã phủ kín toàn Phân hiệu tuy nhiên chưa đủ 
mạnh và thông suốt trong quá trình làm việc. Việc đầu tư thiết bị về công nghệ thông tin, máy móc 
còn hạn chế nên thiếu thiết bị thực tập, thực hành, thí nghiệm.

Phân hiệu có đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động chất lượng, nhiệt tình và tâm 
huyết về giáo dục. Tuy nhiên, đội ngũ giảng viên hiện nay có hạn chế là do chuyển từ giảng dạy 
cao đẳng sang giảng dạy đại học nên còn nhiều bỡ ngỡ chưa đáp ứng được hết các yêu cầu về giảng 
dạy đại học. Việc tiếp cận các phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học còn chậm. Lực lượng 
giảng viên có học vị Tiến sĩ còn ít chưa đáp ứng được yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học. 
Phân hiệu chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cụ thể để phát triển về quy mô đào tạo và 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. 

Phương thức tuyển sinh của Phân hiệu được thực hiện theo phương thức tuyển sinh của 
trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mặc dù Phân hiệu đã tích cực, chủ động với 
nhiều hình thức tiếp cận người học nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan mà số 
lượng tuyển sinh hằng năm được ít, chất lượng đầu vào thấp.

Việc tổ chức các hoạt động trực tuyến mới chỉ tập trung vào: Hội họp trực tuyến, giảng dạy 
trực tuyến, thi trực tuyến. Tuy nhiên các hoạt động này cũng chưa được tổ chức thường xuyên mà 
chỉ mang tính chất thời vụ.

Mặc dù chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt theo tín chỉ, 
song phương thức tổ chức đào tạo ở Phân hiệu vẫn còn thiên về niên chế có kết hợp với học phần, 
chưa phát huy đúng yêu cầu của chương trình do gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng 
viên và chưa quản lý, đánh giá khâu tự học của sinh viên. 

Thư viện của Phân hiệu còn thiếu nhiều đầu sách chuyên môn, tham khảo, không có tài liệu 
điện tử của giảng viên và sinh viên tham khảo, số lượng máy tính còn ít và hư hỏng nhiều. 

Giảng viên mặc dù đã ứng dụng phần mềm tin học vào hỗ trợ giảng dạy, tuy nhiên việc soạn 
thảo bài giảng chiếu chép thay cho đọc chép vẫn diễn ra hàng ngày. Phân hiệu chậm đổi mới công 
tác hành chính thông qua giao dịch cổng điện tử, việc triển khai xây dựng thông tin, tài liệu điện 
tử về dạy học chậm nên khai thác thông tin trên đó rất hạn chế, chủ yếu là sử dụng chức năng tìm 
kiếm thông tin và đọc tài liệu trên Internet. 

Để đáp ứng được nhu cầu đổi mới thì phát huy việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản 
lý điều hành tại Phân hiệu được xem như một phương tiện hữu ích và hiệu quả, nhằm tăng cường 
nội lực, tính chủ động của các đơn vị, góp phần hiện đại hóa giáo dục - đào tạo. Tuy nhiên vẫn còn 
những hạn chế trong ứng dụng CNTT vào công tác QLĐT do việc ứng dụng CNTT chỉ thực sự có 
hiệu quả khi cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm phát triển song hành cùng chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực và sự hỗ trợ của cơ chế, chính sách cũng như các quy định cho ứng dụng CNTT.
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3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong QLĐT tại Phân 
hiệu Thanh Hóa

Để thực hiện mục tiêu đề ra trong Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” [3] của Chính phủ đáp ứng mục 
tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2025. Đồng thời, CNTT phải 
trở thành động lực đổi mới quản lý, nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá trong giáo 
dục và đào tạo. Từ thực tiễn quản lý, tổ chức đào tạo trong những năm qua, để nâng cao năng lực 
ứng dụng CNTT trong QLĐT Phân hiệu cần tổ chức thực hiện một số giải pháp căn cơ sau:

3.1. Về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ
Phối hợp với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rà soát lại chương trình đào 

tạo, tham khảo ý kiến của các giảng viên có kinh nghiệm, từ đó điều chỉnh, bổ sung theo hướng 
tăng cường các môn học cần thiết, bổ ích và tăng tỷ lệ các môn học thực hành, thực tập để rèn luyện 
kỹ năng cho sinh viên. Khảo sát ý kiến của cựu sinh viên và nhà tuyển dụng để xây dựng và điều 
chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo. Đây là hai kênh thông tin khách quan và hữu ích, vì hơn ai 
hết bản thân cựu sinh viên sẽ biết mình thiếu những kiến thức và kỹ năng gì khi trực tiếp làm việc 
và nhà tuyển dụng sẽ cho chúng ta biết những gì họ cần ở người lao động để hoàn thành tốt công 
việc được giao. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm tra đánh giá và 
nghiên cứu khoa học. Thường xuyên cập nhật kho học liệu số dùng chung phục vụ việc giảng dạy; 
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cổng thư viện số (giáo trình, bài giảng, học liệu số) liên thông, 
chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo đại học nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo trong 
giáo dục đại học. Triển khai hệ thống học tập trực tuyến, lựa chọn, sử dụng các bài giảng trực tuyến 
của nước ngoài phù hợp với điều kiện trong nước…

3.2. Về quản lý sinh viên
Phân hiệu cần xây dựng thái độ học tập, phát huy nghị lực học tập của SV, hướng dẫn phương 

pháp học tập khoa học, xây dựng phong cách học tập tốt, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý SV. Ngoài ra, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm công khai đầy đủ các thông tin 
để đáp ứng quyền lợi của sinh viên đang học tập tại trường như: Chương trình đào tạo, kế hoạch 
đào tạo, thời khóa biểu, lịch thi, học phí, học bổng, văn bằng, đề tài khoa học. Tạo môi trường đại 
học dân chủ đồng thời góp phần phát triển kỹ năng xã hội cho sinh viên để sinh viên có quyền cao 
nhất tự quyết kế hoạch học tập của mình, đánh giá đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động 
trong Phân hiệu.

3.3. Phát triển năng lực cho đội ngũ viên chức, người lao động
 Cần chú trọng đến việc cân đối giữa các ngành nghề đào tạo, số lượng giảng viên theo ngành 

nghề, cân đối với tình trạng hiện tại của lực lượng giảng viên của Phân hiệu. Cần chủ động trong 
việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ giảng viên và coi đây là việc làm thường 
xuyên, nhiều đợt, nhiều cấp độ, nhiều hình thức, đặc biệt là đối với giảng viên trẻ. Nâng cao năng 
lực của bộ máy quản lý: Theo đó cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán 
bộ quản lý, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trưởng đơn vị.

Tăng cường quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giảng viên trực tuyến, trên môi 
trường mạng, thường xuyên cập nhật nội dung các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng 
dụng CNTT. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 
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viên về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, kiểm 
tra, đánh giá. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực CNTT chuyên trách chất lượng cao.

3.4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo 
Cần huy động mọi nguồn lực để xây dựng Phân hiệu, cải tiến phòng học, xây dựng tài liệu 

dạy - học theo hướng công nghệ hóa, đầu tư hệ thống thiết bị dạy học đa phương tiện, phát triển 
thư viện theo hướng thư viện điện tử, tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả trang website cung 
cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của Phân hiệu. Triển khai ứng dụng hiệu quả hơn nữa 
phần mềm đào tạo và tài vụ sát với quy mô sinh viên và điều kiện thực tế của Phân hiệu. Nghiên 
cứu cải tiến hệ thống mạng Internet theo hướng đồng bộ, phủ khắp và đủ mạnh để phục vụ giảng 
dạy, học tập và các hoạt động khác trên toàn Phân hiệu.

4. Kết luận 
Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đã tập trung nghiên cứu phân tích và thực tiễn của việc 

ứng dụng CNTT trong QLĐT ở Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại 
tỉnh Thanh Hóa nhằm đáp ứng nhiệm vụ đổi mới giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. Thực 
hiện nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, thì việc hoàn thiện, 
nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn là một đòi hỏi cấp bách. 
Từ việc đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại trong thực trạng QLĐT, tác giả đã đề 
xuất một số giải pháp cụ thể mang tính căn bản cần phải triển khai thực hiện tại Phân hiệu để đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT trong QLĐT. Trong chỉ đạo chung cần phải tổ chức thực hiện tốt các giải 
pháp, động viên tính tự giác, tích cực của viên chức, người lao động và sinh viên. Để thực hiện tốt 
công tác này, tác giả kiến nghị: 

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi về đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức, về xây dựng cơ sở vật chất để Phân hiệu hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ được giao. Xây dựng quy trình thích hợp để đánh giá giảng viên nói chung thông qua các nhà 
quản lý, các đồng nghiệp và sinh viên.

- Phân hiệu cần chủ động, sáng tạo trong việc tìm kiếm các nguồn lực, liên kết đào tạo với 
các cơ sở giáo dục đại học, từng bước xây dựng trung tâm dữ liệu về đào tạo và nghiên cứu khoa 
học, trung tâm học liệu, nâng cao hiệu quả khai thác của thư viện điện tử, thành lập tổ công nghệ 
thông tin chất lượng cao hỗ trợ QLĐT và các hoạt động khác tại Phân hiệu. 
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Tóm tắt
Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Thực tế cho thấy có nhiều 
yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBCC, trong đó việc xây dựng 
chương trình, tài liệu bồi dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nghiên cứu này đã 
phân tích, đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC 
ngành tài nguyên và môi trường, từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng 
các chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế hội nhập 
hiện nay.

Từ khóa: Chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng; Cán bộ, công chức, viên chức; Ngành 
tài nguyên và môi trường.

Abstract
Assessment of the status of the program system, training documents, training officials and civil 

servants of natural resources and environment

Improving the quality and effectiveness of the training and retraining of cadres, civil servants 
and public employees is a matter of great concern and attention by the Party and State. The reality 
shows that there are many factors affecting the quality and effectiveness of training and fostering 
public officials, in which the development of training programs and materials is one of the most 
important factors. This study analyzed and assessed the current status of knowledge and skills 
training programs for officials, civil servants and public employees in the natural resources and 
environment sector, from which, proposed some basic solutions to improve the quality of human 
resources. improve the quality of training programs for cadres, civil servants and public employees 
in the natural resources and environment sector in the current integration trend.

Keywords: Training programs; Officials and civil servants; Natural resources and 
environment.

1. Đặt vấn đề

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các hoạt động kinh tế 
- xã hội của đất nước, trong đó có lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Điều này mang lại nhiều cơ 
hội nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức với quản lý Nhà nước nói chung và 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng. Trong xu thế hội nhập ngày 
càng sâu rộng, việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc cho đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là một trong những hoạt động giữ vai trò chiến lược 
trong phát triển nguồn nhân lực của ngành tài nguyên và môi trường. 

Một trong bốn trụ cột quan trọng nhất (thể chế - chính sách, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, 
chương trình tài liệu bồi dưỡng và đội ngũ giảng viên) của công tác đào tạo, bồi dưỡng là việc 
xây dựng chương trình tài liệu, bồi dưỡng. Ngày 18/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số  
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89/2021/NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ - CP ngày 01/9/2017 
của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Theo đó, Nghị định số 89/2021/NĐ - CP đã sửa 
đổi quy định về chương trình, tài liệu bồi dưỡng. Nhằm hệ thống hóa các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng, việc đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC 
ngành tài nguyên và môi trường là hết sức cần thiết.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; Công tác cán bộ là khâu “then 
chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là quan điểm được xác định trong Nghị 
quyết Hội nghị lần 07 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 26 - NQ/TW ngày 19/5/2018. Đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những giải pháp căn bản nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo, phân bổ nguồn nhân lực, ngân sách cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Cán bộ, 
công chức và Luật viên chức sửa đổi năm 2019, quy định của Chính phủ và các Bộ, ngành, việc đào 
tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức được thực hiện nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp của công 
chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn về: Ngạch công chức; Chức danh nghề nghiệp viên chức; Chức 
vụ lãnh đạo, quản lý; Vị trí việc làm và kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành [1]. 

Chính phủ quy định bồi dưỡng gồm 04 nội dung: (i) Lý luận chính trị; (ii) Kiến thức quốc 
phòng và an ninh; (iii) Kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước; (iv) Kiến thức, kỹ năng theo yêu 
cầu vị trí việc làm. Như vậy, tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ không còn là nội dung bồi dưỡng 
bắt buộc, mà căn cứ theo yêu cầu của vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bồi 
dưỡng kiến thức, kỹ năng phù hợp. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các chương trình 
bồi dưỡng lý luận chính trị, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng 
dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Công chức phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, 
kỹ năng quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức trước khi bổ nhiệm ngạch. Viên chức 
phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành trước khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia học các 
chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan 
có thẩm quyền quản lý CBCCVC và theo nhu cầu bản thân, thời gian thực hiện tối thiểu 01 tuần (40 
tiết)/năm, tối đa 04 tuần (160 tiết)/năm [3].

Hiện nay, các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường bao gồm: (i) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo chức năng nghề 
nghiệp viên chức các chuyên ngành: Địa chính, điều tra tài nguyên môi trường, dự báo khí tượng 
thủy văn, kiểm soát khí tượng thủy văn, quan trắc tài nguyên môi trường và đo đạc bản đồ; (ii) 
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 
quản lý; (iii) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng 
chuyên ngành (theo Quyết định số 2696/QĐ-BTNMT ngày 30/11/2020 về việc ban hành Quy chế 
đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ thay thế Quyết định số 186/QĐ-BTNMT ngày 
19/02/2013) [6]. 

Các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đã góp phần tạo khung 
pháp lý cần thiết cho việc triển khai thực hiện các chương trình bồi dưỡng, đổi mới nội dung 
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chương trình và phương pháp bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC nói chung và CBCCVC ngành tài 
nguyên và môi trường nói riêng theo hướng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Nhiều tác giả đã đưa ra các lý thuyết về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC. Tuy nhiên, việc 
nghiên cứu cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường 
trong xu thế hội nhập hiện nay còn hạn chế.

Đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu 
chuẩn ngạch và chức vụ lãnh đạo, quản lý” (2016) đã xây dựng thành công khung lý thuyết về đào 
tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức các yếu tố cấu thành nội hàm, các yếu tố chủ quan, khách quan 
ảnh hưởng tới việc xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, làm rõ được vai 
trò đặc điểm của chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch và chức 
vụ lãnh đạo quản lý; Nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng ở một số quốc gia trên thế giới. 
Đề tài đã đánh giá khái quát được thực trạng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo 
bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, theo tiêu chuẩn ngạch, chỉ ra được những hạn chế 
cơ bản, nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, đã đề xuất được 3 yêu cầu, 3 nhóm giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch 
và chức vụ lãnh đạo quản lý [9].

Nghiên cứu của Ngô Thành Can (2020) về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi công 
vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đưa ra lý luận chung về đào tạo, bồi dưỡng; Quá 
trình đào tạo, bồi dưỡng; Phương pháp và trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức nói chung [10].

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này dựa trên các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và công chức, 

viên chức của Đảng và Nhà nước. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp nhận thức khoa học cụ 
thể như: Phương pháp điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; Phương pháp so sánh; Phương pháp 
tổng hợp, thống kê; Phương pháp phân tích, đánh giá. Quá trình phân tích đánh giá tổng hợp sẽ đưa 
ra những kết quả khách quan trong phạm vi cho phép. Nghiên cứu với những kết quả khách quan 
sẽ phục vụ cho công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
ngành tài nguyên và môi trường đạt kết quả tốt hơn.

3. Kết quả nghiên cứu
Đối với hoạt động bồi dưỡng CBCCVC, chương trình bồi dưỡng được xây dựng nhằm trang 

bị, cung cấp kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ CBCCVC trong thực thi nhiệm 
vụ. Do đó, chương trình bồi dưỡng CBCCVC được thiết kế để phục vụ cho chính công việc, vị trí 
việc làm (VTVL) của CBCCVC. Có thể hiểu, Chương trình bồi dưỡng CBCCVC là bản thiết kế 
tổng thể cho hoạt động bồi dưỡng CBCCVC. Chương trình này phải quy định rõ về: Đối tượng; 
Mục tiêu; Phương pháp thiết kế; Nội dung chương trình bồi dưỡng; Yêu cầu đối với việc biên soạn 
tài liệu, giảng dạy, học tập các chuyên đề; Đánh giá kết quả học tập; Chứng chỉ/chứng nhận (nếu 
có); Đánh giá chất lượng bồi dưỡng; Hướng dẫn các nội dung chính để thực hiện các chuyên đề; 
Tổ chức thực hiện. Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng và đáp ứng các điều kiện về đánh giá 
việc học tập, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận theo quy định.

Theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ - CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có 03 loại chứng chỉ bồi dưỡng yêu cầu bắt buộc, đó là:

Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý được thực hiện trước khi bổ nhiệm 
(Chỉ thị số 28/CT - TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến hết năm 2021, 
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100 % CBCCVC phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ 
nhiệm, bổ nhiệm lại).

Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 
viên chức là bắt buộc khi thực hiện việc bổ nhiệm hoặc đăng ký dự thi nâng ngạch, chức danh nghề 
nghiệp, bao gồm: (i) Chứng chỉ bồi dưỡng về lý luận chính trị chỉ yêu cầu đối với công chức ngạch 
chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; (ii) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo 
ngạch công chức (có 66 loại chứng chỉ/79 ngạch công chức) hoặc chứng chỉ bồi dưỡng theo chức 
danh nghề nghiệp viên chức (có 145 loại chứng chỉ/189 chức danh nghề nghiệp viên chức); (iii) 
Chứng chỉ ngoại ngữ (có 74/79 ngạch công chức và 155/189 chức danh nghề nghiệp viên chức yêu 
cầu chứng chỉ ngoại ngữ); (iv) Chứng chỉ tin học (có 74/79 ngạch công chức và 142/189 chức danh 
nghề nghiệp viên chức yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ).

Chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 
ngành bắt buộc hàng năm. Theo quy định thì chứng chỉ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm 
và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành không yêu cầu bắt buộc phải có khi bổ nhiệm chức danh lãnh 
đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, nhưng là một trong những căn cứ đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm của công chức, viên chức [2, 4, 5, 8].

Nghị định số 89/2021/NĐ - CP đã sửa đổi quy định về chứng chỉ bồi dưỡng. Theo đó, viên 
chức có chứng chỉ hành nghề được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng. 

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài 
nguyên và môi trường có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như sau:

(1) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị:
Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị do cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt 

Nam xây dựng, ban hành và quản lý, bao gồm:
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh 

đạo, quản lý;
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị theo tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức 

danh cán bộ, công chức, viên chức. 
(2) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh:
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ Quốc phòng chủ trì, 

phối hợp với Bộ Công an xây dựng, ban hành và quản lý, bao gồm:
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn chức vụ, 

chức danh lãnh đạo, quản lý;
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo tiêu chuẩn ngạch, 

tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chức, viên chức.
(3) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 

ngạch công chức:
Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công 

chức do Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành và quản lý, bao gồm:
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.
- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương 

đương.
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- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương 
đương.

(4) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên 
chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường:

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 
ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành và quản lý. 
Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ đã ban hành các Thông tư quy định mã số và tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành: Địa chính (Thông tư liên tịch số 52/2015/
TTLT - BTNMT-BNV), điều tra tài nguyên môi trường (Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT - 
BTNMT-BNV), dự báo khí tượng thủy văn Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT - BTNMT-BNV), 
kiểm soát khí tượng thủy văn Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT - BTNMT-BNV, quan trắc tài 
nguyên môi trường Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT - BTNMT-BNV và đo đạc bản đồ (Thông 
tư liên tịch số 57/2015/TTLT – BTNMT - BNV). Bộ đã xây dựng và ban hành các chương trình, 
tài liệu bồi dưỡng dành cho đội ngũ viên chức của ngành, cụ thể như sau:

- Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức TN&MT 
hạng III. 

- Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn CDNN viên chức TN&MT hạng II. 
- Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp các chuyên ngành: địa chính, tài 

nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ và biển (đối với 
VC chưa đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên ngành đào tạo theo quy định tại 06 Thông tư liên tịch nêu 
trên). 

Các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN viên chức chuyên ngành TN&MT được 
xây dựng bảo đảm theo nguyên tắc không trùng lắp nội dung với các chương trình bồi dưỡng khác 
và không trùng lắp giữa chương trình hạng III và hạng II; Nội dung bảo đảm đáp ứng theo quy 
định về nhiệm vụ, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của viên chức ngành TN&MT. Tài liệu của 
các chương trình này đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường biên soạn.

(5) Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm (VTVL) 
ngành tài nguyên và môi trường:

VTVL là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên 
chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và cấu trúc của mỗi VTVL trong cơ quan, tổ 
chức, đơn vị gồm bản mô tả công việc và khung năng lực phù hợp để hoàn thành công việc. Trong 
xác định VTVL, điều quan trọng là các cơ quan, đơn vị phải xây dựng bản mô tả công việc và 
khung năng lực cho các VTVL. Việc xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực có thể xác 
định được tiêu chuẩn về chuyên môn, kỹ năng cần thiết của từng VTVL. Dựa vào cấp độ yêu cầu 
cho từng năng lực, cơ quan nhà nước có thể xây dựng kế hoạch tuyển dụng rõ ràng và xác định cụ 
thể các kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho VTVL đó. Xác định khung năng lực và bản 
mô tả công việc của VTVL là cơ sở để xây dựng được các Chương trình bồi dưỡng để phát triển 
năng lực cho đội ngũ CBCCVC gắn với VTVL. 

Theo quy định của Chính phủ, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu 
cầu vị trí việc làm bao gồm:

Thứ nhất, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý do 
Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành và quản lý, thời gian thực hiện tối đa là 02 tuần, gồm: Chương trình, 
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tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Chương trình, tài liệu bồi 
dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối 
với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, 
quản lý cấp vụ và tương đương.

Thứ hai, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ 
(nghiệp vụ chuyên ngành; Nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; Chức danh nghề nghiệp chuyên 
ngành; Chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung), thời gian thực hiện mỗi chương trình 
tối đa là 01 tuần.

Thứ ba, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công 
chức cấp xã, thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

Nghị định số 62/2020/NĐ - CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và 
biên chế công chức đã quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn về vị trí 
việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương [4]. 
Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức 
nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường; Định mức biên chế công chức trong các cơ quan, 
tổ chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Do đó, chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo Khung 
danh mục vị trí việc làm công chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường chưa được xây dựng.

Bên cạnh đó, một số luật, văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực chuyên ngành tài 
nguyên và môi trường cũng quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý và biên soạn các 
chương trình bồi dưỡng hành nghề hoặc nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
các cá nhân, tổ chức có hoạt động đối với một số ngành, nghề thuộc phạm vi quản lý của Bộ [7], 
bao gồm: 

- 02 chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh 
đạo, quản lý: Chương trình bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng TN&MT cấp huyện; Chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nguyên và môi trường dành cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và 
Môi trường.

- Gần 20 chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành: Chương trình bồi dưỡng 
về Định giá đất; Chương trình bồi dưỡng về Cơ sở dữ liệu địa chính; Chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ Tư vấn đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế 
hoạch bảo vệ môi trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc môi trường; Chương 
trình bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý phòng thí nghiệm môi trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp 
vụ Thanh tra, kiểm tra môi trường; Chương trình bồi dưỡng Chính sách và pháp luật bảo vệ môi 
trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán chất thải và kiểm toán môi trường; Chương 
trình bồi dưỡng Kiểm toán chất thải và Kiểm toán môi trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản trị Cơ sở dữ liệu và xâu dựng báo cáo hiện trạng môi trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp 
vụ Phân tích kinh tế môi trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Lượng giá tài nguyên và môi 
trường; Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý lưu vực sông; Chương trình bồi dưỡng nghiệp 
vụ Bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản; Chương trình bồi dưỡng kiến thức về Hoạt 
động đo đạc và bản đồ; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về đất đai và môi trường cho 
công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã,…

Việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành tài nguyên và môi trường phải 
được thực hiện dựa trên một quy trình chặt chẽ để bảo đảm cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn khi 
xây dựng chương trình, tài liệu.
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Phân tích nội dung Chương trình bồi dưỡng CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường hiện 
nay cho thấy, Chương trình bồi dưỡng CBCCVC có những ưu điểm sau:

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn Đảng và Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện triển khai và 
thực hiện theo các quy định hiện hành; Trong đó có công tác xây dựng chương trình, tài liệu bồi 
dưỡng dành cho công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường.

- Nội dung chương trình, tài liệu được biên soạn phù hợp với các văn bản của Nhà nước quy 
định về chính sách ngành, lĩnh vực hiện hành; Phù hợp với đối tượng tham gia khóa học.

- Các chuyên đề được xây dựng về cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc của công 
chức, viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

- Đội ngũ giảng viên tham gia biên soạn chương trình, tài liệu có trình độ, chuyên môn phù 
hợp; Có kinh nghiệm tham gia biên soạn đối với chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên ngành.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC hiện nay vẫn còn 
những hạn chế, bất cập sau:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, 
công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường chưa đầy đủ.

- Trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, việc lồng ghép các chuyên đề gắn với việc 
xử lý các vấn đề mang tính quốc tế trong thực thi nhiệm vụ của CBCCVC ngành tài nguyên và 
môi trường còn hạn chế. Hội nhập quốc tế đặt ra thách thức lớn cho đội ngũ CBCCVC. Đội ngũ 
CBCCVC nước ta còn đang thiếu và hạn chế về năng lực hội nhập; Năng lực giải quyết các các 
vấn đề nảy sinh trong quan hệ quốc tế trên các lĩnh vực khác nhau, chưa đáp ứng được yêu cầu 
nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong điều kiện hội nhập 
quốc tế. Tuy nhiên, trong Chương trình bồi dưỡng CBCCVC vẫn chưa có các chuyên đề bồi dưỡng 
để nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý các vấn đề mang tính quốc tế này. Quyết định 163/QĐ 
- TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2025 cũng xác định, cần phải tiến hành bồi dưỡng, “cập nhật 
và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế” cho CBCCVC.

- Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo Khung danh mục vị trí việc làm công chức chuyên 
ngành tài nguyên và môi trường chưa được xây dựng.

- Kinh phí dành cho nội dung xây dựng mới, chỉnh sửa và bổ sung, cập nhật các chương trình 
đã có còn hạn chế, chưa đáp ứng được việc thống kê đầy đủ và xây dựng các chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng theo từng lĩnh vực chuyên ngành.

Một số kiến nghị, giải pháp:
- Thế giới đang chuyển mạnh sang thời đại của tri thức, công nghệ, đặc biệt là công nghệ 

số, công nghệ mới với vai trò là lực lượng sản xuất trực tiếp, động lực và phương thức phát triển 
mới. Điều này tác động mạnh mẽ đến yêu cầu mới về tiêu chuẩn của cán bộ cũng như hệ thống 
đào tạo, bồi dưỡng để tạo nên những lớp cán bộ mới, nhân lực mới với những đặc điểm về phẩm 
chất, năng lực khác so với trước đây. Chính vì vậy, việc thiết kế chương trình, tài liệu bồi dưỡng 
cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường cần có những đổi mới căn bản. Sự đổi mới phải bắt 
đầu từ tư duy và triết lý của chương trình, tài liệu bồi dưỡng tới các phương pháp thiết kế, mô hình 
thiết kế chương trình bồi dưỡng. 

Đổi mới việc thiết kế chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải bắt đầu từ việc xác định đúng mục 
đích, mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng cho đến việc thiết kế xây dựng chương trình và tổ chức 
đánh giá chương trình, ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ thông tin hiện đại trong công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm.
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Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cho CBCCVC cần được xây dựng và hoàn thiện nhằm trang 
bị toàn diện cho CBCCVC cả về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và phẩm chất đạo đức đáp ứng 
yêu cầu hội nhập quốc tế, trong đó tập trung bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, đảm bảo cho CBCCVC 
được học tập chủ động và trải nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, trong chương trình, tài liệu cần có 
các “kỹ năng theo nhu cầu; Kỹ năng theo hướng cầm tay chỉ việc” và có sự liên kết với nhau để 
giúp đội ngũ CBCCVC phát triển các kỹ năng trong thực thi công vụ. 

Mặt khác, dựa trên mục tiêu bồi dưỡng đã được xác định một cách chi tiết, cụ thể, việc thiết 
kế chương trình, tài liệu bồi dưỡng phải đảm bảo sự hài hòa, phù hợp giữa các kỹ năng, phương 
pháp bồi dưỡng với mục tiêu đề ra. Qua đó xác định mục tiêu riêng biệt cho từng nhóm chuyên đề 
tương ứng với từng nhóm CBCCVC làm căn cứ vào cho giảng viên và người học có thể lựa chọn 
nội dung kiến thức, phương pháp dạy và học tương ứng, các phương tiện phù hợp nhằm đạt mục 
tiêu của chương trình bồi dưỡng.

- Tiến hành sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung của chương trình bồi dưỡng cho phù hợp 
với các quy định hiện hành. Khi tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng các chương trình bồi dưỡng 
hiện đang triển khai thực hiện phải tiến hành đồng thời việc cập nhật, biên soạn lại nếu cần thiết 
nhằm bảo đảm tính khoa học, tính ứng dụng của các Chương trình; Hạn chế tối thiểu sự trùng 
lặp của các chuyên đề trong chương trình. Mặt khác, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung và cập nhật 
chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC cần chú ý bổ sung các nội dung chương trình bồi dưỡng cho 
CBCCVC theo VTVL, lồng ghép các chuyên đề gắn với việc xử lý các vấn đề mang tính quốc tế 
trong thực thi nhiệm vụ của CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường.

Số hóa tài liệu là quá trình chuyển đổi các tài liệu truyền thống sang dạng kỹ thuật số. Quá 
trình này đã và đang diễn ra kể từ khi thời đại công nghệ 4.0 bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Số hóa 
các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng sẽ giúp việc lưu trữ, sửa đổi, bổ sung, cập nhật các 
nội dung của chương trình bồi dưỡng thuận tiện và đặc biệt là phục vụ cho việc học E - learning 
hiệu quả.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá chương trình, tài liệu bồi dưỡng CBCCVC:
Đánh giá chương trình bồi dưỡng là một quá trình thu thập các thông tin để có thể quyết định 

chấp thuận, sửa đổi hay loại bỏ chương trình bồi dưỡng đó. Đánh giá Chương trình bồi dưỡng cho 
CBCCVC nhằm phát hiện chương trình đó được thiết kế, phát triển và thực hiện có tạo ra những 
sản phẩm như mong muốn hay không. Đánh giá giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu của Chương 
trình bồi dưỡng trước khi đem ra thực hiện, hoặc để xác định hiệu quả của nó khi đã thực hiện qua 
một thời gian nhất định.

Mục tiêu của việc đánh giá các chương trình, tài liệu bồi dưỡng CBCCVC là để nhận phản 
hồi từ CBCCVC và từ giảng viên nhằm xác định giá trị của khóa bồi dưỡng trong thực tế. Khóa 
học đó mang lại điều gì cho CBCCVC tham gia khóa học (nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng, 
phát triển năng lực,...). Việc đánh giá cũng nhằm phát hiện những lỗ hổng, sự bất hợp lý, thiếu thực 
tế của Chương trình bồi dưỡng để từ đó có những đổi mới, nâng cao chất lượng Chương trình bồi 
dưỡng cho CBCCVC.

- Tăng cường kinh phí xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và thực hiện các hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường. 

4. Kết luận

Nghiên cứu trên đã phân tích rõ được thực trạng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, 
công chức, viên chức trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải 
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pháp cơ bản nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong 
thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu giúp cho những nhà quản lý có thêm thông tin, vận dụng vào việc tổ 
chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường 
nhằm nâng chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm 
vụ trong bối cảnh phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hoàn thành với sự hỗ trợ của Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu 
cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên 
ngành của công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Mã số: TNMT.2020.10.04.
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MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA SINH VIÊN: CÁC YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Thủy Trang
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Chuyển đổi số đã và đang tác động sâu sắc đến giáo dục đại học trên thế giới nói chung và 

tại Việt Nam nói riêng. Trong đó, không thể không kể đến đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất 
của chuyển đổi số trong giáo dục - sinh viên. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng sẵn sàng 
để tận dụng hết những cơ hội mà chuyển đổi số mang lại. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tổng 
hợp các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên, từ đó gợi ý một số giải 
pháp để hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuyển đổi số.

Từ khóa: Chuyển đổi số; Sinh viên; Các yếu tố ảnh hưởng; Giải pháp.
Abstract

Students ready for digital transformation: Factors and solutions

Digital transformation has had a profound impact on higher education in the world in general 
and in Vietnam in particular. It is impossible not to mention the object most strongly affected 
by digital transformation in education - students. However, not all students are ready to take 
advantage of digital transformation opportunities. The objective of this study is to synthesize the 
factors that influence readiness for digital transformation of students, and suggest some solutions 
to support students in the digital transformation process.
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1. Mở đầu

Thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới với những thay đổi phi thường, trong đó công 
cuộc chuyển đổi số rộng khắp trên mọi lĩnh vực và ở mọi quốc gia đóng vai trò nền tảng và là động 
lực chủ đạo. Trên thế giới nhiều quốc gia đã và đang triển khai các chiến lược quốc gia về chuyển 
đổi số như tại Anh, Úc, Đan Mạch,... Nội dung chuyển đổi số rất rộng và đa dạng nhưng có chung 
một số nội dung chính gồm chính phủ số (như dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu mở,...), kinh tế số 
(như doanh nghiệp số, tài chính số, thương mại điện tử,...), xã hội số (ứng dụng công nghệ số để 
nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm khoảng cách xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, an toàn an sinh 
xã hội,...) và chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm (như nông nghiệp, du lịch, điện lực, giao 
thông,...) [1].

Tại Việt Nam, sau giai đoạn khởi động chuyển đổi số quốc gia thì năm 2021 và cả giai đoạn 
2021 - 2025 được giới chuyên gia nhận định là thời điểm để tăng tốc với những hành động, giải 
pháp triển khai cụ thể đối với từng bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương. Với 3 trụ cột chính trong 
chuyển đổi số quốc gia là Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Việt Nam là một trong những quốc 
gia tiên phong trên thế giới đã xây dựng được một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc 
gia được Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 03/6/2020, giáo dục là một trong 8 lĩnh vực cần ưu 
tiên chuyển đổi số. Nội dung cụ thể bao gồm phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng 
triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; Số hóa tài liệu, giáo trình; Xây 
dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; 
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Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa,... Điều này đã thể hiện vai trò 
quan trọng của giáo dục trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam.

Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra là chúng ta thường chưa sẵn sàng đón nhận những thay đổi 
do bị áp đặt bởi tư duy và thói quen cũ. Các nghiên cứu lịch sử cho thấy sự thiếu sẵn sàng của một 
xã hội khi đứng trước những thay đổi vượt bậc về công nghệ. Chuyển đổi số trong giáo dục tại Việt 
Nam cũng đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Người ta bàn luận rất nhiều về vai trò của xã hội, của 
nhà trường và của giảng viên trong chuyển đổi số nhưng rất ít phân tích về chuyển đổi số từ góc 
nhìn của học sinh, sinh viên. Khá nhiều hội thảo, chuyên gia, các nhà tuyển dụng đã đưa ra ý kiến 
về sinh viên trong chuyển đổi số. Phần đông các ý kiến cho rằng sinh viên đang có lợi thế rất lớn 
trong bối cảnh chuyển đổi số vì họ đang sống trong môi trường chuyển đổi số và sử dụng những 
công cụ chuyển đổi số hàng ngày. Với điều kiện và ưu thế tốt như vậy, sinh viên hẳn phải thực sự 
rất sẵn sàng và thích nghi rất nhanh với công cuộc chuyển đổi số này. Tuy nhiên, một vài hạn chế 
của sinh viên hiện nay như thụ động, ngại học hỏi, chỉ ứng dụng các công cụ mới trong giải trí thay 
vì cả trong học tập và công việc,... đã đặt ra dấu hỏi cho mức độ sẵn sàng thật sự của sinh viên trong 
bối cảnh chuyển đổi số này. Chính vì thế, tác giả đã chọn thực hiện nghiên cứu này.

Trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu trước đây, bài viết đã tổng hợp lại các yếu tố 
chính ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên, từ đó gợi ý một số giải pháp 
nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình chuyển đổi số. Đây được coi là một tài liệu tham khảo để 
các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam cũng như các nhà hoạch định chính sách đưa ra hướng đi 
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số một cách nhanh chóng và hiệu quả.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết đề cập đến chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục và đào 
tạo nói riêng cũng như mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên.

Cùng với cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang là từ khóa được nhắc đến nhiều 
nhất trong giới hoạch định chính sách, cộng đồng các nhà khoa học và doanh nghiệp. Có rất nhiều 
định nghĩa và cách hiểu về chuyển đổi số. Siebel [2] định nghĩa bản chất chuyển đổi số là sự hội tụ 
của 4 công nghệ đột phá sau: Công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing), dữ liệu lớn (Big 
Data), internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Sự hội tụ này khiến cho phạm vi hoạt động và 
ảnh hưởng của chuyển đổi số hết sức rộng lớn, do đó có nhiều cách nhìn và cách tiếp cận chuyển 
đổi số khác nhau. Theo Gregory Vial [3], chuyển đổi số được định nghĩa là “một quá trình nhằm 
mục đích cải thiện một thực thế bằng cách tạo ra những thay đổi đáng kể đối với các thuộc tính của 
nó thông qua sự kết hợp của công nghệ thông tin, máy tính, truyền thông và kết nối”. Trên góc độ 
tổng quát, có thể hiểu chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách 
tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định nghĩa cách chúng 
ta sống, làm việc và liên hệ với nhau. Bên cạnh khái niệm về chuyển đổi số còn có khái niệm số 
hóa. Số hóa là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số, còn chuyển đổi số là khi có dữ liệu được 
số hóa rồi, chúng ta sử dụng các công nghệ như AI, Big Data,... để phân tích dữ liệu, biến đổi nó 
và tạo ra một giá trị khác.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, chuyển đổi số sẽ hỗ trợ đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng 
giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, 
tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa việc học, góp phần tạo ra xã hội học tập và học 
tập suốt đời. Sự bùng nổ của nền tảng công nghệ IoT, Big Data, AI, SMAC (mạng xã hội - di động 
- phân tích dữ liệu lớn - điện toán đám mây) đang hình thành nên hạ tầng giáo dục số. Theo đó, 
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nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông 
tin; hỗ trợ đắc lực việc cá nhân hóa học tập (mỗi người học một giáo trình và một phương pháp 
học tập riêng không giống với người khác, việc này do các hệ thống công nghệ thông tin thực hiện 
tự động); làm cho việc truy cập kho kiến thức khổng lồ trên môi trường mạng được nhanh chóng, 
dễ dàng; giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giáo viên, học sinh gần như tức thời [4].

Chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo tập trung vào hai nội dung chủ yếu là chuyển đổi số 
trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. 
Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn 
liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công nghệ 4.0 (AI, blockchain, 
phân tích dữ liệu,...) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành giáo dục đào 
tạo một cách nhanh chóng, chính xác. Trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá gồm số hóa học liệu (sách 
giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E - learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), 
thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại 
học ảo (cyber university).

Có thể thấy, chuyển đổi số sẽ tạo ra nhiều sự thay đổi với sinh viên. Đầu tiên phải kể đến đó 
là tài liệu, phương tiện, thiết bị dạy - học, bài giảng sẽ không còn dừng lại ở các giáo trình, sách hay 
tài liệu tham khảo truyền thống mà sẽ có rất nhiều trên các kênh thông tin như Facebook, Youtube, 
Google,... Lúc này, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng, người học sẽ dễ 
dàng tìm được những thông tin mình cần. Ngoài ra, không gian học tập cũng sẽ đa dạng hơn, thay 
vì đến lớp, trong những phòng thí nghiệm hay phòng mô phỏng truyền thống thì người học có thể 
trải nghiệm học tập qua những lớp học ảo, học trực tuyến thông qua các phần mềm và hệ thống 
mạng. Khi đó, kiến thức không thể bó hẹp và độc quyền bởi một ai, một phạm vi tổ chức nào, việc 
học cũng không chỉ bó hẹp trên giảng đường. Vì vậy, người học có cơ hội học tập mọi lúc, mọi 
nơi và quá trình tiếp cận, tích lũy kiến thức cũng diễn ra nhanh chóng hơn. Ngược lại, người học 
cũng cần phải chủ động và tích cực hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đào tạo nói riêng 
và của xã hội nói chung.

Trong nghiên cứu này, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên được hiểu là khả năng 
nhận diện được tầm quan trọng của chuyển đổi số và tâm lý thoải mái, sẵn sàng ứng dụng các công 
cụ của chuyển đổi số không chỉ trong giải trí mà còn trong học tập và công việc. Điều này sẽ bao 
gồm cả việc chấp nhận phương thức học tập trực tuyến, học từ xa, chấp nhận sử dụng E - learning, 
chấp nhận sử dụng công nghệ trong học tập và giao tiếp,...

Phương pháp nghiên cứu chính được sử dụng là phương pháp phân tích và tổng hợp. Phương 
pháp tổng hợp được sử dụng nhằm kế thừa những nội dung có liên quan đến bài báo từ đó hình 
thành cơ sở lý luận cho bài viết cũng như chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng 
chuyển đổi số của sinh viên. Phương pháp phân tích được sử dụng trong tất cả các nội dung của 
bài viết, cụ thể đó là việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của 
sinh viên để đề xuất các giải pháp phù hợp.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên

3.1. Các yếu tố theo mô hình lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM

Trong lĩnh vực khoa học xã hội, mô hình lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM - Technology 
Acceptance Model) là mô hình chung được nhiều nhà nghiên cứu giáo dục áp dụng, đặc biệt là 
những nghiên cứu về ý định và thói quen sử dụng công nghệ của sinh viên. TAM dựa trên nền tảng 
lý thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA), nhằm thiết lập các mối quan hệ 
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giữa các nhân tố để giải thích hành vi của con người trong việc chấp nhận sử dụng công nghệ. Về 
cơ bản TAM gồm hai thành phần là nhận thức sự hữu ích và nhận thức tính dễ sử dụng trong việc 
đánh giá mức độ mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên và xa hơn là hành vi áp dụng thật 
sự. Cụ thể, (1) Nhận thức sự hữu ích được xem xét là mức độ mà sinh viên cảm thấy sự hữu ích 
do chuyển đổi số mang lại, với niềm tin rằng chuyển đổi số sẽ làm tăng lên hiệu quả và chất lượng 
học tập của họ, (2) Nhận thức tính dễ sử dụng là mức độ sinh viên cảm thấy dễ dàng và thoải mái 
khi học và sử dụng công nghệ. Công nghệ mới hay ở đây là bối cảnh chuyển đổi số sẽ được chấp 
nhận và ứng dụng rộng rãi nếu sinh viên có thể dễ dàng học cách sử dụng [5].

Hình 1: Mô hình lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM
Nguồn: Davis (1989)

Nghiên cứu của Mohammadi [6] đã chứng minh rằng tính dễ sử dụng có ảnh hưởng thuận 
chiều đến tính hữu ích của việc sử dụng E-learning trong giảng dạy. Ngoài ra, tính dễ sử dụng cũng 
được công nhận là có tác động thuận chiều đến sự chấp nhận công nghệ trong học tập của sinh viên 
[7]. Vấn đề này cũng được củng cố bởi Sukendro và cộng sự [8]. Từ các kết quả nghiên cứu trên 
có thể thấy rằng, việc sử dụng và tiếp cận các công cụ chuyển đổi số một cách dễ dàng sẽ giúp sinh 
viên nhận ra được tính hữu ích đồng thời thay đổi thái độ của sinh viên về chuyển đổi số.

Một trong những thành phần quan trọng nhất trong TAM là tính hữu ích. Tính hữu ích được 
định nghĩa là mức độ mà người dùng hệ thống cảm thấy rằng hệ thống sẽ tăng hiệu suất của họ, hệ 
thống trong nghiên cứu này chính là quá trình chuyển đổi số. Hơn nữa, thái độ và ý định sử dụng hệ 
thống của người dùng bị ảnh hưởng bởi tính hữu ích được nhận thức của họ. Mức độ hữu ích được 
nhận thức của một hệ thống cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận hay từ chối 
của người dùng, trong nghiên cứu này thể hiện ở mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên [9].

Thái độ được định nghĩa là hành vi nhất định của người dùng liên quan đến việc sử dụng hệ 
thống [9]. Trong mô hình TAM ban đầu, thái độ được giả thuyết để ảnh hưởng đến ý định sử dụng, 
trong nghiên cứu này là mức độ sẵn sàng chuyển đổi số. Các nghiên cứu tương tự của Salloum & 
cộng sự [10], Rizun & Strzelecki [11] cũng góp phần chứng minh mối liên hệ giữa thái độ và sự 
chấp nhận chuyển đổi số trong học tập của sinh viên có quan hệ cùng chiều.

Như vậy, theo mô hình TAM, các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ sẵn sàng chuyển 
đổi số của sinh viên bao gồm: “Tính hữu ích” và “thái độ về chuyển đổi số”, ngoài ra cũng cần chú 
ý đến “tính dễ sử dụng” vì yếu tố này có tác động mật thiết đến hai yếu tố phía trước.

3.2. Các yếu tố theo lý thuyết về hành vi có kế hoạch TBP

Lý thuyết về hành vi có kế hoạch - TBP (Theory of Planned Behavior) của Ajzen [12] đã 
được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng để nghiên cứu về hành vi có kế hoạch của sinh viên. Theo đó, 
hành vi có kế hoạch chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố chính là thái độ, chuẩn mực chủ quan và nhận 
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thức kiểm soát hành vi, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp tới ý định thực hiện hành vi. Ajzen [12] 
cho rằng “nhận thức kiểm soát hành vi” cùng với “ý định hành vi” có thể sử dụng trực tiếp trong 
việc dự đoán hành vi thực tế. Lý thuyết này đã được sử dụng làm cơ sở cho mô hình dự đoán cho 
việc ứng dụng chuyển đổi số vào trong quá trình học tập của sinh viên và chứng minh mối liên hệ 
giữa các yếu tố “thái độ”, “chuẩn chủ quan” và “nhận thức kiểm soát hành vi” với ý định, hành vi 
[13, 14, 15].

Hình 2: Mô hình lý thuyết hành vi có kế hoạch TBP
Nguồn: Ajzen (1991)

Chu và Chen [16] thông qua nghiên cứu đã chỉ ra chuẩn chủ quan có ảnh hưởng thuận chiều 
đến hành vi học tập của sinh viên. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của Chương và cộng sự [17] lại 
cho thấy chuẩn chủ quan không có ảnh hưởng tới sự chấp nhận phương thức học tập trực tuyến của 
sinh viên Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số nên tác giả tạm loại bỏ yếu tố này.

Các nghiên cứu của Armitage và Conner [18], Selim [19], Yu & Yu [20] đã chỉ ra rằng khả 
năng tự học và năng lực tài chính là các yếu tố lớn thuộc nhận thức kiểm soát hành vi tác động đến 
mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên. Huyền và cộng sự [21] cũng đã chứng minh được 
khả năng tự học có tác động tích cực đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên. Trong 913 
sinh viên được khảo sát thì có đến hơn 53 % sinh viên đồng ý với yếu tố này. Tương tự, năng lực 
tài chính cũng có mối quan hệ thuận chiều với mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên [17]. 
Cụ thể, hơn 70 % sinh viên tham gia khảo sát thừa nhận tầm quan trọng của năng lực tài chính đến 
mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của họ. 

Tóm lại, ngoài yếu tố “thái độ về chuyển đổi số” đã được đề cập đến trong mô hình TAM, lý 
thuyết về hành vi có kế hoạch TBP đã chứng minh một vài yếu tố khác ảnh hưởng đến mức độ sẵn 
sàng chuyển đổi số của sinh viên, bao gồm “khả năng tự học” và “năng lực tài chính”.

3.3. Các yếu tố khác

Mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên còn chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các bên liên 
quan, đặc biệt là giảng viên, người trực tiếp truyền thụ kiến thức và nhà trường, nơi tạo ra không 
gian và môi trường cho việc chuyển đổi số. Selim [19] cho rằng giảng viên có thể đóng vai trò 
quan trọng và có tác động tích cực đối với sự thay đổi phương thức học tập trực tuyến của sinh 
viên và sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà trường sẽ giúp tăng thêm mức độ chấp nhận phương thức học tập 
trực tuyến, từ đó có thể giúp cho sinh viên sẵn sàng hơn trong quá trình chuyển đổi số. Benigno & 
Trentin [22] và Govindasamy [23] cũng đã chứng minh rằng nhà trường là yếu tố quan trọng trong 
việc áp dụng hệ thống học tập trực tuyến vào việc đào tạo và giảng dạy.
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Ngoài ra, các điều kiện thuận lợi cũng là một yếu tố rất quan trọng được đề cập đến rất nhiều 
trong các nghiên cứu về mức độ chấp nhận và sử dụng công nghệ - một tiêu chí quan trọng đánh 
giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên. Các điều kiện thuận lợi được định nghĩa là “mức 
độ mà một cá nhân tin rằng một tổ chức hoặc cơ sở hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ để sử dụng hệ thống 
[15]. Nghiên cứu của Sukendro [8] đã chỉ ra rằng các điều kiện thuận lợi như cơ sở vật chất thích 
hợp, môi trường tốt và dễ dàng truy cập vào Internet sẽ giúp sinh viên chuyển đổi số một cách dễ 
dàng hơn.

4. Một số kết luận và giải pháp

Chuyển đổi số đang là một xu thế diễn ra mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế 
giới. Tác giả đã tổng hợp các công trình nổi bật nhất về sinh viên với chuyển đổi số để đưa ra được 
07 yếu tố chính ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của sinh viên, bao gồm: (1) Nhận 
thức về tính hữu ích của chuyển đổi số, (2) Thái độ về chuyển đổi số của sinh viên, (3) Khả năng 
tự học, (4) Năng lực tài chính, (5) Giảng viên, (6) Nhà trường và (7) Các điều kiện thuận lợi.

Căn cứ vào các yếu tố ảnh hưởng này, một số giải pháp được đề xuất để hỗ trợ sinh viên trong 
quá trình chuyển đổi số như sau:

Thứ nhất, về phía sinh viên. Sinh viên đóng vai trò cốt lõi và là chủ thể trong quá trình 
chuyển đổi số. Để quá trình này được thành công, sinh viên phải tự tìm hiểu và nhận thức được 
tầm quan trọng của chuyển đổi số với xã hội nói chung và với bản thân sinh viên nói riêng. Từ đó 
nâng cao nhận thức về tính hữu ích của chuyển đổi số cũng như thay đổi được thái độ về chuyển 
đổi số từ phía sinh viên (yếu tố 1 và 2). Bên cạnh đó, sinh viên cần không ngừng rèn luyện để nâng 
cao khả năng tự học của mình, đặc biệt là các kỹ năng về công nghệ và kỹ năng thích nghi với bối 
cảnh hội nhập và chuyển đổi số (yếu tố 3).

Thứ hai, về phía nhà trường. Nhà trường đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra 
môi trường để sinh viên có cơ hội trải nghiệm và tận hưởng những giá trị do chuyển đổi số mang lại 
(yếu tố 6 và 7). Để xây dựng được môi trường đó, nhà trường cần vận dụng linh hoạt các phương 
pháp giảng dạy và các hình thức hỗ trợ học tập cho sinh viên như kết hợp tổ chức các lớp học, hội 
thảo, workshop,... theo cả hình thức online và offline. Nhà trường cũng cần đầu tư về cơ sở vật 
chất, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống học liệu online. Ngoài ra, nhà trường cần 
có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên - những người trực tiếp thực hiện hoạt động 
giảng dạy và truyền thụ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và văn hóa, thái độ cho người học (yếu tố 
5). Nếu giảng viên có thể tạo ra môi trường học tập tích cực, sử dụng linh hoạt các công cụ chuyển 
đổi số trong quá trình giảng dạy đồng thời củng cố nhận thức về tính hữu ích và ý thức của sinh 
viên trong quá trình học tập sẽ giúp sinh viên cảm thấy sẵn sàng hơn trong quá trình chuyển đổi 
số (yếu tố 1 và 2).

Thứ ba, về phía gia đình. Gia đình đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi số của sinh 
viên. Năng lực tài chính của sinh viên hiện nay phần lớn vẫn đến từ phía gia đình (yếu tố 4). Nếu 
không được gia đình hỗ trợ về kết nối mạng, phương tiện học tập online như máy tính, điện thoại 
thông minh,... thì rất khó để sinh viên có thể áp dụng các công cụ chuyển đổi số thành công. Hơn 
thế nữa, gia đình cũng có tác động và ảnh hưởng không nhỏ tới nhận thức, thái độ và khả năng tự 
học của sinh viên, đặc biệt là khi sinh viên học trực tuyến tại nhà (yếu tố 1, 2 và 3).

Tổng kết lại, tác giả đã chỉ ra được 07 yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số 
của sinh viên cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ sinh viên chuyển đổi số dễ dàng và 
thành công. Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ tổng hợp lý thuyết dựa trên các tài liệu thứ cấp và các 
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yếu tố được chỉ ra hiện có ảnh hưởng chung cho sinh viên toàn thế giới. Do vậy, các nghiên cứu 
trong tương lai có thể tham khảo và thực hiện xây dựng mô hình cũng như tiến hành các khảo sát 
tại một quốc gia hoặc một cơ sở giáo dục nhằm vẽ ra bức tranh rõ ràng hơn về mức độ sẵn sàng 
chuyển đổi số của sinh viên, từ đó đưa ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể 
của quốc gia hoặc cơ sở giáo dục đó.
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIÁ ĐẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN LẬP, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI
Vũ Lệ Hà, Trần Hồng Quân

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai nói chung và CSDL giá đất nói riêng là một yêu cầu 

tất yếu, nhất là đối với các khu vực mới phát triển của thành phố Hà Nội như xã Tân Lập, huyện 
Đan Phượng. Theo đó, một CSDL giá đất hoàn chỉnh sẽ góp phần kết nối nhà quản lý và người 
dân, nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về đất đai phục vụ công tác quản lý Nhà 
nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thị trường bất động sản. Nghiên cứu đã 
thiết kế được mô hình CSDL giá đất cho xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo 
đúng quy chuẩn dữ liệu đất đai của Thông tư 75/2015/TT - BTNMT; từ đó, xây dựng thành công bộ 
cấu trúc CSDL giá đất có độ chính xác cao, phù hợp với quy chuẩn của ngành và mô hình CSDL 
đã thiết kế, bài báo đã tiến hành xây dựng CSDL giá đất trên địa bàn xã Tân Lập. CSDL gồm có 
14 bảng dữ liệu bao gồm: Các đối tượng thửa đất, nhà, địa giới hành chính cấp xã, thủy hệ, giao 
thông, các bảng dữ liệu về giá đất. Kết quả đạt được cho thấy mô hình và bộ cấu trúc CSDL hoàn 
chỉnh, đúng quy định chính là cơ sở giúp xây dựng thành công và khai thác hiệu quả CSDL giá 
đất, góp phần cho việc quản lý đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản.

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu đất đai; Giá đất; Hệ thống thông tin đất đai.
Abstract

Research for construction and announcement of land price database in Tan Lap commune, 
Dan Phuong district, Hanoi City

Building a land database in general and a land price database in particular is an 
indispensable requirement, especially for newly developed areas of Hanoi such as Tan Lap 
commune, district. Dan Phuong. Accordingly, a complete land price database will contribute to 
connecting managers and people, in order to provide accurate and timely basic information about 
land for State management, socio - economic development, promoting the real estate market. The 
research has designed a land price database model for Tan Lap commune, Dan Phuong district, 
Hanoi City in accordance with the land data standards of Circular 75/2015/TT - BTNMT; Since 
then, successfully built a set of structure of the land price database with high accuracy, in line 
with industry standards and the designed database model, with the topic of building a land price 
database in Tan Tan commune. The database includes 14 data tables including: objects of land 
plots, houses, administrative boundaries at commune level, water system, traffic, data tables on 
land prices. The obtained results show that the complete and correct model and database structure 
is the basis for successfully building and effectively exploiting the land price database, contributing 
to land management and promoting the market real estate.

Keywords: Land database; Land price; Land information system.

1. Đặt vấn đề

Thời gian qua ở nước ta, đã có nhiều nguồn lực đầu tư cho xây dựng hệ thống thông tin đất 
đai và cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai. Bước đầu hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai 
được hình thành. Tuy vậy dữ liệu đầu tư mới tập trung vào cơ sở dữ liệu địa chính, trong khi đó các 
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cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất,… là các thành phần cấu thành cơ sở dữ 
liệu đất đai hoàn chỉnh chưa được đầu tư nhiều. 

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, các ứng dụng Hệ 
thống thông tin địa lý GIS (Geographic Information System) được phát triển trong lĩnh vực quản lý 
đất đai, đặc biệt trong công tác xây dựng hệ thống thông tin về giá đất. Việc thành lập bộ cơ sở dữ 
liệu dựa trên công nghệ GIS có ưu điểm về chức năng quản lý thông tin không gian và thuộc tính 
gắn liền với đối tượng. Thông tin được chuẩn hóa, các công cụ tìm kiếm, phân tích, truy vấn,… 
phục vụ rất hữu ích trong công tác quản lý đất đai, mà thực hiện theo phương pháp truyền thống 
khó có thể thực hiện được.

Xã Tân Lập là một xã ở ngoại thành Hà Nội, là một trong những khu vực phát triển nhanh 
về kinh tế - xã hội trong những năm gần đây, cùng với đó thị trường bất động sản tại Tân Lập cũng 
có sự phát triển và biến động. Nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất để dùng chung cho các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về đất đai phục vụ 
công tác quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy thị trường bất 
động sản là cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Khái niệm về CSDL giá đất
CSDL đất đai: Là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, 

quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử [2]. 
CSDL đất đai bao gồm: 
- CSDL địa chính: Dữ liệu về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận), 
hồ sơ địa chính [5]. 

- CSDL thống kê, kiểm kê đất đai: Dữ liệu báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất 
đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện, tỉnh; Dữ liệu về quản lý sử dụng đất theo chuyên 
đề được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền [5];

- CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Dữ liệu báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất của cấp tỉnh, cấp huyện [5];

- CSDL giá đất: Dữ liệu bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung; Hệ số điều chỉnh giá 
đất; Giá đất cụ thể; Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất; Thông tin giá đất trong Phiếu thu thập 
thông tin về thửa đất [5].

Vậy CSDL giá đất được hiểu: Là tập hợp các tài liệu, thông tin về giá đất, các yếu tố tự nhiên 
và xã hội ảnh hưởng đến giá đất. CSDL giá đất gồm có giá đất theo giá Nhà nước do Ủy ban nhân 
dân (UBND) cấp tỉnh ban hành và giá đất theo giá thị trường. CSDL giá đất là một hợp phần của 
CSDL đất đai. CSDL giá đất phục vụ cho công tác quản lý thuế đất, phục vụ công tác quản lý Nhà 
nước về đất đai. 

Xây dựng CSDL giá đất đóng một vai trò “then chốt” trong việc xây dựng Hệ thống thông 
tin quốc gia, quản lý đất đai trong tương lai. CSDL giá đất góp phần làm minh bạch thị trường đất 
đai, sử dụng quỹ đất hợp lý, bền vững và đem lại nguồn thu tối đa cho ngân sách Nhà nước cũng 
như phát triển nền kinh tế của đất nước.
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2.1.2. Nội dung CSDL giá đất
Dữ liệu không gian giá đất: Bao gồm dữ liệu không gian đất đai nền và các dữ liệu không 

gian chuyên đề. Trong đó phần dữ liệu không gian của giá đất sẽ được lấy theo CSDL địa chính 
(bản đồ địa chính) [3].

Dữ liệu thuộc tính giá đất: Dữ liệu thuộc tính giá đất là một bộ phận trong dữ liệu thuộc tính 
đất đai, bao gồm thông tin về giá đất được liên kết với dữ liệu địa chính thông qua mã thửa đất và 
gắn với phần dữ liệu không gian [3].

Trong đó dữ liệu thuộc tính giá đất bao gồm: 
- Nhóm dữ liệu giá đất theo bảng giá đất.
- Nhóm dữ liệu giá đất cụ thể.
- Nhóm dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường.
Căn cứ theo những thông tin về các loại giá đất, tại Mục 3.3 Phụ lục I, Thông tư 75/2015/

TT - BTNMT nội dung dữ liệu thuộc tính giá đất được quy định gồm 6 bảng dữ liệu: Dữ liệu về 
giá đất xác định đến từng thửa đất, dữ liệu về khung giá đất, dữ liệu về bảng giá đất, dữ liệu về hệ 
số điều chỉnh, dữ liệu về giá đất cụ thể, dữ liệu về giá thị trường.

2.1.3. Xây dựng CSDL giá đất trên thế giới
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, CSDL đất đai nói chung hay CSDL giá đất nói riêng được 

chú trọng và được đầu tư xây dựng từ khá sớm và rất đồng bộ. Dữ liệu không gian về đất đai được 
tích hợp thêm nhiều lớp thông tin khác có liên quan như dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, dữ 
liệu về giá đất,… chính những bộ dữ liệu khá đầy đủ này đã làm nền tảng để xây dựng nên những 
hệ thống thông tin đất đai tương đối hoàn thiện trong đó có thông tin về giá đất và được mọi người 
sử dụng rộng rãi đặc biệt ở các nước phát triển như Mỹ, Hà Lan, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Trung Quốc,… Tại các nước đang phát triển như Mông Cổ, Pakistan,… việc xây dựng CSDL giá 
đất cũng đã dần được Chính phủ quan tâm, điều này thể hiện qua một số chính sách, dự án đầu tư 
trong việc thu thập thông tin đất đai trong đó có thông tin giá đất, xây dựng CSDL.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

a) Phương pháp thu thập số liệu từ tài liệu tham khảo  
 Mục đích của thu thập số liệu (từ các tài liệu nghiên cứu khoa học có trước, từ quan sát và 

thực hiện thí nghiệm) là để làm cơ sơ lý luận khoa học hay luận cứ chứng minh giả thuyết hay các 
vấn đề mà nghiên cứu đã đặt ra. 

Phương pháp này dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ những tài liệu tham khảo có 
sẵn (hồ sơ, bệnh án, sổ sách thống kê,…) để xây dựng cơ sở luận cứ nhằm chứng minh giả thuyết. 
Việc thu thập tài liệu chuyên ngành gồm tài liệu về hệ thống thông tin địa lý (GIS), các Nghị định, 
Thông tư hướng dẫn và các tài liệu chuyên ngành có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, các bài báo, 
tạp chí,… Tài liệu về khu vực nghiên cứu gồm thu thập số liệu, tài liệu thống kê về điều kiện tự 
nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nghiên cứu, bản đồ địa chính, giao thông, 
thủy hệ xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được chỉnh lý mới nhất, giá đất xã Tân 
Lập mới nhất. 

b) Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa
Nhằm thu thập các thông tin về giá đất giao dịch trên thị trường cũng như một số yếu tố ảnh 

hưởng tới giá đất. Các thông tin này được thu thập thông qua các mẫu phiếu điều tra, phiếu thu thập 
thông tin về thửa đất (áp dụng với đất ở nông thôn) ban hành theo thông tư 36/2014/TT - BTNMT 
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ngày 30/6/2014 Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; 
Định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Trong mẫu phiếu điều tra thu thập các thông tin như: 
Tên người được điều tra, địa chỉ, thời điểm chuyển nhượng, giá bất động sản chuyển nhượng, các 
thông tin về thửa đất, các thông tin về tài sản gắn liền với đất.

Phương pháp điều tra được thiết kế theo các tuyến đường phố. Mỗi tuyến phố sẽ điều tra các 
thửa đất ở 4 vị trí: Vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với đường, phố được quy định trong 
bảng giá đất do Nhà nước quy định; Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng 
từ 3,5 m trở lên; Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng từ 2 m đến dưới 3,5 
m; Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng dưới 2 m. Ở mỗi loại vị trí điều 
tra tối thiểu 1 - 3 mẫu. 

Phiếu điều tra được thực hiện 203 phiếu điều tra, các phiếu này mang tính đại diện từ đó suy 
ra được giá đất của tất cả các thửa khác ở trên địa bàn.

c) Phương pháp phân tích tổng hợp 
Từ các số liệu, tài liệu đã thu thập, tiến hành chọn lọc, sắp xếp các thông tin nhằm xác định 

các lớp thông tin có độ tin cậy cao, phù hợp với vấn đề nghiên cứu.
d) Phương pháp GIS và bản đồ
Hệ thống thông tin địa lý (GIS): Phân tích dữ liệu không gian, xử lý thông tin, cơ sở dữ liệu 

đầu vào, xây dựng các lớp thông tin bản đồ chuyên đề, bản đồ của địa bàn thử nghiệm.
Phương pháp thành lập bản đồ: Biên tập, trình bày nội dung của bản đồ giá đất trên nền bản 

đồ địa chính trên cơ sở kế thừa các yếu tố nội dung đã có của bản đồ địa chính.

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội 

Tân Lập là một xã thuộc huyện Đan Phượng, nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 16 km, 
được hình thành từ 4 thôn: Đan Hội, Hạ Hội, Ngọc Kiệu, Hạnh Đàn và 4 trại: Ngọc Trúc, Kim Âu, 
Ngọc Kiệu, Hạnh Đàn. Tân Lập có diện tích tự nhiên khoảng 554,17 ha. Dân số tính đến năm 2020 
có 17.025 người, là xã đông dân thứ hai của huyện Đan Phượng.

Các xã giáp ranh gồm:
- Phía Bắc giáp xã Liên Trung; 
- Phía Nam giáp đường Quốc lộ 32 Hà Nội - Sơn Tây; 
- Phía Đông giáp 2 phường Tây Tựu và Thượng Cát - quận Bắc Từ Liêm; 
- Phía Tây giáp xã Tân Hội. 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,8 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh 

tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. 
Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt 125 tỷ 760 triệu 
đồng. Những năm gần đây, xã đã có xu hướng giảm diện tích đất lúa chuyển sang phát triển trang 
trại, vườn trại, vườn ruộng, dành quỹ đất cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại và dịch vụ. Mặc dù diện tích đất có giảm nhưng năng suất và sản lượng luôn ổn định, giá trị 
sản xuất trên một đơn vị diện tích không ngừng tăng lên. Đây cũng là vùng đất bãi và có diện tích 
đồng cỏ lớn nên thích hợp cho ngành chăn nuôi. Mô hình chăn nuôi ruộng - vườn - trại ngày càng 
phát triển trên địa bàn.
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Hình 1: Vị trí xã Tân Lập

3.2. Xây dựng CSDL giá đất xã Tân Lập 
3.2.1. Quy trình xây dựng CSDL xã Tân Lập
Quy trình xây dựng CSDL giá đất được thể hiện qua sơ đồ trong Hình 2.

Hình 2: Quy trình xây dựng CSDL giá đất xã Tân Lập
3.2.2. Thiết kế mô hình CSDL
Xây dựng mô hình CSDL để có cái nhìn tổng thể về cấu trúc dữ liệu trong CSDL, các nhóm 

dữ liệu cần thu thập để phục vụ cho bước điều tra, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu sau này. 
 CSDL giá đất trên địa bàn xã Tân Lập được thể hiện thông qua sơ đồ lớp dưới đây:
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Hình 3: Mô hình CSDL hệ thống thể hiện bằng sơ đồ lớp

Lớp ThuaDat: Lưu trữ các thông tin không gian liên quan tới thửa đất. Thuộc tính của lớp 
ThuaDat được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Lớp “ThuaDat”

STT Mã trường Kiểu dữ liệu Mô tả trường
1 thuaDatID ID Mã đối tượng
2 maXa CharacterString Mã xã
3 TenXa CharacterString Tên xã
4 soHieuToBanDo Integer Số hiệu tờ bản đồ
5 hoTen CharacterString Tên chủ sử dụng
6 soThuTuThua Integer Số thửa đất
7 trangThaiDangKy Integer Trạng thái đăng ký
8 dienTich Real Diện tích
9 loaiDat CharacterString Loại đất
10 geo geometry Loại đất
11 k_vt numeric Hs vị trí
12 k_dt numeric Hs diện tích
13 k_hd numeric Hs hình dáng
14 giaDatTheoBangGia Integer Giá đất theo bảng giá
15 pid Integer Thửa chuẩn
16 hesogia numeric Hệ số điều chỉnh giá
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STT Mã trường Kiểu dữ liệu Mô tả trường
17 maDuong Integer Mã đường
18 viTriDat Integer Vị trí đất
19 mamdsd character varying Mã mục đích sử dụng

20 theoThuaChuan Integer Thửa đất được tính giá theo 
thửa chuẩn

21 giaDatChuyenNhuongThiTruong Integer Giá đất chuyển nhượng trên 
thị trường

22 giaDatCuThe Integer Giá đất cụ thể
- Lớp “DuongDiaGioiCapXa” lưu trữ thông tin đồ họa về đường địa giới hành chính xã Tân 

Lập.
- Lớp “VungThuyHe” lưu trữ thông tin về các đối tượng thủy hệ như: Sông, hồ,... trên địa 

bàn thị xã Tân Lập.
- Lớp “MatDuongBo” lưu trữ thông tin về các đối đường giao thông dạng vùng trên địa bàn 

xã Tân Lập.
- Lớp “Nha” lưu trữ các thông tin về nhà và các công trình gắn liền với đất.
- Lớp “du_lieu_ve_bang_gia_dat” lưu trữ các thông tin về bảng giá đất theo quyết định của 

UBND thành phố.
- Lớp “du_lieu_ve_gia_thi_truong” lưu trữ các thông tin về giá đất giao dịch trên thị trường, 

giá trúng đấu giá và một số thông tin có liên quan khác.
- Lớp “du_lieu_ve_khung_gia_dat” lưu trữ các thông tin về khung giá đất được Chính phủ 

quy định cho từng vùng.
- Lớp “du_lieu_ve_he_so_dieu_chinh” lưu trữ các thông tin các hệ số điều chỉnh giá đất cho 

UBND thành phố Hà Nội quy định.
- Lớp “du_lieu_gia_dat_cu_the” lưu trữ các thông tin về giá đất cụ thể trên địa bàn.
- Lớp “du_lieu_gia_den_tung_thua_dat” lưu trữ các thông tin về các loại giá đất xác định tới 

từng thừa đất trên địa bàn nghiên cứu.
- Lớp “thua_dat_khong_dinh_gia” lưu trữ các thông tin về các thừa đất không định giá đất 

trên địa bàn nghiên cứu.
- Lớp “du_lieu_ve_diem_dieu_tra” lưu trữ các thông tin về các điểm mấu giá đất trên địa 

bàn nghiên cứu.
3.2.3. Điều tra, thu thập và chuẩn hóa dữ liệu
3.2.3.1. Dữ liệu không gian
Chuẩn hóa dữ liệu của xã Tân Lập được thu thập từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, bao gồm:
- Bản đồ địa chính dạng số của xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được 

thành lập ở định dạng *.dgn, hệ tọa độ VN - 2000, múi chiếu 30, gồm 32 tờ bản đồ với tỉ lệ 1:1000 
đo vẽ năm 2012.

- Hồ sơ địa chính (sổ mục kê, sổ địa chính).
- Các quy trình, quy phạm có liên quan như Thông tư số 04/2013/TT - BTNMT của Bộ 

TN&MT quy định về xây dựng CSDL đất đai; Thông tư số 25/2014/TT - BTNMT ngày 19 tháng 5 
năm 2014 của Bộ TN&MT quy định về bản đồ địa chính; Thông tư số 75/2015/TT - BTNMT của 
Bộ TN&MT quy định kỹ thuật về CSDL đất đai.
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Nhìn chung, mức độ chuẩn hóa dữ liệu địa chính tại xã Tân Lập còn ở mức chưa cao. Bản 
đồ được đo vẽ năm 2012, lớp dữ liệu không gian trên nhiều mảnh bản đồ vẫn chứa nhiều lỗi như: 
Ranh giới khép thửa, thông tin thửa đất chưa đầy đủ, quan hệ topology giữa các thửa không được 
đảm bảo,... Vì vậy, để sử dụng được các dữ liệu trong bản đồ địa chính dạng số ta cần phải tiến 
hành chuẩn hóa lại các mảnh bản đồ về chuẩn. Việc chuẩn hóa các lớp dữ liệu bản đồ địa chính 
dựa trên Thông tư số 25/2014/TT - BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ TN&MT quy định 
về bản đồ địa chính.

Hình 4: Bản đồ địa chính xã Tân Lập sau khi được xử lý và ghép mảnh

Đưa dữ liệu vào trong ArcGIS: Tiến hành chuyển đổi dữ liệu (annotation, polyline), chuẩn 
hóa và phân tích dữ liệu trong ArcGIS.

Hình 5: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa
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3.2.3.2. Dữ liệu thuộc tính
a) Dữ liệu giá đất Nhà nước
Giá đất theo bảng giá của Nhà nước tại xã Tân Lập giai đoạn 2020 - 2024 được quy định 

trong quyết định 30/2019/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội.
Căn cứ vào Quyết định 30/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ban hành quy định 

về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 đối với đất 
phi nông nghiệp, các vị trí trong mỗi đường, phố được xác định như sau:

Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với đường, 
phố được quy định trong các bảng giá kèm theo quyết định này.

Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ, 
ngách, hẻm (sau đây gọi chung là ngõ) có mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa 
đất) từ 3,5 m trở lên.

Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có 
mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) từ 2 m đến dưới 3,5 m.

Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất của một chủ sử dụng có ít nhất một mặt giáp với ngõ có 
mặt cắt ngõ nhỏ nhất (tính từ đường, phố tới vị trí thửa đất) dưới 2 m.

Hình 6: Các thửa đất sau khi gán thông tin giá đất Nhà nước

Trong trường hợp thửa đất của một chủ sử dụng ở vị trí có trùng từ 2 mức giá trở lên thì xác 
định giá theo vị trí có mức cao nhất.

Đối với các thửa đất của một chủ sử dụng tại các vị trí 2, 3, 4 có ngõ nối thông với nhiều 
đường phố có giá đất khác nhau thì áp dụng theo vị trí của đường phố gần nhất.

Cập nhật dữ liệu theo bảng giá của Nhà nước, gán mã cho từng con đường để tiện việc quản 
lý CSDL.
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Mã đất ở đô thị là ký hiệu là 1. 

Mã vị trí từ 1 đến 4 tùy thuộc vào vị trí và độ rộng của con đường.

b) Dữ liệu giá đất thị trường

Dữ liệu giá đất giao dịch trên thị trường được lấy từ các phiếu điều tra được khảo sát trên địa 
bàn xã Tân Lập. Do tại Việt Nam, việc tiếp cận với thông tin giao dịch của các thửa đất tại một số 
cơ quan Nhà nước tương đối hạn chế nên các nguồn thông tin này chủ yếu được thu thập từ việc 
hỏi trực tiếp chủ đất hoặc thông qua các đối tượng trung gian như người thân, hàng xóm, trung tâm 
môi giới bất động sản. Dựa trên một số nghiên cứu tham khảo, bài báo đã thành lập bảng câu hỏi 
để điều tra các thông tin chính về thửa đất, giá đất cũng như một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. 
Các nhóm câu hỏi chính trong bảng hỏi bao gồm các nhóm thông tin như:

+ Nhóm thông tin về chủ sử dụng đất;

+ Nhóm thông tin về thửa đất và tình trạng pháp lý;

+ Nhóm thông tin về giá đất và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất;

Hình 7: Danh sách các thông tin phiếu điều tra giá thị trường

Phương pháp điều tra được thiết kế theo các tuyến đường phố. Mỗi tuyến phố sẽ điều tra các 
thửa đất ở 4 vị trí: Vị trí 1 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với đường, phố được quy định trong 
bảng giá đất do Nhà nước quy định; Vị trí 2 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng 
từ 3,5 m trở lên; Vị trí 3 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng từ 2 m đến dưới 3,5 
m; Vị trí 4 áp dụng đối với thửa đất tiếp giáp với ngõ có độ rộng dưới 2 m. Ở mỗi loại vị trí điều 
tra tối thiểu từ 1 - 3 mẫu. 

Do phạm vi điều tra tương đối rộng và không phải khu vực nào cũng có số lượng giao dịch 
về đất đai lớn trong vòng 1 - 2 năm trở lại đây nên một số khu vực điều tra, đề tài mở rộng phạm 
vi lấy mẫu đối với các thửa đất giao dịch trong vòng 2 - 3 năm trở lại đây.

Với nhiều mẫu giá thu thập được bao gồm những thửa chỉ có giá đất và những thửa bao gồm 
cả giá đất và giá tài sản gắn liền với đất (hay giá nhà). Vì thế, đề tài có tham khảo và sử dụng một 
số phương pháp định giá đất để tính toán giá trị riêng của các thửa đất.

Các vị trí điều tra, khảo sát thực địa sẽ được trích tọa độ, vị trí lên bản đồ và gán thông tin 
thuộc tính vào thửa đất tương ứng.



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

158

Hình 8: Vị trí các điểu khảo sát giá giao dịch trên thị trường

3.2.4. Nhập dữ liệu vào hệ quản trị CSDL
Từ các lớp dữ liệu đã được chuẩn hóa, ta xuất các dữ liệu này dưới dạng shapefile và đưa vào 

trong CSDL PostgreSQL/PostGIS bằng công cụ Shapefile and DBF Loader.
Ta import lần lượt các lớp dữ liệu vào hệ quản trị CSDL PostgreSQL/PostGIS.
Sau khi import những dữ liệu cần thiết, trong CSDL PostgreSQL/PostGIS sẽ có đầy đủ các 

lớp dữ liệu như: Lớp dữ liệu về thửa đất, dữ liệu về thủy hệ, dữ liệu về giao thông, dữ liệu về giá 
đất,...

Hình 9: CSDL giá đất trong PostgreSQL
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Các bảng dữ liệu thuộc tính phải có đủ thông tin và được chuẩn hóa các tên trường, định 
dạng dữ liệu theo quy định của Thông tư 75/2015/TT - BTNMT quy định kỹ thuật về CSDL đất 
đai trong có có các quy định kỹ thuật về CSDL giá đất. Thực hiện chỉnh lý các bảng dữ liệu thuộc 
tính trong excel và chuẩn hóa xong đó import bảng vào CSDL PostgreSQL/PostGIS.

Sau đây là hình ảnh một số bảng thuộc tính của các lớp dữ liệu.

Hình 10: Dữ liệu về khung giá đất trong CSDL
3.2.5. Công bố giá
Từ bộ CSDL giá đất tại xã Tân Lập có thể tra cứu thông tin về thửa đất và bản đồ giá đất cụ 

thể như sau:

Hình 11: Bản đồ giá đất theo bảng giá Nhà nước tại xã Tân Lập 
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Hình 12: Bản đồ giá đất theo bảng giá thị trường tại xã Tân Lập 

Việc ứng dụng phần mềm ArcGIS trong xử lý dữ liệu không gian đã đem lại nhiều lợi ích 
cho con người, giúp con người thực hiện công việc của mình một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. 
Các dữ liệu thuộc tính được chuẩn hóa và đẩy vào trong hệ quản trị CSDL PosgreSQL/PostGIS 
được liên kết với dữ liệu không gian, giúp cho việc truy vấn phức tạp khi tìm kiếm các thông tin 
về giá đất. Nhà nước có thể có cái nhìn tổng quát, nắm được tình hình chung của quỹ đất từ đó lựa 
chọn những chính sách đúng đắn nhằm quản lý đất đai một cách hiệu quả. Dễ dàng tìm kiếm các 
thông tin về thửa đất như: Diện tích, vị trí, giá đất nhà nước,… Đồng thời bản đồ giá đất còn giúp 
cho những người tham gia thị trường bất động sản nắm được những thông tin phục vụ mục đích 
của mình.

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

CSDL giá đất đóng một vai trò quan trọng trong CSDL đất đai và góp phần làm hoàn thiện 
hơn hệ thống thông tin đất đai. Việc nắm bắt được những thông tin thuộc tính về giá đất trên nền 
dữ liệu không gian địa chính sẽ hỗ trợ công tác quản lý tài chính về đất đai hiệu quả đến từng thửa 
đất và đồng thời góp phần làm tăng tính minh bạch trong các giao dịch về bất động sản.

Trong quy trình xây dựng CSDL, một trong các bước mang tính then chốt đó chính là: Thiết 
kế mô hình CSDL, phân tích chuẩn hóa dữ liệu. Bước thiết kế mô hình dữ liệu giá đất đóng vai trò 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

161

quan trọng trong quy trình nghiên cứu, đây là tiền đề cho việc xác định các thông tin nào cần thu 
thập để xây dựng CSDL, cách sắp xếp, tổ chức dữ liệu và tiêu chuẩn để chuẩn hóa các dữ liệu thu 
thập được bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Trên cơ sở đó, đã tiến hành xây dựng 
CSDL giá đất trên địa bàn xã Tân Lập. CSDL gồm có 14 bảng dữ liệu bao gồm: Các đối tượng thửa 
đất, nhà, địa giới hành chính cấp xã, thủy hệ, giao thông, các bảng dữ liệu về giá đất. 

4.2. Kiến nghị
CSDL giá đất được xây dựng đầy đủ, đồng bộ, chi tiết trung thực đến từng thửa đất. Bao 

gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính giá đất gồm các trường chứa thông tin về chủ sử 
dụng đất, thửa đất, giá đất, tổng giá và tính pháp lý của thửa đất. Để ứng dụng hiệu quả hơn CSDL 
xã Tân Lập đã xây dựng thì cần mở rộng xây dựng WebGIS để công bố toàn bộ CSDL. Sử dụng 
WebGIS sẽ là công cụ cung cấp thông tin về giá đất cho người dân cũng như những nhà quản lý 
chuyên môn.
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Tóm tắt
Ngày nay, việc giám sát các thông số môi trường đã trở nên rất thuận tiện dưới sự phát triển 

mạnh mẽ của mạng cảm biến không dây (WSN) và Internet vạn vật kết nối (IoT). Một hệ thống 
quan trắc tự động các thông số khí vùng khai thác than tại các mỏ hầm lò và lộ thiên theo thời 
gian thực sẽ mang tới một cơ hội tốt để tối ưu nguồn lực và tăng hiệu quả trong công tác quản lý. 
Nghiên cứu này trình bày nguyên lý thiết kế một hệ thống IoT ứng dụng mạng cảm biến không dây 
Zigbee áp dụng để quan trắc một số thông số môi trường tại khu vực mỏ lộ thiên và hầm lò. 

Từ khoá: Mạng cảm biến không dây; Mạng Internet kết nối vạn vật; Giám sát thông số khí 
mỏ; Công nghệ Zigbee.

Abstract
Study and design of an IoTs system based on Wireless Sensor Networks for above and 

underground mine gas monitoring
Nowaday, the monitoring of environmental parameters has become very convenient under 

the strong development of wireless sensor networks (WSNs) and Internet of Things (IoTs). An 
automatic monitoring system for above and underground mine gas parameters in real time will 
provide a good opportunity to optimize resources and increase efficiency in management. This 
article will present the architecture of such an IoT system based on the Zigbee wireless sensor 
network.

Keywords: Wireless sensor network; Internet of things; Remote monitoring of hydro - 
meteorological and environmental parametegrs; Zigbee.

1. Giới thiệu

1.1. Mạng cảm biến không dây trong hạ tầng IoT
Theo nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học, môi trường tự nhiên đang chịu tác động bởi 

biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người đã gây ra các hiện tượng tai biến thiên nhiên và sự 
cố môi trường. Do vậy việc theo dõi, giám sát các thông số khí môi trường trở nên rất quan trọng. 
Hiện nay việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường 
đang được chú trọng và phát triển [6]. Trong đó đặc biệt là các hệ thống giám sát, điều khiển từ 
xa. Do vậy việc nghiên cứu thiết kế một kiến trúc tổng thể tích hợp hệ thống quan trắc khí tại vùng 
khai thác than hầm lò và lộ thiên dựa trên mạng cảm biến không dây và Internet vạn vật (IoTs) là 
xu hướng tất yếu và cần thiết [3, 5].

Trong bối cảnh hiện nay, mạng cảm biến không dây đã trở thành một trong những nền tảng 
công nghệ quan trọng trong việc thu nhận, thao tác và xử lý thông tin. Đây được xem là một 
giải pháp có chi phí hợp lý để tiến hành giám sát các hiện tượng trên bề mặt Trái đất để thu thập 
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nhiều dữ liệu cho các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, môi trường, y học, giao thông vận 
tải,…[3].

Mạng cảm biến không dây đóng vai trò quan trọng trong hệ thống IoTs. Thông thường kiến 
trúc của một hệ thống IoTs bao gồm bốn tầng: tầng ứng dụng, tầng dịch vụ, tầng mạng và tầng thiết 
bị [7]. Tầng ứng dụng chính là tầng bao gồm các hệ thống thực tế, tầng dịch vụ được định nghĩa là 
điện toán đám mây. Tầng mạng bao gồm các hệ thống có dây và không dây, kết nối tất cả với các 
thiết bị Internet cùng với tầng thiết bị chính là tầng cơ sở của hệ thống IoTs như Hình 1.

Hình 1: Kiến trúc của một hệ thống IoTs

 Kiến trúc của hệ thống thống IoTs trên đã được sử dụng để thiết kế các ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau và hầu hết trong số đó là các ứng dụng quan trắc thông số môi trường [2]. Hệ 
thống quan trắc này sẽ giúp cho các nhà quản lý giám sát được các thông số môi trường từ xa, đặc 
biệt tại các nơi có địa hình phức tạp, các phương tiện giao thông khó tiếp cận.

1.2. Cấu hình mạng cảm biến không dây

Một bộ thiết bị cảm biến không dây bao gồm các nút cảm biến và một nút điều phối được kết 
nối với nhau thành một mạng cảm biến không dây Zigbee và được xây dựng trên khung bảo mật 
cơ bản xác định trong IEEE 802.15.4, kiểu mạng hình sao như Hình 2.

Mạng cảm biến không dây Zigbee IEEE 802.15.4 (tần số 2.4 Ghz, tốc độ dữ liệu 256 kbps) 
cung cấp khoảng cách kết nối điểm tới điểm lên đến 1 km. Bên cạnh đó, lớp mạng Zigbee hỗ trợ 
cả mạng cây và mạng lưới chung. Mỗi mạng phải có một thiết bị điều phối. Trong các mạng sao, 
điều phối viên phải là nút trung tâm. Cả mạng cây và mắt lưới đều cho phép sử dụng bộ định 
tuyến Zigbee để mở rộng giao tiếp ở cấp độ mạng. Một tính năng xác định khác của Zigbee là các 
phương tiện để thực hiện liên lạc an toàn, bảo vệ việc thiết lập và vận chuyển các khóa mật mã, 
khung mã hóa và thiết bị điều khiển. 
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Hình 2: Cấu hình một mạng cảm biến không dây
Cấu hình mạng Zigbee gồm ba thành phần:
- Điều phối viên Zigbee (ZC): Thiết bị có khả năng nhất, điều phối viên tạo thành gốc của 

cây mạng và có thể kết nối với các mạng khác. Trong mỗi mạng có chính xác một điều phối viên 
Zigbee vì đó là thiết bị khởi động mạng ban đầu (thông số kỹ thuật của Zigbee LightLink cũng cho 
phép hoạt động mà không cần điều phối viên Zigbee). Nó lưu trữ thông tin về mạng, bao gồm đóng 
vai trò là trung tâm tin cậy và kho lưu trữ cho các khóa bảo mật.

- Bộ định tuyến Zigbee (ZR): Cũng như chạy chức năng ứng dụng, bộ định tuyến có thể hoạt 
động như một bộ định tuyến trung gian, truyền dữ liệu từ các thiết bị khác.

- Thiết bị kết thúc Zigbee (ZED): Thiết bị này chứa đủ chức năng để giao tiếp với nút cha (Điều 
phối viên hoặc bộ định tuyến); nó không thể chuyển tiếp dữ liệu từ các thiết bị khác. Mối quan hệ này 
cho phép nút ngủ trong một khoảng thời gian đáng kể do đó thời lượng pin sẽ được kéo dài. Một ZED 
đòi hỏi ít bộ nhớ nhất và do đó, có thể sản xuất ít tốn kém hơn so với ZR hoặc ZC.

Trong mạng Zigbee này, các nút cảm biến sẽ được cấu hình thành các bộ định tuyến hoặc 
một thiết bị đầu cuối và nút điều phối sẽ được cấu hình thành Coordinator để có thể giao tiếp với 
các mạng khác. Mạng Zigbee được thiết kế dựa trên Module Zigbee DRF1605 CC2530, sử dụng 
chip của hãng Microchip mang lại khả năng hoạt động ổn định và bền bỉ. Mạng Zigbee sẽ giúp các 
nút cảm biến gửi dữ liệu về nút điều phối nhằm phục vụ cho mục đích lưu trữ tạm thời và truyền 
lên cơ sở dữ liệu trực tuyến trên Internet. 

Cấu hình mạng 3G/GPRS/GSM:
- Cấu hình mạng này được thiết lập tại nút điều phối giúp nó có thể gửi dữ liệu lên cơ sở dữ 

liệu trên Internet để lưu trữ và tra cứu, phục vụ cho mục đích giám sát. Đồng thời, dữ liệu cũng sẽ 
được gửi đến điện thoại của người quản lý. 

- Đối với người sử dụng cần đăng ký gói cước viễn thông thông qua nhà mạng cung cấp để 
duy trì dịch vụ này.

2. Phương pháp thiết kế các thành phần trong hệ thống IoTs

2.1. Khái quát hệ thống IoTs

Mạng lưới các cảm biến được kết nối tới các giao thức mạng và các thiết bị IoTs sử dụng các 
giải pháp không dây thu thập và truyền tải tín hiệu analog/tín hiệu digital, dựa theo chuẩn IEEE 
802.15.4 và giao thức ZigBee như Hình 3. Các remote I/O sẽ kết nối với các cảm biến qua đó tín 
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hiệu có thể quan trắc thu thập từ xa các thông số như khí CO, CO2, CH4, NO2,… Mạng cảm biến 
không dây có nhiều nút mạng, mỗi nút mạng có thể được kết nối với một hay nhiều cảm biến. Topo 
mạng gồm ba thành phần chính:

- Bộ điều phối: Là trung tâm thu thập, chuyển giao và truyền tải dữ liệu không dây đến các 
thiết bị khác; 

- Router: Là thiết bị tăng cường tín hiệu không dây và các bộ định tuyến không dây được sử 
dụng để chọn đường đi tối ưu cho truyền thông không dây giữa các bộ điều phối và các nút cuối;

- Thiết bị cuối: Thiết bị cuối (End Node) là một remote I/O không dây thu thập dữ liệu. 
Thông tin được lấy từ các cảm biến và sau đó được truyền tải qua các nút mạng trực tiếp hoặc gián 
tiếp thông qua router.

Hình 3: Sơ đồ mô tả hoạt động của một hệ thống IoT

2.2. Thiết kế nút điều phối
Nút điều phối được thiết kế dựa trên bo mạch chủ Arduino Mega và các module truyền 

thông. Bo mạch chủ Arduino Mega có vai trò xử lý và điều phối dòng dữ liệu. Dữ liệu sẽ được nhận 
từ các nút cảm biến thông qua mạng cảm biến không dây Zigbee sau đó sẽ được xử lý và truyền lên 
cơ sở dữ liệu trên mạng Internet, thông qua mạng viễn thông 3G/GPRS/GSM, đồng thời tin nhắn 
chứa thông tin quan trắc cũng sẽ được gửi tới thuê bao của nhà quản lý. Bên cạnh đó, GPS cũng 
được sử dụng để lấy vị trí của thiết bị. Bluetooth BLE được sử dụng để gửi dữ liệu trực tiếp từ nút 
điều phối qua thiết bị di dộng. Dữ liệu cũng được hiển thị trên màn hình LCD giúp nhà quản lý dễ 
dàng quan sát. Nút điều phối được cung cấp năng lượng bởi năng lượng mặt trời, phần năng lượng 
dư thừa sẽ được lưu trữ tại pin Lithium 5200 mAh cho hoạt động của nút vào ban đêm.

Hình 4: Cấu trúc của nút điều phối 
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2.2.1. Arduino Mega 
Arduino Mega là dòng vi điều khiển được 

sử dụng rất phổ biến với giá thành vừa phải và 
đáp ứng được khả năng tính toán của hệ thống. 
Vi điều khiển Arduino Mega cung cấp đầy đủ các 
kết nút phần cứng với các thiết bị ngoại vi với 
các chuẩn kết nối khác nhau như: UART, SPI, 
I2C, ADC, I/O, giúp cho việc kết nối giữa vi điều 
khiển và cảm biến cũng như các module truyền 
thông một cách dễ dàng [4].

Hình 5. Vi điều khiển Arduino Mega
2.2.2. Mô đun GPS
LEA - 6H là mô đun thu GPS và GALILEO độc lập hiệu suất cao được thiết kế để cho phép 

di chuyển dễ dàng, đơn giản từ các phiên bản trước LEA - 4. Nó có tính năng công nghệ thu tín hiệu 
yếu KickStart của u - blox, cũng như các tùy chọn kết nối linh hoạt. LEA - 6H đi kèm với bộ nhớ 
Flash tích hợp cho phép cập nhật chương trình cơ sở và lưu trữ các cài đặt cấu hình cụ thể trong 
RAM không bay hơi. Trình giám sát ăng ten tích hợp hỗ trợ các ăng ten bên ngoài và hoạt động, 
chẳng hạn như ăng ten GPS hiệu suất cao AN - blox ‘ANN. Thông số kỹ thuật:

- Công suất mô đun: 5,00 V.
- Kích thước mô đun: 43 mm × 32 mm.
- Phạm vi đo: 0 - 14PH.
- Phạm vi nhiệt độ cần đo: 0 - 60 ℃.
- Độ chính xác: ± 0,1pH (25 oC).
- Thời gian đáp ứng: <= 1 phút.

2.2.3. Mô đun Bluetooth BLE
Mạch thu phát Bluetooth 4.0 UART 

CC2541 AT - 09 giao tiếp với vi điều khiển qua 
giao tiếp UART, giúp vi điều khiển có thể giao 
tiếp và truyền dữ liệu với các thiết bị sử dụng 
Bluetooth 4.0 như: điện thoại, máy tính bảng, 
để thực hiện các ứng dụng truyền nhận và điều 
khiển thiết bị qua Bluetooth 4.0.

Hình 6: Vi điều khiển Bluetooth BLE
Thông số kỹ thuật: 
 - IC chính: BLE CC2540/CC2541 chính hãng TI. 
 - Firmware Version: MLT-BT05-V4.1. 
 - Nguồn điện sử dụng: 5VDC.
 - Mức điện áp Logic giao tiếp: TTL 3.3~5VDC.
 - Dòng tiêu thụ: 400 uA ~ 1.5 mA ở Sleep Mode và 8.5 mA ở Active Mode.
 - Khoảng cách tối đa: 100 m trong điều kiện lý tưởng.
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2.3. Thiết kế các nút cảm biến

Bài báo này tập trung thiết kế các nút mạng thu thập một số thông số khí trong môi trường 
khai thác than tại mỏ hầm lò và mỏ lộ thiên. Các nút cảm biến được thiết kế như trình bày dưới đây. 

Các nút cảm biến đo các thông số khí mỏ bao gồm các thành phần: Bo mạch chủ Arduino 
Mega giống như trên nút điều phối, Module truyền thông Zigbee được cấu hình với vai trò là 
router, các cảm biến đo thông số khí mỏ trong nghiên cứu này gồm: cảm biến đo các khí CH4, CO, 
CO2, NO2, nguồn cấp gồm pin lưu trữ và pin năng lượng mặt trời. Cụ thể khí CH4 và CO được tích 
hợp vào một nút cảm biến như Hình 7 và khí CO2 và NO2 được tích hợp vào một nút như Hình 8. 

Bo mạch chủ Arduino Mega sẽ đọc các xung điện áp tương ứng các yếu tố cần đo qua cảm 
biến tại địa điểm đo và tính toán, chuyển đổi các xung điện về giá trị cần đo tương ứng. Dữ liệu 
được tính toán sau đó sẽ được gửi về nút điều phối thông qua mạng Zigbee.

Các nút cảm biến bao gồm các thành phần: Bo mạch chủ Arduino Mega giống như trên nút 
điều phối, module truyền thông Zigbee được cấu hình với vai trò là router, các cảm biến khí, nguồn 
cấp gồm pin lưu trữ và pin năng lượng mặt trời.

2.3.1. Nút cảm biến đo CH4 và CO
Nút cảm biến bao gồm các thành phần: Bo mạch chủ Arduino Mega giống như trên nút điều 

phối, module truyền thông Zigbee được cấu hình với vai trò là router, cảm biến khí CO, cảm biến 
khí CH4, nguồn cấp gồm pin lưu trữ và pin năng lượng mặt trời. 

Màn hình LCD Oled được sử dụng để quan sát dữ liệu tại nút cảm biến.
Bo mạch chủ Arduino Mega sẽ đọc giá trị điện áp tương ứng với nồng độ khí CO và CH4 tại 

địa điểm đo và tính toán, chuyển đổi giá trị điện áp về giá trị nồng độ khí CO, CH4 tương ứng. Dữ 
liệu được tính toán sau đó sẽ được gửi về nút điều phối thông qua mạng Zigbee, Hình 7 là sơ đồ 
nút cảm biến đo hai khí CO và CH4.

Hình 7: Sơ đồ nút cảm biến đo các khí CH4 và CO

Trong đó, cảm biến CO được cấu tạo bởi ống gốm micro AL2O3, lớp nhạy cảm Tin Dioxide 
(SnO2), điện cực đo và bộ phận đốt nóng được cố định vào một lớp vỏ được làm bằng nhựa và 
lưới thép không gỉ. Bộ phận đốt nóng cung cấp các điều kiện làm việc cần thiết cho công việc của 
các thành phần nhạy cảm. Cảm biến giao tiếp với vi điều khiển Arduino Mega thông qua giao tiếp 
ADC. Phạm vi phát hiện: Carbon monoxide 20 ppm - 2000 ppm.

Cảm biến CH4 được cấu tạo bởi ống gốm micro AL2O3, lớp nhạy cảm Tin Dioxide (SnO2), 
điện cực đo và thành phần làm nóng được cố định vào một lớp vỏ được làm bằng nhựa và lưới thép 
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không gỉ. Thành phần làm nóng cung cấp các điều kiện làm việc cần thiết cho công việc của các 
thành phần nhạy cảm. MQ - 4 được có 6 pin, 4 trong số chúng được sử dụng để lấy tín hiệu và 2 
cái khác được sử dụng để cung cấp dòng điện làm nóng.

2.3.2. Nút cảm biến đo CO2 và NO2

Nút cảm biến bao gồm các thành phần: Bo mạch chủ Arduino Mega giống như trên nút điều 
phối, module truyền thông Zigbee được cấu hình với vai trò là router, cảm biến khí CO2, cảm biến 
khí NO2, nguồn cấp gồm pin lưu trữ và pin năng lượng mặt trời. 

Bo mạch chủ Arduino Mega sẽ đọc các xung điện áp tương ứng khí CO2 và NO2 qua cảm 
biến tại địa điểm đo và tính toán, chuyển đổi các xung điện về giá trị nồng độ khí tương ứng. Dữ 
liệu được tính toán sau đó sẽ được gửi về nút điều phối thông qua mạng Zigbee, Hình 8 là sơ đồ 
nút cảm biến đo hai khí CO2 và NO2.

Hình 8: Sơ đồ nút cảm biến đo các khí CO2 và NO2

Trong bài báo này nhóm nghiên cứu sử dụng cảm biến khí CO2 MH - Z19. Cảm biến sử dụng 
phương pháp đo Non - dispersive infrared (NDIR) để phát hiện và tính toán nồng độ khí CO2 trong 
không khí. Ngoài ra, cảm biến còn tích hợp thêm cảm biến nhiệt độ, tín hiệu cảm biến được xuất 
ra theo cả hai dạng là Digital (UART) và Analog rất dễ đo đạc, giao tiếp và sử dụng.

Cảm biến khí NO2 JMX được sử dụng trong hệ thống đo. Cảm biến thuộc loại điện hóa độ 
chính xác cao. Cảm biến có cơ chế xử lý nhiễu và bù nhiệt độ nhằm tăng độ chính xác. Đồng thời, 
đây là loại cảm biến có độ nhạy cao, khoảng đo rộng với kích thước nhỏ gọn, hỗ trợ giao tiếp với 
cả tín hiệu analog và digital. 

2.4. Thiết kế hệ thống IoTs giám sát từ xa các thông số khí mỏ

Hệ thống sau khi hoàn thiện được tiến hành thử nghiệm tại Mỏ than Khánh Hòa, tỉnh Thái 
Nguyên. Nút điều phối sau khi nhận dữ liệu từ các nút cảm biến sẽ được đóng gói và gửi lên cơ sở 
dữ liệu trực tuyến. Phương thức truyền thông được sử dụng là GSM/GPRS. Phương thức này giúp 
tiết kiệm năng lượng nên sẽ kéo dài thời gian hoạt động của thiết bị trong điều kiện sử dụng năng 
lượng dự trữ. Dữ liệu được đóng gói theo cấu trúc “Tên nút: loại dữ liệu: giá trị dữ liệu”. Dữ liệu 
sẽ được nút điều phối thu thập từ các nút cảm biến và gửi lên cơ sở dữ liệu trực tuyến với chu kỳ 
5 giây, Hình 9 là sơ đồ kiến trúc logic của cổng thông tin không gian. 
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Hình 9: Kiến trúc logic của cổng thông tin không gian

Sau khi dữ liệu được thu thập và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu trực tuyến, máy chủ sẽ kết nối đến 
cơ sở dữ liệu bằng giao thức HTTP và HTTPS, sử dụng PDO Drive được cài đặt trên hệ thống máy 
chủ. PDO Drive cho phép kết nối với 12 hệ quản trị CSDL khác nhau một cách dễ dàng. Bên cạnh 
đó, khi cơ sở dữ liệu cần nâng cấp hay chuyển đổi sang dạng cơ sở dữ liệu khác thì PDO Drive 
không yêu cầu phải thay đổi cấu trúc lệnh truy vấn dữ liệu như các cơ chế truy cập cơ sở dữ liệu 
khác mà chỉ cần thay đổi thông tin kết nối. Ngoài ra, PDO Drive còn được sử dụng thông qua Yii 
Framework - một PHP Framework mã nguồn mở có hiệu năng cao, khả năng mở rộng lớn giúp 
phát triển tốt nhất các ứng dụng Web 2.0. 

Hình 10: Giao diện chính của cổng thông tin trực tuyến

3. Kết luận

Nhóm nghiên cứu đã triển khai nghiên cứu và xây dựng một hệ thống thông tin tích hợp hoàn 
chỉnh phục vụ cho công tác quan trắc từ xa, tự động các yếu tố khí mỏ gồm các nút mạng cảm biến 
không dây dựa trên công nghệ Zigbe. Hệ thống quan trắc có thể thu thập, xử lý dữ liệu truyền về 
trung tâm để người dùng có thể giám sát và nhận cảnh báo từ xa qua SMS và môi trường Internet. 
Với thực trạng có nhiều rủi ro tiềm ẩn cho người lao động từ các khí mỏ tại các khu vực khai thác 
than trong hầm lò một hệ thống quan trắc tự động từ xa rất có ý nghĩa, có tác dụng cảnh báo khả 
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năng cháy nổ hoặc phát hiện sớm nồng độ các khí độc tăng đột ngột. Ngoài ra, hệ thống tích hợp 
này còn hỗ trợ cho các nhà quản lý tiếp cận công nghệ để tiến hành cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa 
học công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo, quan trắc và thu thập thông tin khí mỏ. 

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội đã hỗ trợ trong quá trình thực hiện Đề tài khoa học công nghệ cấp 
Bộ, mã số TNMT2018.03.03.
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NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA 
SINH VIÊN

Nguyễn Thị Mai Anh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Sự phá vỡ hệ thống sinh thái và sự hủy hoại môi trường đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại 

các mối quan hệ của mình với thế giới bên ngoài và do đó nâng cao nhận thức của chúng ta về các 
vấn đề môi trường với tư cách cá nhân. Vì vậy, mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân 
tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường, 
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từ đó, giúp sinh viên nhận thức được tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường thông qua những hành vi của mình. Một phiếu khảo sát trực 
tuyến đã được gửi đến các bạn sinh viên hiện đang theo học tại Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi 
trường. 246 phiếu trả lời hợp lệ được xử lý trên phần mềm SPSS 2.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học 
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố, như: yếu tố cá nhân, giáo dục 
môi trường, phương tiện truyền thông và các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Dựa 
vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi 
trường của sinh viên.

Từ khóa: Môi trường; Hành vi bảo vệ môi trường; Sinh viên. 
Abstract

Factors influencing pro - enviromental behaviour of students

The Ecosystem disruption and the environmental degradation require that we review our 
relationships with the outside world and therefore increase our awareness on environmental problems 
as individuals. So, the purpose of this study was to identify factors influencing pro - environmental 
behavior of students who are studying at Faculty of Environmental and Natural Resource Economics, 
Hanoi University of Natural Resources and Environment. Therefrom, helping students realize the 
importance of protecting the environment through their behavior. Online surveys have been sent to 
students of the Faculty of Environmental and Natural Resource Economics. 246 valid answers were 
processed on SPSS 2.0 software. Results of the study showed that pro - environmental behavior of 
students in Faculty of Environmental and Natural Resource Economics, Hanoi University of Natural 
Resources and Environment was influenced by factors: personal factors, environmental education, 
media and state regulations on environmental protection. Based on the research results, the article 
proposes solutions to raise pro - environmental awareness of students.

Keywords: Environment; Pro - environment behavior; Students.

1. Đặt vấn đề

Các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tầng Ozone 
đã trở nên nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt và hầu hết đều đến từ hành vi của con người. 
Do đó, từ những năm đầu thế kỷ XX đã có rất nhiều tác giả hướng tới nghiên cứu mối quan hệ 
giữa con người và môi trường. Bamberg (2003), Hsu (2004), Wang và Ann (2011), Aklin và cộng 
sự (2013) đã chỉ ra rằng, nhận thức, kiến thức, thái độ và hành vi của con người đều tác động đến 
môi trường. Song song đó, nghiên cứu của Klazynski và Reese (1990), Zelezny (2000), Dele Vega 
(2004) tìm thấy nhận thức của con người về môi trường chịu ảnh hưởng bởi giới tính, độ tuổi, trình 
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độ học vấn, thu nhập, nơi cư trú, tư tưởng chính trị, phương tiện truyền thông, văn hóa xã hội. Sâu 
hơn với nghiên cứu của Corcoran và Wals (2004), Polonsky và cộng sự (2011), Emaneul và Adans 
(2011), Lee và cộng sự (2015), Meyer (2015) lại hướng cụ thể đến sinh viên, giáo dục môi trường 
tại các cơ sở đào tạo. Polonsky và cộng sự (2011) chỉ ra rằng giáo dục tác động mạnh nhất đến 
kiến thức và sự hiểu biết của sinh viên về vấn đề môi trường. Tương tự, Corcoran và Wals (2004) 
nhận định sinh viên thế hệ trẻ không chỉ được kỳ vọng là những nhà lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau mà còn phải kế thừa nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong tương lai thông qua các quyết 
định và hành động của chính họ. 

Mặc dù là một nước nông nghiệp đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhưng 
Việt Nam cũng đang phải đối diện với nhiều vấn đề môi trường như: ô nhiễm môi trường nước 
và không khí, biến đổi khí hậu, xói mòn đất, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, phá rừng và mất đa 
dạng sinh học,... Báo cáo Hoạt động bảo vệ môi trường (EPI) năm 2020 cho thấy Việt Nam xếp thứ 
141 trong số 180 quốc gia với số điểm 33,4/100. Theo đó, giảm thiểu suy thoái môi trường hướng 
tới phát triển bền vững đang trở nên cấp bách và dẫn đến sự gia tăng mối quan tâm của nhiều nhà 
nghiên cứu khoa học về vấn đền này ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong phạm vi nghiên cứu vấn 
đề môi trường tại các cơ sở giáo dục, tác giả Đỗ Thu Hiền (2019) nhận định: Giáo dục ý thức bảo 
vệ môi trường cho sinh viên ở các trường đại học có ý nghĩa quan trọng không chỉ với mục tiêu 
giáo dục toàn diện con người thế hệ mới, mà còn có thể tạo sự lan tỏa ý nghĩa giáo dục cho cả xã 
hội trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, vấn đề giáo dục 
ý thức và trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường trong các trường đại học chưa được quan tâm 
đúng mực. Ý thức bảo vệ môi trường vì thế chưa hình thành trong cộng đồng học sinh, sinh viên 
(Quỳnh Như, 2018). Theo đó, nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của 
sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường không chỉ góp phần làm phong phú thêm hướng 
nghiên cứu này mà còn đặc biệt có ý nghĩa với những sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội - lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết
Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên khoa Kinh 

tế tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được tác giả xây 
dựng dựa trên cơ sở lý thuyết thể chế và lý thuyết hành vi có kế hoạch.

 Lý thuyết thể chế được phát triển từ những năm 1970 và được vận dụng để giải thích cho 
nhiều hiện tượng về hành vi của cá nhân, tổ chức trong xã hội. Theo, Jennings và Zandbergen 
(1995) cũng như David (2010), thể chế phải có những quy định pháp lý hay quy tắc đạo đức có 
thể điều khiển khả năng nhận thức của con người trong lựa chọn hành động. Trong lĩnh vực môi 
trường, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của thể chế đối với sự phát triển bền vững và quản lý 
môi trường (Jennings & Zandbergen, 1995; Delmas & Toffel, 2004). Mặt khác, nghiên cứu của 
Burritt (2004); Qian & Burritt (2009); Jalaludin & cộng sự (2011) đã vận dụng lý thuyết thể chế 
để giải thích mối quan hệ giữa áp lực quy phạm, áp lực cưỡng chế và áp lực bắt chước đến quản lý 
môi trường. Kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả trên, nghiên cứu này cũng xác định yếu tố 
quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh 
viên kinh tế thông qua ba thang đo quy phạm pháp luật, chế tài xử phạt và văn bản hướng dẫn. Giả 
thiết nghiên cứu được đề xuất:
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H1: Quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường (QĐ) có tác động tích cực đến hành vi 
bảo vệ môi trường của sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường

Năm 1987, tại Hội nghị về môi trường ở Moscow do UNEP và UNESCO đồng tổ chức, đã 
đưa ra kết luận về tầm quan trọng của giáo dục môi trường: hành động của con người tùy thuộc 
vào động cơ của họ và động cơ này lại tùy thuộc vào chính nhận thức và trình độ hiểu biết của họ. 
Do đó, giáo dục môi trường là một phương tiện không thể thiếu để giúp mọi người hiểu biết về 
môi trường. Có nhiều hình thức giáo dục môi trường khác nhau trong đó phải kể đến giáo dục môi 
trường tại các cơ sở đào tạo. Theo Vicente Molina và cộng sự (2018), môi trường đại học cung cấp 
không gian để sinh viên có thể học hỏi và thảo luận các vấn đề môi trường và từ đó khuyến khích 
các hành vi bảo vệ môi trường. Palmber & cộng sự (2005) nhận định: Việc phát triển kiến thức và 
nhận thức cho sinh viên về môi trường dẫn đến sinh viên sẽ quan tâm hơn đến môi trường và do 
đó thúc đẩy họ có những hành vi bảo vệ môi trường. Tương tự, Tuncer & cộng sự (2009) lập luận 
rằng, việc giáo viên hiểu biết về môi trường sẽ có xu hướng truyền đạt những cảm nhận và giá trị 
tích cực về môi trường đến sinh viên, từ đó giúp họ có những hành động thân thiện với môi trường 
hơn. Nghiên cứu của Meyer (2015); Kanawa (2007); Emanuel & Adams (2011) cũng đồng quan 
điểm khi cho rằng: giáo dục tại trường đại học có tác động tích cực đến hành vi bảo vệ môi trường 
của sinh viên vì các sơ sở giáo dục có xu hướng khuyến khích sinh viên có thái độ tích cực và trách 
nhiệm với môi trường. Giả thiết nghiên cứu được đề xuất.

H2: Giáo dục môi trường (GD) có tác động tích cực đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh 
viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường

Vai trò của truyền thông đại chúng với môi trường được rất nhiều tác giả ghi nhận (Gifford 
& Comeau, 2011; Pinheiro & Farias, 2015; Meirca Cartea & cộng sự, 2018). Theo tác giả Hồng 
Quân (2011), công tác truyền thông đại chúng không chỉ đóng vai trò phổ biến các thông tin về môi 
trường mà còn hướng các đối tượng tham gia vào quá trình đó một phương thức sống bền vững và 
trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nghiên cứu của Dietz và cộng sự (2007) chỉ ra rằng, việc ra quyết 
định không chỉ phụ thuộc vào sự sẵn có của thông tin mà còn phụ thuộc vào mức độ tin cậy của các 
nguồn thông tin khác nhau. Hơn nữa, Lorenzoni và cộng sự (2007) nhận định, sự không tin tưởng 
của công chúng vào phương tiện truyền thông là một trở ngại quan trọng đối với việc thích ứng 
biến đổi khí hậu. Từ kết quả của các nghiên cứu trên, giả thuyết tiếp theo được đề xuất:

H3: Phương tiện truyền thông (PT) có tác động tích cực đến hành vi bảo vệ môi trường của 
sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường 

Theo lý thuyết hành vi có kế hoạch của tác giả Ajzen (1991) ý định thực hiện hành vi sẽ chịu 
ảnh hưởng bởi 03 nhân tố: thái độ đối với hành vi, tiêu chuẩn chủ quan và nhận thức về kiểm soát 
hành vi. Vận dụng lý thuyết này trong lĩnh vực môi trường, nhiều nghiên cứu đã thực hiện xem 
xét các thuộc tính bên trong cá nhân với hành vi bảo vệ môi trường và hầu hết đều có chung quan 
điểm khi cho rằng: kiến thức, sự hiểu biết, sự quan tâm và thái độ đều ảnh hưởng đến hành vi bảo 
vệ môi trường (Newman và Fernander, 2016; Kukkonen và cộng sự (2018); Shafiei và Maleksaeidi 
(2020), Manuel và cộng sự (2020). Theo Bord và cộng sự (2000), những người có ý thức cao sẽ 
quan tâm hơn đến vấn đề môi trường. Do đó, thúc đẩy họ thực hiện các hành động bảo vệ môi 
trường và hỗ trợ thực hiện các chính sách liên quan đến môi trường. Hơn nữa, Ajzen và cộng sự 
(1991) nhận định việc nâng cao kiến thức cá nhân dẫn đến thái độ tích cực hơn với môi trường. 
Tuy nhiên, chỉ kiến thức không đủ dẫn đến thay đổi hành vi mà thái độ cũng quan trọng với hành 
vi. Đồng quan điểm, Heeren và cộng sự (2016) chỉ ra rằng, mặc dù kiến thức là quan trọng nhưng 
thái độ với hành vi sẽ thúc đẩy tính bền vững. Đáng chú ý hơn, nghiên cứu của Biasutti và Frate 
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(2017) còn cho thấy thái độ với môi trường có thể khác nhau giữa các sinh viên được đào tạo ở các 
lĩnh vực khác nhau. Sinh viên thuộc lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật có thái độ tích cực với môi trường 
hơn sinh viên thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế và kinh tế, xã hội. Từ kết quả của các nghiên cứu trên, 
giả thuyết tiếp theo được đề xuất:

H4: Yếu tố cá nhân (YT) có tác động tích cực đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên 
Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường

Từ các giả thuyết nghiên cứu, tác giả xây dựng mô hình hồi quy để kiểm định mức độ tác 
động của các biến độc lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc như sau:

HSVKTMT = α + β1QD + β2GD + β3PT + β4YT + δ

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện nghiên cứu này, trước tiên tác giả tra cứu tài liệu là sách, luận án tiến sĩ và các 
bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và ngoài nước liên quan đến vấn đề môi trường, 
hành vi bảo vệ môi trường. Sau đó, sử dụng phương pháp luận và nghiên cứu tài liệu để hệ thống 
cơ sở lý thuyết và xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Đồng thời, tác giả thiết kế một bảng hỏi gồm 
các biến quan sát cho 4 nhân tố, sau đó tiến hành phương pháp phỏng vấn các nhóm sinh viên để 
hiệu chỉnh bảng hỏi sao cho phù hợp với thực tiễn Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường. Các 
biến quan sát sau khi hiệu chỉnh và mã hóa được thể hiện trong Bảng 1.

Bảng 1. Mã hóa biến quan sát

TT Mã Nội dung
Biến độc lập

1 QĐ Quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường
QĐ1 Các quy phạm pháp luật về môi trường tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi 

trường
QĐ2 Các chế tài xử phạt của Nhà nước về môi trường tác động mạnh đến hành vi bảo vệ 

môi trường
QĐ3 Các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về bảo vệ môi trường tác động mạnh đến 

hành vi bảo vệ môi trường
2 GD Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

GD1 Giáo dục về nhận thức tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
GD2 Giáo dục về kiến thức tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
GD3 Giáo dục về ý thức tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
GD4 Giáo dục về kỹ thuật tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường

3 PT Phương tiện truyền thông môi trường
PT1 Thông tin môi trường truyền đạt qua phương tiện đại chúng (tivi, radio, báo chí,...) 

tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
PT2 Thông tin môi trường truyền đạt tại nơi sinh sống tác động mạnh đến hành vi bảo 

vệ môi trường
PT3 Thông tin môi trường truyền đạt qua các thành viên trong gia đình tác động mạnh 

đến hành vi bảo vệ môi trường
PT4 Thông tin môi trường truyền đạt qua bạn bè, đồng nghiệp tác động mạnh đến hành 

vi bảo vệ môi trường
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4 YT Ý thức cá nhân
YT1 Ý thức trách nhiệm với môi trường tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
YT2 Sự hiểu biết các vấn đề môi trường tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
YT3 Sự quan tâm các vấn đề môi trường tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường
YT4 Thái độ tích cực tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường

Biến phụ thuộc
1 HSVKTMT Hành vi bảo vệ môi trường của SVKTMT

HSVKTMT1 Tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường
HSVKTMT2 Giữ gìn vệ sinh môi trường
HSVKTMT3 Tham gia các phong trào bảo vệ môi trường
HSVKTMT4 Lên án các hành vi gây tổn hại môi trường
Bảng hỏi chính thức bao gồm các câu hỏi sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ từ 1 (rất không 

đồng ý) đến 5 (rất đồng ý) được gửi trực tuyến đến các sinh viên hiện đang theo học tại khoa Kinh 
tế, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội qua phần mềm docs.google.com. Theo 
Tabachnick và cộng sự (1996), cỡ mẫu có thể xác định theo công thức: n > 50 + 5k, với k là số biến 
độc lập. Trong nghiên cứu này, số biến độc lập đưa vào phân tích là 4, như vậy cỡ mẫu cần lớn hơn 
50 + 5 × 4 = 70. Trong khoảng thời gian 15/09 đến 30/10, tác giả nhận được 246 phiếu trả lời hợp 
lệ. Các câu trả lời được tổng hợp và nhập dữ liệu vào phần mềm SPSS 2.0. Phần mềm này cho phép 
tác giả thực hiện đánh giá độ tin cậy của thang đo; phân tích nhân tố khám phá EFA; phân tích hệ 
số tương quan Pearson và phân tích hồi quy.

3. Kết quả và thảo luận
Kiểm định chất lượng thang đo: Thực hiện kiểm định độ tin cậy của các biến quan sát và 

yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường của SVKTMT. Kết quả Bảng 1 cho thấy, hệ số 
Cronbach Alpha của các biến quan sát đều lớn hơn 0,6 và hệ số tương quan giữa các biến lớn hơn 
0,3. Tương tự, hệ số Cronbach Alpha của 4 thang đo thuộc biến phụ thuộc là 0,882 > 0,6. Như vậy, 
các biến quan sát có độ tin cậy

Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha
STT Nhóm biến Số biến Cronbach

Biến độc lập
1 Quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường 3 0,815
2 Giáo dục môi trường 4 0,861
3 Phương tiện truyền thông 4 0,811
4 Yếu tố cá nhân 4 0,856

Biến phụ thuộc
Hành vi bảo vệ môi trường của SVKTMT 4 0.882

Phân tích nhân tố khám phá các biến độc lập. Từ kết quả phần mềm SPSS (Bảng 2, 3 và 4) 
cho hệ số KMO = 0,797 > 0,5; kiểm định Bartlett có sig là 0,000 < 0,05; phương sai trích 71,677 > 
50 %, các hệ số tải của các biến quan sát đều > 0,5 và các biến quan sát hình thành 4 yếu tố. Như 
vậy, phân tích khám phá nhân tố cho các biến độc lập là phù hợp.

Bảng 3. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần
KMO and Bartlett’s Test
Hệ số KMO .797

Kiểm định Bartlett
Giá trị Chi-Square 2369.199

df 105
Sig. .000
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Bảng 4. Tổng phương sai trích

Component
Initial eigenvalues Extraction sums of squared loadings

Total % of 
variance

Cumulative 
% Total % of variance Cumulative %

1 6.443 42.954 42.954 6.443 42.954 18.540
2 1.798 11.989 54.944 1.798 11.989 36.492
3 1.271 8.475 63.419 1.271 8.475 54.297
4 1.239 8.259 71.677 1.239 8.259 71.677
5 .842 5.611 77.288
6 .697 4.647 81.935
7 .623 4.150 86.085
8 .518 3.457 89.542
9 .369 2.459 92.001
10 .332 2.213 94.213
11 .262 1.744 95.958
12 .219 1.458 97.415
13 .153 1.022 98.438
14 .134 .895 99.332
15 .100 .668 100.000

Bảng 5. Ma trận xoay nhân tố
Component

1 2 3 4
GD4 .782
GD2 .776
GD1 .758
GD3 .758
YT4 .861
YT1 .815
YT2 .624
YT3 .583
PT2 .863
PT1 .838
PT3 .578
QD4 .915
QD2 .822
QD1 .670
QD3 .547

Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc (hành vi bảo vệ môi trường của SVKTMT). Kết quả tại 
Bảng 5 và Bảng 6 cho thấy: hệ số KMO = 0,797 > 0,5; kiểm định Bartlett có sig là 0,000 < 0,05; 
phương sai trích 71,677 > 50 %, các hệ số tải của các biến quan sát đều > 0,5 và các biến quan 
sát hình thành 4 yếu tố. Như vậy, phân tích khám phá nhân tố cho các biến phụ thuộc là phù hợp.

Bảng 6. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett các thành phần
KMO and Bartlett’s Test
Hệ số KMO .834

Kiểm định Bartlett
Giá trị Chi-Square 519.335

df 6
Sig. .000
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Bảng 7. Tổng phương sai trích

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of 
Variance

Cumulative 
% Total % of Variance Cumulative %

1 2.953 73.833 73.833 2.953 73.833 73.833
2 .442 11.054 84.887
3 .336 8.402 93.289
4 .268 6.711 100.000

Kiểm định tương quan Pearson: Kết quả trong Bảng 7 cho thấy các biến đều có quan hệ cùng 
chiều với nhau (hệ số tương quan đều dương). Xét về tương quan với biến phụ thuộc, các biến độc 
lập có mối quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc. Trong đó, biến yếu tố cá nhân có mức tương 
quan mạnh nhất (0,825) và biến quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường có mức tương quan 
yếu nhất (0,553).

Bảng 8. Các mối tương quan
HV PT GD YT QD

HV
Pearson Correlation 1 .668** .676** .825** .553**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 246 246 246 246 246

PT
Pearson Correlation .668** 1 .487** .544** .418**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 246 246 246 246 246

GD
Pearson Correlation .676** .487** 1 .522** .521**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 246 246 246 246 246

YT
Pearson Correlation .825** .544** .522** 1 .403**

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 246 246 246 246 246

QD
Pearson Correlation .553** .418** .521** .403** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000
N 246 246 246 246 246

Phân tích hồi quy: Thực hiện chạy hồi quy trên phần mềm SPSS, kết quả tại Bảng 8, Bảng 
9 và Bảng 10 cho thấy: R bình phương hiệu chỉnh = 0,807 tương đương 80,7 % sự thay đổi của 
biến phụ thuộc. Sig kiểm định F = 0,00 < 0,05 nên có thể kết luận mô hình hồi quy là phù hợp. Hồi 
quy không có nhân tố nào bị loại bỏ vì Sig của từng biến độc lập đều nhỏ hơn 0,05. Hệ số VIF của 
các biến độc lập < 10 nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Các hệ số hồi quy đều lớn hơn 
0, như vậy tất cả các biến độc lập đưa vào phân tích hồi quy đều tác động cùng chiều tới biến phụ 
thuộc. Dựa vào độ lớn của hệ số Beta, thứ tự mức độ ảnh hưởng từ mạnh đến yếu của các biến độc 
lập đến biến phụ thuộc HSKTMT là: YT > GD > PT> QĐ.

Phương trình hồi quy: HSKTMT = 0.542YT + 0.223GD + 0.209PT + 0.131QĐ
Bảng 9. Tóm tắt mô hình

Model R R Square Adjusted R 
Square

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson

1 .900a .810 .807 .24268 1.707
a. Predictors: (Constant), QD, YT, PT, GD
b. Dependent Variable: HV
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Bảng 10. ANOVA

Model Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

1
Regression 60.433 4 15.108 256.528 .000b

Residual 14.194 241 .059
Total 74.627 245

Bảng 11. Hệ số hồi quy

Model
Unstandardized 

Coefficients
Standardize 
Coefficients t Sig.

Collinearity 
Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -.485 .150 -3.234 .001
PT .225 .038 .209 5.913 .000 .630 1.588
GD .225 .037 .223 6.079 .000 .587 1.705
YT .551 .037 .542 15.059 .000 .610 1.639
QD .131 .034 .131 3.860 .000 .685 1.459

4. Kết luận và hàm ý chính sách

Thông qua các kiểm định của mô hình nghiên cứu, có thể khẳng định có 4 nhân tố tác động 
đến hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Trường Đại 
học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, giáo 
dục môi trường, phương tiện truyền thông và yếu tố cá nhân. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của các tác giả Quỳnh Như (2018), Shafiei và Maleksaeidi (2020) và hàm ý chính sách.

Kết quả nhấn mạnh yếu tố cá nhân đối với hành vi bảo vệ môi trường. Sinh viên - thế hệ trẻ 
là một bộ phận của xã hội, hiện có những hành động làm tổn hại môi trường. Đồng thời, họ cũng 
là đối tượng quan trọng có kiến thức và kỹ thuật để đưa ra các giải pháp bảo vệ môi trường. Vì 
vậy, nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình, mỗi bạn sinh viên cần nâng cao ý thức trách 
nhiệm, kiến thức và sự hiểu biết của mình với môi trường. Từ đó, cần có những hành động thiết 
thực để bảo vệ môi trường như tham gia dọn dẹp vệ sinh trường học và nơi ở, xử lý rác thải đúng 
quy định; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, nói không với rác thải nhựa,… Điều này đặc biệt có 
ý nghĩa với sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - một trong các chủ thể 
trực tiếp liên quan đến hoạt động môi trường.

Nhân tố giáo dục cũng được đánh giá là có tác động mạnh đến hành vi bảo vệ môi trường của 
sinh viên Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội. Điều này hàm ý nhà trường nói chung và Khoa Kinh tế nói riêng cần tăng cường giáo dục ý 
thức bảo vệ môi trường thông qua các hình thức khác nhau như lồng ghép các vấn đề môi trường 
vào nội dung giảng dạy, thành lập các câu lạc bộ bảo vệ môi trường của sinh viên, tổ chức các cuộc 
hội thảo, các cuộc thi dành cho sinh viên về bảo vệ môi trường,… Đồng thời có những quy định, 
nội quy phù hợp liên quan đến hoạt động giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường không chỉ bằng thực thi hành động của cá nhân mà cần lan tỏa hành động 
tích cực này thông qua tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè sinh viên và dân cư nơi sinh sống 
tham gia, hưởng ứng các chiến dịch vì môi trường như Ngày môi trường thế giới, Ngày Trái đất, 
Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Bảo vệ động vật hoang dã, Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và 
Vệ sinh môi trường nông thôn,…

Cuối cùng, để có một môi trường trong sạch và phát triển bền vững không thể thiếu được 
vai trò của Nhà nước thông qua các công cụ quản lý môi trường. Theo đó, hoàn thiện hệ thống văn 
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bản pháp luật về môi trường là cần thiết, đảm bảo các chính sách phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, 
các chế tài được ban hành cũng phải đảm bảo đảm bảo tính răn đe đối với cộng đồng nói chung và 
với cá nhân sinh viên nói riêng khi có ý định thực hiện các hành vi vi phạm trong công tác bảo vệ 
môi trường. 
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ỨNG DỤNG NỀN TẢNG CỦA GOOGLE XÂY DỰNG QUY TRÌNH THI 
TRỰC TUYẾN

Bùi Thu Phương, Trần Minh Thắng
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Với mục đích hỗ trợ tổ chức thi trực tuyến một cách nhanh chóng thuận lợi, chi phí thấp và 

đảm bảo chất lượng. Chúng tôi đã tìm hiểu các phần mềm miễn phí của Google để tiến hành xây 
dựng quy trình thi trực tuyến với các hình thức thi được áp dụng như: bài tập lớn - tiểu luận; tự 
luận; vấn đáp. Quy trình đã áp dụng thành công trong Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường 
Hà Nội.

Từ khóa: Google meet; Google hangout; Thi trực tuyến; Áp dụng; Phần mềm.
Abstract

Application on Google foundation to build an online exam process

With the purpose of supporting the organization of online exams quickly, conveniently, at 
low cost and with quality assurance. We have studied the free software of google to build an online 
exam process with applied exam forms such as: large exercises - essays, essays, questions and 
answers. The process has been successfully applied in Hanoi University of Natural Resources and 
Environment.

Keywords: Google meet; Google hangout; Online exam; Application; Software.

1. Đặt vấn đề

Như các bạn đã biết, dịch Covid-19 đã xuất hiện hơn 2 năm, quá trình học tập đã được triển 
khai bằng hình thức học trực tuyến. Hình thức thi trực tuyến đã được áp dụng cho hệ đào tạo vừa 
học vừa làm trong trường. Tuy nhiên, để áp dụng hinh thức thi trực tuyến cho toàn trường thì chưa 
có tiền lệ. 

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch, tiến độ năm 
học 2020 - 2021 và không ảnh hưởng tới thời gian tốt nghiệp của người học, Nhà trường đã ra 
Quyết định số 3459/TB-TĐHHN về việc Tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ II và Học kỳ phụ, 
năm học 2020 - 2021 theo phương thức trực tuyến bao gồm: tự luận; vấn đáp; bài tập lớn. Các 
hình thức thi được thực hiện trên nền tảng ứng dụng Google, thông qua môi trường mạng Internet.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Để đánh giá kết thúc một học phần trong trường là sự kết hợp của hai hình thức: kết quả rèn 
luyện và kết quả học lực.

- Kết quả rèn luyện: là các hoạt động của sinh viên tham gia các giờ học đầy đủ, tham gia 
phát biểu thảo luận trong giờ,…

- Kết quả học lực: là các bài kiểm tra và bài thi kết thúc học phần của sinh viên.
Trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, các kỳ thi đã được Nhà trường 

tiến hành tổ chức theo hình thức trực tuyến. Về cơ sở khoa học, hình thức thi trực tuyến vẫn phải 
đảm bảo Quy chế đào tạo, minh bạch, chất lượng và thuận tiện cho cả giảng viên và người học.

Nhìn chung, một quy trình tổ chức thi trực tuyến bao gồm các công việc như:
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Bước 1: Chuẩn bị cho các bên
- Phòng Đào tạo lập danh sách thi, dùng phần mềm Quản lý đào tạo tạo danh sách thi, dùng 

phần mềm Google classroom tạo phòng thi, đưa sinh viên vào phòng thi, gán cán bộ coi thi, giám 
thị vào phòng thi.

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chuẩn bị đề thi và tổ chức bốc thăm đề 
thi tương ứng với mỗi môn thi.

- Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin tổ chức tập huấn cho các giảng viên coi thi và 
sinh viên tham gia thi kết thúc học phần.

- Kịch bản chi tiết cho hình thức thi tự luận.
+ Phòng Đào tạo dùng email Nhà trường cung cấp (hovaten@hunre.edu.vn) tạo các phòng 

thi online bằng phần mềm Google classroom, thiết lập thời gian thi cho mỗi phòng thi.
+ Đưa sinh viên, cán bộ coi thi, cán bộ giám thị, cán bộ phòng khảo thí danh sách thi, biên 

bản coi thi vào phòng thi.
+ Trưởng Bộ môn nộp đề thi cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. 
+ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đặt mật khẩu cho đề thi và sử dụng 

Google meet phối hợp với phòng Thanh tra giáo dục và Pháp chế bốc đề thi ngẫu nhiên (https://
wheelofnames.com/vi/). Gửi đề thi lên phòng thi ảo và gửi mật khẩu đề thi cho phòng Đào tạo.

Bước 2: Coi thi
- Trước giờ thi khoảng 15 phút, cán bộ coi thi dùng email Nhà trường cung cấp đăng nhập 

vào phòng thi, phổ biến nội quy, quy chế thi và hướng dẫn thi cho sinh viên. Chụp màn hình tình 
trạng sinh viên tham gia thi gửi lên bản tin của phòng thi.

- Trước 5 phút, cán bộ phòng Đào tạo gửi mật khẩu đề thi cho cán bộ coi thi.
- Đúng đến giờ thi, cán bộ coi thi công bố mật khẩu đề thi cho sinh viên, bật chế độ ghi hình 

phòng thi.
- Đối với sinh viên vào phòng thi trước 15 phút để nghe cán bộ coi thi đọc nội quy, quy chế thi. 

Kiểm tra trạng thái của các trang thiết bị, như: máy tính, camera, micro, bút giấy, phần mềm scan,...
- Trong quá trình làm bài, các sinh viên phải bật camera, tắt mic (bật khi cần), trang phục 

phù hợp,…
Bước 3: Kết thúc bài thi 
- Hết thời gian làm bài.
- Sinh viên scan bài nộp vào Driver của phòng thi. 
- Cán bộ coi thi kiểm tra số lượng bài thi, chụp màn hình trạng thái nộp bài của sinh viên, 

hoàn thiện biên bản coi thi gửi về hòm thư của phòng Đào tạo đã tạo trước để làm dữ liệu đối chiếu, 
so sánh, kiểm tra và minh chứng sau này. 

- Tải bài làm của sinh viên từ phòng thi về và đặt tên theo quy định, sau đó, gửi về hòm thư 
của phòng Đào tạo để lưu trữ.

- Đưa sinh viên ra khỏi phòng thi.
- Cán bộ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đưa cán bộ coi thi ra khỏi phòng 

thi, mời hai cán bộ chấm thi vào phòng.
Bước 4: Chấm thi
- Hai cán bộ chấm thi vào phòng thi ảo để chấm thi, sau khi chấm xong, cán bộ chấm thi 
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nhập điểm vào phần mềm Quản lý đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tiến 
hành kiểm tra điểm. 

2.1. Kịch bản thi tự luận online

2.1.1. Hình thức thi bài tập lớn
Hình thức thi bài tập lớn được tiến hành các bước như sau:
Bước 1: Chuẩn bị cho các bên
Bước này được tiến hành giống Bước 1 trong hình thức thi tự luận.
Bước 2: Coi thi
Sau khi nhận đề thi từ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, cán bộ coi thi đăng 

nhập vào phòng thi ảo để giao đề thi cho sinh viên (trước thời gian nộp bài ít nhất 5 ngày), mỗi 
sinh viên nhận một đề thi (bộ đề thi có nhiều đề). Cán bộ coi thi có trách nhiệm hướng dẫn sinh 
viên làm bài thi.

Cán bộ coi thi điền mã đề tương ứng cho mỗi sinh viên vào danh sách thi rồi gửi lên bản tin 
phòng thi.

Bước 3: Kết thúc bài thi
Đến thời gian thu bài, cán bộ coi thi đăng nhập vào phòng thi, kiểm tra số lượng bài thi.
- Chụp màn hình hiện trạng nộp bài của sinh viên, hoàn thiện biên bản và gửi lên bản tin 

phòng thi. 
- Download bài thi của sinh viên về máy, đặt tên file bài làm của sinh viên theo quy định và 

gửi vào hòm thư của phòng Đào tạo đã tạo trước để làm minh chứng và đối soát.
- Kết thúc ca thi cán bộ coi thi đưa sinh viên ra khỏi phòng thi.
Bước 4: Chấm thi
Bước này thực hiện giống Bước 4 hình thức thi Tự luận.
2.1.2. Kịch bản chi tiết cho hình thức thi vấn đáp.
Bước 1: Chuẩn bị cho các bên
- Phòng Đào tạo dùng Email Nhà trường cung cấp (hovaten@hunre.edu.vn) tạo 02 phòng thi 

ảo cho mỗi một môn thi vấn đáp bằng phần mềm Google classroom (một phòng là phòng chờ và 
một phòng là phòng thi), thiết lập thời gian thi cho mỗi phòng thi.

- Đưa sinh viên, cán bộ coi thi, cán bộ giám thị, danh sách thi, biên bản coi thi vào phòng thi.
- Trưởng Bộ môn nộp đề thi cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. 
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đặt mật khẩu cho đề thi (https://

wheelofnames.com/vi/). Gửi đề thi lên phòng thi ảo và gửi mật khẩu đề thi cho phòng Đào tạo.
Bước 2: Coi thi.
- Trước giờ thi 15 phút, cán bộ coi thi dùng Email Nhà trường cung cấp đăng nhập vào phòng 

thi, đọc nội quy quy chế thi và hướng dẫn cho sinh viên, chụp màn hình tình trạng sinh viên tham 
gia thi gửi lên bản tin của phòng thi.

- Trước 5 phút, cán bộ phòng Đào tạo gửi mật khẩu đề thi cho cán bộ coi thi.
- Đúng đến giờ thi, cán bộ coi thi công bố mật khẩu đề thi cho sinh viên, bật chế độ ghi hình 

phòng thi. Gọi sinh viên từ phòng chờ sang phòng thi bằng cách gửi cho sinh viên đường link 
Google meet và mời sinh viên vào phòng thi.
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- Sau khi hỏi thi xong cán bộ coi thi mời sinh viên ra khỏi phòng và mời sinh viên tiếp theo, 
cứ tiến hành như thế cho đến hết sinh viên trong lớp.

- Cán bộ coi thi chụp tình trạng sinh viên trong phòng thi, hoàn thiện biên bản coi thi và gửi 
về hòm thư của phòng Đào tạo đã tạo trước làm cơ sở đối soát và minh chứng sau này. 

- Nhập điểm vào phần mềm Quản lý đào tạo.
Kết thúc kịch bản thi vấn đáp.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Trên đây là ba quy trình thi trực tuyến áp dụng cho các hình thức thi: tự luận, bài tập lớn, vấn 

đáp, đây là những hình thức thi rất thuận tiện trong hoàn cảnh hiện tại. Hoàn toàn miễn phí, đảm 
bảo Quy chế đào tạo. So với các phần mềm chuyên dụng thì quy trình trên còn nhiều hạn chế như 
việc báo cáo thống kê vì số lượng phòng thi ảo trong một kỳ là rất nhiều.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất
Ba quy trình tổ chức thi trực tuyến đề xuất ở trên đã được áp dụng thành công cho Trường 

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để tổ chức thi kết thúc học phần Học kỳ I, năm học 
2020 - 2021. Tạo hiệu ứng rất tích cực đối với sinh viên và giảng viên trong trường. Nếu tích hợp 
được với phần mềm Quản lý đào tạo có sẵn của nhà trường để tạo ra một hệ phần mềm tự động, 
thông suốt quá trình, từ khi học, kiểm tra cho đến khi thi thì công việc giảng dạy và học tập online 
của các thầy cô và sinh viên sẽ hiệu quả hơn.

Lời cảm ơn: Chân thành cảm ơn các cán bộ Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin, 
các cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Đào tạo của Trường Đại học 
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã giúp đỡ để hoàn thành bài báo này.
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Trần Thị Hương
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Mục tiêu của nghiên cứu này là ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra khảo sát chất 

lượng đào tạo nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên và môi trường. Cơ sở để đánh giá chất lượng 
đào tạo của bất cứ cơ sở giáo dục đào tạo nào đều dựa trên rất nhiều yếu tố, trong đó có hai yếu 
tố then chốt là việc xây dựng Chương trình đào tạo cho một ngành học và chất lượng chuyên môn 
giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Do đó, để đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào 
tạo, các cơ sở giáo dục cần phải triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về 
Chương trình đào tạo cũng như chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên. Trong bài báo này 
đã trình bày cách thức khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan bằng hình thức trực 
tuyến dựa trên nền tảng Google Form của Google. Các kết quả khảo sát này được sử dụng để rà 
soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo cũng như chuẩn đầu ra để phù hợp với xu hướng phát triển 
của xã hội trong cuộc cách mạng 4.0. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng là cơ sở giúp cho công tác 
giảng dạy của đội ngũ giảng viên được nâng cao và hiệu quả.

Từ khóa: Khảo sát trực tuyến; Google Form; Surveymonkey; LimeSurvey.
 Abstract

Application of information technology research surveys and quality training human resources 
and environmental industry

The objective of this study is to apply information technology to survey the quality of human 
resource training for the natural resources and environment sector. The basis for evaluating the 
training quality of any educational institution is based on many factors, of which two key factors 
are the development of a training program for a particular discipline and the professional quality. 
teaching by teaching staff. Therefore, in order to come up with solutions to improve training quality, 
educational institutions need to carry out the work of collecting feedback from stakeholders on 
the training program as well as the quality of their teaching. teaching staff. In this article, we 
have presented how to survey and collect feedback from stakeholders in an online form based on 
Google Form platform of Google company. These survey results are used to review and adjust 
training programs as well as output standards to match the development trend of society in the 4.0 
revolution. In addition, the survey results are also the basis for the teaching staff to be improved 
and effective.

Keywords: Online survey; Google Form; Surveymonkey; LimeSurvey.

1. Mở đầu 

Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) là ngành đa lĩnh vực. Do đó, nguồn nhân lực cho ngành luôn là vấn đề được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quan tâm và đầu tư. Để đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, cần thiết phải 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành TN&MT. Nhìn từ góc độ công nghệ thông tin, TN&MT 
là ngành tạo lập ra thông tin, số liệu và đưa ra các quyết định, chính sách dựa trên việc xử lý, phân 
tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu. Ngay từ rất sớm, Bộ TN&MT đã chủ động, tích cực xây dựng 
nguồn lực tham gia cuộc CMCN 4.0 và xác định, trong cuộc cách mạng này, công nghệ thông tin 
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đóng một vai trò hết sức quan trọng để tạo ra một thế giới kết nối, xử lý thông minh, đặc biệt đối 
với hoạt động của ngành TN&MT [1, 2].

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu

Để nâng cao chất lượng đào tạo, những năm qua, ngành giáo dục đã chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục đại học chủ động đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng 
tiếp cận năng lực, tăng cường kỹ năng ứng dụng và thực hành,…

Các cơ sở đào tạo thực hiện gắn liền đào tạo với thị trường lao động, chủ động nắm bắt nhu 
cầu của doanh nghiệp hoặc phát triển Chương tình đào tạo có sự tham gia của các doanh nghiệp 
nhằm bảo đảm chất lượng đầu ra. Theo đó, các trường đại học đã triển khai chương trình tiên tiến, 
chương trình chuyển giao chất lượng cao từ các nước phát triển để từng bước nâng cao chất lượng 
nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Hiện nay, các trường đại học đang sử dụng một số phần mềm khảo sát trực tuyến miễn phí 
để triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chất lượng đào tạo, về cơ sở vật chất,… 
Những năm gần đây, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã tiến hành khảo 
sát mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
TN&MT.

Xuất phát từ thực tế đó, tác giả mong muốn được nghiên cứu và đề xuất những giải pháp hỗ 
trợ cho công tác khảo sát ý kiến trong đảm bảo chất lượng giáo dục, được ứng dụng và triển khai 
tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Cùng với tốc độ phát triển không ngừng của xã hội, việc thu thập thông tin của một nhóm 
hay một cộng đồng người trong xã hội nhằm phục vụ cho các mục đích khác nhau như thương mại, 
nắm bắt thị hiếu, phân tích thị trường, lấy ý kiến phản hồi về những vấn đề cụ thể,… trở thành một 
nhu cầu rất lớn. Những công việc trên đây gọi chung là khảo sát. 

Khảo sát là một phương pháp thu thập thông tin từ một số cá nhân (gọi là một mẫu) để tìm 
hiểu về sự phổ biến lớn hơn mà mẫu đó đưa ra. Mục đích và phương thức tiến hành khảo sát rất 
khác nhau qua từng giai đoạn phát triển của xã hội và theo đặc thù ngành nghề công việc. Trong 
công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo sát tập trung vào việc lấy ý kiến của người dạy và 
người học (chủ yếu) trong suốt quá trình học và sau khi tốt nghiệp về những vấn đề liên quan đến 
chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo, chất lượng phục vụ (từ cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng 
dạy, thái độ phục vụ,…), sự đáp ứng nguồn nhân lực (chủ yếu về chất lượng) đối với nhu cầu xã 
hội,… Mặc dù đây chỉ là một phần trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nhưng lại có tầm 
quan trọng vì nó là sự đánh giá khách quan, chính xác từ phía người học, đồng thời việc lấy ý kiến 
khảo sát và thống kê kết quả luôn là một khó khăn đối với rất nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện nay.

Khảo sát trực tuyến gần giống với các loại khảo sát truyền thống đã thực hiện. Khác biệt là 
thời gian này người tham gia khảo sát đang sử dụng một địa chỉ thư điện tử để gửi một liên kết và 
nó sẽ đưa người tham gia khảo sát đến một nền tảng dựa trên HTML được thiết kế các câu hỏi và 
họ sẽ nộp các câu trả lời thông qua máy tính. Thông tin được thu thập một cách nhanh chóng bởi 
ngay khi người thực hiện khảo sát hoàn thành việc khảo sát, phản hồi của họ ngay lập tức được 
gửi đi. Khảo sát trực tuyến cũng có thể được nhúng vào trang Web của người tham gia khảo sát 
bằng cách sử dụng một Iframe. Một IFrame là một phần tử HTML mà nó có thể nhúng một tài liệu 
HTML bên trong của một tài liệu HTML. Bạn cũng có thể tạo ra một cuộc khảo sát Pop - up trên 
trang web của bạn để khi một người truy cập trang web truy cập vào một trang dưới dạng HTML 
hiện lên từ trang web của họ [3, 4].
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2.1. Giới thiệu một số phần mềm khảo sát trực tuyến

Tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong một số năm trở lại đây, nhà 
trường đã chú trọng đến việc lấy ý kiến phản hồi của cán bộ, giảng viên và sinh viên về các mặt 
hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và phục vụ. Phòng Khảo 
thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường được giao là đầu mối triển khai việc khảo 
sát phối hợp với các đơn vị có liên quan như Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và các 
khoa trong trường.

* Phần mềm khảo sát Google Form
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hiện vẫn chưa có phần mềm riêng phục 

vụ cho việc khảo sát các bên liên quan về mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo của Nhà trường 
mà đang sử dụng hệ thống khảo sát trực tuyến Google Form rất hiệu quả của hãng Google. Đây là 
một công cụ giúp người dùng có thể tạo ra các bảng khảo sát để thu thập ý kiến người dùng hoặc 
dùng để tạo form liên hệ, đăng kí một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Google Form hoàn toàn miễn phí 
đối với người dùng. Với sự tiện dụng, đơn giản và miễn phí, Google Form đang được sử dụng ngày 
càng nhiều. Ngoài Google Form, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội còn sử dụng 
các dịch vụ rất tốt khác của Google như Gmail, Google Meet, Google Classroom phục vụ cho học 
tập trực tuyến trong thời kì dịch bệnh Covid - 19 đang bùng phát. Tuy nhiên, hạn chế của nó lại 
là sự khó khăn trong thống kê, khó tạo ra kịch bản khảo sát riêng cũng như thu thập các thông tin 
khác ngoài các thông tin có trong bảng câu hỏi như địa chỉ IP người làm khảo sát, thời gian làm 
khảo sát, những khảo sát vẫn chưa được hoàn thành. [5]

Khảo sát trên Google Form không hỗ trợ thống kê tự động, dẫn đến phải có một bộ phận 
thống kê lại các thông tin gây mất thời gian và không đảm bảo tính chính xác. Trong bối cảnh mà 
việc đảm bảo chất lượng giáo dục ngày càng trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo 
dục, khi mà hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan (nhà khoa học chuyên môn, giảng 
viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và 
người đã tốt nghiệp) để điều chỉnh, cải tiến chương trình đào tạo; lấy ý kiến đóng góp của sinh viên 
đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên; khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp,... 
trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ sở giáo dục thì việc triển khai hệ thống khảo sát trực 
tuyến trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục là một vấn đề cấp thiết của nhà trường.

Đơn cử, trong nhiều năm học gần đây, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã 
tiến hành khảo sát định kì mỗi năm 2 lần lấy ý kiến của các bên liên quan về chương trình đào tạo, 
về công tác giảng dạy của giảng viên, về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường học tập cũng như 
chất lượng sử dụng các dịch vụ. Số lượng sinh viên khảo sát là rất lớn, lên đến 10000 sinh viên 
đang theo học tại trường tham gia khảo sát, đặc biệt sinh viên năm cuối tham gia khảo sát 100 %.

Ngoài ra, Khoa Công nghệ thông tin cũng thực hiện một cuộc khảo sát mức độ sử dụng tin học 
và ngoại ngữ của 26 giảng viên cơ hữu đang giảng dạy trong khoa dựa trên phần mềm Google Form.

* Phần mềm khảo sát LimeSurvey
LimeSurvey là phần mềm mã nguồn mở được đánh giá cao, là lựa chọn tốt để tạo các cuộc 

khảo sát. Nó chứa gần như mọi thứ mà người sử dụng cần để thực hiện một cuộc khảo sát.
LimeSurvey là một ứng dụng khảo sát trực tuyến mã nguồn mở được viết bằng PHP và sử 

dụng cơ sở dữ liệu MySQL, PostgreSQL hoặc MSSQL database. Được thiết kế thân thiện với 
người dùng, cho phép phát triển và công bố khảo sát, thu thập các câu trả lời mà không cần phải 
viết mã.
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LimeSurvey là một ứng dụng Web được cài đặt vào máy chủ của người dùng. Sau khi cài 
đặt người dùng có thể quản lý LimeSurvey từ giao diện Web. LimeSurvey cung cấp các tính năng: 
Phân cấp người dùng với các quyền hạn khác nhau; tạo và quản lý không giới hạn các khảo sát; 
nhập xuất các câu hỏi thông qua giao diện trình soạn thảo; thay đổi bố cục và thiết kế của phiếu 
khảo sát thông qua sửa đổi khuôn mẫu trong trình soạn thảo WYSIWYG HTML; cung cấp thống 
kê kết quả khảo sát cơ bản, xuất kết quả ra các ứng dụng (CSV, Excel, HTML,...) hoặc xuất ra định 
dạng file chuẩn của phần mềm SPSS để tiếp tục xử lý; khảo sát có thể được truy cập công cộng 
hoặc quản lý chặt chẽ qua việc sử dụng thẻ chỉ được cung cấp cho người được lựa chọn tham dự; 
có thể hiển thị tất cả các ngôn ngữ với bộ kí tự UTF - 8 [6].

* Phần mềm khảo sát SurveyMonkey

Với phần mềm SurveyMonkey, việc tạo một cuộc khảo sát đơn giản rất dễ dàng và chúng ta 
có thể ngay lập tức chia sẻ cuộc khảo sát thông qua đường dẫn hoặc mã nhúng. Đây là một sự lựa 
chọn phù hợp cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ với số lượng khách hàng không quá lớn hoặc 
các cơ sở giáo dục vì bản khảo sát miễn phí giới hạn 10 câu hỏi và 40 phản hồi trên một biểu mẫu. 
Tuy nhiên, chúng ta có thể tạo khảo sát với số lượng không giới hạn, vì vậy, có thể tạo nhiều biểu 
mẫu với những câu hỏi tương tự để tiếp cận với nhiều đối tượng khảo sát hơn [7].

* Phần mềm tự thiết kế để khảo sát

Những sản phẩm phần mềm tự thiết kế thường có ưu điểm là người dùng linh động, dễ điều 
chỉnh các nội dung khảo sát cũng như các chức năng như thống kê, phân tích kết quả khảo sát, còn 
nhược điểm của phần mềm tự thiết kế có chi phí cao vì cần phải có những người có chuyên môn 
nghiệp vụ để triển khai xây dựng phần mềm.

2.2. Quy trình khảo sát

Thu thâp dữ liệu từ bảng hỏi khảo sát là hình thức thu thập dữ liệu sơ cấp nhằm có những 
dữ liệu phù hợp để chạy mô hình bằng phương pháp định lượng hoặc để phân tích, thống kê khi 
sử dụng với nghiên cứu định tính. Quy trình thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp được thể hiện trong 
Bảng 1 [8].

Bảng 1. Quy trình khảo sát các bên liên quan

Trình tự công việc Đơn vị/cá nhân thực 
hiện Định mức thời gian Diễn giải

Lập kế hoạch Phòng Khảo thí và Đảm 
bảo chất lượng giáo dục

Tháng 8 hàng năm (đầu 
năm học)

- Lập kế hoạch khảo sát
- Xây dựng nội dung khảo 
sát.

Phê duyệt Ban giám hiệu - Phê duyệt kế hoạch khảo 
sát.

Ra thông báo và thông 
báo đến đối tượng lấy ý 
kiến phản hồi.

Đơn vị chủ trì; các đơn 
vị liên quan

Trước thời điểm lấy ý 
kiến phản hồi ít nhất từ 
7 đến 10 ngày

- Đơn vị chủ trì ra thông báo 
và phối hợp với các đơn vị 
liên quan thông báo đến các 
đối tượng cần khảo sát theo 
kế hoạch.

Chuẩn bị dữ liệu khảo 
sát.

Đơn vị chủ trì Chuẩn bị công cụ hỗ trợ, dữ 
liệu khảo sát.
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Khảo sát theo thông báo. Đơn vị chủ trì; đối 
tượng được khảo sát.

Theo thông báo - Đối tượng khảo sát trả lời 
các câu hỏi khảo sát.
- Đơn vị chủ trì theo dõi các 
sự cố phát sinh.

Thu thập và xây dựng 
CSDL từ kết quả khảo 
sát

Đơn vị chủ trì Theo thông báo - Thu thập kết quả khảo sát.
- Xây dựng CSDL từ kết quả 
khảo sát.

Báo cáo tổng hợp kết 
quả khảo sát

Đơn vị chủ trì Theo thông báo - Viết báo cáo tổng hợp kết 
quả hoạt động khảo sát.
- Đánh giá điểm mạnh, điểm 
tồn tại và đề xuất giải pháp 
cải tiến.

Phê duyệt Ban giám hiệu - Phê duyệt báo cáo tổng hợp 
kết quả khảo sát của từng 
đơn vị chủ trì.

3. Kết quả và thảo luận

Tác giả cùng các giảng viên của Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội đã triển khai khảo sát giảng viên và sinh viên dựa trên nền tảng của hệ thống 
Google Form với hai khảo sát:

- Khảo sát mức độ hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Công 
nghệ thông tin Học kì II, năm học 2018 - 2019.

Bảng 2. Bảng trích một phần kết quả khảo sát người học Học kỳ II, năm học 2018 - 2019 
khoa CNTT

Bảng trên là kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học Khoa Công nghệ thông tin được khảo 
sát thường niên nhằm đánh giá về công tác giảng dạy của giảng viên. Dựa trên những kết quả này, 
giảng viên có thể điều chỉnh, cải tiến, cập nhật nội dung bài giảng và phương pháp kiểm tra, đánh 
giá theo những ý kiến đóng góp của người học để nâng cao được chất lượng giảng dạy. [9]. 

- Khảo sát giảng viên về mức độ sử dụng ngoại ngữ và tin học trong công tác giảng dạy.
Sau khi tiến hành khảo sát, chúng tôi thu được kết quả phản hồi của các giảng viên trong 

khoa Công nghệ thông tin như sau: Với mức độ sử dụng tin học thì 100 % giảng viên luôn sử dụng 
còn mức độ sử dụng ngoại ngữ đạt trên 70 %.
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Hình 1 là một phần của thiết kế form khảo sát mức độ sử dụng ngoại ngữ và tin học của giảng 
viên khoa Công nghệ thông tin.

Hình 1: Mẫu phiếu khảo sát mức độ sử dụng ngoại ngữ và tin học trên Google Form

Hình 2: Bảng kết quả ý kiến phản hồi dưới dạng file Excel

Hình 3: Biểu đồ thống kê mức độ sử dụng ngoại ngữ của giảng viên Khoa CNTT



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

191

Kết quả nhận được từ khảo sát sinh viên và giảng viên, chúng tôi đã phân tích dựa trên các 
công cụ có sẵn của hệ thống như vẽ biểu đồ, thống kê thời gian và đồng thời thực hiện các thống 
kê trên phần mềm SPSS. Kết quả thống kê khảo sát sinh viên cuối khóa giúp chúng tôi đánh giá 
được mức độ hài lòng của sinh viên cuối khóa đối với Chương trình đạo tạo năm 2019 để làm cơ 
sở rà soát, điều chỉnh để xây dựng Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin năm 2021 sao 
cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong cuộc cách mạng 4.0 hơn. Còn kết quả khảo sát 
của giảng viên về mức độ sử dụng ngoại ngữ và tin học giúp chúng tôi đề xuất với Nhà trường kế 
hoạch bồi dưỡng để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên nhằm phục vụ cho giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao.

Trong khi tiến hành khảo sát trực tuyến chúng tôi cũng có một số thuận lợi như có thể thu 
thập được số lượng lớn kết quả khảo sát, điều này có thể át đi việc một số phiếu trả lời chưa thực 
sự khách quan, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang bùng phát phức tạp thì việc 
khảo sát trực tiếp là khó triển khai vì sinh viên hầu hết đang ở nhà.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi, chúng tôi cũng gặp phải một số khó khăn như: để có được 
kết quả khảo sát tốt, trung thực thì phải phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của người tham gia khảo 
sát. Đặc biệt, khi thống kê kết quả khảo sát thì người thực hiện việc thống kê phải có kiến thức và 
kĩ năng sử dụng các phần mềm như Microsoft Excel và SPSS.

4. Kết luận và gợi ý, đề xuất

Việc lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tài 
nguyên và Môi trường đã triển khai thành công ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội với số lượng người tham gia khảo sát rất lớn. 

Hoàn toàn có thể áp dụng vào các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành 
Tài nguyên và Môi trường.

Nên kết hợp cả phần mềm có sẵn và phần mềm tự xây dựng hoặc phần mềm thương mại để 
có được hẳn một hệ sinh thái lớn của Google, bao gồm cả Android.
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KHAI THÁC TRỰC TUYẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH VỆ TINH, SO SÁNH 
THUẬT TOÁN HỌC MÁY VỀ PHÂN LOẠI LỚP PHỦ TRÊN NỀN 

GOOGLE EARTH ENGINE
Đặng Thanh Tùng1, Nguyễn Thanh Tùng1, Hoàng Thị Thủy2 

Tăng Thị Thanh Nhàn1, Đặng Thu Hằng1, Võ Ngọc Hải1 Nguyễn Dũng Dương1

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tóm tắt
Việc khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh trực tuyến từ Google Earth Engine đến nay đã phát huy 

hiệu quả cao trong công tác phân loại lớp phủ bề mặt đất. Nghiên cứu này đã sử dụng các thuật 
toán Support Vector Machine (SVM), Classification and regression tree (Cart) và Random Forest 
(RF) để phân loại các lớp phủ bề mặt cơ bản trên ảnh vệ tinh Landsat 8. Kết quả có sự khác biệt 
rõ ràng giữa các thuật toán trên và cũng cho thấy thuật toán RF có khả năng phân loại nhạy cảm 
hơn đối với lớp phủ đất nông nghiệp trong khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, thuật toán Cart được 
đánh giá là có độ tin cậy trong phân loại cao hơn so với hai thuật toán RF và SVM.

Từ khóa: Landsat; Phân loại lớp phủ; Google Earth Engine; Thuật toán SVM; Cart; RF.
Abstract

Online data mining of satellite images, comparison of machine learning algorithms on land 
cover classification based on Google Earth Engine

The data mining of satellite images from Google Earth Engine has been highly effective 
in classifying land cover. This study used Support Vector Machine (SVM), Classification and 
regression tree (Cart), and Random Forest (RF) algorithms to classify basic land covers on the 
Landsat 8 satellite images. The results for the study area show a clear difference between the above 
algorithms, and also show that the RF algorithm can classify more sensitively for agricultural 
cover in the study area. In addition, the Cart algorithm is evaluated to have more reliability than 
the RF, and SVM algorithms in the land cover classification.

Keywords: Landsat; Land cover; Google Earth Engine; SVM; Cart; RF algorithms.

1. Mở đầu

Cho đến nay, đã có nhiều thuật toán được ứng dụng một cách hiệu quả trong việc phân loại 
lớp phủ bề mặt đất từ ảnh vệ tinh như Maximum Likelihood Classifier (MLC), Minimum Distance 
Classifier (MDC), K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), Classification 
and regression tree (Cart) và Random Forest (RF),... Trong đó, các thuật toán Cart, RF và SVM là 
các thuật toán đã áp dụng cho việc học máy được sử dụng nhiều trong khai phá cơ sở dữ liệu ảnh 
vệ tinh trực tuyến từ Google Earth Engine (GEE). Hiện nay, đã có những nghiên cứu tại Việt Nam 
và trên thế giới đã cho thấy tính hiệu quả của việc khai thác các thuật toán SVM, Cart hoặc RF một 
cách đơn lẻ và cũng đánh giá được độ tin cậy của từng thuật toán nêu trên trong việc ứng dụng để 
phân loại lớp phủ bề mặt đất từ ảnh vệ tinh [1, 2, 3].

Tuy nhiên, kết quả phân loại lớp phủ bề mặt đất từ ảnh vệ tinh phụ thuộc nhiều yếu tố như 
điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu,... của khu vực nghiên cứu, chất lượng ảnh, thời điểm thu 
nhận ảnh, các loại ảnh, độ phân giải không gian và công tác lấy mẫu, đặc biệt là các thuật toán sử 
dụng trong công tác xử lý, phân loại ảnh.
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Để đánh giá rõ hơn về kết quả phân loại lớp phủ bề mặt đất, nghiên cứu này tiến hành khai 
thác dữ liệu ảnh vệ tinh trực tuyến trên nền GEE, sử dụng ngôn ngữ JavaScript xây dựng chương 
trình tính toán và so sánh kết quả của việc sử dụng các thuật toán SVM, Cart và RF đối với khu 
vực nghiên cứu là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2. Dữ liệu và khu vực nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu được lựa chọn là huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, có tọa độ địa lý tại 
trung tâm khu vực là 21010’00”; 105024’00”, diện tích khoảng 427.3 km2, dân số 282.600 người. 
Mật độ dân số đạt 660 người/km², khí hậu hàng năm có hai mùa rõ rệt là mùa mưa (từ tháng 4 đến 
tháng 11) và mùa khô (từ tháng 12 đến tháng 3). Đặc biệt, tại đây có khu vực Vườn quốc gia Ba Vì 
có 3/5 là núi cao với độ cao trung bình trên 1.000 m so với mực nước biển. Khu vực Vườn quốc 
gia này với khí hậu mát mẻ, thường có nhiều mây che phủ, ít có sự biến động về lớp phủ rừng là 
một trong những điều kiện rõ ràng, tương đối ổn định của dữ liệu đầu vào để so sánh, đánh giá kết 
quả phân loại giữa các thuật toán Cart, RF và SVM.

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 được khai thác 
trực tuyến trên nền tảng GEE. Để đảm bảo và tăng cường độ tin cậy trong việc phân loại lớp phủ, 
nhóm tác giả ưu tiên lựa chọn ảnh có chất lượng rõ ràng, độ phủ mây thấp nhất. Kết quả đã lựa 
chọn ảnh Landsat 8 thu nhận tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2019, đây là dữ liệu đã được lọc, 
xử lý trong khoảng thời gian từ 2019 đến 2021, từ đó, cảnh ảnh này có chất lượng tốt, hình ảnh rõ 
ràng với độ phủ mây rất thấp, khoảng 0,12 % đã được lựa chọn để tiến hành nghiên cứu. Hình 1 
thể hiện ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu.

Hình 1: Ảnh Landsat 8 ngày 30/9/2019 tại khu vực Ba Vì

3. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng các thuật toán Cart, RF và SVM để tính toán, phân loại lớp phủ bề mặt cho dữ liệu 
đầu vào là ảnh vệ tinh Landsat 8. Việc phân loại ảnh theo các thuật toán nêu trên được thực hiện 
bằng ngôn ngữ lập trình JavaScript trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến của GEE. Đối với nghiên 
cứu tại khu vực này, nhóm tác giả lựa chọn năm lớp cơ phủ cơ bản để phân loại lần lượt bao gồm: 
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(1) Lớp phủ Đất trống, (2) Lớp phủ Mặt nước, (3) Lớp phủ Rừng, (4) Lớp phủ cây Nông nghiệp, 
(5) Lớp phủ Công trình xây dựng. Các lớp phủ được lựa chọn để phân loại là hiện trạng tại thời 
điểm thu nhận ảnh, trong đó với lớp Đất trống các điểm lấy mẫu phân loại được chọn là các khu 
vực như đất cát, bãi bồi, đường đất, đường giao thông, khu vực san lấp và những khu vực đồng 
ruộng, vườn tược hiện tại đang trống do cây trồng đã được thu hoạch. Lớp phủ Mặt nước gồm các 
khu vực ao hồ, sông suối, kênh mương. Lớp phủ Rừng bao gồm những khu vực có cây cối dày 
đặc, phủ kín nhất là khu vực như Vườn quốc gia Ba Vì. Lớp phủ cây Nông nghiệp là những khu 
vực canh tác như đồng ruộng, vườn tược hiện tại đang có cây cối chưa được khai thác. Lớp phủ 
Công trình xây dựng gồm: nhà cửa, công trình xây dựng độc lập và các khu vực nhà cửa, công 
trình xây dựng tại làng mạc, khu dân cư, khu du lịch,... Số lượng 460 điểm lấy mẫu của khu vực 
nghiên cứu được sắp xếp theo từng loại lớp phủ từ 1 đến 5 như trên lần lượt là: 111, 100, 68, 98, 
83 vị trí lấy mẫu. 

Các bước phân loại được tiến hành theo như hình minh họa (Hình 2). Trong đó bao gồm: Thu 
thập dữ liệu ảnh Landsat 8 (level 1T) từ GEE; lọc và lựa chọn ảnh có độ phủ mây là thấp nhất; lấy 
mẫu theo các vị trí để phục vụ phân loại; phân loại theo các thuật toán Cart, RF và SVM; thu nhận 
kết quả ảnh phân loại theo thuật toán Cart, RF và SVM; đánh giá độ chính xác của ảnh sau phân 
loại theo các thuật toán trên; so sánh kết quả ảnh sau phân loại của các thuật toán.

Hình 2: Sơ đồ quy trình phân loại ảnh

Các thuật toán sử dụng trong phân loại của nghiên cứu này bao gồm Cart, RF và SVM được 
trình bày theo các nội dung dưới đây:

3.1. Thuật toán Cart

Thuật toán Cart là một thuật toán học máy có giám sát trong hệ thống phân loại dựa trên 
cây quyết định (Decision tree) và sử dụng các mẫu huấn luyện để xác định, nhận dạng, phân loại 
đối tượng trên ảnh viễn thám Cart được sử dụng rộng rãi để phân loại viễn thám, nó còn được gọi 
là cây phân loại và hồi quy [4]. Thuật toán Cart chia không gian n chiều thành các hình chữ nhật 
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không chồng lên nhau bằng phép đệ quy. Đầu tiên, một biến độc lập xi được chọn và sau đó xác 
định một giá trị ui tương ứng. Không gian n chiều được chia thành hai phần. Một số điểm thỏa mãn 
xi ≤ ui và những điểm khác thỏa mãn xi > ui. Đối với một biến không liên tục, chỉ có hai giá trị là 
bằng hoặc không bằng nhau. Trong quá trình xử lý đệ quy, hai phần này dựa vào bước đầu tiên để 
chọn lại một thuộc tính và tiếp tục phân vùng cho đến khi chia hết không gian n chiều. Các thuộc 
tính có giá trị hệ số GINI tối thiểu được sử dụng làm chỉ mục phân vùng. Đối với tập dữ liệu D, hệ 
số GINI được xác định như sau:

GINI∗(D) = ∑i = 1kpi∗(1−pi) = 1−∑i = 1kp2
i (1)

trong đó: k là số loại mẫu và pi biểu thị xác suất một mẫu được xếp vào loại i. Giá trị GINI 
càng nhỏ có nghĩa là chất lượng của mẫu càng cao và hiệu ứng phân loại càng tốt.

Cây quyết định bao gồm các nút nhiều cấp và nhiều lá. Các nút tối đa đề cập đến số lượng 
lá tối đa trên mỗi cây và quần thể lá tối thiểu là số lượng nút tối thiểu chỉ được tạo cho tập huấn 
luyện. Để xây dựng một cây phù hợp, phải tạo đủ các nút và nhánh. Giá trị nút tối đa là không giới 
hạn nếu nó không được chỉ định.

Hình 3: Mô hình phân loại theo thuật toán Cart (nguồn Internet)

3.2. Thuật toán RF

RF là một thuật toán học tích hợp có thể tích hợp nhiều cây quyết định và sau đó tạo thành 
một khu rừng. Thuật toán kết hợp các tính năng ngẫu nhiên để tạo ra một cây. Phương pháp đóng 
bao được sử dụng để tạo các mẫu huấn luyện và mỗi tính năng đã chọn được rút ngẫu nhiên bằng 
cách thay thế N (kích thước của tập huấn luyện ban đầu). Sau đó, kết quả dự đoán cuối cùng thu 
được bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định [5]. Công thức (2) thực hiện quyết định phân loại 
cuối cùng như sau:

H(x) = argmaxY∑i = 1kI(hi(x) = Y) (2)

trong đó: H(x) là mô hình kết hợp, hi là mô hình phân loại của cây quyết định đơn lẻ, Y là biến 
đầu ra (hoặc biến mục tiêu) và I (⋅) là hàm chỉ báo. Công thức cho thấy rằng RF sử dụng đa số các 
quyết định biểu quyết để xác định phân loại cuối cùng.
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Hình 4: Mô hình phân loại theo thuật toán RF (nguồn Internet)

Tham số điều chỉnh của thuật toán RF là số lượng cây và số lượng cây được chọn theo kinh 
nghiệm. Trong các bài toán phân lớp dữ liệu thì thuật toán RF được sử dụng phổ biến. Thuật toán 
RF được đánh giá cao bởi tính chính xác của mô hình. Nhược điểm chính của thuật toán RF là khối 
lượng tính toán lớn.

3.3. Thuật toán SVM

SVM là một thuật toán học máy được giám sát có thể quản lý sự khan hiếm mẫu, mạnh mẽ 
và thường mang lại kết quả tốt trong quá trình phân loại và hồi quy. SVM phân chia các vector hỗ 
trợ nhằm phân loại các điểm dữ liệu nhật ký một cách rõ ràng với mục tiêu tìm ra hai loại vectơ hỗ 
trợ độc lập có biên độ lớn nhất [6, 7]. Hình 5 minh họa mô hình thuật toán SVM.

Hình 5: Mô hình thuật toán phân loại SVM (nguồn Internet)

SVM là thuật toán học máy thuộc nhóm học có giám sát (Supervised Learning) được sử 
dụng trong các bài toán phân lớp dữ liệu hay hồi quy. Với bộ dữ liệu mẫu được huấn luyện thuộc 
các lớp cho trước, thuật toán SVM xây dựng mô hình để phân loại các đối tượng vào các lớp cho 
trước đó. Mục tiêu của thuật toán này là tìm được một không gian F và siêu phẳng quyết định f trên 
F sao cho sai số phân loại là thấp nhất. Việc phân lớp được thực hiện qua hàm quyết định:

f(x) = sign( + b) (3)
Hàm f(x) này thu được bằng việc thay đổi vectơ chuẩn w, đây là vectơ để cực đại hóa khoảng 

cách tới các siêu phẳng (Optimal hyperplane). Các điểm dữ liệu cho trước nằm trên các siêu phẳng 
song song được gọi là Support Vector.
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Trong một không gian có nhiều điểm và các kí hiệu như sau:
 yi: là các lớp chứa các điểm dữ liệu xi.
 xi: là vector thực nhiều chiều (p chiều).
Mỗi siêu phẳng đều có thể được viết dưới dạng một tập các điểm thỏa mãn w.x-b = 0.
 w: là 1 vector pháp tuyến của siêu phẳng.
 b/||w||: xác định khoảng cách giữa gốc tọa độ và siêu phẳng theo hướng vectơ pháp tuyến w.
Trong Hình 5, ta có H2 là siêu phẳng cần tìm. Lúc này các siêu phẳng đó được xác định: w.x-b=1 

và w.x-b=-1. 

3.4. Phương pháp đánh giá độ chính xác

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) là phương pháp quan trọng và phổ biến được sử dụng 
để đánh giá độ chính xác, có thể mô tả độ chính xác của phân loại và chỉ ra sự nhầm lẫn giữa 
các lớp đối tượng. Các thống kê cơ bản cho ma trận nhầm lẫn bao gồm: Sai số tổng thể (Overall 
Accuracy - OA), Sai số người dùng (User’s Accuracy - UA), Sai số nhà sản xuất (Producer’s 
Accuracy - PA) và hệ số Kappa. Trong đó hệ số Kappa có giá trị từ 0.4 đến 0,6 được đánh giá là 
đạt kết quả trung bình, giá trị từ lớn hơn 0,6 đến 0,8 là tốt và hơn 0,8 đến 1,0 là rất tốt [8].

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Kết quả của nghiên cứu bao gồm ba sản phẩm ảnh sau khi phân loại theo các thuật toán Cart, RF 
và SVM. Mỗi một ảnh sau phân loại bao gồm năm lớp phủ cơ bản là lớp phủ Đất trống, lớp phủ Mặt 
nước, lớp phủ Rừng, lớp phủ đất đang canh tác Nông nghiệp, lớp phủ Nhà cửa, công trình xây dựng. 
Hình số 6 minh họa sản phẩm ảnh sau phân loại của khu vực nghiên cứu theo ba thuật toán nêu trên.

a. Phân loại theo Cart b. Phân loại theo RF c. Phân loại theo SVM
 Đất trống  Rừng  Mặt nước  Nông nghiệp  Nhà cửa

Hình 6: Ảnh sau phân loại: a. Phân loại theo Cart; b. Phân loại theo RF; c. Phân loại theo SVM

Các lớp phủ bề mặt khu vực huyện Ba Vì sau phân loại được thể hiện rõ ràng theo từng thuật 
toán đã sử dụng. Trong đó lớp phủ Rừng được xác định là tập trung, có mật độ cao và chủ yếu phân 
bố tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì nằm ở phía Nam của huyện. Lớp Mặt nước cũng có độ tập 
trung cao nhất là khu vực hồ Suối Hai và các sông bao quanh ranh giới huyện. Các lớp Đất trống, 
Nông Nghiệp, Nhà cửa có độ tập trung không cao, năm rải rác xen kẽ nhau và phân bố nhiều ở khu 
vực phía Bắc của huyện. Sự phân bố các lớp phủ theo khu vực như trên phù hợp với đặc điểm tự 
nhiên, phân bố dân cư, tập quán canh tác và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Ba Vì. 
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a. Nông nghiệp (Cart-RF) b. Nông nghiệp (SVM-Cart) c. Nông nghiệp (SVM-RF)
 Khu vực có chênh lệch  Khu vực không có sự chênh lệch

Hình 7: Khác biệt lớp phủ đất Nông nghiệp cửa giữa các thuật toán Cart, RF, SVM

Trong nghiên cứu này, kết quả phân loại theo các thuật toán Cart, RF, SVM có sự khác biệt 
về diện tích không lớn chỉ từ khoảng 1-2 % đối với hai lớp là đất trống, mặt nước (Hình 8). Đối 
với hai lớp nêu trên, việc lấy mẫu phân loại cũng được thực hiện rõ ràng và thuận lợi hơn (do các 
hình ảnh mẫu rõ ràng, dễ phân biệt) so với việc lấy mẫu cho ba lớp còn lại là lớp nhà cửa, nông 
nghiệp và lớp phủ rừng. 

a. Vị trí các điểm lấy mẫu b. Nhà cửa (Cart-RF) c. Đất trống (SVM-Cart)
 Khu vực có chênh lệch  Khu vực không có sự chênh lệch

Hình 8: Sơ đồ vị trí các điểm lấy mẫu trong khu vực Ba Vì

a. So sánh kết quả phân loại các lớp phủ b. Tỷ lệ phần trăm theo diện tích tự nhiên
Hình 9: Kết quả phân loại: a. So sánh kết quả phân loại các lớp phủ; b. Tỷ lệ phần trăm theo 

diện tích tự nhiên
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Đối với ba lớp là Nhà cửa, Nông nghiệp và lớp phủ Rừng có kết quả khác biệt lớn hơn so với sự 
khác biệt của các lớp còn lại là các lớp phủ Đất trồng, Mặt nước. Kết quả của việc sử dụng thuật toán 
khác nhau để phân loại được minh họa tại Hình 7, Hình 8. Đối với thuật toán RF thì việc phân loại 
lớp phủ Nông nghiệp thể hiện là có độ nhạy cảm hơn so với hai thuật toán Cart và SVM, diện tích lớp 
phủ Nông nghiệp được phát hiện chiếm tới 31,81 % tổng diện tích tự nhiên. Trong khi đó, với thuật 
toán Cart và SVM lần lượt là 27,17 % và 28,83 %. Như vậy có sự khác biệt lớn nhất giữa thuật toán 
RF và Cart là 4,64 % trong phân loại lớp phủ là Nông nghiệp. Đối với lớp Nhà cửa, thuật toán Cart 
tìm ra diện tích là 17,13 %, thuật toán RF là 12,67 %, thuật toán SVM là 13,28 %. Kết quả này cho 
thấy sự khác biệt lớn nhất giữa thuật toán Cart và RF trong phân loại lớp phủ Nhà cửa là 4,46 %. Đối 
với lớp phủ Rừng, kết quả khác biệt lớn nhất được tìm ra là giữa thuật toán Cart và SVM là 4,08 %.

Như vậy kết quả khác biệt trong phân loại đối với các lớp Đất trống và lớp Mặt nước là tương 
đối thấp, dưới 2 %. Đối với ba lớp còn lại là lớp nhà cửa, nông nghiệp, rừng, kết quả khác biệt lớn 
hơn, đạt trung bình khoảng 4,39 % (Hình 9).

Trong nghiên cứu này, 147 trong tổng số 460 điểm mẫu được lựa chọn ngẫu nhiên để kiểm định 
và xây dựng ma trận nhầm lẫn. Tỷ lệ điểm kiểm tra và tổng số điểm lấy mẫu lần lượt là 30 % và 70 %. 
Vị trí các điểm lấy mẫu được minh họa tại Hình 8a. Kết quả các độ chính xác sau phân loại được tính 
toán từ ma trận nhầm lẫn thể hiện trong Bảng 1. Trong đó, kết quả đánh giá theo thuật toán Cart và RF 
là gần tương đương (Kappa = 0,61 và Kappa = 0,60), còn với SVM thì có kết quả thấp hơn (Kappa = 
0,48). Theo các đánh giá về giá trị của hệ số Kappa đạt từ trên 0,41 đến 0,60 là có độ chính xác trung 
bình; Kappa từ 0,61 đến 0,80 là có độ chính xác tốt; Kappa từ 0,81 đến 1,0 là rất tốt, còn dưới 0,40 
là độ chính xác kém. Như vậy, độ chính xác phân loại theo Cart đạt loại tốt, theo RF đạt cận cao nhất 
của mức trung bình, còn theo thuật toán SVM chỉ đạt độ chính xác trung bình. 

Bảng 1. Độ chính xác phân loại ảnh
Cart RF SVM

Producer’s Accuracy (PA) 0,61 0,54 0,42
Overall Accuracy (OA) 0,69 0,68 0,59
Kappa 0,61 0,60 0,48

Phương pháp lấy mẫu sử dụng trong nghiên cứu này được lấy mẫu theo từng điểm, phương 
pháp này có ưu điểm là chi tiết hơn so với phương pháp lấy mẫu theo vùng. Đồng thời với phương 
pháp lấy mẫu trên, kết quả ảnh sau phân loại thể hiện tương đối chi tiết, rõ ràng và có cả những 
pixel và các cụm pixel nhỏ phân bố xen kẽ lẫn nhau giữa các loại lớp phủ như phân bố trong thực 
tế. Kết quả này thể hiện rõ nhất trên lớp Nhà cửa của ảnh sau phân loại.

Chất lượng mẫu huấn luyện được sử dụng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 
đến khả năng phân loại ảnh. Trong nghiên cứu này, các mẫu để huấn luyện có thể có những sai sót 
không thể tránh khỏi nhất là đối với những lớp phủ bề mặt đan xen lẫn lộn, không rõ ràng và khó 
xác định chính xác. Điều này thể hiện rõ đối với lớp phủ nông nghiệp, đây là lớp phủ mà chúng 
tôi đã lựa chọn là lớp phủ đang có các loại cây trồng khác nhau trên đất, có thể bao gồm cả những 
nơi chỉ có cây bụi. Do đó, một số lớp nhất định như đất nông nghiệp và nhà cửa thường thu được 
độ chính xác PA và UA có thể dưới 50 % đối với các thuật toán đã sử dụng để phân loại. Độ chính 
xác thấp thu được đối với hai lớp này cũng có thể được giải thích là do sự chồng chéo của các lớp 
này với đất bỏ hoang, cây bụi và các lớp thực vật khác, cây nông nghiệp hiện đang trong thời điểm 
thu hoạch tại khu vực nghiên cứu.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi có kết quả là độ chính xác sau phân loại của thuật toán Cart 
và RF là gần như tương đương, còn phân loại theo SVM có độ chính xác thấp hơn. Có thể sắp xếp 
lần lượt theo từ độ chính xác cao đến thấp trong ba thuật toán đã sử dụng theo thứ tự là Cart, RF, 
SVM. Trong khi một số nghiên cứu khác cho kết quả là khả năng phân loại tốt hơn đối với SVM, 
một số nghiên cứu khác lại báo cáo ngược lại [9]. Có nghiên cứu cho kết quả là phân loại theo RF 
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tốt hơn so với các thuật toán khác [10].
5. Kết luận và đề xuất
Việc khai thác nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh trên GEE một cách trực tuyến đã cho hiệu quả cao 

trong sử dụng và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường. Việc sử 
dụng ảnh Landsat, là nguồn tài nguyên miễn phí và được coi là dữ liệu đa thời gian, liên tục và 
gần thời gian thực đã cho kết quả phân loại là năm lớp phủ cơ bản trên bề mặt đất. Độ chính xác 
của công tác phân loại đạt yêu cầu với hệ số kappa có giá trị là 0,61; 0,60; 0,48 tương ứng với các 
thuật toán Cart, RF và SVM. Việc sử dụng ngôn ngữ JavaScript trên nền GEE với thời gian xử lý 
dữ liệu nhanh cũng cho thấy hiệu suất cao của kết quả đạt được. Cùng với đó, kết quả đối với khu 
vực Ba Vì cho thấy độ chính xác phân loại ảnh vệ tinh Landsat 8 theo thuật toán Cart (với năm lớp 
cơ bản) đạt độ tin cậy cao nhất, sau đó là RF và cuối cùng là SVM trong ba thuật toán đã được thử 
nghiệm. Trong các thuật toán trên, kết quả phân loại cũng cho thấy khả năng nhạy cảm hơn đối với 
lớp phủ đất nông nghiệp của thuật toán RF so với hai thuật toán Cart và SVM.

Nghiên cứu này mới chỉ phân loại ảnh với năm lớp phủ cơ bản và sử dụng ảnh vệ tinh 
Landsat theo nguồn miễn phí. Để có những kết quả chi tiết hơn, các nghiên cứu sau có thể phân 
loại nhiều lớp phủ chi tiết hơn cũng như sử dụng các nguồn tư liệu ảnh vệ tinh có độ phân giải 
không gian cao hơn. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng hy vọng rằng kết quả nghiên cứu cũng có khả 
năng đóng góp nhất định cho việc phân tích, sử dụng dữ liệu đầu vào một cách hiệu quả và có độ 
tin cậy cao cho các công tác nghiên cứu về phân tích, theo dõi biến động lớp phủ bề mặt, lớp phủ sử 
dụng đất trong quản lý đất đai, quản lý môi trường tại những khu vực khác có điều kiện tương tự.
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ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH 
PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG XỬ LÝ CHẤT 

THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Anh Cường

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Kết hợp các phương pháp đo đạc, tính toán, kiểm kê phát thải khí nhà kính (KNK) và hệ 

thống thông tin địa lý (GIS) là một vấn đề then chốt cho các mục đích quản lý và mô hình hóa môi 
trường nói chung và trong lĩnh vực quản lý chất thải nói riêng. Bài báo này kiểm tra sự phát triển 
của ứng dụng WebGIS như một phần của hệ thống công khai phát thải KNK trong lĩnh vực quản 
lý chất thải và tạo ra các bản đồ và các tệp dữ liệu với lượng khí thải được phân bổ theo vị trí 
không gian của các nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu không chỉ 
giới hạn trong các bản đồ được tạo ra mà còn trình bày các tính năng và khả năng của một ứng 
dụng Web có thể được sử dụng bởi mọi người dùng ngay cả khi không có bất kỳ kiến   thức trước 
về lĩnh vực GIS. Sự phát triển của ứng dụng dựa trên các công cụ phần mềm mã nguồn mở như 
MapServer cho các chức năng GIS, PostgreSQL và PostGIS để quản lý dữ liệu và HTML, PHP và 
JavaScript là ngôn ngữ lập trình [5]. Đầu ra của ứng dụng bao gồm bản đồ ở định dạng Raster. 
Dữ liệu về nguồn chất thải và khí thải có thể dễ dàng tùy chỉnh để sử dụng ở các khu vực khác 
nhau, miễn là có sẵn dữ liệu về không gian và số liệu thống kê, kiểm kê phát thải KNK tại các khu 
vực đó.

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý (WebGIS/GIS); Khí nhà kính (KNK).
Abstract

Application of GIS on building a measurement, reporting and verification system forgreen 
house gases emissions from solid waste treatment in Hanoi City

Combining methods of measurement, calculation, inventory of greenhouse gas (GHG) 
emissions and geographic information systems (GIS) is a key issue for environmental modeling 
and management purposes in general, in the field of waste management in particular. This paper 
examines the development of a WebGIS application as part of a measurment, reporting and 
verification system for GHG emissions in the waste management sector and create maps and data 
files with emissions distributed by their spatial locations in Hanoi city. The study is not limited 
to the generated maps but also presents the features and capabilities of a Web application that 
can be used by any user even without any prior knowledge of the field. GIS. The development 
of the application is based on open source software tools such as MapServer for GIS functions, 
PostgreSQL and PostGIS for data management, and HTML, PHP and JavaScript as programming 
languages. The output of the application includes the map in raster format. Data on waste sources 
and emissions can be easily customized for use in different regions, as long as spatial data and 
GHG emissions inventory and statistics are available in those regions. 

Keywords: Geographic Information System (WebGIS/GIS); Green House Gas (GHG).

1. Đặt vấn đề

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Nếu không có các 
hành động ứng phó kịp thời, biến đổi khí hậu sẽ là một trong những hiểm họa nghiêm trọng nhất 
đối với nhân loại. Là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do ảnh hưởng của biến đổi 
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khí hậu, Việt Nam đã và đang chủ động phát huy nội lực, kêu gọi hỗ trợ quốc tế để tiến hành các 
hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nền kinh tế cacbon thấp theo hướng tăng trưởng 
xanh và bền vững; đồng thời tích cực cùng cộng đồng thế giới phấn đấu thực hiện được mục tiêu 
cuối cùng của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và giữ cho nhiệt 
độ trung bình toàn cầu tăng không quá 2 °C vào cuối thế kỷ này.

Qua các nghiên cứu trên thế giới và trong nước, có thể thấy công khai, minh bạch đóng vai 
trò là yếu tố then chốt, là sự sống còn trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác quản lý chất 
thải. Việc công khai, minh bạch các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải giúp 
phòng ngừa và phát hiện các hiện tượng biến đổi khí hậu.

Với vai trò như vậy, vấn đề công khai, minh bạch đã được đề cao trong những năm gần đây, 
cụ thể trong các diễn đàn, thỏa thuận của khuôn khổ UNFCCC, trong các định hướng xây dựng 
các văn bản quy phạm pháp luật ở các nước. Để đạt được các mục tiêu chung của UNFCCC, triển 
khai các điều khoản của thỏa thuận Paris, có nhiều nghiên cứu về công khai và minh bạch đã được 
thực hiện trên thế giới, cụ thể là áp dụng các công cụ MRV cho các hoạt động giảm nhẹ và hỗ trợ 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, giúp các thông tin, số liệu đáng tin cậy hơn, hiện thời hơn,... Mặt 
khác, các nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng công nghệ sẽ giúp cho việc đánh giá và báo cáo trở nên 
dễ dàng và hiệu quả hơn, việc sử dụng phần mềm tiên tiến có thể cải thiện quá trình đánh giá và 
báo cáo một cách hiệu quả và thân thiện với người dùng.

Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển và mạng Internet đã trở nên phổ biến, 
cho phép chúng ta khai thác thông tin một cách hiệu quả. Các thông tin không chỉ cung cấp dưới 
dạng chữ, hình ảnh, biểu bảng,… mà còn dưới dạng bản đồ trực tuyến nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 
WebGIS [2]. Hơn nữa, WebGIS còn có tiềm năng lớn trong công việc làm cho thông tin địa lý trở 
nên hữu dụng và sẵn sàng tới số lượng lớn người sử dụng trên thế giới. Với việc sử dụng bản đồ 
trực tuyến, giải pháp này sẽ giúp khách hàng có thể cập nhật dữ liệu lên bản đồ để phục vụ trong 
việc tìm kiếm địa điểm các nhà máy xử lý rác thải, đường đi, các thông tin về lượng rác thải xử lý 
tại nhà máy, lương khí thải ra từ các hoạt động xử lý đó,… được ứng dụng trên máy tính và thiết 
bị di động.

Hà Nội là trung tâm thủ đô của cả nước nên dân cư tập trung đông đúc tại nơi đây, điều này 
đồng nghĩa với lượng rác thải cũng ngày một tăng và lượng khí phát thải vào không khí ngày một 
nhiều. Chính vì vậy, nghiên cứu xây dựng hệ thống công khai, minh bạch lượng phát thải khí nhà 
kính từ các hoạt động xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết và cấp bách trong 
công tác quản lý chất thải.

2. Thiết kế hệ thống

Việc thiết kế hệ thống công khai, minh bạch phát thải khí nhà kính từ các hoạt động xử lý 
chất thải được thực hiện bằng ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language - Ngôn ngữ mô hình 
hóa thống nhất). Đây là một ngôn ngữ mô hình gồm các ký hiệu đồ họa mà các phương pháp 
hướng đối tượng sử dụng để thiết kế các hệ thống thông tin một cách nhanh chóng. Cách xây dựng 
các mô hình trong UML rất phù hợp để mô tả các hệ thống thông tin cả về cấu trúc cũng như hoạt 
động. Cách tiếp cận theo mô hình của UML giúp ích rất nhiều cho những người thiết kế và thực 
hiện hệ thống thông tin cũng như những người sử dụng nó; tạo nên một cái nhìn bao quát và đầy 
đủ về hệ thống thông tin dự định xây dựng. Cách nhìn bao quát này giúp nắm bắt trọn vẹn các yêu 
cầu của người dùng [1]. Các mô hình hướng đối tượng được lập cũng là cơ sở cho việc ứng dụng 
các chương trình tự động sinh mã trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng [8].
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Để thiết kế hệ thống thông tin QHSDĐ, nghiên cứu đã sử dụng 3 loại sơ đồ là sơ đồ ca sử 
dụng, sơ đồ hoạt động và sơ đồ lớp. 

- Sơ đồ ca sử dụng (Use Case Diagram): Mục đích chính của việc sử dụng sơ đồ ca sử dụng 
là giúp người phát triển hệ thống hình dung ra các yêu cầu chức năng của một hệ thống, bao gồm 
mối quan hệ của “các vai - actors” (người hay chủ thể sẽ tương tác với hệ thống) với các quá trình 
(processes) cần thiết, cũng như các mối quan hệ giữa các ca sử dụng khác nhau [7]. Một ca sử 
dụng minh họa một đơn vị chức năng được hệ thống cung cấp. Để cho thấy ca sử dụng trên một 
sơ đồ ca sử dụng, người ta vẽ hình ellipse ở giữa sơ đồ và đặt tên cho nó ở giữa hình. Để vẽ một 
vai (actor - tương đương với một loại người sử dụng hệ thống), người ta vẽ một người dính vào 
bên trái hay bên phải sơ đồ rồi sử dụng các đường đơn giản để mô tả các mối quan hệ giữa vai và 
các ca sử dụng. 

- Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram): Hiển thị luồng kiểm soát theo thủ tục giữa hai hay 
nhiều đối tượng lớp khi xử lý một hoạt động [7]. Sơ đồ hoạt động có dạng giống như sơ đồ quy 
trình (Flow Chart) hay sử dụng trong phân tích thiết kế có cấu trúc. Nó chỉ ra các bước thực hiện, 
các hành động, các nút quyết định và điều kiện rẽ nhánh để điều khiển luồng thực hiện của hệ 
thống. Sơ đồ hành động mô tả các hành động và các kết quả của những hành động đó trong một 
hệ thống.

- Sơ đồ lớp (Class Diagram): Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng 
xử về chức năng của các lớp (class). Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó nhấn mạnh đến đặc 
tính chung, bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp. Trong sơ đồ 
lớp, một lớp được trình bày bởi hình chữ nhật hiển thị: tên, các phương thức (operations) và thuộc tính 
(attributes) của nó. Tên của lớp là bắt buộc, còn phương thức và thuộc tính có thể được thể hiện hoặc 
không. Sơ đồ lớp thường được dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu cho các hệ thống thông tin.

3. Lựa chọn hệ thống

Một hệ thống WebGIS thường có kiến trúc khách - chủ 3 tầng (3-tier client/server architecture) [6]:

Hình 1: Kiến trúc chung của một hệ thống WebGIS [6]

- Tầng dữ liệu (data) tiếp nhận, lưu trữ và phân phối dữ liệu;
- Tầng phân tích (logic) xử lý dữ liệu;
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- Tầng hiển thị (presentation) hiển thị dữ liệu.

Để triển khai một hệ thống thông tin công khai, minh bạch phát thải KNK trên nền tảng công 
nghệ WebGIS cần có những hợp phần sau:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu để quản lý các dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính;

- Máy chủ bản đồ để sinh ra các hình ảnh bản đồ từ dữ liệu cung cấp bởi hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu và hỗ trợ các truy vấn không gian; 

- Máy chủ Internet để xử lý các yêu cầu của người sử dụng và tạo ra các trang Web để đáp 
ứng các yêu cầu này; 

- Trình duyệt Web để hiển thị dữ liệu và cung cấp giao diện sử dụng ở máy tính của người 
sử dụng.

Sau khi phân tích tính phù hợp của các hợp phần cần thiết để có thể xây dựng được WebGIS 
hiệu quả về chất lượng, kinh tế, thời gian,… nghiên cứu đã lựa chọn các giải pháp phần mềm mã 
nguồn mở như sau:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu thuộc tính - Postgre SQL: là hệ quản trị có độ tin cậy cao, có thể 
chạy được trên rất nhiều hệ điều hành khác nhau như Window, Linux, Unix, MacOSX,… Khả 
năng mở rộng hàm, kiểu dữ liệu, toán tử,... người sử dụng có thể tự định nghĩa hàm, kiểu dữ liệu, 
kiểu toán tử,...

- Hệ quản trị CSDL không gian - PostGIS: Cài đặt và chạy như một ứng dụng mở rộng của 
PostgreSQL. 

- Tuân thủ theo các chuẩn của OGC (Open Geospatial Consortium). 

- Hỗ trợ một số lượng lớn các hệ tham chiếu không gian, trong đó có các hệ EPSG.

- Máy chủ bản đồ - Map Server: Là phần mềm máy chủ bản đồ mã nguồn mở phổ biến nhất 
hiện nay; Tích hợp khá nhiều các công nghệ hiện đại, tiên tiến [4]. Tương thích với giao tiếp CGI 
(Common Gateway Interface) rất phổ biến trước đây trong các hệ thống Web. Các bản đồ được 
thiết lập bằng cách khai báo các thông số trong một file đặc biệt gọi là Mapfile.

- Máy chủ Internet - Apache: Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Web PHP, là đối thủ cạnh tranh trực 
tiếp của Microsoft Internet Information Service (IIS).

- Trình duyệt Web: Có thể sử dụng một trình duyệt Web bất kỳ, chạy trên mọi hệ thống, từ 
máy bàn tới các thiết bị di động.

4. Thử nghiệm hệ thống

4.1. Thiết lập nội dung bản đồ

Dữ liệu thu thập được chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu [3, 4] vào CSDL PostgreSQL/
PostGIS rồi đặt các tham số kết nối và hiển thị trong Mapfile. Sau khi thiết lập CSDL, công việc 
tiếp theo là thiết kế nội dung cho bản đồ MapServer thông qua cài đặt các thông tin cần thiết cho 
Mapfile.



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

205

Hình 3: Cơ sở dữ liệu trong hệ thống công khai, minh bạch phát thải KNK trong quản lý chất 
thải rắn tại thành phố Hà Nội

Hình 4: Khai báo lớp dữ liệu “Khu xử lý chất thải rắn” trên địa bàn thành phố Hà Nội

4.2. Thử nghiệm

Sau khi kết nối máy chủ và thực hiện các thủ tục đăng nhập, người sử dụng có thể thực hiện 
các công việc sau:

- Xem các lớp bản đồ nền và bản đồ chuyên đề (các khu xử lý chất thải rắn);

- Điều khiển chế độ hiển thị (phóng to, thu nhỏ, di chuyển màn hình,…);

- Tìm kiếm đối tượng theo thông tin thuộc tính (xem thông tin về lượng chất thải, khối lượng 
KNK thải ra trong quá trình xử lý chất thải tại mỗi nhà máy xử lý chất thải).

- Các thông tin tìm kiếm có thể xuất kết quả dưới 03 định dạng: *.xls; *.csv, *.pdf;

- In ấn và lưu thông tin trên bản đồ.
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Hình 5: Hệ thống công khai phát thải KNK trong quản lý chất thải rắn tại thành phố Hà Nội

Hình 6: Truy vấn thông tin thuộc tính của Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn  
tại thành phố Hà Nội

Hình 7: Kết quả tìm kiếm có thể in ra ở 03 định dạng *.xls, *csv, *.pdf
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5. Kết luận
Nghiên cứu đã ứng dụng các phần mềm mã nguồn mở xây dựng được hệ thống công khai 

phát thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn tại thành phố Hà Nội với các chức năng thông 
thường như: tìm kiếm thông tin thuộc tính, thay đổi chế độ hiển thị, xuất kết quả tìm kiếm dưới 03 
định dạng,…Về cơ bản, với các chức năng như trên, đã giúp minh bạch được các thông tin về chất 
thải tại các nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội và lượng KNK sản sinh trong 
quá trình xử lý của nhà máy cũng được cập nhật và công bố. Tuy nhiên, các số liệu thu thập được 
về lượng chất thải rắn tại các nhà máy còn thiếu nên thông tin công bố còn bị hạn chế.
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NHỮNG LOẠI HÌNH DI SẢN ĐỊA CHẤT KIỂU A (ĐỊA MẠO) ĐẶC TRƯNG  
TẠI THÀNH PHỐ LAI CHÂU VÀ VÙNG PHỤ CẬN, ĐỊNH HƯỚNG KHAI 

THÁC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIÁ TRỊ DU LỊCH
 Trần Thị Hồng Minh, Lê Trung Kiên

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt 
Di sản địa chất là những vết tích quá trình phát triển của Trái đất trong hơn 4,6 tỉ năm, đó là 

những tài nguyên hữu hạn có giá trị được bảo tồn trong suốt quá trình vận động địa chất nội ngoại 
sinh, lưu trữ những thông tin có giá trị quan trọng về mặt khoa học, thẩm mỹ, là tài sản vô giá của 
nhân loại. Di tích địa chất là một cấu phần quan trọng của hệ thống tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường tự nhiên, có ảnh hưởng sâu sắc tới phân bố, đa dạng sinh học và phát triển của văn minh 
nhân loại. Thành phố Lai Châu và vùng phụ cận là một trong những khu vực có tài nguyên cảnh 
quan địa chất phong phú, kiểu di sản địa chất tại khu vực Lai Châu chủ yếu là kiểu A (kiểu Địa 
mạo). Trong đó, các loại hình di sản phong phú gồm: phong lâm (fenglin), phong tùng (fengcong), 
cánh đồng Kart, hang động. Tuy nhiên, mức độ các hoạt động bảo tồn và khai thác còn thấp, chưa 
tương xứng tới tiềm năng của di sản. Dùng phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu và phương 
pháp khảo sát thực địa trong khu vực nghiên cứu.

Từ khoá: Di sản địa chất; Kiểu A (kiểu Địa mạo).
Abstract

The characteristics of types A of geological heritage (geomorphology) in Lai Chau city and the 
surround area, orientations for sustainable tourism development

Geoheritage is the traces of the development processes on the earth surface over 4.6 billion 
years ago. They are valuable finite resources about scientific and aesthetic value and to be a 
valuable asset of mankind. Geological relics are an important component of the system of natural 
resources and natural environment, having a profound influence on the distribution, biodiversity 
and development of human civilization. Lai Chau city and the surrounding area is one of the areas 
with rich geological landscape resources. The geological heritage types in Lai Chau area are type 
A (geomorphological type) in which the geological heritage types including: fenglin, fengcong, 
kart fields, caves. However, the conservation and exploitation activities are still low level, not 
commensurate with the potential of the heritage. Using the method of collecting, synthesizing 
documents and the method of field survey in the study area.

Keywords: Geoheritage; Type A (geomorphological type).

1. Khái quát về thành phố Lai Châu

Khu vực nghiên cứu là thành phố Lai Châu và các vùng phụ cận được xác định ở tọa độ địa 
lý 20020’ đến 20027’ vĩ độ Bắc, 103020’ đến 103032’ kinh độ Đông và một phần của xã Nùng Nàng 
- huyện Tam Đường (Hình 1).

Khu vực nghiên cứu được tiếp giáp huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường về phía 
Bắc, giáp huyện Tam Đường ở phía Nam, phía Đông; giáp huyện Sìn Hồ ở phía Tây. Thành 
phố Lai Châu cách Hà Nội khoảng 380 km (Hình 2).

https://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_Th%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%ACn_H%E1%BB%93
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%ACn_H%E1%BB%93
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Hình 1: Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu 

Hình 2: Sơ đồ hành chính thành phố Lai Châu và vùng phụ cận
Đặc điểm cấu trúc địa chất:
- Khu vực nghiên cứu nằm ở Tây Bắc cấu trúc Rift Sông Đà [1], nằm trong đới Mường Tè 

và một phần các đới Fanxipan, Sông Đà, Sông Mã, thuộc miền kiến tạo Tây Bắc Bắc Bộ. Tham 
gia vào cấu trúc có các thành tạo địa chất tuổi từ Proterozoi muộn đến Đệ tứ, thành phần gồm các 
đá trầm tích, magma, biến chất. 

- Các đá biến chất thuộc hệ tầng phức hệ Phu Sa Phìn (γξK pp), Pusamcap (ξπE ps), Cốc pia 
(ξπE cp) gồm: absarokit, lamproit, lamprophyr cao kiềm, cao kali, monzograbo, melasyenit, syenit 
kiềm, granit kiềm,...

- Các đá trầm tích thuộc các hệ tầng Yên Châu (K2yc3, K2yc2 , K2yc1): gồm cuội kết, cát kết, 
cuội kết, sét kết, sạn kết.

- Đá vôi chủ yếu thuộc hệ tầng Tân Lạc (T1o tl), Đồng Giao (T2a dg), Mường Trai (T2l mt) [2].
- Các đá magma thuộc hệ tầng Viên Nam (T1 vn) phân bố ở phía Đông Bắc, khu vực nghiên 

cứu gồm: bazan, bazan - komatit, bazan porphyr, tufbazan, andesit,...
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- Hệ tầng Pu tra (E pt) gồm cát kết, cuội kết, aglomerat, trachyt porphyr,...
- Hệ tầng Suối Bàng (T3n-r sb) gồm cuội kết, sạn kết, sét kết, sét vôi,... [3].

2. Các phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu

Tập thể tác giả đã tiến hành thu thập các tài liệu liên quan về vấn đề kinh tế - xã hội và điều 
kiện địa lý tự nhiên của thành phố Lai Châu và vùng phụ cận. Bên cạnh đó còn tiến hành thu thập 
các tài liệu địa chất, địa mạo, địa tầng, địa chất thủy văn,…. liên quan đến khu vực nghiên cứu. Tài 
liệu thu thập là cơ sở để tập thể tác giả lựa chọn và tiến hành các tuyến khảo sát thực địa.

2.2. Phương pháp thảo sát thực địa

Khảo sát thực địa là khâu rất quan trọng trong nghiên cứu địa hình, địa mạo. Trên cơ sở các 
tài liệu đã thu thập được và căn cứ vào mục tiêu và nội dung nghiên cứu, tập thể tác giả đã tiến hành 
các đợt thực địa, tiến hành khảo sát hiện trạng của các dạng địa hình, địa mạo và cảnh quan trong khu 
vực nghiên cứu.

3. Các dạng địa hình thuộc các đá trầm tích lục nguyên - cacbonat

3.1. Địa hình núi cao - cảnh quan karst

Thành phố Lai Châu là một đồng bằng đá vôi có độ cao trung bình trên 1.000 m, hệ thống núi 
đá được chia làm 02 loại hình: núi đá thấp được phân bố ở trong và quanh thành phố và các ngọn 
núi có độ cao lớn nằm thuộc từ 1.800 m đến hơn 3.000 m thuộc hai dãy Pu Sam Cap và Hoàng 
Liên Sơn, các dãy núi cao tiêu biểu ở phía Đông Bắc là đỉnh Tả Liên Sơn, thuộc dãy Hoàng Liên 
Sơn có độ cao gần 3.000 m, các đỉnh núi thuộc dãy Pusamcap ở phía Tây Bắc có độ cao trên 2.300 
m. Đặc trưng địa hình - địa mạo của của hai hệ thống núi trên là dựng đứng, gồ ghề, hiểm trở có 
độ cao tương đối lớn và phát triển theo phương Tây Bắc - Đông Nam, chạy dài dọc hai bên thành 
phố Lai Châu. 

Hình 3: Dạng địa hình kim tự tháp, bát úp bao quanh thành phố Lai Châu
Đối với hệ thống núi thấp phân bố trong TP. Lai Châu có độ cao thấp hơn (từ 1.300 - 1.600 m 

so với mặt nước biển), địa hình dạng kim tự tháp, hình bát úp (Hình 3), khác với núi ở đồng bằng 
có thành phần là đất, ở đây các ngọn núi thành phần chính là đá vôi. 

Thành phần chính của đá vôi là nguyên tố Canxi (Ca). Khác với phần lớn các loại đá khác, 
đặc tính nổi trội của đá vôi (và một số rất ít loại đá khác, như thạch cao, muối mỏ) là có thể hoà tan 
trong nước, tạo nên các hang hốc, lỗ hổng.
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Cảnh quan karst sót ở cánh đồng karst thành phố Lai Châu rất phong phú với rất nhiều dạng 
fenglin, fengcong, cuesta, bên cạnh các nếp uốn, xuất lộ nước karst,… Cùng với chúng là các phễu 
sụt, hố sụt,... Kiểu chóp Phong Tùng gồm các cụm đồi đá vôi hình nón nằm kề nhau. Các chóp 
thường có đỉnh cao trên 300 m, vách rất dốc.

3.1.1. Loại hình cụm Phong Tùng (fengcong) 
Loại hình cảnh quan Phong Tùng được hình thành ở giai đoạn đầu của quá trình phong hóa 

karst [4], đặc trưng bởi các cụm Phong Lâm dạng hình tháp, hình nón liên kết nhau trên cùng một 
chân dãy đá vôi, Phong Tùng được hình thành ở giữa khu vực đồng bằng krast và dãy núi đá lớn tạo 
nên cảnh quan độc đáo tiêu biểu là cụm rừng đá Nùng Nàng, cách trung tâm thành phố Lai Châu 
2 km về hướng Tây (Hình 4a và 4b).

Hình 4a: Ảnh chụp cụm rừng đá Nùng 
Nàng có dạng nón (ảnh chụp từ vệ tinh)

Hình 4b: Ảnh chụp cụm rừng đá fengcong 
chụp đường tỉnh lộ Nậm Tăm - Lai Châu

Đây là tổ hợp gồm hàng trăm ngọn núi đá vôi dựng đứng có chiều cao từ 200 - 300 m, có giá 
trị thẩm mỹ độc đáo giống như một số khu vực đặc trưng của Việt Nam đó là vịnh Hạ Long, Bái 
Đính - Tràng An, tuy nhiên cụm rừng đá Nùng Nàng là một trong số ít khu vực có địa hình đặc biệt 
kiểu này tại khu vực Tây Bắc. 

3.1.2. Loại hình tháp Phong Lâm (fenglin)

Hình 5: Sơ đồ mặt cắt địa hình Phong Tùng - Phong Lâm 
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Loại hình tháp Phong Lâm là kiểu địa mạo đặc trưng ở khu vực karst hình thành sau quá 
trình tạo Phong Tùng [4], các đỉnh núi đá vôi tiếp tục bị phong hóa tạo thành các đỉnh độc lập có 
vách dốc tách rời nhau, trên mặt địa hình có thể thấy rõ quá trình phong hóa chuyển tiếp từ Phong 
Tùng - Phong Lâm - đồng bằng karst (Hình 5).

Các chóp và tháp của các cụm Phong Lâm có thể liên kết thành tổ hợp hoặc dãy hoặc đứng 
đơn lẻ bao quanh có độ cao từ 100 - 250 m (so với mặt địa hình), tạo nên những cảnh quan mang 
điểm nhấn đặc biệt cho thành phố Lai Châu. Trên đỉnh của các ngọn núi này là khối đá vôi phong 
hóa màu đen có bề mặt ngoài xù xì góc cạnh, tại các đỉnh này có thể quan sát được toàn cảnh đồng 
bằng karst và các cảnh quan địa mạo hùng vĩ xung quanh khu vực (Hình 5 và 6).

Hình 6: Cảnh quan karst dạng Phong Lâm, ở phía Bắc cụm rừng đá Nùng Nàng

3.1.3. Thung lũng Nùng Nàng
Cách trung tâm thành phố Lai Châu 2 km về phía Nam, độ cao trung bình của thung lũng 

Nùng Nàng hơn 1.000 m so với mực nước biển, là khoảng đất tương đối bằng, diện tích rộng 
khoảng 54 ha, được bao quanh bởi hệ thống núi đá vôi với rừng nguyên sinh nên khí hậu quanh 
năm tương đối mát mẻ (Hình 7).

Thung lũng Nùng Nàng có độ cao trung bình trên 1.000 m so với mực nước biển, địa hình 
tương đối bằng phẳng, bề mặt của đá vôi đồng bằng được phủ bởi lớp trầm tích mỏng 30 - 50 cm, 
thảm thực vật chủ yếu là cỏ thấp. Thung lũng được bao quanh bởi hệ thống núi đá vôi và rừng 
nguyên sinh, khí hậu mát mẻ.

Hình 7: Ranh giới khu vực thung lũng Nùng Nàng, Lai Châu (ảnh chụp vệ tinh)

Di sản có tính bền vững cao, thích hợp các hoạt động tập thể đông người: cắm trại, dã 
ngoại, nhảy dù,…
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Để khai thác và bảo tồn hiệu quả thung lũng Nùng Nàng, cần quy hoạch thành khu du lịch 
cảnh quan tự nhiên, bảo tồn di sản địa chất cấp tỉnh, nghiêm cấm các hoạt động xây nhà cửa, đường 
sá và canh tác trên diện tích trên.

3.1.4. Đồng bằng kast thành phố Lai Châu
Toàn bộ thành phố Lai Châu nằm trên cánh đồng karst tương đối bằng phẳng kéo dài 15 km 

theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, chiều rộng từ 2,3 - 4 km, trên bề mặt cánh đồng karst là các khối 
núi đá vôi sót thấp, hình bát úp và dạng kim tự tháp nhọn phân bố rải rác trong diện tích trên. Đồng 
bằng karst Lai Châu được tạo thành chủ yếu do các nguyên nhân do sụt trần của các thung lũng 
sông ngầm, hang động ngầm; do tồn tại các tầng đá không hòa tan như bị xói mòn mạnh mẽ nằm 
giữa vùng địa hình karst cao hơn vây quanh tạo thành (Hình 8).

Hình 8: Đồng bằng karst thành phố Lai Châu
Cánh đồng karst Lai Châu là một kiểu địa hình tương đối đặc trưng và có ý nghĩa khoa học 

rất lớn đối trong việc nghiên cứu karst bởi nó hội tụ tương đối đầy đủ các quá trình cơ bản nhất 
hình thành lên kiểu địa mạo cánh đồng karst. 

Đồng bằng karst Lai Châu gồm nhiều ngọn núi có độ cao trung bình từ 1.300 - 1.600 m, gồm 
nhiều dạng địa hình đặc sắc như fenglin, fengcong, được thành tạo từ các đá gốc, vì vậy tính bền 
vững của di sản tương đối cao do đó không đòi hỏi chi phí bảo tồn lớn.

Hầu hết các dạng địa hình trên rất phù hợp cho các hoạt động leo núi mạo hiểm, có nhiều 
đỉnh núi có các hướng quan sát đẹp rất phù hợp để xây dựng các đài vọng cảnh và kết hợp các hoạt 
động dã ngoại, tham quan du lịch khám phá.

3.2. Loại hình hang động

Khu vực nghiên cứu có hệ thống karst ngầm và các hang karst rất phong phú, các di sản có 
giá trị nổi bật trong khu vực là hệ thống hang động Pu Sam Cap.

Tên gọi Pu Sam Cap theo tiếng địa phương có nghĩa là “3 ngọn núi lớn chồng lên nhau”, 
động là một quần thể gồm nhiều hang động nằm trên dãy núi đất và đá vôi chạy dọc theo hướng 
Tây Bắc - Đông Nam, có độ cao từ 1.300 đến 1.700 m so với mực nước biển gồm một hệ thống 
các hang động: Thiên Môn, Thiên Đường, Thủy Tinh. Trong đó, Thủy Tinh do điều kiện tiếp cận 
khó khăn, không đảm bảo an toàn nên chưa được đánh giá và đưa vào khai thác.

3.2.1. Động Thiên Môn
Được mệnh danh Thiên Hạ đệ nhất Động, nằm bên trái đường Tỉnh lộ 127 hướng đi Sìn Hồ, 

cách thành phố Lai Châu 3 km về phía Tây. Đây là một hang động thuộc loại hình khô - hở, diện 
tích khoảng 6.000 m2 có chiều dài 700 m có hai cửa hang, trên và dưới. Về mặt hình thái, cửa hang 
cao, rộng, có ít ngách và phòng rộng.
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Cửa dưới của hang tương đối hẹp, có chiều cao khoảng 4 m, ngang 8 m, nằm ở độ cao 1.000 
m so với mặt nước biển, cửa hang trên tương đối rộng, có chiều cao 50 m so với cửa hang dưới. 
Cách cửa hang dưới 80 m là phòng hang lớn, diện tích khoảng 3.000 m2, cao khoảng 40 m. Ngay 
phía trên vòm là cửa hang trên, có một nón phóng vật lớn chảy xuống dưới nền hang, lớp trầm tích 
nền hang dày 40 - 60 cm, thành phần chủ yếu là bùn, sét màu vàng (Hình 9). 

Phía trên trần của động là các cụm “chuông đá” có kích thước nhỏ dài từ 50 cm đến lớn hơn 
2 - 3 m, được hình thành khi nước chảy từ trên xuống mang theo các tinh thể calcit hình thành các 
nhũ đá, qua thời gian dài các tinh thể calcit tích tụ ngày càng nhiều hình thành lên các chuông đá. 

Trầm tích trong hang động tương đối phong phú với các loại hình: Măng đá, nhũ đá, cột đá, 
calcit ngọc trai, đập nước, giếng karst (Hình 10a, b, c, d).

Động Thiên Môn đã được đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng cơ bản phục vụ du lịch như: 
Xây dựng hệ thống bán vé tham quan, bãi đỗ xe tương đối rộng, lối đi lên cửa hang và lối đi nối 
các hang động khá chắc chắn, an toàn. 

Hình 9: Hình ảnh cửa hang động Thiên Môn, Lai Châu

Hình 10a: Trầm tích dạng nhũ đá trên trần 
hang động Thiên Môn

Hình 10b: Các trầm tích dạng cột đá vẫn 
được hình thành, động Thiên Môn
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Hình 10c: Canxit dạng ngọc trai,  
động Thiên Môn

Hình 10d: Trầm tích dạng măng đá,  
động Thiên Môn 

Trong hang động đã có hệ thống đèn nhiều màu phục vụ du khách. Sức hút và tính bền vững của 
di sản khá cao, đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và có tiềm năng du lịch, tuy nhiên cần có những hoạt 
động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu về di sản một cách hợp lý hơn. 

3.2.2. Động Thiên Đường 
Cửa động Thiên Đường cách động Thiên Môn 800 m về phía Tây, cửa hang hẹp, dốc, cửa 

hang có độ cao 1.300 m so với mực nước biển, từ cửa hang đến đáy hang sâu 120 m dốc đứng, đây 
là một hang động khô - kín. 

Đặc điểm về hình thái hang chia làm 2 phòng lớn, diện tích khoảng 1.200 m2, chiều cao của 
trần hang nơi cao nhất khoảng hơn 20 m, thấp thoải dần xuống ở một số khu vực. 02 phòng hang 
đều có đầy đủ các cấu tạo nhũ đá, măng đá, cột đá, trụ đá, các viên calcit dạng ngọc trai,… kích 
thước lớn nhỏ khác nhau (Hình 11).

Trầm tích nổi bật của hang là hệ thống các đập nước đá vôi (rimstone dam), phân bố đều từ sườn 
vách đến nền hang xếp thành các cấu trúc dạng ruộng bậc thang. Các đập nước được hình thành do 
dòng nước chảy qua các nền địa hình lồi trên bề mặt, khiến tốc độ dòng nước tăng, áp suất cục bộ của 
cacbon dioxide trong nước giảm và tạo ra kết tinh canxi cacbonat [5].

Hình 11: Hệ thống đập nước trong hang động

Thân đập thường có dạng vòm cung hướng xuống hạ lưu, bên trong mép đập và dưới đáy hồ 
thường gặp các tinh thể calcit dạng san hô goniophyllum và ngọc trai hang động. Chiều dày của 
các thân đập phân bố trong hang từ 3 - 15 cm, dài 1,5 - 13 m (Hình 12).
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Dưới nền hang có hố sụt karst, nước từ phía trên cửa hang chảy xuống. Đây là một đặc điểm 
rất điển hình của hang karst. Sâu trong nền hang là các khối đá lớn rơi từ trần hang bị phủ lên bởi 
các lớp calcit thể hiện rõ quá trình trầm tích trong hang động (Hình 13a, b).

Hình 12: Hình ảnh chụp cửa hang động Thiên Đường, Lai Châu

Hình 13a: Khối đá lớn giữa rơi xuống từ trần 
hang, động Thiên Đường

Hình 13b: Cấu trúc bên trong một măng 
đá, động Thiên Đường

Hang động Thiên Đường đã có hệ thống giao thông kết nối với hang Thiên Môn, thuận lợi 
cho các hoạt động khai thác. 

Do cấu tạo của các hang động rất đặc trưng cho nên việc xây dựng tuyến đường để du khách 
tham quan bên trong đã làm phá hủy nghiêm trọng tới kết cấu hang động.

Trong hang động không có biển báo hoặc các biện pháp bảo vệ, khiến cho hầu hết các trầm 
tích hình thành dưới nền như: ngọc trai hang động, đập nước,... đều bị hủy hoại nghiêm trọng do 
các hoạt động di chuyển của khách du lịch.

4. Kết luận và kiến nghị

Qua kết quả nghiên cứu và khảo sát ở thành phố Lai Châu và vùng phụ cận nằm trên một địa 
hình karst có nhiều di sản địa chất và cảnh quan đặc sắc với nhiều dạng. 
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Cảnh quan cánh đồng karst thành phố Lai Châu rất đặc sắc với nhiều dạng Phong Lâm 
(fenglin), Phong Tùng (fengcong),... Các dạng cánh động karst đó được thể hiện ở thung lũng 
Nùng Nàng, hệ thống hang động Pu Sam Cap gồm hai hang động chính: Động Thiên Môn và động 
Thiên Đường. 

Các cảnh quan và di sản địa chất tại khu vực mang nhiều giá trị khoa học địa chất đặc trưng, 
dựa vào đặc điểm địa hình và mức độ karst hoá, chia địa hình karst khu vực nghiên cứu thành hai 
dạng sau: 

+ Khối núi karst thấp dạng khối tảng với các đỉnh dạng nón, được phân bố ở xung quanh và 
bên trong thành phố Lai Châu, đây đã thể hiện quá trình karst của khối núi đá vôi đang ở trong giai 
đoạn hoạt động mạnh mẽ nhất; 

+ Khối núi karst thấp dạng sót với đỉnh dạng nón, sườn vách dốc đứng và các thung lũng 
rộng trong phạm vi kiểu địa hình này th ường phát hiện được nhiều hang động karst, trong đó có hệ 
thống hang động Pu Sam Cap.

Hệ thống các loại hình di sản kiểu A (Địa Mạo) tại khu vực thành phố Lai Châu và vùng lân 
cận rất phong phú và có tiềm năng khai thác du lịch lớn. 

- Các cảnh quan di sản kiểu A (Địa Mạo) là các hệ thống núi đá vôi dạng Phong Lâm, Phong 
Tùng và các núi thấp dạng kim tự tháp tạo nên cảnh quan đặc biệt mà ít khu vực nào trong khu vực 
Tây Bắc có được và có giá trị du lịch, được khai thác, tham quan khám phá.

- Cụm di sản thung lũng Nùng Nàng có diện tích tương đối bằng phẳng, được bao quanh bởi 
các khối núi đá vôi, khí hậu mát mẻ, thuận lợi cho các hoạt động du lịch cắm trại, dã ngoại, nhảy 
dù.

- Cụm di sản hang động Pu Sam Cáp gồm hai hang động Thiên Môn và Thiên Đường với 
nhiều thành tạo hang động phong phú, đẹp và độc đáo: măng đá, nhũ đá, chuông đá,…

Tuy nhiên, việc khai thác di sản thiên nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ làm xói mòn giá trị của các 
di sản đó. Vì vậy, đây là việc đòi hỏi sự nỗ lực, phối hợp của các cấp, các ngành, đặc biệt là người 
dân sở tại, nơi có các di sản thiên nhiên. 

Trong số các giải pháp khai thác tiềm năng phải kể đến giải pháp khai thác di sản địa chất, di 
sản thiên nhiên theo hướng kết hợp giữa việc khai thác và bảo tồn, nhằm phát huy tiềm năng khai 
thác du lịch - ngành công nghiệp không khói có hiệu quả kinh tế cao. 

Để bảo tồn và khai thác di sản địa chất tại khu vực cần có những biện pháp sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao tri thức cho người dân về tầm quan trọng của 

di sản địa chất, xây dựng những bảng chỉ dẫn, thuyết minh tại những khu vực có di sản và cảnh 
quan đẹp.

- Nâng cao cơ sở hạ tầng: Hệ thống lối đi, hàng rào bảo vệ, hệ thống đèn điện,… phục vụ 
tham quan du lịch.

- Bổ sung các nội quy, quy định về bảo vệ khu du lịch đối với khách tham quan. 
- Phát triển loại hình du lịch mạo hiểm: Leo núi, nhảy dù,… tại các địa hình núi cao, thung 

lũng Nùng Nàng.
- Phát triển du lịch khám phá hang động tại hệ thống động Pu Sam Cáp như Thiên Môn, 

Thiên Đường.
- Xây dựng các đài vọng cảnh, các khu cắm trại tại các khu vực có tiềm năng như trên các 

đỉnh núi cao.
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- Chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu di sản địa chất để đưa ra hướng bảo tồn và phát 
triển kịp thời.

- Tăng cường xây dựng, quảng bá rộng rãi hình ảnh các di sản địa chất của khu vực tới bạn 
bè trong nước cũng như thế giới.
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XÂY DỰNG BẢN ĐỒ LŨ LỤT SỬ DỤNG ẢNH VỆ TINH SENTINEL-1 
SAR TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG CẢ

Nguyễn Tiến Quang
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Ảnh vệ tinh Sentinel-1 SAR của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) trong Chương trình Copernicus 

là dữ liệu nguồn mở cung cấp dữ liệu tốt để phát triển bản đồ lũ lụt. Lập bản đồ lũ lụt dựa trên việc 
sử dụng hình ảnh vệ tinh Radar khẩu động tổng hợp (SAR). Phần mềm SNAP để xử lý trước và xử 
lý hình ảnh SAR sử dụng phương pháp phân ngưỡng để tính mức độ lũ lụt. Mục tiêu của nghiên 
cứu này là xây dựng bản đồ lũ lụt sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-1 SAR, dựa vào sự kiện mưa lũ 
tháng 10 năm 2020 để xác định phạm vi vùng lũ lụt ở hạ lưu Sông Cả. Kết quả cho thấy, diện tích 
mặt nước từ ngày 06/10/2020 đến 18/10/2020 đã tăng từ 293,35 km2 lên 581,4 km2.

Từ khóa: Bản đồ lũ lụt; Sentinel-1; SAR; SNAP; Phương pháp ngưỡng.
Abstract

Flood mapping using Sentinel-1 SAR imagery: Case study in Ca River basin downstream

The Sentinel-1 SAR image by the Europe Space Agency (ESA) in the Copernicus Programme 
is open-source data that offer good data to develop flood mapping. Flood mapping is based on the 
use of Synthetic Aperture Radar (SAR) satellite. SNAP software for pre-processing and processing 
of SAR imagery using a threshold method for deriving the flood extent. Google Earth is used 
to visualize the results of the image processing. The objective of this study is to develop a flood 
mapping using Sentinel-1 SAR imagery on October 2020 event to determine the extent of flooded 
areas in Ca River basin downstream. The results showed that the water surface area from October 
6, 2020 to October 18, 2020 increased from 293.35 square kilometers to 581.4 square kilometers.

Keywords: Food mapping; Sentinel-1; SAR; SNAP; Threshold method.

1. Giới thiệu

Gần đây, việc tích hợp các kỹ thuật Hệ thống Thông tin địa lý (GIS) và dữ liệu viễn thám 
(RS), đã hoạt động rất hiệu quả để đối phó với sự phức tạp của mô hình lũ lụt theo không gian. 
Hệ thống viễn thám đã được biết đến rộng rãi như một nguồn lực hữu ích để cung cấp nhận thức 
tình huống, hiệu quả về chi phí và thời gian trên các khu vực rộng lớn, trong trường hợp có thiên 
tai [2]. Số lượng ngày càng tăng của các vệ tinh quan sát Trái đất (EO) và các công nghệ cảm biến 
mới cung cấp một lượng lớn dữ liệu có thể được sử dụng hiệu quả cho việc lập bản đồ lũ lụt. Chủ 
yếu có hai loại cảm biến khác nhau được sử dụng để lập bản đồ và giám sát lũ: thụ động (quang 
học) và chủ động (microwave). Mặc dù các cảm biến quang học đã được sử dụng để theo dõi lũ 
từ lâu nhưng chúng không thể cung cấp dữ liệu trong các trận lũ do mây bao phủ và cả vào ban 
đêm. Cảm biến SAR có thể được ưu tiên để phát hiện và theo dõi các sự kiện lũ lụt vì chúng cung 
cấp dữ liệu trong mọi kiểu thời tiết vào cả ban đêm [3]. Ngoài ra, chúng ít bị ảnh hưởng bởi hiện 
tượng tán xạ khí quyển. Do những đặc điểm này, dữ liệu SAR ngày càng được sử dụng nhiều hơn 
trong các nghiên cứu lập bản đồ lũ lụt [4, 7]. Vệ tinh Sentinel-1, được điều hành bởi Chương trình 
Copernicus của ESA bao gồm hai cảm biến vệ tinh (Sentinel-1A/B) với một chu kỳ lặp lại 6 ngày. 
Mỗi vệ tinh Sentinel-1 có một cảm biến C - Band SAR, hoạt động với tốc độ 5,405 GHz. Chúng 
có 4 chế độ hoạt động với các phạm vi, phân cực, góc tới và độ phân giải khác nhau: chế độ chụp 
dải (SM), chế độ chụp quét rộng giao thoa (IW), chế độ chụp quét rất rộng (EW) và chế độ chụp 
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sóng [1]. Theo mặc định, chúng cung cấp dữ liệu ở chế độ IW là dữ liệu SAR phân cực kép với 
phân cực VV và VH [5].

Lưu vực Sông Cả nằm ở vùng Bắc Trung 
Bộ, có toạ độ địa lý từ 18015’ đến 20010’30’’ vĩ độ 
Bắc; 103045’20’’ đến 105015’20’’ kinh độ Đông. 
Điểm đầu của lưu vực nằm ở toạ độ 20010’30’’ 
độ vĩ Bắc và 103045’20’’ kinh độ Đông. Cửa 
ra của lưu vực nằm ở toạ độ 18045’27” độ vĩ 
Bắc; 105046’40” kinh độ Đông [6]. Lũ lụt miền 
Trung năm 2020 được xem là một đợt lũ lụt lịch 
sử mới, được đặt mức báo động IV, thuộc về cấp 
bậc thiên tai nguy hiểm, rủi ro rất lớn của Việt 
Nam, ảnh hưởng sâu rộng và tác động gây tổn 
thất, thiệt hại toàn khu vực. Các cơn bão xảy ra 
kết hợp với lượng mưa lớn làm tăng diện tích lũ. 
Vùng hạ lưu lưu vực Sông Cả cũng là một trong 
những khu vực bị ảnh hưởng lớn của những trận 
lũ lụt này.

Hình 1: Khu vực nghiên cứu
2. Dữ liệu và Phương pháp

2.1. Dữ liệu

Trong nghiên cứu này, hai bộ dữ liệu ảnh Sentinel-1 SAR được thu thập ở 2 thời điểm khác 
nhau để phân định diện tích lũ trên khu vực, một là hình ảnh được thu vào 06/10/2020. Đây là thời 
điểm chưa xảy ra lũ. Ảnh thứ hai là hình ảnh thu vào 18/10/2020 - thời điểm xảy ra hoạt động lũ 
lớn. Phạm vi khu vực nghiên cứu là hạ lưu lưu vực Sông Cả, được xác định từ huyện Đô Lương 
về phía hạ lưu lưu vực Sông Cả.

Bảng 1. Cơ sở dữ liệu nghiên cứu

No. Time Imagery file name Imagery source

1 06/10/2020 S1A_IW_GRDH_1SDV_20201006T110532_
20201006T110557_034675_0409F4_2C0E

https://scihub.coperni 
cus.eu/dhus/#/home

2 18/10/2020 S1A_IW_GRDH_1SDV_20201018T110532_
20201018T110557_034850_041018_E503

https://scihub.coperni 
cus.eu/dhus/#/home

2.2. Phương pháp

Sentinel-1, sản phẩm của ESA được sử dụng để phát hiện hình dạng lũ lụt. Sự đóng góp của 
Sentinel-1 vào ứng dụng lập bản đồ lũ xuất phát từ độ nhạy của tín hiệu tán xạ ngược đối với vùng 
nước mở. Hình ảnh vệ tinh Sentinel-1 có bốn cách phân cực bao gồm VV, VH, HH và HV. Các sản 
phẩm SM, IW và EW có sẵn ở dạng phân cực đơn (HH hoặc VV) hoặc phân cực kép (HH + HV 
hoặc VV + VH). WV chỉ là phân cực đơn (HH hoặc VV). Tuy nhiên, khi tính toán để phát hiện lũ, 
băng tần VV hoặc VH sẽ được sử dụng.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Phương pháp phân ngưỡng là một phương pháp 
đơn giản nhưng được sử dụng rộng rãi và hiệu quả để 
tạo ảnh nhị phân. Ở đây, phương pháp ngưỡng được sử 
dụng để phân định nước với không phải nước. Đối với 
điều này, biểu đồ của hệ số tán xạ ngược được lọc cho 
thấy khu vực nghiên cứu và môi trường xung quanh nó 
đã được phân tích.

Subset: Bước dung để cắt vùng nghiên cứu, giảm 
tính toán pixel.

Apply - Orbit - File: Bước nhằm hiệu chỉnh và 
chọn lựa loại quỹ đạo phù hợp tương ứng với loại ảnh.

Calibration: Chuyển đổi hình ảnh thô thành hệ số 
tán xạ ngược của radar. 

Speckle - Filter: Để giảm nhiễu hạt và làm mịn dữ 
liệu tán xạ ngược. 

Terrain - Correction: Hiệu chỉnh hình học cho khu 
vực nghiên cứu về đúng với thực tế so với cách bắt giữ 
hình ảnh của vệ tinh.

LinearToFromdB: Để chuyển đổi các giá trị tán 
xạ ngược từ cường độ sang dB.

Hình 2: Sơ đồ thực hiện trên SNAP

3. Kết quả

Hình ảnh sau quá trình xử lý trên phần mềm SNAP sẽ được sử dụng để lập bản đồ ngập lụt 

bằng cách sử dụng công cụ QGIS.

Hình 3: Quá trình xử lý dữ liệu trên SNAP
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Bộ dữ liệu ảnh Sentinel-1 SAR 
của 2 đợt là ngày 06/10/2020 và ngày 
18/10/2020, tương ứng với thời điểm 
xuất hiện lũ và thời điểm hoạt động lũ 
mạnh ở miền Trung.

Dữ liệu ngày 06 tháng 10 năm 
2020, thời điểm chưa xuất hiện lũ trên 
khu vực. Lượng nước thời điểm này 
chủ yếu được tích tụ trên sông hồ, 
ao,... Diện tích mặt nước tính toán 
được là 292,35 km2. Dữ liệu ngày 18 
tháng 10 năm 2020, diện tích ngập lụt 
của khu vực thời điểm này tăng cao. 
Do từ ngày 16 đến ngày 19/10, một số 
khu vực ở Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh đón 
lượng mưa lớn (do áp thấp nhiệt đới 
Ofel). Diện tích mặt nước tính toán 
được thời điểm này là 581,4 km2.

 
Hình 4: Bản đồ lũ lụt hạ lưu Sông Cả

4. Kết luận và kiến nghị
Việc sử dụng hình ảnh vệ tinh SAR để lập bản đồ mức độ lũ lụt là một giải pháp khả thi để 

xử lý hình ảnh một cách nhanh chóng, cung cấp thông tin lũ lụt gần thời gian thực cho các cơ quan 
cứu trợ. Hơn nữa, thông tin về mức độ lũ lụt có thể được sử dụng để đánh giá thiệt hại và quản lý 
rủi ro, tạo ra các kịch bản cho thấy dân số tiềm năng, các hoạt động kinh tế và môi trường có nguy 
cơ tiềm ẩn do lũ lụt.

Một số khó khăn mà nhóm đã gặp phải trong việc xác định vùng lũ bằng cách sử dụng SAR 
trong nghiên cứu, những tình huống gặp phải thường là bóng của đối tượng, bề mặt nhẵn và các 
góc. Bóng của các đối tượng có thể gây nhầm lẫn cho các khu vực bị ngập nước vì các khu vực bị 
bóng che không cung cấp được tính hiệu tán xạ ngược một cách chính xác. Nghiên cứu chỉ mới 
xác định được diện tích ngập lụt của vùng hạ lưu, chưa xác định cụ thể chi tiết đối với từng vùng, 
những tác động của lũ lụt đến những đối tượng bị ảnh hưởng.
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ỨNG DỤNG PHẦN MỀM LUPA TRONG ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ VỀ 
VỊ TRÍ KHÔNG GIAN ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH
Phạm Thị Thanh Thủy1, Lê Thị Thu Hà1, Vũ Ngọc Phan1, Vũ Ngọc Phượng2 

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Trường Đại học Giao thông vận tải 

Tóm tắt
Đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của phương án quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) là 

một vấn đề phức tạp, yêu cầu người đánh giá phải am hiểu nhiều lĩnh vực và phải có phương pháp 
đánh giá đúng đắn. Phương pháp này đòi hỏi phải đánh giá theo nhiều tiêu chí khác nhau. Qua 
quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, nhóm tác giả đã lựa chọn phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu 
kết hợp với lý thuyết mờ (Fuzzy) để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian. Phương pháp này đã 
được tích hợp trong phần mềm ứng dụng LUPA. Phần mềm LUPA trong phương án QHSDĐ được 
phát triển trên nền tảng công nghệ ArcGIS, nhằm tự động hóa quy trình đánh giá tính hợp lý của 
phương án quy hoạch sử dụng đất. Phần mềm cho phép thực hiện các bước đánh giá tính hợp lý 
về vị trí không gian của các đối tượng QHSDĐ với mức độ tự động hóa cao, cho phép người sử 
dụng lựa chọn hoặc thêm/bớt tiêu chí đánh giá phù hợp với địa bàn thực hiện. Vì vậy, nghiên cứu 
ứng dụng phần mềm LUPA để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian đất ở tại đô thị trên địa bàn 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Các tiêu chí dùng trong đánh giá được chia thành 03 nhóm tiêu 
chuẩn gồm: Nhóm Kinh tế (04 tiêu chí); Nhóm Xã hội (04 tiêu chí) và nhóm Môi trường (04 tiêu 
chí). Kết quả đánh giá cho thấy, tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có 6/11 xã có vị trí hợp lý 
(tương ứng với 54,5 % tổng vị trí đánh giá tính hợp lý).

Từ khóa: GIS; LUPA; MCA; Phần mềm; QHSDĐ.
Abstract

LUPA software application in assessment of the rality of space location of urban areas in 
Dong Hung district, Thai Binh province

Evaluating the rationality of the spatial location of a land use planning alternative is a 
complex issue, requiring the evaluator to be knowledgeable in many fields, and to have a correct 
assessment method. This method requires evaluation according to many different criteria. Through 
the process of research and testing, the authors have selected a multi-criteria evaluation method 
combined with fuzzy theory (Fuzzy) to evaluate the reasonableness of spatial location. This method 
has been integrated in the LUPA application software. LUPA software in the land use planning 
option is developed on the basis of ArcGIS technology to automate the process of evaluating the 
rationality of the land use plan. The software allows to perform steps to evaluate the reasonableness 
of spatial location of land use planning objects with a high degree of automation, allowing users to 
select or add/remove evaluation criteria suitable to the location. implementation table. Therefore, 
studying and applying LUPA software to assess the rationality of the spatial location of residential 
land in urban areas in Dong Hung district, Thai Binh province. The criteria used in the assessment 
are divided into 3 groups of standards, including: economic group (04 criteria); Social group (04 
criteria) and Environmental group (04 criteria). The assessment results indicate that in Dong 
Hung district, 6/11 communes have reasonable locations (corresponding to 54.5 % of the total 
locations assessed for reasonableness).

Keywords: GIS; LUPA; MCA; Software; LUP.
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1. Mở đầu

Đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để bố trí sử dụng đất đai hợp lý, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi 
trường, đồng thời đáp ứng được yêu cầu thống nhất trong quản lý Nhà nước về đất đai. Đặc biệt, 
trong giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc lập quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất đai là yêu cầu cấp thiết đối với mọi cấp, địa bàn, lãnh thổ nhằm phân bố đầy 
đủ, hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai cho các mục đích, đối tượng sử dụng, đáp ứng các 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khi ban hành Luật Đất đai 2013, công tác quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) có nhiều điểm 
mới được quy định cụ thể trong Thông tư số 29/2014/TT - BTNMT quy định chi tiết việc lập quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, theo đánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử 
dụng đất giai đoạn trước (2011 - 2020) vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết: Khá nhiều phương án 
QHSDĐ không có tính khả thi cao; việc lựa chọn vị trí quy hoạch chưa hợp lý; chưa tính đến các 
yếu tố tác động của môi trường và xã hội.

Đánh giá tính hợp lý của phương án QHSDĐ là một vấn đề phức tạp, yêu cầu người đánh giá 
phải am hiểu nhiều lĩnh vực và phải có phương pháp đánh giá đúng đắn. Việc này đòi hỏi phải có 
sự đánh giá khách quan theo nhiều tiêu chí khác nhau về tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường. Vì 
thế, cách tiếp cận hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này là sử dụng các phương pháp định lượng, 
trong đó GIS và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (Multi-Criteria Analysis - MCA) được coi là 
thích hợp nhất [1, 3]. 

Ý tưởng chủ đạo trong đánh giá tính hợp lý về QHSDĐ bằng phương pháp định lượng là xét 
từng đối tượng QHSDĐ dự kiến, phân tích các yếu tố (các chỉ tiêu) về tính hợp lý của đối tượng 
trong mối tương quan với các đối tượng khác (bao gồm cả các đối tượng hiện trạng và đối tượng 
quy hoạch, nếu có). Kết quả đánh giá cho mỗi chỉ tiêu sẽ là một giá trị định lượng cụ thể, ví dụ 
khoảng cách tới khu dân cư, độ cao mặt bằng, hiện trạng sử dụng đất của khu vực lựa chọn,... Các 
giá trị định lượng này sẽ được quy đổi về một thang điểm thống nhất bằng phương pháp đánh giá 
chuyên gia rồi tổng hợp lại theo trọng số của các chỉ tiêu tương ứng. Điểm tổng hợp của từng đối 
tượng sẽ được so sánh với một ngưỡng định sẵn để xác định vị trí quy hoạch có hợp lý hay không. 
Với cách tiếp cận như vậy, GIS có thể được sử dụng tích cực trong đánh giá các chỉ tiêu mang tính 
không gian (các chỉ tiêu này chiếm đa số trong bài toán QHSDĐ) và tổng hợp điểm đánh giá, còn 
MCA được sử dụng trong xác định trọng số cho các chỉ tiêu.

2. Quy trình đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng QHSDĐ bằng 
GIS và MCA

Quy trình đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của các đối tượng QHSDĐ bằng GIS và 
MCA được thể hiện trên Hình 1 với các bước như Hình 1.

1. Thu thập tài liệu, số liệu: Nhằm đảm bảo thông tin đầu vào cho quá trình đánh giá. Các dữ 
liệu quan trọng nhất là bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng 
đất, các số liệu thống kê, báo cáo quy hoạch,... của khu vực cần đánh giá. Các tài liệu này được thu 
thập từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2. Chuẩn bị dữ liệu đầu vào: Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu sang định dạng của GIS (ví dụ 
như Geodatabase của ArcGIS). Vấn đề quan trọng nhất để đạt được kết quả đánh giá chính xác là 
phải đảm bảo mối quan hệ topology giữa các đối tượng không gian (ví dụ như các vùng hiện trạng 
sử dụng đất không được chồng đè lên nhau, hệ thống giao thông trên bản đồ địa hình phải nhất 
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quán với bản đồ hiện trạng sử dụng đất,...). Vì vậy, việc tận dụng các chức năng phân tích topology 
của GIS là rất quan trọng trong bước này. Dữ liệu không gian cần trong đánh giá gồm:

Lớp hiện trạng sử dụng đất được chiết tách từ Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;
Phương án QHSDĐ được chiết tách từ Bản đồ QHSDĐ của huyện giai đoạn 2010 - 2020;
Các lớp dữ liệu còn lại như: Độ dốc, giao thông thường, giao thông chính, trạm điện,... được 

lấy từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ với bản đồ QHSDĐ của huyện.

Hình 1: Quy trình đánh giá tính hợp lý về không gian của phương án quy hoạch sử dụng đất 
bằng GIS và MCA [1]

3. Lựa chọn loại đất cần đánh giá: Bước này bắt đầu vòng lặp của quy trình đánh giá. Một 
phương án quy hoạch có thể có khá nhiều, tới 20 - 30 loại đất khác nhau và ở bước này chỉ nên 
chọn những loại đất chính để đánh giá.

4. Xác định danh mục các chỉ tiêu: Lựa chọn các chỉ tiêu thích hợp để đánh giá tính hợp lý 
của loại đất được lựa chọn ở bước trước. Tính hợp lý của một đối tượng quy hoạch được xác định 
bởi rất nhiều chỉ tiêu khác nhau, ở đây cần phân tích lựa chọn những chỉ tiêu thích hợp nhất theo 
các tiêu chí sau: (1) Có sự phân hóa rõ rệt đối giữa các chỉ tiêu đó theo địa bàn nghiên cứu (ví dụ, 
nếu địa hình rất bằng phẳng thì chỉ tiêu độ dốc không cần xét đến); (2) Có đủ dữ liệu để đánh giá 
chỉ tiêu đó; (3) Tác động của chỉ tiêu đủ lớn để tham gia vào quá trình đánh giá.

5. Tính trọng số của các chỉ tiêu: Đây là một trong những bước quan trọng nhất, được thực 
hiện nhằm so sánh định lượng mức độ quan trọng của các chỉ tiêu. 



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

227

6. Tính điểm các lớp đầu vào: Bước này được thực hiện tương tự như Bước 4 và Bước 5 của 
quy trình lựa chọn địa điểm cho đối tượng QHSDĐ.

7. Tính điểm tổng hợp của các lớp đầu vào: Bước này tích hợp điểm số tính ở Bước 6 theo 
trọng số tính ở Bước 5. Chỉ số thích hợp Sj của một vị trí quy hoạch j được tính bằng công thức:

∑
=

×=
n

i
ijij XWS

1
)(

với Xij là điểm đánh giá chi tiết của vị trí j theo chỉ tiêu i; Wi là trọng số của chỉ tiêu i. 
Việc tính toán tích hợp điểm số được thực hiện khá đơn giản bằng các chức năng toán bản đồ 

của GIS. Ví dụ, Raster Calculator của ArcGIS. Kết quả đầu ra của bước này là lớp raster tổng hợp, 
trong đó, giá trị của từng ô là chỉ số thích hợp của vị trí tại ô đo đối với mục đích quy hoạch loại 
đất đang đánh giá, ví dụ như chỉ số thích hợp đối với việc bố trí cơ sở giáo dục đào tạo.

8. Tính chỉ số thích hợp cho các đối tượng quy hoạch: Được thực hiện theo raster kết quả 
của Bước 7. Đối với mỗi đối tượng quy hoạch dự kiến, chỉ số thích hợp của nó là giá trị trung bình 
(hoặc giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, tùy theo loại đối tượng cần đánh giá) của các ô raster rơi vào miền 
bên trong của đối tượng. Bước này có thể thực hiện tự động bằng chức năng thống kê theo vùng 
của GIS, ví dụ như công cụ Zonal Statistics của ArcGIS.

9. Phân tích tính hợp lý của phương án quy hoạch: Trên cơ sở số liệu tính toán được ở các 
bước trước, đặc biệt là chỉ số thích hợp của các đối tượng quy hoạch và chỉ số thích hợp cao nhất 
trên toàn khu vực nghiên cứu cho từng loại đất, người đánh giá đưa ra những nhận xét về tính hợp 
lý của phương án quy hoạch sử dụng đất và đề xuất những điều chỉnh nếu cần thiết để làm tăng 
tính hợp lý của nó.

3. Phần mềm kiểm tra tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông nghiệp

3.1. Chức năng của phần mềm 

Để thực hiện quy trình đánh giá, kiểm tra tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông 
nghiệp, phần mềm cần có các chức năng sau:

1. Đọc dữ liệu từ các lớp dữ liệu đầu vào. Các lớp dữ liệu đầu vào (địa hình, hiện trạng, quy 
hoạch, địa chính,...) bao gồm cả dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính. Dữ liệu không gian có thể 
nằm ở một trong các định dạng phổ biến: Drawing file (*.dwg) của AutoCAD; Design file (*.dgn) 
của Microstation; Table file (*.tab) của MapInfo; Shape file (*.shp) hoặc Geodatabase của ArcGIS. 
Các dữ liệu thuộc tính có thể ở những dạng, như: File Excel; File CSV (*.csv) hoặc một định dạng 
CSDL, như: Dbase (*.dbf) hoặc Access (*.mdb hoặc *.accdb). Phần mềm phải đọc được ít nhất 
một định dạng dữ liệu không gian và thuộc tính nói trên, các định dạng còn lại (nếu có) sẽ được 
chuyển đổi bằng các phần mềm phổ dụng hiện nay.

2. Nhập danh sách các chỉ tiêu đánh giá và thang điểm đánh giá cho từng chỉ tiêu. Các chỉ 
tiêu có thể nhập trực tiếp hoặc import từ các file chuẩn bị sẵn. Với các thức đánh giá tính hợp lý 
bằng AHP (F-AHP), các chỉ tiêu có thể được phân nhóm theo nhiều cấp độ khác nhau (tức là trong 
nhóm cấp 1 có thể có các chỉ tiêu và/hoặc nhóm cấp 2, tương tự như vậy cho đến nhóm cấp n, n có 
thể giới hạn bằng 3 -5). Thang điểm đánh giá được nhập dưới dạng bảng thuộc tính đi kèm từng 
chỉ tiêu (quan hệ N - 1 với bảng chỉ tiêu).

3. Lập ma trận so sánh mức độ quan trọng của các chỉ tiêu. Các ma trận cần được lập theo 
phân nhóm các chỉ tiêu ở chức năng trên. Chức năng này cần hỗ trợ bởi nhiều chuyên gia cùng 
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nhập số liệu và tính toán giá trị trọng số trung bình cũng như chỉ số nhất quán của các ý kiến 
chuyên gia.

4. Đánh giá cho điểm của từng đối tượng và/hoặc đánh giá theo từng chỉ tiêu. Các điểm số 
có thể được cho theo khoảng cách (ví dụ như đối với khoảng cách tới đường giao thông, tới bãi rác 
hoặc tới khu dân cư) hoặc phân loại tính điểm theo các giá trị được nhập (ví dụ như đối với loại 
hình sử dụng đất).

5. Tổng hợp điểm số, phân tích và lựa chọn ngưỡng điểm hợp lý cho từng loại đối tượng 
QHSDĐ. Để hỗ trợ lựa chọn ngưỡng điểm hợp lý cần hiển thị điểm số của các đối tượng dưới dạng 
biểu đồ kèm theo một số phân tích thống kê.

6. Hiển thị kết quả đánh giá tính hợp lý. Xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau.

3.2. Các module của phần mềm

Phần mềm kiểm tra tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông nghiệp có các module sau:
- Module cài đặt project: Cho phép tạo ra một cơ sở dữ liệu riêng cho mỗi project, nhằm 

thuận lợi cho việc thao tác, quản lý và truy xuất dữ liệu. Việc lựa chọn đối tượng đất phi nông 
nghiệp để đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian cũng được thực hiện trong module này.

- Module quản lý tham số: Cho phép nhập danh mục các chỉ tiêu đánh giá, lựa chọn chỉ tiêu, 
phân nhóm chỉ tiêu, thang điểm đánh giá cho các chỉ tiêu.

- Module xử lý không gian: Cho phép xử lý và tạo ra các lớp dữ liệu trung gian phục vụ cho 
việc thống kê và đánh giá các chỉ tiêu sau này.

- Module tiện ích: Một số các tiện ích hỗ trợ tính toán, như: Hiển thị giao diện để người sử 
dụng (chuyên gia) nhập ma trận so sánh; tính toán trọng số của các chỉ tiêu từ các ma trận so sánh; 
tính toán các thông số đánh giá chất lượng so sánh như chỉ số nhất quán, các chỉ số khác.

- Module tính điểm hợp lý: Đây là module quan trọng nhất của phần mềm, cho phép lựa chọn 
đối tượng đánh giá, tính điểm đánh giá theo từng chỉ tiêu, tổng hợp điểm, phân tích điểm số và lựa 
chọn ngưỡng điểm hợp lý.

- Module kết quả: Hiển thị các kết quả đánh giá, xuất dữ liệu cho các bước tiếp theo của quy 
trình thẩm định phương án quy hoạch sử dụng đất.

3.3. Giao diện của phần mềm

a) Phần quản lý các chỉ tiêu
Giao diện của phần quản lý các chỉ tiêu bao gồm 2 loại dưới dạng các sheet của Excel:
+ Sheet “Tổng hợp” (TH): Quản lý các thông tin chính của Project và tổng hợp kết quả tính 

trọng số các chỉ tiêu cũng như đường dẫn tới nguồn dữ liệu để đánh giá và các thông số của kỹ 
thuật phân tích đa chỉ tiêu Fuzzy AHP (FAHP).

Trong trang tổng hợp có các nội dung sau:
- Phần nhập thông số về project đánh giá (phía trên bên trái): Số chuyên gia tham gia đánh 

giá; Số nhóm chỉ tiêu; Số chỉ tiêu trong từng nhóm.
- Các nút điều khiển (phía dưới bên trái): Tạo form đánh giá theo các thông số ở trên; mở file 

dữ liệu để lấy đường dẫn tới các file dữ liệu phục vụ đánh giá từng chỉ tiêu; xuất kết quả đánh giá 
ra các file cấu hình (config file).

- Bảng thông tin về các chỉ tiêu đánh giá (phía trên bên phải). Cột trọng số được tự động tính 
theo kết quả đánh giá chuyên gia. Các cột khác cần phải nhập trực tiếp.
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Hình 2: Giao diện Sheet “Tổng hợp” trong phần Quản lý các chỉ tiêu
+ Các sheet “Chuyên gia” (CG_n, với n là số thứ tự của chuyên gia) tạo form mẫu để nhập 

thông tin đánh giá của các chuyên gia:
Số sheet “Chuyên gia” bằng số lượng chuyên gia tham gia đánh giá (được chỉ định trong 

sheet “Tổng hợp”).

Hình 3: Giao diện Sheet “Chuyên gia” trong phần Quản lý các chỉ tiêu
Nội dung các sheet “Chuyên gia” bao gồm các ma trận so sánh cho các nhóm chỉ tiêu và các 

chỉ tiêu trong từng nhóm. Nếu ta có m nhóm chỉ tiêu thì sẽ có m+1 ma trận: Một ma trận cho nhóm 
chỉ tiêu và m ma trận cho các chỉ tiêu trong từng nhóm. Các ma trận đã được điền sẵn theo đường 
chéo (bằng 1) và nửa tam giác trên (công thức tính bằng nghịch đảo của phần tử tương ứng của nửa 
tam giác dưới). Sheet chuyên gia cũng thể hiện quy trình và kết quả tính trọng số của các nhóm và 
của các chỉ tiêu. Trọng số tổng hợp của chỉ tiêu được tính bằng trọng số của nó trong nhóm nhân 
với trọng số của nhóm. Các chuyên gia khác nhau sẽ cho kết quả tính trọng số khác nhau và kết quả 
cuối cùng trong sheet Tổng hợp là trung bình cộng trọng số n ý kiến của các chuyên gia.

b) Phần xử lý dữ liệu
Phần xử lý dữ liệu được truy cập thông qua thanh thực đơn Đánh giá quy hoạch sử dụng đất 

(Hình 4).

Thanh thực đơn nói trên được nhóm thành 5 nhóm thực đơn chính, sắp xếp theo trình tự 
thực hiện của quy trình đánh giá:

- Quản lý Tham số: Cho phép nhập các tham số đầu vào (được chuẩn bị bởi phần quản lý 
chỉ tiêu đã mô tả ở trên).
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- Đánh giá Chỉ tiêu: Đánh giá dữ liệu; Tính điểm; Tạo các lớp raster mờ; Tích hợp các lớp 
để tính điểm hợp lý.

- Tổng hợp Điểm đánh giá: Áp kết quả đánh giá cho lớp chứa các đối tượng cần đánh giá.

- Tiện ích: Các công cụ bổ trợ.

- Giúp đỡ.

Hình 4: Giao diện Phần xử lý dữ liệu
4. Kết quả thử nghiệm

Nghiên cứu lựa chọn loại đất phi nông nghiệp để đánh giá là đất ở tại đô thị (ODT) trong 
phương án QHSDĐ giai đoạn 2011 - 2020 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 

4.1. Dữ liệu đầu vào

Dữ liệu phục vụ đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của phương án quy hoạch đất ở tại 
đô thị trên địa bàn huyện Đông Hưng được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Các lớp dữ liệu đầu vào (lấy theo thời điểm cuối kỳ quy hoạch - năm 2020)
STT Tên lớp Mô tả Định dạng

1 Hientrangsdd Thể hiện hiện trạng mục đích sử dụng đất trên địa bàn Polygon
2 Dodoc Thể hiện độ dốc của khu vực nghiên cứu Point

3 PhuonganQH Thể hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của các loại đất cần 
đánh giá Polygon

4 GTthuong Thể hiện các tuyến đường giao thông không phải là chính Polygon
5 GTchinh Thể hiện các tuyến đường giao thông chính Line
6 KhuCN Thể hiện các khu công nghiệp Polygon
7 Trạm điện Thể hiện các trạm điện Point
8 Trung tâm y tế Thể hiện các trung tâm y tế Point
9 Trường học Thể hiện trường học Point

10 Bãi rác Thể hiện các khu đất là bãi rác Polygon
11 Nghĩa trang, nghĩa địa Thể hiện các khu đất là nghĩa trang, nghĩa địa Polygon
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4.2. Các chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất ODT

Các chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất ODT dựa vào căn cứ pháp lý và 
cơ sở khoa học cũng như tham khảo các tài liệu liên quan đến lựa chọn vị trí quy hoạch công trình, 
tham khảo ý kiến các chuyên gia thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, văn phòng Đăng ký đất 
đai, Phòng Công Thương của huyện Đông Hưng để đề xuất bảng chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý về 
vị trí không gian của đất ODT cho huyện Đông Hưng như Bảng 2.

Bảng 2. Chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất ODT
Nhóm Chỉ tiêu Giới hạn

A
Kinh tế
(Giảm thiểu 
chi phí xây 
dựng và 
hoạt động)

1. Khoảng cách tới trạm cung cấp điện. Giảm thiểu chi phí xây dựng mạng lưới cấp điện → 
càng gần càng tốt.

2. Khoảng cách tới đường giao thông 
thường (không phải đường quốc lộ, đường 
cao tốc, tỉnh lộ).

Thuận tiện đi lại, chuyên chở vật liệu xây dựng,...

3. Hiện trạng sử dụng đất (thể hiện sự 
phân bố của các loại hình sử dụng đất tại 
01 thời điểm nhất định của khu vực. Ví 
dụ: Đất trồng lúa; Đất ở đô thị; Đất trụ sở 
cơ quan,...). 

Giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cho xây 
dựng → Ưu tiên đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp 
có hiệu quả kinh tế thấp.

4. Độ dốc của địa hình. Địa hình càng dốc thì chi phí về san lấp sẽ nhiều 
hơn → Lựa chọn khu vực có độ dốc vừa phải. 

B
Xã hội
(Đảm bảo 
ổn định xã 
hội)

1. Khoảng cách đến trung tâm y tế.

Thuận tiện việc khám chữa bệnh, đồng thời có 
khoảng cách nhất định để tránh ô nhiễm không khí, 
lây lan dịch bệnh và không bị tác động bởi tiếng ồn 
của bệnh viện.

2. Khoảng cách đến trường học.

Thuận tiện cho trẻ đến trường. Khoảng cách đến 
trường cấp 1,2 ≤ 1.500 m. Vùng miền núi cấp 1 
≤ 2.000 m, cấp 2 ≤ 3.000 m (theo quy định của 
TCXDVN 3978:1984).

3. Chấp thuận của cộng đồng. Tăng tối đa sự chấp thuận của cộng đồng.
4. Chấp thuận của chính quyền địa phương. Tăng tối đa sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

C
Môi trường
(Giảm thiểu 
tác động tới 
môi trường)

1. Khoảng cách đến bãi rác. Tăng tối đa khoảng cách đến bãi rác. Khoảng cách 
đến bãi rác ≥ 3.000 m (theo TCXDVN 4449 :1987).

2. Khoảng cách đến nghĩa trang, nghĩa 
địa.

Tăng tối đa khoảng cách đến nghĩa trang, nghĩa 
địa. Khoảng cách đến nghĩa địa ≥ 1.500 m (theo 
TCXDVN về xây dựng nghĩa trang đô thị).

3. Khoảng cách đến khu công nghiệp.
Tạo khoảng cách an toàn đến khu công nghiệp, 
đồng thời phải thuận tiện để đi làm tại các khu 
công nghiệp.

4. Khoảng cách tới đường giao thông 
chính (cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, đường 
sắt).

Tránh ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi cho khu dân cư, 
đảm bảo an toàn cần thiết. Khoảng cách đến đường 
giao thông chính > 100 m. 

4.3. Phân loại và tính điểm các lớp đầu vào

Dựa vào ý kiến của các chuyên gia về QHSDĐ và điều tra khảo sát lấy ý kiến của các chuyên 
gia thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình, Sở Công Thương Thái Bình, Phòng Công 
Thương và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng, các chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý 
về vị trí không gian của đất ODT được phân loại theo thang điểm như trong Bảng 3.
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Bảng 3. Thang điểm đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất ODT tại huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình

STT Chỉ tiêu Khoảng giá trị  
có thể nhận Điểm phù hợp

1 Khoảng cách tới trạm cấp điện
0 - 1.000 m

1.000 - 3.000 m
3.000 - 5.000 m

> 5.000 m

4
3
2
1

2
Khoảng cách đến đường giao thông thường 
(liên huyện, liên xã, đường trong khu dân 
cư,...)

0 - 100 m
100 - 200 m
200 - 500 m

> 500 m

4
3
2
1

3 Hiện trạng sử dụng đất

Đất chưa sử dụng
Đất nông nghiệp

Đất CS hạ tầng
Đất SX phi NN

Đất ở

4
3
2
1
0

4
Độ dốc của địa hình

< 50

50 - 100 
100 - 150

150- 200 
> 200

4
3
2
1
0

5 Khoảng cách đến Trung tâm y tế lớn

0 - 300 m
300 - 500 m

500 - 1.000 m
1.000 - 2.000 m
2.000 - 5.000 m

> 5.000 m

1
2
3
4
3
2

6
Khoảng cách đến trường học cấp 2, 3 0 - 1.500 m

1500 - 3000 m
3000 - 5000 m

> 5.000 m

4
3
2
1

7 Khoảng cách đến bãi rác
0 - 3.000 m

3.000 - 5.000 m
5.000 - 7.000 m

> 7.000 m

1
2
3
4

8 Khoảng cách đến nghĩa trang, nghĩa địa
0 - 500 m

500 - 1.500 m
1.500 - 3.000 m

> 3.000 m

1
2
3
4

9 Khoảng cách đến khu công nghiệp

0 - 300 m
300 - 500 m

500 - 1.000 m
1.000 - 2.000 m

> 2.000m

1
2
3
4
3



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

233

STT Chỉ tiêu Khoảng giá trị  
có thể nhận Điểm phù hợp

10
Khoảng cách đến đường giao thông chính 
(quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc)

0 - 100 m
100 - 300 m
300 - 500 m

500 - 1.000 m
> 1000 m 

1
2
3
4
3

Dựa vào Bảng 3, thực hiện phân tích khoảng cách theo các chỉ tiêu trên. Sau đó tiến hành 
phân khoảng, gán điểm cho các lớp kết quả. Riêng các lớp hiện trạng sử dụng đất và thổ nhưỡng 
thì được chuyển đổi định dạng từ vector sang raster và tiến hành phân loại lại (bằng chức năng 
Reclassify), sau đó gán điểm. Giá trị các lớp raster chỉ tiêu đánh giá được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Giá trị các lớp raster chỉ tiêu đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất ODT 
theo thang điểm 0 - 1

Khoảng cách đến
trạm điện

Khoảng cách đến đường giao 
thông thường

HTSDĐ

Khoảng cách đến đường 
giao thông chính

Khoảng cách đến
trung tâm y tế

Khoảng cách đến
trường học

Khoảng cách đến
bãi rác

Khoảng cách đến
nghĩa trang, nghĩa địa

Khoảng cách đến
khu - cụm CN

Thang điểm dùng chung cho tất cả các chỉ tiêu

4.4. Tính trọng số cho từng chỉ tiêu
Kết quả so sánh mức độ ưu tiên và tính toán trọng số cho các chỉ tiêu theo từng nhóm và 

chung cuộc của đất ODT được thể hiện trong các Bảng 5.
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Bảng 5. Trọng số các chỉ tiêu lựa chọn đất ODT
Nhóm chỉ 

tiêu
Trọng số  
của nhóm Chỉ tiêu Trọng số của 

chỉ tiêu trong nhóm
Trọng số 

của chỉ tiêu

Kinh tế 0,168
Trạm điện 0,305 0,051
GT thường 0,277 0,047
HTSDĐ 0,418 0,070

Xã hội 0,416

Y tế 0,108 0,045
Trường học 0,089 0,037
Cộng đồng 0,282 0,117
Chính quyền 0,521 0,217

Môi trường 0,416

Bãi rác 0,401 0,167
Nghĩa trang 0,318 0,132
Khu công nghiệp 0,207 0,086
Giao thông chính 0,074 0,031

Tổng 1,000

4.5. Tính giá trị hợp lý

Sau khi hoàn thành việc xây dựng các lớp raster giá trị như Bảng 4, bước cuối cùng là tạo ra 
một lớp raster giá trị hợp lý. Lớp raster này là raster được tổng hợp từ tất các lớp dữ liệu đã được 
phân loại và tính điểm ở trên. Mỗi lớp đầu vào (yếu tố đánh giá) có một mức ảnh hưởng (trọng số) 
đã được tính toán bằng phần mềm LUPA và được chỉ ra trong Bảng 5. Do đó, khi cộng tổng giá trị 
của các lớp đầu vào cần phải nhân với trọng số tương ứng của chúng. Kết quả cho ra một lớp raster 
tổng hợp với các giá trị cần đánh giá đã tính đến mức độ quan trọng của chúng (Hình 5).

Hình 5: Bản đồ giá trị hợp lý về vị trí không gian của đất ODT  
tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

4.6. Tính điểm phương án QHSDĐ

Trước tiên, tính điểm cho các vị trí đánh giá dựa vào công cụ thống kê theo vùng, giá trị của 
vùng quy hoạch được tính bằng giá trị trung bình các pixel nằm trong vùng quy hoạch đó. Kết quả 
giá trị của từng vùng quy hoạch được thống kê trong Hình 6.
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Hình 6: Biểu đồ phân bố điểm hợp lý và lựa chọn ngưỡng điểm hợp lý cho đất ở tại đô thị

4.7. Phân tích tính hợp lý của phương án QHSDĐ

Đất ODT được quy hoạch tại 11 vị trí trên địa bàn huyện Đông Hưng, kết quả đánh giá tính 
hợp lý thể hiện có 6/11 xã có vị trí hợp lý (tương ứng với 54,5 % tổng vị trí đánh giá tính hợp lý) 
và 05 vị trí TT thuộc xã Thăng Long và xã Đông Phong có vị trí quy hoạch không hợp lý (Bảng 6).
Bảng 6. Giá trị hợp lý của các vị trí quy hoạch đất ODT tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Vị trí quy hoạch Đơn vị hành chính Giá trị hợp lý Kết quả đánh giá
Vị trí 1

Quy hoạch
TT. Tiên Hưng

0,315 Hợp lý
Vị trí 2 0,310 Hợp lý
Vị trí 3 0,351 Hợp lý
Vị trí 4 0,282 Không hợp lý
Vị trí 5 0,288 Không hợp lý
Vị trí 6 0,264 Không hợp lý
Vị trí 7 0,259 Không hợp lý
Vị trí 8

Quy hoạch
TT. Đông Quan

0,261 Không hợp lý
Vị trí 9 0,406 Hợp lý
Vị trí 10 0,397 Hợp lý
Vị trí 11 TT. Đông Hưng 0,483 Hợp lý
Ngưỡng điểm hợp lý: 0,300

5. Kết luận và khuyến nghị

5.1. Kết luận

Nghiên cứu đã ứng dụng phần mềm kiểm tra tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông 
nghiệp (LUPA), cụ thể là đã áp dụng cho đất ở tại Khu đô thị trên địa bàn huyện Đông Hưng, tỉnh 
Thái Bình. Kết quả cho thấy phần mềm này có khả năng thực hiện được phần lớn các bước trong 
quy trình đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian của đất phi nông nghiệp.

Kết quả đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian cho đất ở tại khu vực đô thị của huyện Đông 
Hưng cho thấy có 6/11 xã có vị trí hợp lý (tương ứng với 54,5 % tổng vị trí đánh giá tính hợp lý).

5.2. Khuyến nghị 

Các đơn vị chức năng xem xét và hoàn thiện bộ chỉ tiêu lựa chọn cũng như đánh giá tính hợp 
lý về vị trí không gian của đối tượng QHSDĐ cho từng cấp.
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Các địa phương xem xét về việc áp dụng phần mềm đánh giá tính hợp lý về vị trí không gian 
của đất phi nông nghiệp trong xây dựng phương án và đánh giá phương án QHSDĐ trong giai đoạn 
2021-2030, nhằm nâng cao tính khả thi của các phương án QHSDĐ.
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XU HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:  
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG

Hoàng Ngọc Khắc
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt 
Chuyển đổi số (digital transformation) hiện nay được áp dụng trong nhiều lĩnh vực phát 

triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục bậc đại học nói riêng, chuyển 
đổi số ngày càng được đẩy mạnh và triển khai. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong những hoạt động 
ở các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện và triển khai áp dụng còn chưa đồng bộ và mới chỉ 
thể hiện ở một số hoạt động như dạy học online. Vậy chuyển đổi số trong giáo dục đại học cần 
triển khai và thực hiện như thế nào, hiện còn tồn tại những khó khăn thách thức gì và những vấn 
đề nào cần quan tâm để thực hiện chuyển đổi số thành công? Trong bài viết này, tác giả đề cập 
tới những điểm mạnh của chuyển đổi số trong giáo dục, đặc biệt trong thời kỳ cách mạng công 
nghiệp 4.0 cũng như trong bối cảnh đại dịch toàn cầu. Đồng thời, bài viết cũng trình bày những 
nội dung chuyển đổi số và một số điều kiện đảm bảo thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo 
dục đại học.

Từ khoá: Chuyển đổi số; Giáo dục Đại học; Dịch bệnh; Nội dung chuyển đổi số; Điều kiện 
đảm bảo chuyển đổi số.

Abstract 
Digital transformation trends in higher education institutions: conditions to ensure successful 

digital transformation

Digital transformation is currently applied in many fields of socio-economic development. 
In the field of education in general and higher education in particular, digital transformation is 
increasingly being promoted and implemented. However, digital transformation in activities in 
higher education institutions is not synchronized and has only been shown in some activities such 
as online teaching. So, how should digital transformation in higher education be implemented 
and implemented, what are the challenges and difficulties, and what issues need attention to make 
digital transformation successful? In this article, the author mentions the strengths of digital 
transformation in education, especially in the era of the industrial revolution 4.0 as well as the 
global pandemic. At the same time, the contents of digital transformation are presented, and some 
conditions for ensuring digital transformation in higher education institutions are presented. 

Keywords: Digital transformation; Higher education; Pandemic; Contents of digital 
transformation; Conditions for ensuring digital transformation.

1. Đặt vấn đề

Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để giải quyết vấn đề và đơn giản hóa 
cuộc sống và công việc trong mọi ngành, trong đó có giáo dục đại học. Theo PGS.TS. Nguyễn Thị 
Thu Vân - Học viện Hành chính Quốc gia, chuyển đổi số là quá trình chuyển từ mô hình truyền 
thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet 
vạn vật (IoT), điện toán đám mây,… và các phần mềm công nghệ để thay đổi phương thức quản 
lý, điều hành, thay đổi quy trình, phương thức làm việc và thay đổi văn hóa tổ chức [4]. Quá trình 
phát triển của chuyển đổi số gồm các giai đoạn: Số hóa là chuyển thông tin thực sang dạng số để 
dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ; ứng dụng kỹ thuật số vào các quy trình nghiệp vụ; sử dụng phần 
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mềm để làm cho các hoạt động trở lên đơn giản và hiệu quả hơn. Chuyển đổi số là sử dụng các 
công nghệ như trí tuệ nhân tạo, Big Data, IoT,… để thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu một cách toàn 
diện và triệt để, từ đó dẫn đến sự thay đổi mô hình và cách thức hoạt động của tổ chức. Đối với 
lĩnh vực giáo dục, TS. Nguyễn Sơn Hải - Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT cho rằng, chuyển 
đổi số trong giáo dục là việc chuyển đổi cách dạy, cách học, cách quản trị và quản lý giáo dục dựa 
trên công nghệ số, hướng tới một hệ thống giáo dục đạt chất lượng tốt, với chi phí thấp, tiếp cận 
dễ dàng với người dân [2]. Theo chủ trương chung của Chính phủ, hiện nay các cơ sở giáo dục đại 
học cũng đang trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi số, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 
lây lan trên toàn cầu. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong những hoạt động ở các cơ sở giáo dục đại học 
được thực hiện và triển khai áp dụng còn chưa đồng bộ và mới chỉ thể hiện ở một số hoạt động như 
dạy học online. Trong bài viết này, tác giả đề cập tới những nội dung chuyển đổi số và một số điều 
kiện để đảm bảo thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học. 

2. Các nội dung chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học

Bước sang thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số được nhận định là chìa khóa 
nâng cao hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh cho các tổ chức, thông qua những ưu điểm nổi 
bật như tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm dịch 
vụ. Đối với giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, chuyển đổi số mang lại cơ hội áp dụng 
công nghệ để tạo ra những thay đổi nhanh chóng về mô hình, cách thức tổ chức và phương pháp 
dạy - học.

Các lớp học truyền thống với những nhược điểm, như chi phí tổ chức cao, không gian phục 
vụ hạn chế, thời gian cố định, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh,… sẽ được thay thế bằng các 
lớp học trực tuyến, các lớp học ảo. Không gian học tập đa dạng hơn, thay vì những phòng thí 
nghiệm hay phòng mô phỏng truyền thống thì người học có thể trải nghiệm học tập bằng không 
gian ảo, có thể tương tác giữa người với người hoặc người với máy, thông qua các phần mềm mô 
phỏng công nghệ thực tế ảo.

Chuyển đổi số cho phép hoạt động đào tạo và quản lý giáo dục được thực hiện mà không cần 
gặp mặt, giao tiếp trực tiếp, nghĩa là phương thức truyền tải thay đổi từ trực tiếp sang từ xa. Chuyển 
đổi số trong giáo dục - đào tạo tập trung vào hai nội dung là chuyển đổi số trong hoạt động đào 
tạo (dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học) và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục.

Một số tác giả cho rằng, chuyển đổi số trong giáo dục dễ thấy nhất là những thay đổi về các 
yếu tố đầu vào. Để giáo dục trực tuyến có thể được triển khai, toàn bộ đầu vào cho quá trình giáo 
dục phải được số hóa, trong đó quan trọng nhất là học liệu, tài liệu, sách giáo khoa [1]. Đúng như 
vậy, trong hoạt động đào tạo cần số hóa các học liệu (giáo trình điện tử, bài giảng điện tử, kho bài 
giảng E-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tài liệu tham khảo điện tử,…), thư viện số (tài 
liệu số, tạp chí số, khoá luận, luận văn, báo cáo nghiên cứu khoa học,.. được số hoá), phòng thí 
nghiệm ảo, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến và người học được cấp tài khoản để sử dụng. 

Chuyển đổi số còn là sự chuyển đổi cách thức, phương pháp giảng dạy, kỹ thuật quản lý lớp 
học, cách tương tác với người học trong không gian số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức 
giảng dạy thành công. Nếu như lớp học truyền thống, giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình 
nhiều thì với công nghệ chuyển đổi số, giảng viên cần đầu tư đổi mới cách dạy, có thể sử dụng các 
phương pháp tình huống, phương pháp thảo luận để người học hiểu vấn đề vì tất cả nội dung thông 
tin học tập, tài liệu học tập đã có sẵn trong thư viện số. Việc kiểm tra đánh giá người học cũng thay 
đổi từ câu hỏi tự luận chuyển sang trắc nghiệm online, hoặc bài tập tiểu luận, bài tập lớn nhằm 
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đánh giá sự hiểu bài, khả năng áp dụng, vận dụng vào thực tiễn,...
Bên cạnh đó, toàn bộ dữ liệu về quá trình học tập của người học cũng được theo dõi và lưu 

trữ bằng công nghệ số trên phần mềm quản lý phù hợp. Một số trường đại học đã số hoá thông tin, 
dữ liệu của sinh viên, người học một các đồng bộ [3].

Trong quản lý giáo dục bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ 
liệu lớn liên thông như dữ liệu đào tạo liên thông với dữ liệu quản lý sinh viên, liên thông với số 
liệu học bổng, học phí của sinh viên, số liệu về nghiên cứu khoa học. Tương tự, dữ liệu thông tin 
đối với giảng viên cũng liên thông giữa bộ phận quản lý cán bộ với bộ phận quản lý đào tạo và bộ 
phận Kế hoạch tài chính, bộ phận quản lý khoa học,….

Trong quản lý đầu ra, cần sử dụng những công nghệ mới nhất để hỗ trợ bảo đảm việc đào 
tạo, đánh giá, kiểm tra, công nhận kết quả và cấp bằng, chứng chỉ là đúng đối tượng. Không chỉ 
kết quả đánh giá được số hoá mà quá trình đánh giá cũng phải được triển khai, thực hiện bằng ứng 
dụng công nghệ trên máy tính. Chẳng hạn như việc liên thông giữa dữ liệu điểm đánh giá kết quả 
của sinh viên với dữ liệu thời khoá biểu, nếu sinh viên chưa đạt điểm qua môn thì hệ thống sẽ tự 
động thông báo đề xuất phương án cho sinh viên đăng ký học lại hoặc liên thông giữa dữ liệu kết 
quả điểm của sinh viên với việc cảnh báo học tập và gợi ý phương án đăng ký học phần, gợi ý 
phương pháp học tập tốt hơn,… hay liên thông giữa dữ liệu nộp học phí với danh sách sinh viên đủ 
điều kiện tham gia thi hết môn,… Các dữ liệu liên thông đảm bảo chỉ có luồng thông tin đầu vào 
sẽ được chia sẻ ở nhiều bộ phận liên quan.

3. Một số điều kiện bảo đảm thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học

Thứ nhất, thay đổi về cơ sở pháp lý, cần có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm 
nội bộ đầy đủ, đồng bộ. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận 
công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Cụ thể, cơ quan quản lý Trung ương (Bộ 
chủ quản và Bộ GD&ĐT) cùng với các trường thảo luận để đưa ra lộ trình, hành lang pháp lý về việc 
chuyển đổi số trong giáo dục đại học, như cách thức tuyển sinh, hình thức đào tạo, hình thức kiểm tra, 
đánh giá,… Tương tự, các trường cần ban hành văn bản về chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, vị 
trí việc làm để tăng cường tính chuyên môn hoá trong công việc. Ví dụ, giảng viên chuyên tâm vào 
soạn bài giảng điện tử, giáo trình chuyên môn, rèn luyện phương pháp giảng dạy linh hoạt, nghiên 
cứu chuyên sâu các vấn đề mới trong NCKH đảm bảo chất lượng cao; giảm bớt tình trạng giảng viên 
phải làm nhiều công việc khác không liên quan đến chuyên môn. Tất cả thông tin số hoá được, như: 
Điểm, thời khoá biểu, lịch học, các loại biểu mẫu, các loại quyết định,... đều nên số hoá và đăng công 
khai trên website để người học, giảng viên có nhu cầu tra cứu, áp dụng.

Thứ hai, thay đổi tư duy và năng lực quản lý của cán bộ, sinh viên. Chuyển đổi số tác động 
tới nhiều bên liên quan khác nhau, trong đó trực tiếp và chịu tác động lớn nhất là người học và 
giảng viên, tiếp theo là đội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ hỗ trợ. Đặc biệt, lãnh đạo các trường với 
vai trò xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược đổi mới cần phải thay đổi tư duy và nâng cao 
năng lực quản lý. Tiếp đến là lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị phòng ban, khoa/bộ môn với vai trò 
triển khai thực hiện việc chuyển đổi số. Các cán bộ, giảng viên là người trực tiếp thực hiện các kế 
hoạch chuyển đổi số cũng cần thay đổi tư duy trong hoạt động đào tạo, hoạt động quản lý giáo dục. 
Đối với việc thay đổi tư duy của người học thì cần có thời gian tập huấn cho sinh viên về chiến 
lược, mục tiêu và kế hoạch áp dụng chuyển đổi số trong giáo dục (dạy và học).

Thứ ba, bảo đảm về hạ tầng công nghệ mới, trang thiết bị mới cho cả người học, người trực 
tiếp giảng dạy, cơ sở giáo dục đại học và cơ quan quản lý. Bao gồm các thiết bị phần cứng và các 
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ứng dụng phần mềm thống nhất, các nền tảng tương thích và kết nối, tích hợp với nhau để toàn bộ 
hoạt động giáo dục đại học và quản lý của các cấp diễn ra trên đó được đồng bộ và liên thông. Do 
vậy, hệ thống internet của các trường phải đảm bảo cho các phần mềm hoạt động, các phần mềm 
được nâng cấp đủ mạnh và dễ sử dụng, có tính liên thông cao đáp ứng được nhu cầu chia sẻ, tra 
cứu, lưu giữ thông tin.

Thứ tư, kỹ năng sử dụng công nghệ của giảng viên và sinh viên. Giảng viên là yếu tố quan 
trọng nhất quyết định sự thành công của đào tạo trực tuyến và quá trình chuyển đổi số. Các trường 
đại học cần có lộ trình hỗ trợ giảng viên, đồng thời giảng viên cũng cần tích cực cập nhật và nâng 
cao những kỹ năng mới để tổ chức hoạt động giảng dạy, duy trì sự tập trung và thu hút sự tham gia 
của sinh viên vào các nhiệm vụ và hoạt động học tập.

4. Kết luận
Việc chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là cần thiết, đặc biệt trong bối 

cảnh khoa học công nghệ phát triển (Cách mạng công nghiệp 4.0), thiên tai, dịch bệnh bất thường 
nhằm đảm bảo hoạt động giáo dục không bị gián đoạn, nâng cao được chất lượng, hiệu quả đào 
tạo. Chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục đại học cần được xem là giải pháp lâu dài, mang tính chiến 
lược, gắn với những cải cách mạnh mẽ, triệt để trong giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo. Trong 
chuyển đổi số cần có sự đồng bộ về hành lang pháp lý từ trên xuống dưới, cũng như trong nội bộ 
các trường đại học, trong việc phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn 
vị, vị trí việc làm của cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thay đổi tư duy nhận thức và nâng cao năng 
lực của cán bộ quản lý, giảng viên trong các trường đại học, đồng thời đầu tư nâng cấp cơ sở vật 
chất, công nghệ để thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo.
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG TỪ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 
TỚI MÔI TRƯỜNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG 

THEO MÔ HÌNH DPSIR
Nguyễn Thị Linh Giang, Bùi Thị Thu Trang

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng từ hoạt động phát triển du lịch tới môi trường tại Vườn quốc 

gia Cúc Phương theo mô hình DPSIR đã xác định và phân tích được các yếu tố động lực, sức ép, 
hiện trạng và tác động, để từ đó đưa ra được các giải pháp phù hợp và hiệu quả cho mỗi yếu tố để 
giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của khu vực nghiên cứu cũng như thích ứng với ảnh 
hưởng trong tương lai.

Từ khóa: DPSIR; Vườn quốc gia Cúc Phương; Hoạt động phát triển du lịch.
Abstract

Research on effects from tourism development activities on the environment in Cuc Phuong 
national park by DPSIR model

The research results on the impact of tourism development on the environment in Cuc 
Phuong national park according to the DPSIR model have identified and analyzed the factors of 
motivation, pressure, current status and impact provide appropriate and effective solutions for 
each factor to minimize negative impacts on the environment of the study area as well as adapt to 
future impacts.

Keywords: DPSIR; Cuc Phuong national park; Tourism development activities.
1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh, hoạt động du lịch đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo rất nhiều các vấn đề 

môi trường, việc đánh giá tác động từ các hoạt động phát triển du lịch tới môi trường, hệ sinh thái 
là vô cùng cần thiết. Phương pháp đánh giá tổng hợp mô hình DPSIR do tổ chức môi trường châu 
Âu (EEA) xây dựng vào năm 1999 là một mô hình nhận thức để xác định, phân tích và đánh giá 
các chuỗi quan hệ nhân - quả, nguyên nhân gây ra các vấn đề môi trường, hậu quả của chúng và 
các biện pháp ứng phó cần cần thiết. Cấu trúc về mô hình bao gồm các thông số chỉ thị về điều 
kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội của vùng nghiên cứu. Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận 
03 tỉnh Ninh Bình, Hoà Bình và Thanh Hoá với tổng diện tích là 22.408 ha [1]. Với nhiều giá trị 
về cảnh quan thiên nhiên, sự đa dạng về hệ sinh thái, các giá trị văn hoá, lịch sử lâu đời nên từ lâu 
Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hấp dẫn. Tuy nhiên, sự thu hút khách 
du lịch cũng kéo theo nhiều vấn đề về môi trường. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là tác động của hoạt động du lịch tới môi trường tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
Thu thập các tài liệu, số liệu liên quan đến điều kiện tự nhiên, văn hóa lịch sử bản địa, khách 

du lịch, thực trạng phát triển du lịch sinh thái, các hoạt động, dự án bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn 
sinh vật, bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
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2.2.2. Phương pháp điều tra xã hội học
- Sử dụng bảng hỏi: Nghiên cứu đã xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra cho 02 đối tượng gồm: 

Khách du lịch và cán bộ quản lý. Để đảm bảo mức độ tin cậy của mẫu điều tra, quy mô mẫu điều 
tra được xác định theo công thức của Slovin (1984).

n = 

trong đó: 
	 +	n: Cỡ mẫu.
	 +	N: Số lượng tổng thể (Tổng số khách du lịch đến khu vực nghiên cứu (người/năm)).
	 +	e: Sai số tiêu chuẩn/sai số cận biên (nhận giá trị từ 0,05 - 0,1).
Nghiên cứu đã chọn độ chính xác là 90 %, mức sai lệnh mong muốn e = 0,1. Từ đó nhóm 

tác giả tính được cỡ mẫu là:

n =  ≈ 100 phiếu.

- Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu đối với các cán bộ quản lý và một số khách du lịch ngẫu 
nhiên để khai thác chi tiết hơn về nguyên nhân, ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái tới môi 
trường tại Vườn quốc gia Cúc Phương và đề xuất các giải pháp thích hợp.

2.2.3. Phương pháp sử dụng khung lý thuyết DPSIR
Khung phân tích tổng hợp DPSIR được áp dụng trong nghiên cứu này bao gồm các hợp phần 

sau [2]:

Hình 1: Khung DPSIR trong đánh giá tác động của hoạt động du lịch sinh thái tới môi 
trường tại Vườn quốc gia Cúc Phương

2.2.4. Phương pháp ma trận tác động
Nghiên cứu sử dụng phương pháp ma trận định lượng để đánh giá tác động tiêu cực của hoạt 

động du lịch sinh thái tới môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương. Các mức độ tác động của hoạt 
động tới môi trường trong vườn được tính theo thang điểm từ 0 đến 3, trong đó quy ước: 0 - Không 
tác động; 1 - Tác động ít; 2 - Tác động trung bình; 3 - Tác động mạnh. Tổng điểm càng cao thì tác 
động tiêu cực càng mạnh và sẽ cho thấy được hoạt động nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tới 
môi trường. Tổng điểm hàng ngang sẽ cho thấy được tác động của một hoạt động tới các nhân tố 
môi trường và ngược lại tổng điểm hàng dọc sẽ cho thấy tác động của các hoạt động tới một nhân 
tố môi trường. 
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2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm Excel và SPSS.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Động lực

Diện tích của Vườn quốc gia Cúc Phương trải dài trên 03 tỉnh là Ninh Bình, Hòa Bình và 
Thanh Hóa. Vì có lợi thế về đặc điểm tự nhiên nên việc dựa vào điều kiện đó để thúc đẩy phát triển 
kinh tế của vùng rất được chú trọng. Các yếu tố động lực tác động tới hoạt động phát triển du lịch 
sinh thái của vườn bao gồm: (1) Du khách; (2) Xây dựng cơ sở hạ tầng; (3) Hoạt động nhà hàng, 
khách sạn.

3.1.1. Du khách
Vườn quốc gia Cúc Phương là một địa điểm du lịch nổi tiếng về sinh thái, môi trường. Vì 

có địa hình thuận lợi, hệ động - thực vật phong phú đa dạng nên hằng năm, Vườn quốc gia Cúc 
Phương thu hút khoảng vài trăm nghìn lượt khách đến nghỉ dưỡng, thư giãn; khám phá hệ động - 
thực vật; chiêm ngưỡng những cảnh quan thiên nhiên đẹp, hùng vĩ; tham gia các chương trình du 
lịch sinh thái; nghiên cứu văn hóa lịch sử. 

3.1.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng
Vườn quốc gia Cúc Phương là một trong những địa điểm bảo tồn sinh vật lớn nhất Việt Nam. 

Vườn quốc gia đang có hai trung tâm bảo tồn, hai trung tâm cứu hộ, một bảo tàng và một vườn 
thực vật lớn có vai trò rất quan trọng. Hiện tại với cơ sở hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, Vườn quốc 
gia Cúc Phương đã tổ chức được 3 khu vực lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí ở 3 địa điểm trong 
khuôn viên vườn. Các điểm tham quan tại Vườn quốc gia Cúc Phương hầu như đã đều được xây 
dựng và sửa chữa từ năm cuối thế kỉ XX như trung tâm du khách Cúc Phương. Tiếp theo đó các 
điểm tham quan khác lần lượt được đầu tư xây dựng trong những năm tiếp sau và một số các dự án 
đầu tư xây dựng khác như: Công trình đường ứng cứu phòng hộ, Đường mòn Hồ Chí Minh, đường 
giao thông đi trong rừng,...

3.1.3. Hoạt động của nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí
Hiện nay, Vườn quốc gia Cúc Phương đã xây dựng được 3 khu lưu trú cho khách du lịch 

có đầy đủ phòng ăn, phòng ngủ và nhà sàn tập thể với đầy đủ tiện nghi sang trọng có thể phục vụ 
hàng nghìn khách du lịch cùng lúc, bao gồm: Khu du lịch trung tâm tại cổng chính VQG, khu du 
lịch Hồ Mạc, khu trung tâm (Bống) và các dịch vụ lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí cũng được 
tổ chức tại các bản Mường. 

Bảng 1. Phân tích thống kê các yếu tố động lực ảnh hưởng đến chất lượng môi trường dựa 
vào phiếu khảo sát từ du khách tại Vườn quốc gia Cúc Phương

STT Yếu tố động lực Mức độ ảnh hưởng (%)
Cao Trung bình Thấp

1 Phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia 67 22 11
2 Xây dựng đường giao thông đi trong rừng 52 35 13
3 Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm vườn quốc gia 23 44 33
4 Các hoạt động khác 9 23 68

Kết quả cho thấy hoạt động phát triển du lịch và xây dựng đường giao thông ảnh hưởng khá 
lớn tới chất lượng môi trường tại Cúc Phương.
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3.2. Sức ép

Các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường tại Vườn quốc gia Cúc Phương 
phát sinh từ các nguồn như sau:

3.2.1. Sức ép từ du khách
Theo thống kê từ ban quản lý vườn quốc gia, tổng lượng khách du lịch đến tham quan vườn 

quốc gia đạt 120.900 lượt khách, tăng 8,82 % so với năm 2017 và tăng 24,51 % so với năm 2016. 
Trong đó lượng khách quốc tế là 14.650 người và khách trong nước là 106.250 người. Như vậy, 
lượng khách du lịch viếng thăm vườn quốc gia có xu hướng ngày một tăng qua từng năm, lượng 
khách trong nước gấp khoảng 7,25 lần lượng khách du lịch quốc tế.
Bảng 2. Lượng khách du lịch trong các năm 2016 - 2018 của Vườn quốc gia Cúc Phương [1]

Năm
Lượng khách du lịch 6 tháng 

đầu năm (người)
Lượng khách du lịch 6 
tháng cuối năm (người)

Tổng lượng khách du lịch 
(người)

VN QT VN QT VN QT
2016 43.200 6.700 34.000 7.777 77.200 14.477
2017 73.300 6.600 23.800 7.400 97.100 14.000
2018 80.900 8.900 25.350 5.750 106.250 14.650

Theo kết quả điều tra phỏng vấn trực tiếp từ khách du lịch và nhà quản lý cho thấy lượng du 
khách đến vườn quốc gia tăng cao sẽ kéo theo một lượng rác thải lớn đến vườn. Rác thải từ hoạt 
động của các nhà nghỉ khách sạn, hoạt động tham quan của du khách. Ước tính lượng chất thải rắn 
từ các hoạt động vui chơi của vườn quốc gia khoảng 42,32 tấn/năm và khoảng 28,64 tấn/năm chất 
thải rắn phát sinh từ nhà nghỉ và nhà ăn của các trung tâm du khách [1]. Và vấn đề khí thải từ các 
phương tiện giao thông của khách du lịch, đặc biệt vào những ngày nghỉ lễ hoặc những tháng du 
lịch như tháng 4 và tháng 5.

3.2.2. Sức ép từ xây dựng cơ sở hạ tầng
Đường mòn Hồ Chí Minh có 7,5 km chạy qua rừng Cúc Phương và tuyến đường dài 20 km 

dành cho xe cơ giới trong khuôn viên rừng nối từ cổng Vườn tới trung tâm Bống được xây dựng 
đã gây ảnh hưởng đáng kể tới môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, như chặt phá 
rừng làm mất nơi cư trú của các loài động vật hoang dã. Ngoài ra còn tác động tới cảnh quan thiên 
nhiên, phá vỡ môi trường hoang sơ vốn có của rừng. Quá trình di chuyển của các loại phương tiện 
thải ra môt lượng khí thải lớn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường không khí. Việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng các nhà nghỉ, nhà hàng, tu sửa các địa điểm tham quan, bảo tàng,... thải ra một lượng lớn 
chất thải rắn xây dựng, ảnh hưởng tới môi trường đất, không khí, hệ sinh thái và gây ra tiếng ồn 
lớn ảnh hưởng tới các sinh vật trong rừng.

3.2.3. Sức ép từ hoạt động của nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí
Hoạt động của nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí đã phát sinh ra một lượng rác thải 

và nước thải rất lớn. Các dịch vụ này đều nằm trong khuôn viên vườn quốc gia nên nó ảnh hưởng 
trực tiếp tới môi trường và thiên nhiên ở đây.
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Bảng 3. Phân tích thống kê các yếu tố sức ép gây ô nhiễm và suy thoái môi trường dựa vào 
phiếu điều tra khách du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương

STT Yếu tố sức ép Mức độ ảnh hưởng (%)
Cao Trung bình Thấp

1
Hoạt động 
của khách du 
lịch

Chạy xe trong rừng 37 43 20
Tham quan 25 39 36
Cắm trại 34 47 19
Leo núi 12 37 51
Bẻ cành, vặt lá 26 53 21
Nghiên cứu khoa học 11 15 74

2

Hoạt động từ 
các dịch vụ 
trong vườn 
quốc gia

Khách sạn, nhà nghỉ 45 35 20
Trông giữ xe 13 25 62
Bán hàng (nước, đồ ăn, đồ lưu niệm) 23 35 42
Khu vui chơi thể thao (đạp xe trong rừng, bơi 
thuyền kayak,…) 20 27 53

Hoạt động xây dựng đường xá và cơ sở hạ 
tầng trong khuân viên vườn quốc gia 57 36 7

3 Khác 23 59 18
Kết quả cho thấy hoạt động của các nhà nghỉ, khách sạn (tỷ lệ đánh giá ở mức độ cao đạt  

45 %); hoạt động xây dựng đường giao thông (tỷ lệ đánh giá ở mức độ cao đạt 57 %) ảnh hưởng 
trực tiếp tới chất lượng môi trường vườn quốc gia. Ngoài ra các hoạt động của khách du lịch như 
chạy xe trong rừng (tỷ lệ đánh giá ở mức độ trung bình đạt 43 %), bẻ cành, vặt lá (tỷ lệ đánh giá 
ở mức độ trung bình đạt 53 %), cắm trại (tỷ lệ đánh giá ở mức độ trung bình đạt 47 %) cũng ảnh 
hưởng không nhỏ tới chất lượng môi trường ở đây.

3.3. Hiện trạng

3.3.1. Hiện trạng chất thải rắn
Vấn đề môi trường chính trong hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cúc Phương 

là chất thải rắn. Ước tính lượng chất thải rắn từ các hoạt động vui chơi của vườn quốc gia khoảng 
42,32 tấn/năm và khoảng 28,64 tấn/năm chất thải rắn phát sinh từ nhà nghỉ và nhà ăn của các trung 
tâm du khách [1].

Bảng 4. Phân tích thống kê lượng chất thải phát sinh dựa vào phiếu điều tra khách du lịch tại 
Vườn quốc gia Cúc Phương

STT Yếu tố hiện trạng Mức độ phát sinh (%)
Cao Trung bình Thấp

1 Chất thải 
rắn

Từ hoạt động của khách du lịch 62 30 8
Từ hoạt động của các dịch vụ du lịch (nhà nghỉ, 
khách sạn, nhà hàng,…) 46 35 19

Từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 37 34 29
Từ các khu tham quan 26 27 53

2 Nước thải
Từ các hoạt động của dịch vụ du lịch (nhà nghỉ, 
khách sạn, nhà hàng,…) 53 42 5

Từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 47 44 9

3 Khí thải Từ hoạt động đi lại của khách du lịch 35 38 27
Từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng 42 36 22

Bảng 4 cho thấy lượng chất thải rắn này phát sinh chủ yếu là từ hoạt động ăn, uống, lưu trú 
và vui chơi giải trí của khách du lịch. 
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Từ kết quả điều tra khảo sát cho thấy thấy nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân địa 
phương và khách du lịch khá tốt. Trục đường đi vào cổng vườn hoàn toàn sạch sẽ, không có rác thải 
hai bên đường và ở các tuyến điểm du lịch được bố trí đầy đủ các thùng đựng rác. Việc thu gom và 
phân loại rác thải hiện đang do ban quản lý phụ trách. Sau khi phân loại rác, những loại phân hủy 
được thì ban quản lý vườn quốc gia xử lý tại chỗ bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp, còn những 
loại rác thải không phân hủy và tái chế được Công ty Môi trường đô thị Nho Quan thu gom. Tần suất 
thu gom tại các thùng chứa rác là 1 lần/ngày dồn về bãi thải tập trung của vườn, Công ty Môi trường 
đô thị Nho Quan thu gom, vận chuyển với tần suất 1 lần/tuần. Việc ban quản lý xử lí rác tại chỗ bằng 
phương pháp đốt rất nguy hiểm vì rất dễ gây cháy rừng. Vì vậy, tất cả rác thải trong vườn, ban quản 
lý nên giao cho Công ty Môi trường đô thị Nho quan thu gom và xử lý hoàn toàn.

3.3.2. Hiện trạng môi trường không khí
Trong quá trình điều tra thực địa và khảo sát tại vườn quốc gia, có thể thấy vấn đề khí thải và 

tiếng ồn của các phương tiện giao thông từ cổng vườn tới khu trung tâm Bống. Ban quản lý đã cố 
gắng giải quyết vấn đề này bằng cách đề xuất trang bị các xe điện để đưa đón khách tới các điểm 
tham quan, nhưng biện pháp này không khả thi bởi quãng đường từ cổng vườn tới khu trung tâm 
khá xa và lượng khách đến với vườn rất đông nên không thể cung cấp đủ số lượng xe để phục vụ. 

3.3.3. Hiện trạng môi trường nước
Chất lượng nước mặt trong khuôn viên rừng Cúc Phương được đánh giá khá tốt. Các khu lưu 

trú đã xây dựng ống thoát nước thải và được đưa ra ngoài vườn.
Bảng 5. Phân tích thống kê hiện trạng chất lượng môi trường dựa vào phiếu điều tra khách 

du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương

STT Yếu tố hiện trạng Mức độ chất lượng (%)
Cao Trung bình Thấp

1 Môi trường đất 34 62 4

2 Môi trường 
nước

Nước trong các hang 68 19 13
Nước hồ, ao trong vườn quốc gia 22 34 44
Nước từ các nhà nghỉ, khách sạn 56 26 18

3 Môi trường 
không khí

Bụi 22 35 43
Tiếng ồn 17 44 39
Độ rung 16 12 72
Mùi 14 26 60

4 Môi trường tổng thể 56 23 21
Bảng 5 cho thấy đánh giá của khách du lịch về môi trường tổng thể của vườn quốc gia là khá 

tốt (tỷ lệ đánh giá ở mức cao đạt 56 %). Tuy nhiên, chất lượng nước mặt hồ, ao ở mức thấp là do 
quá trình xây dựng Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn chạy qua rừng Cúc Phương và xây dựng cơ sở 
hạ tầng trong vườn để lại (tỷ lệ đánh giá ở mức độ thấp là 44 %). Hiện trạng mùi được đánh giá ở 
mức thấp (tỷ lệ 60 %).

3.4. Tác động

3.4.1. Tác động tích cực từ hoạt động du lịch tới môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương
Để phát triển du lịch thì cần phải bảo tồn các diện tích tự nhiên quan trọng, bảo vệ hệ động 

thực vật trong khu du lịch từ đây góp phần phát triển các công tác bảo tồn của Vườn quốc gia Cúc 
Phương. Nhờ đó một số trung tâm bảo tồn và các chương trình bảo vệ động thực vật tại vườn đã 
được xây dựng, các tổ chức tình nguyện cũng tìm đến vườn để xây dựng các hoạt động bảo vệ môi 
trường và sinh vật.
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Du lịch sinh thái đang là hình thức được phát triển tại vườn quốc gia, giúp nâng cao sự hiểu 
biết và ý thức bảo vệ môi trường, các văn hóa bản địa của người dân địa phương và khách du lịch, 
đồng thời giúp giới thiệu, giao lưu văn hóa, bản sắc dân tộc địa phương tới nhiều người, nhiều nơi 
trên đất nước và thế giới.

3.4.2. Tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương
Bảng ma trận đánh giá sự tác động của du lịch sinh thái tới môi trường tại Vườn quốc gia 

Cúc Phương tính theo thang điểm từ 0 đến 3 như sau:
Bảng 6. Ma trận tác động của hoạt động du lịch đến môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương

Các hoạt động chính

Các vấn đề môi trường chính
Tổng 

tiêu cực
Chất 
thải 
rắn

Tiếng 
ồn

Môi 
trường 

đất

Môi 
trường 
nước

Môi trường 
không khí

Động 
vật

Thực 
vật

Hoạt 
động 
du lịch 

Ăn uống 3 0 1 2 1 1 1 9
Đi lại 1 3 1 0 3 2 1 11
Cắm trại 2 0 1 0 0 1 0 4
Đốt lửa trại 2 2 1 0 2 1 2 10
Đi bộ 0 0 1 0 0 1 1 3
Chèo thuyền 
kayak 1 0 0 2 0 1 0 4

Leo núi 1 0 0 0 0 1 1 3
Xây dựng cơ sở hạ tầng 3 3 3 2 3 3 3 20
Tổng tiêu cực 14 9 8 7 9 12 10

Bảng 6 thể hiện tác động lớn nhất của hoạt động du lịch sinh thái tới môi trường tại Vườn 
quốc gia Cúc Phương là hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. Việc san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục 
đích sử dụng đất từ đất tự nhiên sang đất phục vụ xây dựng đường xá, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở hạ 
tầng dịch vụ,... phục vụ cho quá trình phát triển du lịch sinh thái đã phá vỡ hệ sinh thái, làm mất đi 
nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã, phá vỡ hệ động - thực vật,… làm giảm đi tính đa dạng 
sinh học. Ngoài ra trong quá trình xây dựng đã phát sinh ra một lượng lớn rác thải xây dựng, nước 
thải, bụi ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đất, nước, không khí và sinh vật tại đây. Xây dựng 
các cơ sở hạ tầng tác động mạnh mẽ tới cấu tạo của đất do các hoạt động đào, đục gây xói mòn đất, 
thay đổi địa hình, địa mạo và làm thay đổi tính chất của dòng chảy. Đặc biệt trong quá trình xây 
dựng sẽ tạo ra một lượng tiếng ồn từ hoạt động khoan, đào, đục, vận chuyển vật liệu,… gây ảnh 
hưởng bất lợi đối với động vật hoang dã làm tăng nguy cơ tử vong khi thay đổi cân bằng sinh học. 

Tiếp đến là hoạt động giao thông trong vườn quốc gia làm gia tăng ô nhiễm không khí do 
phát sinh một lượng khí thải lớn từ các phương tiện di chuyển của khách du lịch, gây tác động 
mạnh mẽ đến bầu khí quyển và đời sống của sinh vật trong rừng. Một phần nhỏ ngăn cản sự quang 
hợp và tăng trưởng của các loài thực vật, khiến lá cây nhanh vàng và rụng sớm, đồng thời có thể 
dẫn đến sự di cư của các loài động vật nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường không khí như 
côn trùng, bướm. 

Hoạt động đốt lửa trại của khách du lịch có khả năng gây cháy rừng và phát sinh một lượng 
rác thải lớn như đồ ăn, thức uống, túi nilon, chai nhựa,… gây mất mỹ quan và ô nhiễm hệ sinh 
thái rừng.

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%99ng_v%E1%BA%ADt_hoang_d%C3%A3&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2n_b%E1%BA%B1ng_sinh_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
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Bảng 7. Phân tích thống kê các hoạt động tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường dựa 
vào phiếu điều tra khách du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương

TT Yếu tố tác động Mức độ tác động (%)
Cao Trung bình Thấp

1 Từ các hoạt động của 
khách du lịch

Phát sinh lượng chất thải rắn 72 14 14
Ô nhiễm nước 35 39 26
Ô nhiễm đất 29 26 45

2

Hoạt động xây dựng 
đường giao thông, cơ sở 
hạ tầng trong và ven Vườn 
quốc gia

Ô nhiễm không khí 46 37 17
Ô nhiễm nước 32 43 26
Ô 
nhiễm 
đất

Thay đổi địa hình, địa mạo 25 37 38
Suy thoái đất (xói mòn, 
rửa trôi,..) 27 46 27

3 Hoạt động của các dịch vụ 
(nhà nghỉ, nhà ăn,…)

Ô nhiễm nước 42 38 20
Ô nhiễm đất 25 27 48

4 Các hoạt động khác 22 56 22
Bảng 7 thể hiện tác động từ hoạt động du lịch đến lượng chất thải rắn phát sinh là lớn nhất 

(tỷ lệ đánh giá là 72 %), các hoạt động từ xây dựng giao thông, cơ sở hạ tầng được đánh giá gây ô 
nhiễm môi trường không khí ở mức độ cao (tỷ lệ đạt 46 %) và từ hoạt động của các dịch vụ (nhà 
nghỉ, nhà ăn...) gây tác động tới môi trường nước ở mức độ cào (tỷ lệ đạt 42 %). Còn yếu tố tác 
động khác được đánh giá có mức độ tác động trung bình, thấp. 
Bảng 8. Phân tích thống kê các hoạt động tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và đa dạng sinh 

học dựa vào phiếu điều tra khách du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương

TT Yếu tố tác động Mức độ ảnh hưởng (%)
Cao Trung bình Thấp

1

Chuyển mục đích sử 
dụng đất từ đất rừng 
sang đất để xây nhà nghỉ, 
khách sạn, khu bảo tồn

Mất cân bằng hệ sinh thái 37 35 28
Mất đi nơi ở, nơi cư trú của một số 
loài động thực vật 39 42 19

Thay đổi cấu tạo thổ nhưỡng 46 37 17
Mất đa dạng sinh học 37 25 38

2

Các hoạt động của du 
lịch (di chuyển, tham 
quan, nghỉ dưỡng, hoạt 
động vui chơi giải trí,…)

Du nhập sinh vật ngoại lai 23 42 35
Động vật hoảng sợ dẫn tới sự di cư 35 43 22
Ảnh hưởng tới sự phát triển của 
động thực vật 19 26 55

Mất cân bằng sinh thái 27 39 34
Thay đổi cảnh quan hệ sinh thái 24 46 30

3 Các hoạt động khác 27 18 55
Bảng 8 thể hiện tác động của du lịch sinh thái tới hệ sinh thái và đa dạng sinh học ở mức độ 

trung bình.

3.5. Đáp ứng

3.5.1. Đáp ứng động lực
Trong tờ rơi hướng dẫn tham quan vườn cần lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường để 

du khách chủ động hơn khi tham quan tại vườn và ý thức hơn trong việc giảm thiểu các tác động 
môi trường từ chính những hoạt động của mình. Giới thiệu với du khách các hoạt động vui chơi 
giải trí ít gây tác động tiêu cực tới môi trường hơn như chèo thuyền kayak, đi bộ, leo núi,... thay 
vì cắm trại, đốt lửa trại để giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực tới môi trường, du khách tuyệt đối 
không được tự ý đốt lửa trại tại những nơi không được cho phép.
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3.5.2. Đáp ứng sức ép
Hiện tại dọc đường đi dành cho xe cơ giới, số lượng thùng chứa rác được ban quản lý vườn 

quốc gia bố trí còn hạn chế, khoảng 2 km có 1 thùng. Cần bổ sung thêm các thùng rác tại dọc 
đường đi khoảng 2 km đặt 3 thùng chứa rác và các điểm tham quan cũng nên bổ sung thêm khoảng 
3 thùng, thường xuyên dọn dẹp, nhất là vào ngày cao điểm, phụ thu ngày lễ hoặc tăng giá vé để có 
kinh phí xử lý rác thải. Xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng và thu phí vệ sinh môi trường, 
phạt tiền đối với nhưng hành vi cố ý vứt rác bừa bãi hoặc bẻ cành vặt lá khi đã được ban quản lý 
nhắc nhở.

Các khu nhà nghỉ, nhà ăn phải đảm bảo an toàn đặc biệt là khu bếp phải có hệ thống thiết 
bị phòng, chữa cháy chuyên nghiệp, bố trí nhân viên kiểm soát việc đốt lửa,… đào tạo cho cán bộ 
công nhân viên cách sử dụng thiết bị chữa cháy phòng có trường hợp xấu nhất xảy ra.

Vào dịp lễ, tết hoặc khi lượng khách quá tải cần cấm xe máy cá nhân, xe ô tô vào rừng, đồng 
thời mở rộng khu vực đậu xe tại cửa rừng, mở một số tuyến đường đi bộ trong rừng song song với 
đường cái, nối các trạm với nhau, không làm đường bê tông mà chỉ cần phát quang và làm phẳng 
cho dễ đi, dùng vật liệu thân thiện môi trường và cảnh quan,…

3.5.3. Đáp ứng hiện trạng
Giải pháp 1: Tăng cường đội ngũ công nhân viên thu gom rác
Hiện tại, lực lượng đội ngũ công nhân viên thu gom rác Vườn quốc gia Cúc Phương còn 

mỏng trong khi lượng khách du lịch đến với vườn ngày càng đông. Có những ngày lễ, tết số lượng 
khách du lịch lên tới hơn 20.000 lượt, cần phải có một lượng lớn lao công thu gom và dọn rác để 
luôn đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong những ngày lễ, ban quản lý cần bổ sung thêm tại mỗi điểm 
tham quan bổ sung thêm khoảng 3 nhân viên dọn rác cho những ngày này.

Ban quản lý cũng nên cho đặt 2 thùng rác cạnh nhau, một thùng là rác hữu cơ, 1 thùng là rác 
vô cơ để khách du lịch tự phân loại rác ngay từ đầu. Như vậy sẽ giảm thiểu đi được một công đoạn 
trong quy trình thu gom, xử lý rác thải. Dựng các bảng nội quy bảo vệ môi trường của vườn quốc 
gia tại những điểm trung tâm để du khách có thể thấy và làm theo.

Giải pháp 2: Đào tạo đội ngũ cán bộ và hướng dẫn du lịch
Vì đường lên các địa điểm tham quan của Vườn quốc gia Cúc Phương khá phức tạp và khó đi 

nên hướng dẫn viên là một yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết trong hoạt động phát triển du lịch 
tại vườn. Hướng dẫn viên vừa là người chỉ đường; vừa là người giới thiệu, quảng bá hình ảnh cho 
vườn quốc gia; truyền đạt thông tin, thông điệp từ môi trường đến du khách, giúp họ yêu mến thiên 
nhiên, sinh vật hơn và đặc biệt là người truyền cảm hứng cho du khách trong quá trình tham quan. 

Cho đến thời điểm hiện tại, chịu trách nhiệm chính về hoạt động du lịch sinh thái tại Cúc 
Phương là Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ. Công tác hướng dẫn khách du lịch cũng do 
cán bộ trung tâm đảm nhiệm. Đội ngũ công nhân viên của Trung tâm giáo dục môi trường và dịch 
vụ tại vườn hiện đang có 43 người, tuy nhiên chủ yếu là hợp đồng nên năng lực và kinh nghiệm 
làm việc còn chưa cao. Phần lớn các cán bộ đều được đào tạo về lĩnh vực lâm nghiệp, chuyên môn 
về quản lý du lịch sinh thái còn yếu. Vì vậy, ban quản lý cần cử những cán bộ này đi học các lớp 
nâng cao trình độ quản lý và kinh doanh du lịch để phát triển năng lực quản lý, triển khai tốt các 
hoạt động du lịch dịch vụ nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất cho quá trình phát triển du lịch sinh thái 
tại Cúc Phương.

3.5.4. Đáp ứng tác động
- Nhóm giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững với môi trường
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Hiện tại Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn đang thuộc sự đầu tư quản lý 100 % từ Nhà nước, 
nhưng trong tương lai sẽ có sự tham gia đầu tư về mảng du lịch sinh thái từ các doanh nghiệp tư 
nhân khác. Điều này cũng dẫn đến các nguồn ô nhiễm môi trường trong tương lai chủ yếu sẽ xuất 
phát từ các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch. Rác thải từ quá trình xây dựng, từ 
hoạt động của khách du lịch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường thiên nhiên, đa dạng sinh 
học tại vườn quốc gia. Vì vậy, để giảm thiểu tối đa những tác động xấu này tới môi trường ban 
quản lý cần cân nhắc áp dụng một số biện pháp sau:

- Đối với doanh nghiệp
+ Tất cả các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn viên rừng đều phải lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường dài hạn. 
+ Khi xây dựng phải tuân thủ theo quy định của nhà nước và ban quản lý vườn quốc gia, các 

nhà nghỉ, nhà ăn, khách sạn phải có hệ thống xử lý nước thải hoặc cống xả thải riêng.
+ Nộp phí bảo vệ môi trường.
+ Thực hiện các dự án cải tạo môi trường khi hoàn thiện xong dự án xây dựng du lich sinh 

thái.
+ Phối hợp cùng với ban quản lý vườn thực hiện các hoạt động trồng cây đầu năm tại vườn 

quốc gia, dọn vệ sinh trong khuôn viên vườn,...
+ Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, có thể phân hủy và có thể tái tạo. Tái 

sử dụng các nguyên vật liệu đã qua sử dụng, sử dụng tiết kiệm và hợp lý các nguồn năng lượng, 
nguyên nhiên vật liệu và các tài nguyên thiên nhiên.

- Đối với cơ quan quản lý
+ Trước khi phê duyệt, các cơ quan chuyên môn cần sớm phát hiện, làm rõ những tác động của 

dự án đó tới môi trường để cân nhắc và xem xét kĩ có nên cho tiến hành đầu tư xây dựng hay không. 
+ Tổ chức giám sát định kì và kiểm tra đột xuất các công trình xây dựng trong vườn xác định 

nguồn gây tác động tới môi trường để kịp thời ứng phó. 
+ Kiểm tra định kì các cống xả thải, lượng nước thải, chất thải rắn tại các điểm hoạt động du 

lịch và xây dựng. 
+ UBND huyện Nho Quan cần quản lý tốt và chặt chẽ các hoạt động khai thác vùng đệm 

giáp ranh với vườn quốc gia. 
+ Ban quản lý vườn quốc gia nên tiếp tục phối hợp với các tổ chức bên ngoài xây dựng các 

chương trình, trung tâm bảo tồn động thực vật tại vườn.
- Cộng đồng địa phương
Để thực hiện tốt các công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch sinh thái tại các 

vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên thì ban quản lý khu du lịch sinh thái đó cần có sự giúp 
đỡ, phối hợp của cộng đồng dân cư địa phương. Dân cư sống tại vùng đệm Vườn quốc gia Cúc 
Phương còn thưa thớt, trình độ văn hóa cũng không cao nhưng với sự phát triển của du lịch tại 
vườn quốc gia, họ cũng ngày càng nhận thức được tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tại vườn 
quốc gia đem lại lợi ích kinh tế giúp họ có thể cải thiện được đời sống, văn hóa, xã hội tại đó dẫn 
đến ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng nâng cao hơn. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư địa 
phương. Ban quản lý cần phối hợp với cộng đồng dân cư thực hiện các chương trình giáo dục bảo 
vệ thiên nhiên và sinh vật tại vườn quốc gia.
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- Nhóm giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững văn hóa - xã hội
Một trong những lý do để khách du lịch ấn tượng với vườn quốc gia và có thể giữ chân được 

du khách chính là bản sắc dân tộc nơi đây. Để bảo vệ, gìn giữ được nét văn hóa này, ban quản lý 
cùng kết hợp với cộng đồng dân cư thực hiện những biện pháp sau:

+ Đầu tư kinh phí, phối hợp điều tra, sưu tầm, bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi 
vật thể của đồng bào nơi đây.

+ Bảo vệ, gìn giữ những nét văn hóa của dân tộc Mường và các bản làng trong vườn quốc 
gia.

4. Kết luận và kiến nghị

Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố động lực tác động tới môi trường của vườn bao 
gồm: (1) Du khách; (2) Xây dựng cơ sở hạ tầng; (3) Hoạt động nhà hàng, khách sạn và tương ứng 
với các yếu tố động lực sẽ tạo nên những sức ép tương ứng đối với môi trường tại Vườn quốc gia 
Cúc Phương. Yếu tố hiện trạng về các cơ sở dịch vụ và các điểm tham quan du lịch, các vấn đề môi 
trường của Vườn quốc gia Cúc Phương. Từ đó phân tích các tác động tích cực và tiêu cực từ hoạt 
động du lịch tới môi trường Vườn quốc gia Cúc Phương và đề xuất các giải pháp phù hợp và hiệu 
quả cho mỗi yếu tố để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của khu vực nghiên cứu cũng 
như thích ứng với ảnh hưởng trong tương lai.
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KHẢO SÁT ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA MÔ HÌNH QUASIGEOID GECO
Nguyễn Xuân Bắc1, Trần Thị Ngoan1, Vương Thị Hòe1, Trần Mạnh Tiến2

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Ban quản lý dự án thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt
Nhóm tác giả thực hiện khảo sát giá trị dị thường độ cao của mô hình Quasigeoid GECO 

trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, so sánh kết quả này với giá trị dị thường độ cao thu được từ mô 
hình Quasigeoid toàn cầu EGM 2008 và kết quả dị thường độ cao của hơn 800 điểm song trùng 
GNSS - TC. Kết quả đánh giá tuyệt đối và tương đối đều cho thấy, trên lãnh thổ Việt Nam, dị 
thường độ cao theo mô hình Quasigeoid GECO chênh với dị thường độ cao GNSS - TC khá nhỏ. 
Trên toàn vùng lãnh thổ, trong cả hai trường hợp đánh giá tuyệt đối và tương đối, mô hình độ 
cao Quasigeoid GECO có độ chính xác tốt hơn mô hình EGM 2008. Điều này có thể lý giải là do 
trong mô hình Quasigeoid GECO đã được bổ sung thêm số liệu mới, đặc biệt là dữ liệu của dự án 
GOCE. Do đó, nên sử dụng mô hình GECO thay thế cho mô hình EGM 2008 cho các ứng dụng 
liên quan đến độ cao Quasigeoid trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Từ khóa: Quasigeoid GECO; EGM2008; Dị thường độ cao.
Abtracst

Surveying the accuracy of Quasigeoid GECO model
The authors surveyed the elevation anomaly value of the GECO Quasigeoid model in The 

Territory of Vietnam, comparing this result with the elevation anomaly value obtained from the 
EGM 2008 global Quasigeoid model and the elevation anomaly of more than 800 GNSS-TC 
duplication points. The results of the absolute and relative assessment show that, in the territory of 
Vietnam, the height anomaly modeled on the GECO quasigeoid model is different from the GNSS - 
TC elevation anomaly is quite small. Across the territory, in both absolute and relative evaluation 
cases, the GECO Quasigeoid elevation model has better accuracy than the EGM 2008 model. 
This can be explained by the addition of new data in the GECO Quasigeoid model, especially the 
GOCE project data. Therefore, it is recommended to use the GECO model as an alternative to the 
EGM 2008 model for quasigeoid elevation - related applications within the territory of Vietnam.

Keyword: Quasigeoid GECO; EGM2008; Altitude Anomaly.

1. Đặt vấn đề

Trong thời đại công nghệ GNSS (Global Navigation Satellite System), vị trí điểm trên bề 
mặt Trái đất đã được giải quyết một cách hiệu quả, nhưng độ cao của điểm lại chưa thể giải quyết 
trọn vẹn nếu như không có thông tin về Quasigeoid. Mô hình Quasigeoid GECO có độ phân giải 
cao với bậc và hạng lên đến 2.190. GECO ra đời sau EGM 2008 và hứa hẹn về khả năng nâng cao 
độ chính xác so với EGM 2008. Việc khảo sát độ chính xác của mô hình Quasigeoid GECO trên 
phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhằm góp phần cung cấp thông tin giúp lựa chọn mô hình Quasigeoid 
toàn cầu trong công tác đo cao GNSS nói riêng và các nhiệm vụ liên quan đến khoa học Trái đất 
nói chung ở Việt Nam.

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Phương pháp đánh giá tuyệt đối

Giả sử, tại các điểm lưới GNSS đồng thời có độ cao trắc địa (H) và độ cao nhà nước (h) xác 
định bằng phương pháp thủy chuẩn thì có thể xác định được dị thường độ cao ζGNSS-TC theo công 
thức sau:
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ζGNSS-TC = H - h (1)
Chênh lệch giữa dị thường độ cao khai thác được từ mô hình Quasigeoid (ζMH) và dị thường 

độ cao GNSS - TC tại cùng một điểm được xác định theo công thức:

Δζj = ζGNSS-TC - ζMH với (j = 1, 2,..., n) (2)
trong đó: - ζGNSS-TC = Hj - hj

   - n là số điểm GNSS - TC tham gia tính.
Bản chất độ lệch Δζj xác định theo (1) chứa cả 3 loại sai số, gồm sai số do đo GNSS, sai số 

của độ cao thủy chuẩn và lớn nhất là sai số của mô hình Quasigeoid.
Từ các giá trị độ lệch Δζj đã tính được theo (2) sẽ tính được độ lệch trung bình theo công thức:

∑
=

D=D
n

j
jTB n 1

1 zz (3)

Dựa vào các độ lệch Δζj cũng có thể tính được độ lệch trung phương của dị thường độ cao 
theo công thức:

[ ]
n

m zzDD
±= (4)

Mức độ chênh lệch giữa Δζj với trị trung bình TBzD  thể hiện thành phần sai số ngẫu nhiên tổng 
hợp chứa trong Δζj. Thành phần ngẫu nhiên tổng hợp đó được biểu thị bằng sai số trung phương: 

[ ]
1

''
−
DD

±=
n

m zz (5)

trong đó: 

TBjj zzz D−D=D / (6)

Các công thức trên được sử dụng để đánh giá độ chính xác trị tuyệt đối của dị thường độ 
cao được xác định từ mô hình Quasigeoid. Phương pháp đánh giá này chịu ảnh hưởng đáng kể 
của sai số hệ thống do tọa độ trắc địa (B, L, H) của các điểm GNSS xác định không hoàn toàn 
chính xác trong hệ WGS 84 và sai số hệ thống do mặt khởi tính độ cao quốc gia chỉ là mặt nước 
biển trung bình cục bộ. Chính vì thế, sai lệch mang tính hệ thống của dị thường độ cao tính theo 
(3) thường có giá trị khá lớn. 

2.2. Phương pháp đánh giá tương đối

Giữa hai điểm xét i và k trong mạng lưới GNSS - TC:
- Từ mô hình Quasigeoid sẽ xác định được hiệu dị thường độ cao Δζi,k.
- Từ số liệu đo GNSS sẽ xác định được hiệu độ cao trắc địa kiH ,D .

- Từ số liệu đo thuỷ chuẩn sẽ xác định được hiệu độ cao thủy chuẩn kih ,D .
Nếu tất cả các nguồn số liệu trên không có sai số sẽ có phương trình: 

Δζi,k = ΔHi,k – Δhi,k
(7)

 Trong thực tế, sai số tồn tại trong tất cả các nguồn nêu trên, vì vậy, điều kiện (7) không được 
đảm bảo. Giữa ∆zi,k và hiệu (∆Hi,k - ∆hi,k) luôn có một khoảng chênh:   
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δi,k = ΔHi,k – Δhi,k – Δζi,k
(8)

Độ lệch di,k chứa 3 loại sai số do đo GNSS, do đo thủy chuẩn hình học và sai số của mô hình 
Quasigeoid. Sử dụng các giá trị độ lệch ki ,d xác định theo (8) sẽ đánh giá được độ chính xác do 3 
thành phần sai số trên. Trọng số kiP ,  của phương trình (8) được tính:

ki
ki D

P
,

,
1

= (9)

trong đó: kiD , là khoảng cách giữa điểm i và k, tính ở đơn vị km.
Như vậy sai số trung phương (tổng hợp) hiệu độ cao Quasigeoid trên 1 km được tính theo 

công thức sau:

[ ]
m

Pmkm
dd

±= (10)

Trong công thức (10) m là số cặp điểm song trùng dùng trong khảo sát, giá trị m không nên 
nhỏ hơn 20 và khoảng cách kiD ,  giữa các cặp điểm khảo sát nên có giá trị khác nhau.

Nếu cho biết sai số đo cao hình học trên 1 km là hmD và ước lượng được sai số đo hiệu độ 
cao trắc địa trên 1 km là HmD thì có thể tính được sai số mô hình Quasigeoid theo công thức sau:

222
1 HhkmQuaskm mmmm DD− ++±= (11)

Giá trị Quaskmm −1 tính theo (11) là sai số trung phương hiệu dị thường độ cao trên 1 km và được 
coi là giá trị đặc trưng cho độ chính xác của mô hình Quasigeoid.

Nếu đo cao hình học được thực hiện với độ chính xác cao thì có thể bỏ qua sai số đo cao hình 
học hmD  trong công thức (11), khi đó sai số trung phương tính theo (10) có thể coi là sai số đo cao 
GNSS thuần túy chỉ sử dụng mô hình Quasigeoid.

Hình 1: Sơ đồ quy trình đánh giá độ chính xác độ cao Quasigeoid bằng số liệu GNSS - TC 
trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo phương pháp tuyệt đối
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Hình 2: Sơ đồ quy trình đánh giá độ chính xác dị thường độ cao của mô hình Quasigeoid 
bằng số liệu GNSS - TC trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

3. Thực nghiệm khảo sát mô hình Quasigeoid GECO trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam 

3.1. Nguồn số liệu

a. Nguồn số liệu GECO
Dữ liệu được khai thác từ Trung tâm quốc tế về mô hình Trái đất toàn cầu (ICGEM) tại GFZ 

Potsdam, Đức (http://icgem.gfz-potsdam.de/calc).
b. Số liệu GNSS - TC.
Dữ liệu GNSS - TC được trích từ mạng lưới GNSS toàn quốc và phần độ cao được trích từ 

các điểm thuỷ chuẩn hạng I, hạng II và hạng III có đo GNSS và được bình sai lại năm 2008. Áp 
dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật (Bảng 1) chỉ có 818 điểm GNSS - TC là đạt yêu cầu cho quá trình 
tính toán. Tại 818 điểm GNSS - TC, chúng tôi đã xác định dị thường độ cao theo các mô hình 
Quasigeoid GECO và mô hình Quasigeoid EGM2008.

Bảng 1. Chỉ tiêu kỹ thuật lưới GNSS
Yêu cầu kỹ thuật Hạng II

Sai số vị trí điểm lớn nhất 5 cm
Sai số độ cao trắc địa lớn nhất 7 cm
Sai số trung phương tuyệt đối cạnh yếu nhất 1/500.000
Sai số phương vị lớn nhất 1.0’’
Sai số khép tam giác về mặt bằng 7 cm
Sai số khép về độ cao 10 cm

3.2. Khảo sát độ chính xác của mô hình Quasigeoid GECO trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam

3.2.1. Kết quả đánh giá tuyệt đối
Kết quả đánh giá độ chính xác các mô hình được trình bày Bảng 2 (trích 50 điểm từ tập dữ 

liệu của 818 điểm GNSS - TC).

http://icgem.gfz-potsdam.de/calc
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Bảng 2. Trích kết quả đánh giá tuyệt đối mô hình GECO

STT Tên điểm Vĩ độ
(0)

Kinh độ
(0) H (m) h (m) ζ(GECO)

(m) ζT (m) Δζ (m)

1 0 - 33 16.77968 107.2692 - 4.6 10.248 - 15.309 - 14.848 - 0.461
2 I (BH - HN) 13 21.79626 104.8006 5.5 34.903 - 30.156 - 29.403 - 0.753
3 I (BH - HN) 17 21.69889 104.8753 2.7 31.912 - 29.944 - 29.212 - 0.731
4 I (BH - HN) 19 - 1 21.62027 104.934 - 2.5 26.438 - 29.724 - 28.938 - 0.786
5 I (BH - HN) 20 - 1 21.58018 104.9813 - 2.4 26.46 - 29.590 - 28.86 - 0.729
6 I (BH - HN) 26 21.40957 105.1713 1 29.27 - 28.841 - 28.27 - 0.571
7 I (BH - HN) 33 21.30917 105.4052 - 14.7 13.032 - 28.360 - 27.732 - 0.628
8 I (BH - HN) 39 21.29494 105.6321 - 16.1 11.318 - 27.899 - 27.418 - 0.480
9 I (BH - HN) 4 - 1 22.05121 104.4952 32.9 62.868 - 30.676 - 29.968 - 0.708

10 I (BH - HN) 42 21.23979 105.7374 - 19.7 7.493 - 27.594 - 27.193 - 0.401
… … … … … … … … …
42 I (BH - TH) 119 20.76034 104.9738 350.7 377.564 - 27.155 - 26.864 - 0.292
43 I (BH - TH) 1 - 2 22.20315 104.3275 33.3 63.781 - 31.196 - 30.481 - 0.716
44 I (BH - TH) 122 A 20.69831 105.0775 212.9 239.783 - 27.182 - 26.883 - 0.299
45 I (BH - TH) 128 20.49041 105.0343 53.3 79.966 - 26.959 - 26.666 - 0.293
46 I (BH - TH) 131 - 1 20.39401 105.0888 45.4 71.794 - 26.814 - 26.394 - 0.420
47 I (BH - TH) 134 A 20.28721 105.193 33.3 59.49 - 26.712 - 26.19 - 0.522
48 I (BH - TH) 136 20.19649 105.2289 68.8 94.83 - 26.637 - 26.03 - 0.607
49 I (BH - TH) 14 22.3524 103.8585 1325.8 1355.839 - 30.290 - 30.039 - 0.251
50 I (BH - TH) 140 20.05652 105.3939 7.7 33.276 - 26.189 - 25.576 - 0.613

Bảng 3. Tổng hợp độ lệch của dị thường độ cao theo hai mô hình GECO và EGM 2008 với số 
liệu dị thường độ cao GNSS - TC

Độ lệch dị thường độ cao Mô hình GECO (m) Mô hình EGM2008 (m)
Độ lệch trung bình - 0,452 - 0,504
Độ lệch nhỏ nhất - 1,147 - 3,523
Độ lệch lớn nhất 0,460 0,937
Độ lệch trung phương 0,490 0,883
Độ lệch trung phương ngẫu nhiên 0,189 0,724

Từ số liệu trong Bảng 3 ta thấy mô hình quasigeod GECO có độ lệch trung bình, độ lệch 
trung phương nhỏ hơn mô hình Quasigeod EGM 2008. Tuy nhiên điều này không cho phép kết 
luận mô hình GECO có độ chính xác cao hơn mô hình EGM 2008 bởi sự độ chênh dị thường độ 
cao giữa mô hình toàn cầu và mô hình cục bộ do nhiều yếu tố mang tính hệ thống gây nên.

Cũng theo số liệu trong Bảng 2, độ lệch trung phương ngẫu nhiên của mô hình EGM 2008 
lớn hơn so với mô hình GECO. Điều này cho thấy độ chênh dị thường độ cao của mô hình GECO 
có sự ổn định, ít phân tán hơn mô hình EGM 2008. Độ lệch trung phương ngẫu nhiên được xác 
định bằng cách loại bỏ các yếu tố mang tính hệ thống giữa dị thường độ cao toàn cầu và dị thường 
độ cao cục bộ, nó thể hiện sai số ngẫu nhiên của mô hình trong khu vực xét, do đó đại lượng này 
phản ánh chất lượng của mô hình. Qua đó có thể đi đến kết luận mô hình GECO có độ chính xác 
tốt hơn mô hình EGM 2008 trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

3.2.2. Kết quả đánh giá tương đối 
Trong phạm vi bài báo tác giả đánh giá tương đối mô hình GECO và mô hình EGM 2008 

với 818 điểm GNSS - TC hạng I, II, III trong khu vực thực nghiệm trên phạm lãnh thổ Việt Nam. 
Khoảng cách giới hạn giữa hai điểm được thay đổi trong khoảng từ 5 - 1.600 km. Trích một phần 
kết quả được trình bày trong Bảng 3.



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

257

Bảng 3. Kết quả đánh giá tương đối mô hình GECO và mô hình EGM 2008  
với 818 GNSS - TC hạng I, II, III trên phạm lãnh thổ Việt Nam

STT Khoảng cách 
nhỏ nhất

Khoảng cách 
lớn nhất

Khoảng cách 
dãn đều

Số cặp
điểm

GECO EGM2008
δ/1km δ/tuyen δ/1km δ/tuyen

1 0 5 5 10 0,0462 0,0862 0,0508 0,0976
2 5 10 5 97 0,033 0,0952 0,0476 0,1397
3 10 15 5 333 0,0319 0,1122 0,0554 0,1979
4 15 20 5 498 0,0343 0,1444 0,0574 0,241
5 20 25 5 679 0,035 0,1663 0,0639 0,3045
6 25 30 5 789 0,0354 0,1862 0,064 0,3364
7 30 35 5 894 0,0345 0,197 0,0721 0,4114
8 35 40 5 1006 0,0347 0,212 0,0742 0,4535
9 40 45 5 1121 0,0365 0,2379 0,0764 0,498
10 45 50 5 1266 0,0347 0,2392 0,0793 0,5464

Từ kết quả tính toán, biểu diễn được các giá trị độ lệch trung phương trên tuyến (δ/tuyến) 
và độ lệch trung phương trên 1 km (δ/1km) xét trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong các biểu đồ 
Hình 3, 4.

Hình 3: Đồ thị độ lệch trung phương trên 
tuyến của hai mô hình GECO và EGM 2008

Hình 4: Đồ thị độ lệch trung phương trên 1 km 
của hai mô hình GECO và EGM 2008

Biểu đồ Hình 3 cho thấy:
- Nhìn chung giá trị δ trên tuyến (δ/tuyến) của mô hình GECO nhỏ và ổn định hơn so với mô hình 

và EGM 2008. 
- Với mô hình EGM 2008: Trong khoảng từ 0 - 200 km, giá trị δ/tuyến tăng mạnh từ cỡ 0,1 - 

1,15 m; trong khoảng từ 200 - 1.500 km, δ/tuyến dao động với biên độ mạnh; Trong khoảng 1.500 
- 1.600 km, δ/tuyến giảm dần từ 0,8 - 0,2 m.

- Với mô hình GECO: Trong khoảng từ 0 - 100 km, giá trị δ/tuyến tăng mạnh từ 0,09 - 0,3 
m; Trong khoảng từ 100 - 1.500 km, δ/tuyến khá ổn định; trong khoảng 1.500 - 1.600 km, δ/tuyến 
giảm dần từ 0,2 - 0,1 m.

Biểu đồ Hình 4 cho thấy:
- Nhìn chung giá trị δ/1 km của mô hình GECO nhỏ và ổn định hơn so với mô hình và EGM 

2008. Độ chênh đại lượng δ/km giữa hai mô hình gần giảm dần khi khoảng cách tăng.
- Với mô hình EGM 2008: Trong khoảng từ 0 - 100 km, giá trị δ/1 km của mô hình EGM 2008 

tăng mạnh từ 0,05 - 0,09 m; Sau đó δ/1 km giảm dần về 0,01 m.
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- Với mô hình GECO: Giá trị δ/1 km của mô hình GECO giảm mạnh từ dần từ 0,0 m về 
0,003 m; 

Tuy nhiên, biểu đồ Hình 3 và 4, chưa thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai mô hình khi khoảng 
cách tuyến bé hơn 50 km nên cần tách riêng biểu đồ cho trường hợp này (Hình 5, 6).

Biểu đồ Hình 5 cho thấy δ/tuyến của mô hình GECO nhỏ hơn mô hình EGM 2008 khi 
khoảng cách tuyến bé hơn 50 km. Độ chênh δ/tuyến tỷ lệ thuận với khoảng cách tuyến.

Biểu đồ Hình 6 cho thấy δ/1 km của mô hình GECO nhỏ hơn mô hình EGM 2008 khi khoảng 
cách tuyến bé hơn 50 km. Độ chênh δ/1 km tỷ lệ thuận với khoảng cách tuyến.

Các biểu đồ trên đây cho thấy bức tranh rõ nét về kết quả khảo sát độ chênh giữa hiệu độ cao 
Quasigeoid hai theo mô hình toàn cầu với hiệu độ cao Quasigeoid cục bộ trên tất cả các cặp điểm 
trong 818 điểm hạng I, II, III trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

Hình 5: Đồ thị độ lệch trung phương trên 
tuyến của hai mô hình GECO và EGM 2008 

trong khoảng 50 km

Hình 6: Đồ thị độ lệch trung phương trên 1 km 
của hai mô hình GECO và EGM 2008 trong 

khoảng 50 km
Qua các phân tích, đánh giá trên đây cho thấy, trong trường hợp khảo sát độ chênh giữa hiệu 

độ cao Quasigeoid hai mô hình toàn cầu với hiệu độ cao Quasigeoid cục bộ trên tất cả các cặp điểm 
trong 818 điểm hạng I, II, III trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, mô hình GECO có chất lượng tốt 
hơn mô hình EGM 2008.

4. Kết luận

Từ kết quả khảo sát mô hình Quasigeoid GECO trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam có thể rút 
ra một số kết luận sau đây:

- Kết quả đánh giá tuyệt đối và tương đối đều cho thấy, trên lãnh thổ Việt Nam, dị thường độ 
cao theo mô hình Quasigeoid GECO chênh với dị thường độ cao GNSS - TC khá nhỏ. Với giá trị 
độ chênh trung phương ± 0,490 m, độ chênh dị thường độ cao d/tuyến luôn nhỏ hơn 40 cm và d/
km luôn nhỏ hơn 4 cm.

- Trên toàn vùng lãnh thổ, trong cả hai trường hợp đánh giá tuyệt đối và tương đối, mô hình 
độ cao Quasigeoid GECO có độ chính xác tốt hơn mô hình EGM 2008. Điều này có thể lý giải 
là do trong mô hình Quasigeoid GECO đã được bổ sung thêm số liệu mới, đặc biệt là dữ liệu của 
dự án GOCE. Do đó, đề xuất sử dụng mô hình GECO song song với mô hình EGM 2008 cho các 
ứng dụng liên quan đến độ cao Quasigeoid trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, tiến tới sử dụng mô 
hình GECO thay thế cho mô hình EGM 2008 đang được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam hiện nay.
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DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG ĐI CỦA BÃO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN KALMAN
Phạm Thị Quỳnh Trang1, Dương Thị Hằng1, Đặng Thị Khánh Linh2

1Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Ngày nay nhận dạng, theo dõi và dự đoán chính xác đường đi của các cơn bão là những 

phần cơ bản và thiết yếu của rada và cảnh báo thời tiết khắc nghiệt hoạt động trong cộng đồng khí 
tượng. Bài báo này trình bày về thuật toán Kalman và ứng dụng nó để dự báo đường đi của bão 
dựa trên dữ liệu thu được từ máy chủ WMS (Web Map Service).

Từ khoá: Cơn bão; Rada; Thuật toán Kalman. 
Abstract

Predicting the path of a storm based on the kalman algorithm

Today, identifying, tracking and predicting the path of hurricanes accurately are fundamental 
and essential parts of severe weather radar and warning operating in the meteorological community. 
This paper presents the Kalman algorithm and its application in predicting the path of storm based 
on the data obtained from the WMS (Web Map Service) server.

Keywords: Storm; Radar; Kalman algorithm.

1. Đặt vấn đề

Một vấn đề được quan tâm nhiều bởi những người sống ở các khu vực ven biển hoặc những 
người lao động trên biển là mối đe dọa của các cơn bão lớn. Khả năng dự báo chính xác đường đi 
của cơn bão là điều rất quan trọng để giảm thiểu những thiệt hại về người và của. Hầu hết các thành 
phố, thị xã hay các huyện ven biển đều đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị và khuyến cáo người dân sẵn 
sàng chống chọi với thời tiết bão lớn hoặc sơ tán trong mùa bão. Mùa bão thường kéo dài từ tháng 6 
đến hết tháng 11. Các dự báo về sự suất hiện, cấp độ, hướng di chuyển,… của mỗi cơn bão được đưa 
ra từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương và Trung tâm Cảnh báo thiên tai Quốc gia.

Khi một cơn bão được xác định và đặt tên, mối quan tâm hàng đầu là dự đoán đường đi của 
nó. Việc dự đoán đường đi của một cơn bão thường sử dụng các phần mềm mô phỏng trên máy 
tính. Mô hình dự báo bão hay xoáy thuận nhiệt đới là một chương trình máy tính sử dụng dữ liệu 
khí tượng để dự báo các khía cạnh về trạng thái tương lai của bão nhiệt đới. Mô hình dự đoán sẽ 
ước tính một cơn bão có thể đổ bộ vào địa phương nào? Khi nào cơn bão sẽ đổ bộ? Điều này phụ 
thuộc vào vị trí, tốc độ di chuyển và kích thước của nó. Có nhiều thuật toán dùng cho việc dự báo 
tốc độ, vị trí cũng như quãng đường di chuyển của cơn bão. Việc thiết lập bản đồ biểu diễn quỹ 
đạo các cơn bão trên một vùng, trong một khoảng thời gian nào đó thể hiện tác động tích lũy của 
các cơn bão trong quá khứ. Trong 30 - 40 năm qua, những tiến bộ đáng kể trong thu thập và phân 
tích công nghệ dự báo và dự báo bão có cho phép trình bày và đánh giá chính xác hơn về mô hình 
gió bão và thiệt hại của nó [1]. 

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Giới thiệu về dịch vụ bản đồ Web (Web Map Service - WMS) 

WMS là một dịch vụ cung cấp bản đồ số trên Web theo chuẩn mở WMS của Hiệp hội 
OpenGIS. Đây là một hướng nghiên cứu khá mới nhưng đầy tiềm năng tại Việt Nam. WMS bao 
gồm 2 thành phần chính là Web Map Server và Web Map Client. 
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Web Map Server là phần dịch vụ bản đồ chạy trên Server, nó có nhiệm vụ cung cấp các chức 
năng chính như: Tạo bản đồ (dưới dạng đồ họa, ảnh, tập tin dữ liệu địa lý,...) hoặc trả lời các câu 
truy vấn của Web Map Client về nội dung bản đồ.

Web Map Client có chức năng gửi các yêu cầu đến Web Map Server về các thuộc tính của 
Bản đồ hay yêu cầu hiển thị bản đồ dưới dạng một URL, nội dung của URL phụ thuộc vào dịch vụ 
do Web Map Server cung cấp. 

Cơ chế hoạt động của WMS gồm 4 nhiệm vụ:
+ Communication (truyền thông giữa các máy tính): Ở tầng dưới cùng của mô hình truyền 

thông, thông tin được truyền nhận bởi các tín hiệu điện tương ứng với cơ chế mã hóa nhị phân 
(0/1). Ở tầng tiếp theo là TCP/IP; tầng ứng dụng là giao thức HTTP, thông tin ở tầng này được mã 
hóa bởi ngôn ngữ HTML.

+ Requests (Yêu cầu): Trình duyệt gửi yêu cầu đến trang web bằng 1 GetRequest, GetRequest 
được định dạng bởi 1 URL.

+ Response (Trả lời): WebServer kiểm tra sự tồn tại của các trang Web, nếu tồn tại và người 
dùng có quyền truy cập thì sẽ trả về trang Web cho người dùng, nếu không sẽ báo thông điệp lỗi. 
Các trang Web được mã hóa HTML, ngôn ngữ này bao gồm các thẻ mô tả thành phần của một 
trang.

+ Display (Hiển thị): Trình duyệt hiển trị trang Web, mỗi khi trình duyệt chuyển đổi các thẻ 
HTML thành các đối tượng đồ họa, nó sẽ vẽ lên màn hình và chờ người dùng thao tác.

Đặc tả WMS quy định cách thức mà các WMS client liên lạc với WMS Server và cách thức 
mà WMS Server đáp ứng yêu cầu của WMS Client. Có hai loại Request bắt buộc và một số loại 
Request tùy chọn khác. Mỗi loại yêu cầu giống như 1 trang web, cho dù thực tế nó hoàn toàn là 
một chương trình đơn nhận các tham số khác nhau:

+ GetMap: Yêu cầu GetMap trả về một bản đồ dưới dạng ảnh (ảnh bản đồ) trong một phạm 
vi địa lý và theo các tham số được định nghĩa cụ thể. GetMap được yêu cầu bởi một Client để 
nhận về một tập hợp các pixel. Các pixel này chứa ảnh của một bản đồ trong vùng địa lý (không 
gian) hoặc một tập các đối tượng đồ họa nằm trong vùng địa lý cụ thể. Yêu cầu GetMap cho phép 
các WMS Client chỉ ra một lớp thông tin cụ thể: hệ quy chiếu không gian (SRS), một khu vực địa 
lý, các tham số khác quy định định dạng dữ liệu trả về,... Trên cơ sở các Yêu cầu GetMap, WMS 
Server sẽ trả về kết quả là một bản đồ (nếu có) hoặc trả về một Exception theo các chỉ dẫn trong 
Yêu cầu GetMap.

+ GetCapabilities: Yêu cầu GetCapabilities trả về các siêu dữ liệu mô tả WMS Server, các mô 
tả bao gồm nội dung thông tin mà WMS có thể phục vụ, các tham số mà WMS Server có thể nhận.

+ GetFeatureInfo (tùy chọn): Yêu cầu GetFeatureInfo trả về thông tin đối tượng địa lý cụ thể 
được hiển thị trên bản đồ. Nếu một WMS Server hỗ trợ dịch vụ này thì bản đồ mà nó trả về được 
gọi là bản đồ có khả năng truy vấn thông tin và một WMS Client có thể yêu cầu thông tin về đối 
tượng trên một bản đồ bằng cách thêm vào URL các tham số chỉ ra một vị trí (X,Y) và số đối tượng 
có thể trả về thông tin.

2.2. Thuật toán Kalman

Lọc Kalman là một thuật toán cung cấp các ước tính của một số biến chưa biết dựa trên các 
phép đo được quan sát theo thời gian. Bộ lọc Kalman đã và đang chứng minh tính hữu ích của 
nó trong các ứng dụng khác nhau. Bộ lọc Kalman có hình thức tương đối đơn giản và yêu cầu 
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sức mạnh tính toán nhỏ [3]. Các thuật toán dựa trên bộ lọc Kalman đã trở nên phổ biến trong các 
hệ thống định vị và theo dõi đối tượng vì chúng có thể cho kết quả trong thời gian thực. Bộ lọc 
Kalman cho phép ước tính lỗi hoặc trạng thái của một đối tượng trong bước thứ k trên cơ sở các 
phép đo ở bước thứ (k - 1) [2].

Mô hình toán học bộ lọc Kalman:
Giả sử rằng có thể mô hình hóa bởi phương trình chuyển trạng thái 

𝑥k+1 = A 𝑥 k + B𝒖 k + 𝑤 k (1) 
yk+1 = C 𝑥 k+1 + υ (2)

trong đó: 𝑥k, yk là trạng thái tại thời điểm k, 𝒖k là vector điều khiển đầu vào, υ, 𝑤k là hệ thống 
cộng hay nhiễu quá trình, thường là nhiễu Gaussian trắng cộng (AWGN), 𝑮k là ma trận chuyển đổi 
đầu vào và 𝑭k là ma trận chuyển trạng thái [3].

Với giá trị của C được biểu diễn trong phương trình (3)

C =
 

(3) 

Bộ lọc Kalman có hai giai đoạn chính: Giai đoạn dự đoán và giai đoạn hiệu chỉnh. Giai đoạn 
dự đoán được minh họa bằng các phương trình (1) và (4). Phương trình (4) được biểu diễn như sau:

(4) 

Trước khi chuyển sang giai đoạn hiệu chỉnh, cần tính toán các giá trị của Kalman thu được:

(5) 

trong đó:

(6) 

Hiệu chỉnh giá trị ước lượng:

(7) 

2.3. Mô hình thử nghiệm

Thông thường, các trang web chứa hình ảnh thời tiết có thể chứa hình ảnh hiển thị dữ liệu 
trong một hệ tọa độ địa lý chưa được dự báo. Việc theo dõi vị trí và khu vực của bão có thể thực 
hiện bằng cách phân tích hình ảnh từ máy chủ WMS. Dữ liệu về lớp bão được lấy từ máy chủ hình 
ảnh khoa học trực quan hóa (SVS) của Trung tâm chuyến bay không gian Goddard, NASA. Dữ 
liệu trong lớp này hiển thị các mẫu đám mây ở bước sóng nhìn thấy, từ 0,52 - 0,72 micron. Khi áp 
dụng bộ lọc Kalman với thuật toán theo dõi bão, mỗi cơn bão được theo dõi riêng lẻ được coi là 
hệ thống quan tâm và trạng thái ẩn của hệ thống có thể bao gồm vị trí, vận tốc và khu vực của cơn 
bão. Mục đích là cung cấp một ước lượng tối ưu của vectơ trạng thái chưa biết ở bước thời gian 
thứ k bằng cách sử dụng các quan sát nhiễu trước đó y1,…, yk, một mô hình động cho sự phát triển 
theo thời gian và trạng thái đã ước lượng trước đó. Trong theo dõi bão dựa trên WMS, vector quan 
sát gồm các biến có thể được đo trực tiếp từ cơn bão đã được phát hiện, chẳng hạn như các phép 
đo khu vực và vị trí tâm của cơn bão.

Mô hình lọc Kalman cho các cơn bão được theo dõi ước tính các biến trạng thái của các ô 
bão (vị trí tại các thời điểm quan sát). Ở đây, việc theo dõi ban đầu nghĩa là xác định bão được 
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thực hiện từ máy chủ WMS. Tại mỗi thời điểm bước k, nhóm tác giả áp dụng bộ lọc Kalman cho 
các đường đi, ước tính trạng thái của các cơn bão được theo dõi. Để cải thiện sự phù hợp giữa các 
ô bão trong theo dõi, các ô được xác định ở bước thời gian trước đó k - 1 được chiếu tới bước thời 
gian hiện tại k theo vận tốc ước tính của bộ lọc Kalman. Trong nhiều ứng dụng dự báo bão hướng 
đối tượng, việc dự báo các ô bão dựa trên phép ngoại suy tuyến tính của vị trí bằng cách sử dụng 
các ước tính vận tốc hoặc vị trí trước đó được lấy từ các đường đi của bão. Các biến trạng thái được 
xem xét trong nghiên cứu này là vị trí trung tâm hình học (x, y) của một cơn bão đã được xác định 
và các thành phần vận tốc tương ứng, được biểu thị là một vector trạng thái. Các biến đo được duy 
nhất là tọa độ tâm bão và do đó các phần tử tương ứng với các quan sát vận tốc trong ma trận đo k 
bằng không. Vận tốc được ước tính sau đó bằng cách sử dụng mô hình động lực học được áp dụng 
và các phương trình lọc Kalman. Như vậy, mô hình quan sát tuyến tính k của hệ thống là:

A = (8) 

B = (9)

trong đó: r là hằng số biểu diễn nhiễu tín hiệu, giá trị này được ước lượng từ thực tế mô phỏng.
Thuật toán đề xuất:
Bước 1: Thiết lập các tham số vị trí ban đầu của cơn bão (x0, y0), tốc độ bão (α), ma trận A, B; 
Bước 2: Tìm kiếm máy chủ WMS, tìm các lớp bão từ cơ sở dữ liệu cục bộ;
Bước 3: Đồng bộ hóa đối tượng WMSLayer với máy chủ;
Bước 4: Đọc chi tiết dữ liệu trong lớp bão;
Bước 5: Tạo các biến khoảng thời gian;
Bước 6: Lấy bản đồ cơn bão từ máy chủ;
Bước 7: Sử dụng hình ảnh từ máy chủ WMS, tính toán khu vực và vị trí trung tâm của cơn bão 

bằng cách giả định rằng cơn bão nằm trong khu vực có nhiều mây bao phủ nhất (xác định (xk, yk));
Bước 8: Ước lượng vị trí tiếp theo của bão theo phương trình (1) và (2).
Các thuật toán được mô phỏng bằng phần mềm Python 3.7

3. Kết quả mô phỏng

Thuật toán được mô phỏng bằng phần mềm Python 3.7 chạy trên máy Dell inspiron core i2 
RAM 4G.

Hình 2 biểu diễn đường đi của bão Vamco đổ bộ vào miền Trung Việt Nam năm 2020 (theo 
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3o_Vamco_(2020)).Bổ sung lược đồ Việt Nam đầy đủ các 
biển đảo thể hiện chủ quyền Việt Nam

Kết quả mô phỏng đường đi của bão theo thuật toán Kalman được biểu diễn trong Hình 2. 
Kết quả này cho thấy khi quỹ đạo dịch chuyển của bão Vamco có kinh độ và vĩ độ quan hệ tuyến 
tính thì thuật toán sử dụng bộ lọc Kalman cho giá trị ước lượng bám sát đường đi thực tế của bão. 
Quỹ đạo dự đoán dùng Kalman có xảy ra sai lệch khi hướng bão thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, do 
khả năng dự đoán trước của Kalman, vì vậy quỹ đạo dự đoán có sai số khi phát hiện được hướng 
bão thay đổi đột ngột.
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Hình 1: Đường đi của bão Vamco 2020

Hình 2: Kết quả mô phỏng đường đi bão Vamco theo thuật toán Kalman2D

Bảng 1 biểu diễn vị trí bão tại các thời điểm đo đạc và kết quả dự đoán vị trí bão theo thuật 
toán Kalman. Kết quả cho thấy đường đi của bão được dự đoán phù hợp với đường đi thực tế. Bảng 
1 cho thấy, sai số giữa kinh độ ước lượng và vĩ độ ước lượng so với kinh độ và vĩ độ trực tiếp khi 
sử dụng thuật toán Kalman là rất nhỏ. Cụ thể, theo số liệu trong Bảng 1, sai số của kinh độ ước 
lượng so với kinh độ thực tế dao động trong khoảng từ 0,1 - 0,5 %. Sai số của vĩ độ ước lượng so 
với vĩ độ thực tế có cao hơn nhưng trong giá trị chấp nhận, với phạm vi từ 1,1 - 3,1 %. Tuy nhiên 
theo nhóm tác giả, kết quả này có khả năng được cải thiện trong các nghiên cứu tiếp theo khi kết 
hợp với thuật toán khác để dự báo.
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Bảng 1. Kết quả mô phỏng dự đoán vị trí bão theo tọa độ

Thời gian đo đạc Kinh độ 
thực tế

Vĩ độ 
thực tế

Kinh độ 
ước lượng

Vĩ độ ước 
lượng

13h00 ngày 10/11/2020 14 128 13.999 127.999
7h00 ngày 11/11/2020 14.6 124.5 15.147 121.321
13h00 ngày 11/11/2020 14.8 124 15.119 122.578
19h00 ngày 11/11/2020 14.8 122.3 14.920 120.705
07h00 ngày 12/11/2020 15 119.5 15.169 117.161
13h00 ngày 12/11/2020 15.1 119 15.226 117.799
7h00 ngày 13/11/2020 15.2 115.6 15.310 113.039
7h00 ngày 14/11/2020 15.4 111.7 15.567 108.311
13h00 ngày 14/11/2020 15.6 110.5 15.786 108.464
16h00 ngày 14/11/2020 16.1 109.9 16.480 108.752
04h00 ngày 15/11/2020 16.8 107.7 17.378 105.902
16h00 ngày 15/11/2020 17.6 105.7 18.315 103.777
16h00 ngày 16/11/2020 18.7 102.5 19.653 99.789

Máy chủ WMS cho phép giám sát quỹ đạo đi trực tiếp của một cơn bão thông qua ảnh vệ 
tinh. Tuy nhiên để có được sự chuẩn bị, ứng phó với hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt này chúng 
ta cần đoán trước đường đi của nó. Thuật toán Kalman cho phép ước lượng tương đối chính xác 
quỹ đạo chuyển động của một đối tượng do đó hoàn toàn có thể áp dụng vào bài toán dự báo đường 
đi của bão. Thực tế, việc giám sát cơn bão gồm nhiều yếu tố khác ngoài việc giám sát quỹ đạo ví 
dụ như cường độ bão, khu vực ảnh hưởng,…

4. Kết luận
Bài báo đã trình bày về ứng dụng ước lượng quỹ đạo di chuyển của một cơn bão sử dụng kết 

quả tìm kiếm từ máy chủ WMS áp dụng vào thuật toán Kalman. Từ kết quả nghiên cứu có thể hỗ 
trợ cho các ứng dụng cảnh báo khí hậu cực đoan, thiên tai và làm cơ sở phát triển các nghiên cứu 
sau này kết hợp giữa sinh viên ngành Công nghệ thông tin và sinh viên ngành Khí tượng thủy văn. 
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ỨNG DỤNG NỀN TẢNG IOT TRONG THU NHẬN DỮ LIỆU QUAN 
TRẮC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Huyền Quang, Trần Văn Trung 
Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tóm tắt 
Thu nhận dữ liệu quan trắc là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành tài nguyên và 

môi trường. Dữ liệu quan trắc về tài nguyên môi trường (khí tượng thủy văn, chất lượng không khí, 
nước,...) được thu thập, quản lý tập trung, có khả năng chia sẻ linh hoạt sẽ là nguồn dữ liệu đầu vào 
quan trọng giúp tăng cường chức năng quản lý của ngành nói chung và các lĩnh vực trong ngành 
nói riêng. Với xu thế phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 trên thế giới và Việt Nam, 
đặt ra yêu cầu cấp thiết cho ngành tài nguyên và môi trường trong việc ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến, hiện đại của cuộc cách mạng này để có thể hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, tập trung hóa 
việc thu nhận, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc, qua đó tăng cường hiệu quả trong quản lý tài 
nguyên môi trường, hỗ trợ các nhà quản lý trong việc lên kế hoạch, ra quyết định một cách chính 
xác, kịp thời. Mạng lưới quan trắc hiện đại là mạng lưới quan trắc ứng dụng công nghệ Internet vạn 
vật - IoT để thu nhận lượng dữ liệu khổng lồ từ các trạm quan trắc một cách tự động, theo thời gian 
thực, cung cấp khả năng chia sẻ dữ liệu linh hoạt cho các ứng dụng khai thác dữ liệu (thống kê, báo 
cáo, dự báo xu hướng,...). Trong bài báo này, nhóm tác giả đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ IoT 
trong việc xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Từ khóa: IoT; Nền tảng IoT; Quan trắc; Thu nhận dữ liệu quan trắc; Ngành Tài nguyên và 
Môi trường.

Abstract
Application on IoT framework in monitoring data collection in natural resources and 

environmental sector
Collecting monitoring data is one of the important tasks of the natural resources and environment 

sector. Monitoring data on environmental resources (meteorological, hydrometeorological, air 
quality, water,...) collected, centrally managed, capable of flexibly sharing will be an important input 
data source to strengthen the management function of the sector in general and sub - sectors in 
particular. The strong development trend of the industrial revolution 4.0 in the world and in Vietnam, 
poses urgent requirements for the natural resources and environment sector in the application of 
advanced and modern technologies to be able to modernize the monitoring network, centralize the 
collection, sharing and exploitation of monitoring data, thereby increasing efficiency in environmental 
resource management, supporting management in planning, making decisions in an accurate and 
timely manner. A modern monitoring network is a monitoring network that applies internet of things 
technology - IoT to collect huge amounts of data from monitoring stations automatically and in real 
time; provides flexible data sharing capabilities for data mining applications (statistics, reports, 
trend forecasting,…). In this paper, the authors proposes an application model of IoT technology in 
building a monitoring data acquisition system for the natural resources and environment industry. In 
this paper, the author proposes an application model of IoT technology in building a monitoring data 
acquisition system for the natural resources and environment sector.

Keywords: IoT; IoT framework; Monitoring; Monitoring data collection; Natural Resources 
and Environment.
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1. Đặt vấn đề 
Xây dựng hệ thống thu nhận, khai thác dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường hiện đại là 

nhu cầu cấp thiết của ngành. Khi chưa ứng dụng công nghệ Internet vạn vật - IoT, việc thu nhận dữ 
liệu quan trắc được thực hiện chủ yếu thông qua phương pháp thủ công. Đối với phương pháp thủ 
công, các đơn vị/lĩnh vực xây dựng các trạm quan trắc (chứa các cảm biến) để ghi nhận lại các số 
liệu cần quan trắc. Việc ghi nhận số liệu từ các trạm quan trắc thường được thực hiện bởi các quan 
trắc viên dưới hình thức ghi sổ, lưu thành tệp tin, sau đó định kỳ gửi về đơn vị để tổng hợp hoặc 
qua phương pháp lấy mẫu và thí nghiệm. Số lượng trạm quan trắc có khả năng tự động gửi số liệu 
qua đường truyền mạng là rất ít. Bên cạnh đó, đa phần các đơn vị cũng chưa xây dựng được hệ 
thống thu nhận dữ liệu quan trắc tự động. Phương pháp thu nhận dữ liệu quan trắc thủ công ngày 
càng bộc lộ những bất cập, hạn chế quá trình phát triển, hiện đại hóa của ngành. Những bất cập đó 
là khó khăn trong quản lý tập trung, chia sẻ và khai thác dữ liệu quan trắc phục vụ công tác quản 
lý về tài nguyên và môi trường của ngành. Do vậy, cần thiết có những nghiên cứu về hiện trạng 
mạng lưới quan trắc, hệ thống thu nhận và quản lý dữ liệu quan trắc, xu thế ứng dụng công nghệ 
IoT nhằm có được những đề xuất trong việc định hướng xây dựng, hiện đại hóa mạng lưới quan 
trắc, hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc tập trung thống nhất trong ngành, làm cơ sở nâng cao vai 
trò, hiệu quả của công tác quản lý, ra quyết định của ngành.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu 

quan trắc ngành Tài nguyên và Môi trường. Để đạt được mục tiêu trên cần có những nghiên cứu 
và đánh giá về: 1) Hiện trạng thu nhận dữ liệu quan trắc; 2) Kiến trúc IoT trong xây dựng hệ thống 
thu nhận dữ liệu quan trắc; 3) Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc; 4) 
Kết quả thử nghiệm xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc dựa trên công nghệ IoT.

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tổng quan về IoT
Năm 2013, tổ chức Global Standards Initiative on Internet of Things (IoT - GSI) định nghĩa 

IoT là “hạ tầng cơ sở toàn cầu phục vụ cho xã hội thông tin, hỗ trợ các dịch vụ (điện toán) chuyên 
sâu thông qua các vật thể (cả thực lẫn ảo) được kết nối với nhau nhờ vào công nghệ thông tin và 
truyền thông hiện hữu được tích hợp” và với mục đích ấy một “vật” là “một thứ trong thế giới thực 
(vật thực) hoặc thế giới thông tin (vật ảo), mà vật đó có thể được nhận dạng và được tích hợp vào 
một mạng lưới truyền thông”. Hệ thống IoT cho phép vật được cảm nhận hoặc được điều khiển từ 
xa thông qua hạ tầng mạng hiện hữu, tạo cơ hội cho thế giới thực được tích hợp trực tiếp hơn vào 
hệ thống điện toán, hệ quả là hiệu năng, độ tin cậy và lợi ích kinh tế được tăng cường bên cạnh việc 
giảm thiểu sự can dự của con người. Khi IoT được gia tố cảm biến và cơ cấu chấp hành, công nghệ 
này trở thành một dạng thức của hệ thống ảo - thực với tính tổng quát cao hơn, bao gồm luôn cả 
những công nghệ như điện lưới thông minh, nhà máy điện ảo, nhà thông minh, vận tải thông minh 
và thành phố thông minh. Mỗi vật được nhận dạng riêng biệt trong hệ thống điện toán nhúng và có 
khả năng phối hợp với nhau trong cùng hạ tầng Internet hiện hữu. 

Quy mô của các vật hay đối tượng kết nối đang phát triển mạnh mẽ. Theo dự đoán của các 
công ty lớn (Cisco, Juniper, Gartner Research,...) và lấy trung bình thì sẽ có khoảng 33,4 tỷ vật 
được kết nối vào năm 2020-2021. Đến nay, con số thiết bị IoT ước tính đến cuối năm 2021 là 46 
tỉ thiết bị trên toàn cầu. Dự đoán đến năm 2030, con số này sẽ là 125 tỉ thiết bị (nguồn https://
techjury.net/blog/how-many-iot-devices-are-there/#gref).

https://techjury.net/blog/how-many-iot-devices-are-there/#gref
https://techjury.net/blog/how-many-iot-devices-are-there/#gref
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- Ứng dụng IoT trong quan trắc môi trường tại một số quốc gia

Ở Tây Ban Nha, thành phố Santander đã ứng dụng thành phố thông minh trên nền tảng IoT, 
được thúc đẩy bởi Liên minh châu Âu (European Union). Bao gồm 15 công ty và tổ chức như 
Telefonica, Ericsson, các trường đại học và viện nghiên cứu ở Tây Ban Nha, Đức, Anh, Đan Mạch, 
Hy Lạp, Úc. 20.000 thiết bị, cảm biến, camera và thiết bị di động được cài đặt trên toàn thành phố 
thực hiện các nhiệm vụ thông minh hàng ngày như tư vấn giao thông, thông tin về điều kiện giao 
thông công cộng, thời gian biểu các tuyến đường, thông tin về chất lượng không khí, chất lượng 
nước,… Thành phố Oviedo triển khai dự án quan trắc chất lượng nước và chất lượng không khí 
dựa trên nền tảng IoT. Dự án VisionTech4Life tập trung vào nghiên cứu về tác động môi trường 
của các công trình xây dựng và giảm thiểu tác động của nó. Dự án cho phép đo lường chất lượng 
nước, chất lượng không khí, cường độ tiếng ồn và các thông số khí quyển khác trong thời gian 
thực, toàn bộ hệ thống được dựa trên mạng cảm biến không dây. Dự án được trang bị Waspmote 
Plug & Sense cảm biến kết hợp với cổng Meshlium với địa chỉ IP công cộng. Một trong các nút là 
các kết nối M2M và ba nút khác sử dụng giao thức ZigBee 802.15.4. (nguồn: https://www.datalan.
sk/en/internet-veci-senzory)

Ngoài ra, một trong những nghiên cứu và ứng dụng nền tảng IoT và Big Data trong quan 
trắc môi trường phải kể đến là dự án quan trắc không khí các khu đô thị của Microsoft (Urban Air). 
Hiện nay, đã được ứng dụng và triển khai thành công trong việc giám sát, cung cấp thông tin thời 
gian thực và hệ thống cho phép dự báo về khí tượng và chất lượng không khí tại các điểm quan trắc 
của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc (http://urbanair.msra.cn/). Tại Hạ Môn, Trung Quốc (Xinglin 
Bay, Xiamen, China) đã xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng nước trực tuyến (OWQMS) 
dựa trên nền tảng IoT với thành phần chính là EIoT (Environmental Internet of Things - IoT môi 
trường) bao gồm các hệ thống phụ quan trắc chất lượng nước trực tuyến, bộ phận xử lý dữ liệu 
để quản lý con sông chảy qua thành phố. (https://www.researchgate.net/publication/262851722_
Application_of_Environmental_Internet_of_Things_on_water_quality_management_of_urban_
scenic_river).

- Ứng dụng IoT trong quan trắc tại Việt Nam

Các nhóm nghiên cứu, phát triển sản phẩm ứng dụng về công nghệ IoT đã và đang xuất hiện 
nhiều ở Việt Nam cũng như không thiếu phần của các công ty lớn như Bkav, VNPT, FPT, DTT,... 
Trong các bộ ban ngành cũng đang có xu hướng tìm hiểu về nền tảng công nghệ này. Các hãng 
công nghệ lớn như Intel, Microsoft, Dell,... cũng có kênh phát triển IoT tại Việt Nam. Điều này cho 
thấy, IoT thực sự đã và đang trở thành xu hướng tất yếu trong việc phát triển công nghệ tại Việt 
Nam, trong đó có nhiều ứng dụng liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Năm 2018, VNPT thử nghiệm thành công hệ thống quan trắc môi trường trên nền tảng IoT 
với khởi đầu là 6 trạm quan trắc không khí tại Phú Quốc. Ứng dụng nền tảng công nghệ Internet of 
Things, hệ thống Quan trắc môi trường VNPT Technology hoạt động hiệu quả trong việc thu thập 
thông tin, dữ liệu và giám sát môi trường. Từ đó, đưa ra những dự đoán, cảnh báo kịp thời về tình 
trạng ô nhiễm môi trường và các biện pháp ứng phó phù hợp. Dưới đây là mô hình kiến trúc nền 
tảng IoT SCP - Smart Connected Platform của VNPT:
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Hình 1: Nền tảng Smart Connected Platform

Năm 2020, CMC lần đầu giới thiệu nền tảng Kết nối vạn vật - CMC IoT Platform với trọng 
tâm hướng tới xây dựng thành phố thông minh, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng, 
hệ thống giám sát môi trường, cảnh báo chất lượng không khí. Dưới đây là mô hình kiến trúc nền 
tảng CMC IoT Platform:

Hình 2: Nền tảng CMC IoT Platform

3.2. Vài nét về hiện trạng hệ thống quan trắc tài nguyên môi trường

 Trong những năm qua, công tác quan trắc môi trường ở nước ta đã được quan tâm, chú 
trọng thực hiện và phát triển khá mạnh mẽ ở cả cấp Trung ương và địa phương, hỗ trợ đắc lực cho 
công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Đối với mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan 
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trắc tài nguyên và môi trường Quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030. Ở nhiều địa phương, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng đã phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc trên địa bàn và đầu 
tư tăng cường năng lực cho các Trung tâm Quan trắc môi trường.

Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực tài chính, hệ thống quan trắc môi trường ở cả cấp quốc 
gia và địa phương vẫn chưa được đầu tư đầy đủ, đồng bộ, hiện đại hóa để có thể kịp thời theo dõi, 
giám sát liên tục hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường, các điểm quan trắc, thông số và tần 
suất quan trắc định kỳ cũng chưa được thực hiện đầy đủ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bên 
cạnh đó, theo thống kê chưa đầy đủ thì đến nay cả nước có khoảng gần 30 tỉnh thành đã đầu tư xây 
dựng và vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, với khoảng 70 trạm quan trắc không khí 
xung quanh và khoảng 90 trạm quan trắc môi trường nước. Tuy nhiên, so với mạng lưới quan trắc 
của các nước trên thế giới và yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường của nước ta trong tình hình 
mới, hệ thống quan trắc môi trường ở nước ta hiện nay vẫn còn hạn chế về số lượng điểm, tần suất, 
thông số và công nghệ quan trắc và nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu dữ liệu phục vụ công 
tác công bố thông tin, dự báo, cảnh báo ô nhiễm môi trường.

Nhìn chung, mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường hiện tại tồn tại một số vấn đề nổi 
cộm như sau:

- Về các trạm quan trắc
+ Số lượng, quy mô và mật độ các trạm/điểm quan trắc môi trường tự động, liên tục và định 

kỳ còn thưa và phân bố không đồng đều; thành phần môi trường, thông số và tần suất quan trắc 
chưa phản ánh được đầy đủ, kịp thời bức tranh về hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường.

+ Các trạm quan trắc hầu hết là thủ công và bán tự động. Số lượng trạm quan trắc tự động 
còn rất hạn chế. Việc ứng dụng các công nghệ quan trắc hiện đại, tự động (đối với nước và không 
khí) đã được triển khai thời gian qua nhưng còn chậm so với sự phát triển công nghệ trên thế giới.

- Về truyền nhận dữ liệu quan trắc: chưa có các quy định về các tiêu chuẩn truyền nhận dữ 
liệu quan trắc (đặc biệt là tiêu chuẩn truyền nhận sử dụng giao thức chuyên dụng cho dữ liệu IoT, 
tiêu chuẩn cho truyền dữ liệu hình ảnh). Dẫn đến thiếu đồng bộ, không tương thích trong quá trình 
truyền nhận đối với các trạm quan trắc cần hiện đại hóa hoặc đầu tư mới.

- Về quản lý dữ liệu quan trắc
+ Việc truyền nhận dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động liên tục tại địa phương về Bộ Tài 

nguyên và Môi trường còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng, các hướng dẫn kỹ 
thuật chưa đầy đủ và thông suốt.

+ Dữ liệu quan trắc chưa được thu nhận và quản lý tập trung gây ra khó khăn trong việc chia 
sẻ và khai thác dữ liệu để phục vụ cho công tác cảnh báo, báo cáo thống kê và hỗ trợ cho các nhà 
quản lý hoạch định và ra quyết định.

Với hiện trạng của mạng lưới quan trắc thiếu đồng bộ và chưa được hiện đại hóa, cần phải có 
những nghiên cứu và đề xuất nhằm ứng dụng công nghệ IoT để hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, 
thu nhận và quản lý tập trung dữ liệu quan trắc, khai thác, chia sẻ dữ liệu quan trắc phục vụ công 
tác quản lý, giám sát và ra quyết định. 

3.3. Kiến trúc IoT trong xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc

Dưới đây là mô hình tham khảo kiến trúc tổng quan của nền tảng IoT
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Hình 3: Kiến trúc tổng quan nền tảng Internet vạn vật - IoT

trong đó:
+ Cổng đám mây - Cloud Gateway: Đóng vai trò là một trung tâm đám mây để cung cấp kết 

nối an toàn, khả năng đo lường từ xa, thu thập sự kiện và quản lý thiết bị (bao gồm cả chỉ huy và 
điều khiển). Có nhiều giải pháp cổng đám mây, nên xem xét, lựa chọn để đảm bảo tiêu chí: kết nối 
an toàn, đo lường từ xa, thu thập sự kiện, tương tác 2 chiều.

+ Xử lý luồng - Stream Processing: Xử lý lượng lớn các bản ghi dữ liệu và áp dụng các quy 
tắc trên các luồng đó. Nên lựa chọn giải pháp xử lý luồng dựa trên mức độ phức tạp của yêu cầu 
xử lý để có thể đạt được hiệu quả xử lý nhanh, đảm bảo hiệu năng của toàn hệ thống.

+ Tích hợp quy trình - Business Integration: Tạo ra các điều kiện thực hiện các hành động 
dựa trên những hiểu biết thu được, dựa trên dữ liệu thu nhận từ thiết bị trong quá trình xử lý luồng. 
Quy trình tích hợp có thể bao gồm các hoạt động sau:

- Lưu trữ tin nhắn thông tin;
- Cảnh báo: gửi Email, SMS,....;
- Tích hợp với CRM và hơn thế nữa.
+ Lưu trữ: Có thể được chia thành lưu trữ ấm (dữ liệu bắt buộc phải có sẵn để báo cáo và 

trực quan hóa ngay lập tức từ thiết bị) và lưu trữ lạnh (dữ liệu được lưu trữ lâu dài hơn và được sử 
dụng để xử lý hàng loạt, bài toán phân tích, mô hình,...). 

Giao diện người dùng cho ứng dụng IoT có thể được phân phối trên một loạt các loại thiết 
bị, trong các ứng dụng gốc và trình duyệt. Nhu cầu trên các hệ thống IoT cho giao diện và báo cáo 
rất đa dạng. Nên xem xét các ứng dụng BI, TSI, các ứng dụng giao diện có khả năng tùy chỉnh cao, 
đảm bảo khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu.

+ Thiết bị biên IoT: Đóng vai trò trong việc quản lý truy cập vào luồng thông tin. Bên cạnh 
đó, chúng có thể hỗ trợ trong việc triển khai thiết bị, lọc dữ liệu, tổng hợp, làm đệm cho dữ liệu, 
dịch giao thức, xử lý, quy tắc sự kiện,... 
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+ Chuyển đổi dữ liệu liên quan đến thao tác hoặc tổng hợp luồng từ xa trước hoặc sau khi 
dịch vụ cổng đám mây nhận được. Thao tác có thể bao gồm chuyển đổi giao thức (ví dụ: Chuyển 
đổi dữ liệu truyền phát nhị phân sang JSON), kết hợp dữ liệu các điểm và hơn thế nữa.

+ Hệ thống học máy cho phép các hệ thống học hỏi từ dữ liệu và kinh nghiệm, sau đó đề xuất 
và thực hiện hành động mà không cần lập trình rõ ràng. Các tình huống như dự đoán bảo trì được 
kích hoạt thông qua học máy.

+ Hệ thống quản lý người dùng cho phép đặc tả các khả năng khác nhau cho người dùng và 
nhóm thực hiện các hành động trên thiết bị (ví dụ: Lệnh và kiểm soát như nâng cấp chương trình 
cơ sở cho thiết bị) và khả năng cho người dùng trong các ứng dụng. Quản lý người dùng cũng đóng 
vai trò trong việc bảo mật đối với ứng dụng IoT.

+ Bảo mật là một khía cạnh quan trọng trong mỗi hệ thống con. Bảo vệ các giải pháp IoT yêu 
cầu là đảm bảo an toàn cho các thiết bị, kết nối giữa các thiết bị, thiết bị biên và đám mây, truy cập 
an toàn vào các giải pháp phụ trợ và bảo vệ dữ liệu an toàn trên đám mây trong quá trình xử lý và 
lưu trữ (mã hóa). Xem xét các giải pháp cung cấp được dịch vụ quản lý an toàn đối với giao tiếp hai 
chiều đáng tin cậy và an toàn giữa các thiết bị IoT và các dịch vụ khác như Học máy và Phân tích 
luồng thông qua sử dụng thông tin xác thực và truy cập bảo mật trên mỗi thiết bị điều khiển. Đối 
với các công nghệ lưu trữ, cần hỗ trợ khả năng mã hóa dữ liệu ấm và lạnh. Để quản lý người dùng, 
chẳng hạn như xác thực người dùng, ủy quyền giao diện, quản lý báo cáo, quản lý người dùng có 
quyền truy cập và kiểm tra các hoạt động ứng dụng có thể xem xét giải pháp Active Directory.

Ghi nhật ký và giám sát cho ứng dụng IoT là yếu tố quyết định, giúp đảm bảo hệ thống hoạt 
động trơn tru, phát hiện kịp thời và xử lý sự cố. Có thể xem xét các giải pháp thu thập và phân tích 
log tập trung, các giải pháp giám sát mạng hỗ trợ giám sát các thiết bị, máy chủ, dịch vụ theo giao 
thức TCP, UDP, ICMP, SNMP, hỗ trợ agent, hỗ trợ nhận diện các giao thức. Đối với công việc trên, 
các giải pháp thương mại và mã mở hiện nay đều có khả năng đáp ứng tốt.

+ Tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa (HA/DR) tập trung vào việc đảm bảo hệ thống IoT 
luôn khả dụng, ngay cả khi xảy ra vấn đề do thảm họa. Công nghệ được sử dụng trong các hệ thống 
con IoT cần hỗ trợ chuyển đổi dự phòng và liên vùng khác nhau. Đối với các ứng dụng IoT, điều này 
có thể dẫn đến việc yêu cầu lưu trữ các dịch vụ trùng lặp và sao chép dữ liệu ứng dụng giữa các khu 
vực (site, location) tùy thuộc vào thời gian ngừng hoạt động và mất dữ liệu chấp nhận được.

3.5. Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc

Kiến trúc tổng quan nền của nền tảng IoT được sử dụng để tham khảo và làm tham chiếu cho 
việc lựa chọn, đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc tài nguyên và Môi 
trường. Hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc cần đảm bảo các thành phần cơ bản về thu nhận, lưu 
trữ, trình diễn, chia sẻ dữ liệu quan trắc tới các hệ thống khai thác dữ liệu khác. Hệ thống thu nhận 
dữ liệu quan trắc được chia làm 2 thành phần:

- Phần mềm thu nhận dữ liệu quan trắc - PM-TN: Phần mềm thu nhận, lưu trữ dữ liệu quan 
trắc dạng timeseries, tích hợp khả năng tương tác ngược, khả năng tạo rule xử lý dữ liệu quan trắc. 
Phần mềm thu nhận được phát triển trên nền phần mềm mã mở Thingsboard. Nền tảng mở ngày 
hỗ trợ thu nhận dữ liệu của hàng triệu cảm biến (thông số thu nhận công bố là 1.8 triệu message/
phút), hỗ trợ mô hình triển khai microservices - dễ dàng trong mở rộng theo chiều ngang, hỗ trợ 
triển khai tại tổ chức và trên đám mây.

- Phần mềm khai thác dữ liệu quan trắc - PM-KT: Cung cấp tính năng truy vấn, trình bày dữ 
liệu quan trắc; Quản lý các điểm quan trắc, thông số quan trắc; Tạo dịch vụ chia sẻ dữ liệu quan 
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trắc; Quản lý, phân quyền người dùng,... Phần mềm được phát triển trên nền tảng .NET Core, 
Angular, React. Trên thực tế, có thể xây dựng nhiều phần mềm khai thác để đáp ứng nhu cầu khai 
thác dữ liệu quan trắc khác nhau của các lĩnh vực, đơn vị.
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TRUNG TÂM DỮ LIỆU

GATEWAYTHIẾT BỊ/HỆ 
THỐNG KHÁC

API / HTTP / FTP ...

MQTT / HTTP API

PHẦN MỀM THU NHẬN

PHẦN MỀM KHAI THÁC

Học máy/
Trí tuệ nhân tạo

Trình diễn, 
Báo cáo

Quy trình, 
nghiệp vụ Datawarehouse

Hình 4: Mô hình hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc

trong đó:
- Thiết bị
+ Thiết bị đo trực tiếp truyền số liệu về hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc. Truyền số liệu có 

thể thực hiện qua các giao thức MQTT hoặc HTTP qua API của hệ thống quan trắc, giao thức FTP.
+ Hoặc thiết bị đo truyền số liệu tới thiết bị IoT hub, sau đó thiết bị IoT hub truyền số liệu 

theo các giao thức IoT tới hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc.
+ Hoặc hệ thống quan trắc kết nối đến thiết bị đo qua API của thiết bị đo để lấy dữ liệu.
- PM - TN: Là phần mềm thu nhận, lưu trữ dữ liệu quan trắc và thực hiện các chức năng nêu 

ở phần trên. Bao gồm các thành phần:
+ Thu nhận, lưu trữ dữ liệu từ các thiết bị: Thông qua các giao thức IoT phổ biến như MQTT, 

CoAP, HTTP.
+ Quy tắc xử lý: Xử lý theo thời gian thực trên dữ liệu quan trắc thu nhận được. Việc xử lý 

bao gồm và không hạn chế các hành động như: Chuẩn hóa dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, chuyển dữ 
liệu đến các dịch vụ lưu trữ nội bộ hoặc trên đám mây,... Thành phần quy tắc xử lý bao gồm các 
quy tắc đã được định nghĩa sẵn và các quy tắc được người quản trị định nghĩa hoặc điều chỉnh dựa 
trên các quy tắc sẵn có.

+ Chia sẻ dữ liệu quan trắc: Cung cấp API cho ứng dụng khai thác.
- PM - KT: Kết nối để sử dụng dữ liệu của PM - TN thông qua API cung cấp bởi phần mềm 

thu nhận. Thực hiện các chức năng trình diễn dữ liệu (biểu đồ, bản đồ, thống kê trạng thái), cảnh 
báom, phân quyền người sử dụng, chia sẻ dữ liệu quan trắc dưới dạng dịch vụ, báo cáo thống kê,...



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo,
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

274

3.6. Kết quả thử nghiệm xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc dựa trên công 
nghệ IoT

a) Mô hình triển khai thử nghiệm

TTDL TRỤ SỞ BỘ

INTERNET

Máy chủ 1 Máy chủ 2

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN

CẢM BIẾN

Hình 5: Mô hình triển khai thử nghiệm hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc

trong đó:
- Máy chủ 01: Cài đặt các microservice của PM-TN. Các phần mềm cài đặt bao gồm:
+ Docker, Docker Compose;
+ Kafka image;
+ Thingsboard image;
+ PostgreSQL image;
- Máy chủ 02: Cài đặt các microservice của PM-KT. Các phần mềm cài đặt bao gồm:
+ Docker, Docker Compose;
+ ASP.NET Core 5 image;
+ Identity image;
+ Nginx image;
+ API gateway image;
+ PostgreSQL image.
b) Dữ liệu thử nghiệm
Nguồn dữ liệu thử nghiệm như sau:
- Nguồn 1 - Dữ liệu từ trạm quan trắc được quản lý bởi Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài 

nguyên nước.
+ Số lượng trạm: 03
+ Hình thức thu nhận: chủ động (hệ thống thu nhận khởi tạo kết nối đến nguồn dữ liệu thông 

qua HTTP API)
+ Các thông số quan trắc: Mực nước, nhiệt độ nước, các thông số hóa học (“na”, “k”, 

“ca2”, “mg2”, “fe3”, “fe2”, “al3”, “mn”, “nh4”, “cl”, “so4”, “hco3”, “co3”, “no2”, “hardness_
general”, “no3”, “po4”, “hardness_temporal”, “hardness_permanent”, “ph”, “eh”, “co2_free”, 
“co2_depend”, “co2_infiltrate”, “sio2”, “color”, “tds105”, “smell”, “tatse”, “water_temperature”, 
“cu”, “be”, “cd”, “pb”, “zn”, “as_”, “cr”, “se”, “hg”, “ni”, “i”, “cn”, “f”, “phenol”, “ddt”, “dde”, 
“lindan”, “bod”, “cod”, “v_do”, “nam”, “lienhe”, “ecoli”, “coliform”, “alpha”, “beta”).
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- Nguồn 2 - Dữ liệu từ các trạm quan trắc chất lượng không khí của PAMAIR

+ Số lượng trạm: 04.

+ Hình thức thu nhận: chủ động (hệ thống thu nhận khởi tạo kết nối đến nguồn dữ liệu thông 
qua HTTP API).

+ Các thông số quan trắc: nhiệt độ, độ ẩm, PM25, AQI.

- Nguồn 3 - Trạm quan trắc nước thử nghiệm (nhóm thực hiện tích hợp: cảm biến, gateway)

+ Số lượng trạm: 01.

+ Hình thức thu nhận: bị động (trạm quan trắc truyền số liệu quan trắc về hệ thống thu nhận).

+ Các thông số quan trắc: nhiệt độ, PH.

- Nguồn 4 - Trạm quan trắc giả lập

+ Số lượng trạm: 10.

+ Hình thức thu nhận: bị động (trạm quan trắc giả lập truyền số liệu quan trắc về hệ thống 
thu nhận).

+ Các thông số quan trắc: PH, mực nước, nồng độ Oxy, nồng độ Asen, tốc độ dòng chảy, 
NO2, nhiệt độ.

Bảng 1. Danh sách trạm quan trắc
STT Nguồn dữ liệu Mô tả

1
Dữ liệu từ Trung tâm Quy 
hoạch và Điều tra Tài nguyên 
nước Quốc gia

- Hình thức thu nhận: Bị động
- Số lượng trạm quan trắc thu nhận: 03 trạm

1.1 Trạm Q017050

- Loại trạm: Thủ công.
- Quan trắc: Nước dưới đất.
- Địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Tọa độ: 579364.04, 1097799.9.

1.2 Trạm Q027030

- Loại trạm: Bán tự động,
- Quan trắc: Nước dưới đất.
- Địa chỉ: Thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.
- Tọa độ: 585616, 1204224.

1.3 Trạm Q027030

- Loại trạm: Tự động
- Quan trắc: Nước dưới đất
- Địa chỉ: Xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
- Tọa độ: 466886.85, 1137063.86

2
Dữ liệu từ PAMAIR – đơn vị 
cung cấp giải pháp quan trắc 
chất lượng không khí

- Hình thức thu nhận: bị động
- Số lượng trạm quan trắc thu nhận: 04 trạm

2.1 Trạm tại FDS Tôn Thất 
Thuyết

- Loại trạm: Tự động.
- Quan trắc: Chất lượng không khí.
- Địa chỉ: FDS Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Tọa độ: 21.026053, 105.785088 

2.2 Trạm Trần Hưng Đạo, Hà 
Giang

- Loại trạm: Tự động.
- Quan trắc: Chất lượng không khí.
- Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Hà Giang.
- Tọa độ: 104.980346, 22.828934 
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2.3 Trạm tại Trường Mầm non 
Tuổi Thần Tiên, Lai Châu

- Loại trạm: Tự động.
- Quan trắc: Chất lượng không khí.
- Địa chỉ: Trường Mầm non Tuổi Thần Tiên, Lai Châu.
- Tọa độ: 103.4755419,22.3836786.
- Thông số quan trắc không khí: 

2.4
Trường THCS Lê Quý Đôn, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh

- Loại trạm: Tự động.
- Quan trắc: Chất lượng không khí.
- Địa chỉ: Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tọa độ: 10.779501, 106.69352.
- Thông số quan trắc không khí: 

3
Trạm quan trắc nước thử 
nghiệm (nhóm thực hiện tích 
hợp: Cảm biến, gateway)

- Hình thức thu nhận: Chủ động.
- Số lượng trạm quan trắc thu nhận: 01.

3.1 Trạm quan trắc di động - Loại trạm: Tự động.
- Địa chỉ: Thiết bị có thể di động.

4 Thiết bị quan trắc giả lập - Hình thức thu nhận: Chủ động.
- Số lượng trạm quan trắc thu nhận: 10.

c) Một số hình ảnh triển khai thử nghiệm hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc
 - Phần mềm thu nhận dữ liệu quan trắc
 + Dữ liệu quan trắc được thu nhận và lưu trữ tập trung tại phần mềm thu nhận (dữ liệu được 

lưu trữ vào cơ sở dữ liệu Cassandra).

Hình 6: Thu nhận dữ liệu (không khí)

Hình 7: Thu nhận dữ liệu (nước)
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- Phần mềm khai thác dữ liệu quan trắc 
+ Trình bày dữ liệu quan trắc của các trạm theo thời gian thực, hiển thị trên bản đồ;

Hình 8: Trình bày dữ liệu quan trắc (không khí)

+ Thống kê các thông số quan trắc theo biểu đồ, tích hợp với ngưỡng cảnh báo theo màu sắc 
và giá trị.

Hình 9: Thống kê, cảnh báo dựa trên dữ liệu thu nhận (không khí)

+ Trình bày dữ liệu quan trắc theo dạng bảng, hỗ trợ trích xuất dữ liệu sang định dạng json. 

Hình 10: Trích xuất dữ liệu quan trắc (không khí)
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3. Kết luận
Như vậy, việc xây dựng hệ thống thu nhận dữ liệu quan trắc ứng dụng công nghệ nền tảng 

Internet vạn vật IoT là xu thế tất yếu trong quá trình hoàn thiện và hiện đại hóa mạng lưới quan 
trắc tài nguyên và môi trường, đồng thời, góp phần vào việc thống nhất các quy định tiêu chuẩn 
truyền nhận dữ liệu quan trắc đối với ngành và các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan. Hệ thống 
thu nhận dữ liệu quan trắc ứng dụng công nghệ IoT sẽ giúp tập trung hóa trong việc thu nhận, quản 
lý và chia sẻ dữ liệu quan trắc, qua đó tăng cường công tác quản lý, giám sát, dự báo, ra quyết định 
của cấp quản lý. Dữ liệu quan trắc cũng có thể được chia sẻ tới cộng đồng (người dân, người làm 
công tác nghiên cứu,...) để thúc đẩy dữ liệu mở và các ứng dụng khai thác dữ liệu.
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PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI LĨNH VỰC 
ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH 

ĐẠI DỊCH COVID - 19
Đào Thị Phương Anh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Những năm gần đây, vấn đề “chuyển đổi số” (digital transformation) được giới thiệu và 

triển khai trong nhiều lĩnh vực, nhất là ở các ngành kinh tế, kinh doanh, dịch vụ. Trong giáo dục, 
khi đại dịch Covid - 19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế xã 
hội, học sinh, sinh viên không thể đến trường, chuyển đổi số mới thực sự trở thành một quá trình 
mà kết quả của nó có thể là một diện mạo giáo dục hoàn toàn mới, với phương thức, cách thức, 
phương pháp, kĩ thuật, công cụ và phương tiện mới,… Có thể thấy rằng, đại dịch Covid - 19 mang 
đến nhiều thách thức nhưng cũng là một yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cần phải thực 
hiện nhanh hơn. Trong nội dung báo cáo này, tác giả đưa ra phân tích, đánh giá tác động của việc 
thay đổi từ lớp học truyền thống sang hình thức trực tuyến, tính hiệu quả của lớp học online và tác 
động ảnh hưởng đến quá trình giảng dạy của giảng viên. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp 
sử dụng chuyển đổi số để giải quyết, nâng cao hiệu quả, giảm thiểu các tác động đến người học 
và giảng viên.

Từ khoá: Chuyển đổi số; Giáo dục; Covid - 19; Phương thức đào tạo; Học tập trực tuyến.
Abstract

Harnessing the power of digital transformation for higher education institutions in the context 
of the Covid - 19 pandemic

In recent years, the issue of “digital transformation” has been introduced and implemented 
in many fields, especially in the economic, business and service sectors. In education, when the 
Covid - 19 pandemic broke out on a global scale, halting all socio-economic activities, students 
could not go to school, digital transformation really became a process that its result can be a 
whole new face of education, with new methods, ways, methods, techniques, tools and media,… 
It can be seen that the Covid - 19 pandemic brings many challenges but also is a driving force 
behind the need for faster digital transformation. In this report, the author analyzes and evaluates 
the impact of changing from traditional classrooms to online forms, the effectiveness of virtual 
classrooms and the impact on the teaching process. of the lecturer. The author also proposes some 
solutions using digital transformation to solve, improve efficiency, and minimize the impact on 
learners and lecturers.

Keywords: Digital transformation; Education; The Covid - 19 pandemic; Learning modality; 
Online learning.

1. Giới thiệu

Đại dịch Covid - 19 mang những tác động tiêu cực đến giáo dục nhưng cũng có một số tác 
động tích cực. Với tác động toàn cầu, Covid - 19 ảnh hưởng đến toàn bộ các lĩnh vực đời sống 
- kinh tế, có thể nói, đây là một cuộc khủng hoảng tác động đến giáo dục. Nó ảnh hưởng đến 
toàn bộ trẻ em, thanh thiếu niên ở tất cả quốc gia trong việc tiếp cận giáo dục với chất lượng và 
an toàn. Xét ở góc độ tích cực, khái niệm đào tạo trực tuyến được phổ cập đến tất cả mọi người, 
tài nguyên học tập số hoá được sử dụng một cách tối đa. Chuyển đổi số trong giáo dục là sự tích 
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hợp công nghệ số vào các lĩnh vực giáo dục, mang lại cho người học sự thay đổi cơ bản cách 
thức hoạt động của họ.

Với việc học, Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang được đưa vào giảng dạy ngày 
càng rộng rãi. ICT ngày càng phát triển nhanh, thân thiện hơn và được sử dụng rộng rãi hơn trong các 
trường học, trong các thư viện, trung tâm, văn phòng và kể cả trong các gia đình. Khi ứng dụng vào 
công việc và học tập sẽ làm cho năng suất và hiệu suất học tập tăng cao là sức hút lớn đối với các nhà 
quản lý, hoạch định chính sách và cả người sử dụng. Kết quả của những điều này và những phát triển 
khác, kỹ năng học tập là trọng tâm của tất cả các lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, hiện nay nhu cầu của 
người học đang thay đổi để đáp ứng với những thay đổi lớn về kinh tế, xã hội, chính trị và công nghệ. 
Phương pháp học tập trên lớp đang có xu hướng giảm đi, người học đang cần những phương pháp 
học tập mới phù hợp với nhu cầu công việc và lối sống mới. Khi ứng dụng ICT làm tăng tính thích 
ứng, có thể học ở mọi nơi và tương tác trong mọi thời điểm, với các nguồn hỗ trợ đa dạng có tính phù 
hợp và có liên quan đến các nội dung học tập. Từ các dịch vụ học tập cho phép người học chuyển 
sang với vai trò, trách nhiệm mới, khi người học chuyển từ trạng thái phụ thuộc vào lớp học sang học 
tập độc lập. Việc giảng dạy đang thay đổi, từ cách thức do giáo viên hướng dẫn sang cách lấy người 
học làm trung tâm. Với việc lấy người học làm trung tâm sẽ làm cho việc học tập trở lên linh hoạt từ 
sự kết hợp của các kỹ năng học tập và cách thức học tập. Kể cả có sự vào cuộc của Chính phủ, ngành 
giáo dục, sinh viên và phụ huynh, việc triển khai dạy học từ xa vẫn gặp phải một số thách thức sau.

Có thể thấy rằng, dạy học trực tuyến bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông 
tin. Khi có số lượng lớn người sử dụng, hệ thống mạng có thể bị quá tải. Ngoài ra, những lỗi của 
hệ thống công nghệ có thể gây ra vấn đề phát sinh khó giải quyết. Ở những vùng sâu, vùng xa khi 
hệ thống mạng chưa được bao phủ, sẽ gây ra sự bất bình đẳng trong giáo dục. Thứ hai, việc sử 
dụng các công cụ trong giảng dạy trực tuyến vẫn chưa thực sự phổ biến. Các khoá học trực tuyến 
đang được coi là sự hỗ trợ, bổ sung tạm thời cho cách học truyền thống. Việc thay đổi từ cách học 
truyền thống là chính sang trực tuyến là chính sẽ gặp nhiều khó khăn. Thứ ba, học trực tuyến có 
thể ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Giảng viên bị miễn cưỡng khi phải sử dụng những công 
cụ và phương pháp mới - cái mà họ chưa có kinh nghiệm sử dụng. Quan điểm của giáo viên về sử 
dụng công nghệ có những bất đồng, cũng như mức độ sẵn sàng để học hỏi từ các nguồn giảng dạy 
trực tuyến. Thứ tư, khi việc dạy và học được thực hiện ở nhà, cả giảng viên và người học đều bị 
hạn chế về giao tiếp. Ví dụ, môi trường học tập ở nhà không thuận lợi cho việc học tập, như tiếng 
ồn, các công việc nhà và các vấn đề khác gây xao nhãng, làm cho các người học khó có thể tập 
trung để hoàn thành việc học tập của mình. Giảng viên có thể không đủ không gian để hướng dẫn 
cho việc học trực tuyến, các vấn đề làm xao nhãng cũng làm giảm hiệu quả của việc giảng dạy. Và 
còn sự không tương thích về phần cứng hệ thống và chất lượng kết nối mạng cũng làm ảnh hưởng 
đến việc dạy và học. Thứ năm, phương pháp giảng dạy và phương pháp sư phạm nào hiệu quả cho 
việc giảng dạy trực tuyến vẫn đang là vấn đề được tranh luận. Việc chuyển đổi từ giảng dạy trực 
tiếp truyền thống sang dạy học trực tuyến vẫn đang có sự sao chép lại về cách thức giảng dạy kể 
cả ở giảng viên và sinh viên. Cần phải có thêm các nghiên cứu để tính toán xác định các đặc điểm 
có thể kết hợp của giáo dục trực tuyến vào việc dạy và học trực tuyến hàng ngày [1].

Trong nội dung báo cáo này, tác giả muốn thảo luận về những thách thức trong phương thức 
học tập, công cụ công nghệ khác nhau có thể thực hiện việc chuyển đổi số.

2. Những thách thức trong sự thay đổi mô hình giáo dục
Trong đợt bùng phát của đại dịch Covid - 19, Chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng một 

chính sách cấp bách với yêu cầu “Các lớp học tạm dừng nhưng việc học tập vẫn tiếp tục” để tiếp 
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tục triển khai việc giảng dạy do các trường học bị đóng cửa để ngăn chặn việc lây lan của vi rút 
[2]. Tuy nhiên, đã xảy ra những tranh cãi đến việc dạy gì? Dạy như thế nào? Khối lượng dạy và 
học như thế nào? Môi trường giáo dục ra sao và sự công bằng trong giáo dục có đạt được không. 
Các chính sách đưa ra sẽ gặp các khó khăn do các yếu tố như: Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 
dễ bị ảnh hưởng, kinh nghiệm giảng dạy của các giảng viên khi dạy trực tuyến, sự khác nhau về 
kiến thức, môi trường dạy và học tại nhà,…

Ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 đã làm thay đổi cách tiếp cận của các lớp học truyền thống 
sang học tập từ xa, học tập trực tuyến. Để có thể thực hiện được mục tiêu bình thường mới, các quốc 
gia trên thế giới đã ưu tiên để sử dụng những công nghệ hỗ trợ cho đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến.

Tác động của đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến giáo dục là chủ đề trong nội dung báo cáo 
này. Đại dịch đã tạo ra một xu hướng thay đổi đột ngột từ giáo dục trực tiếp sang giáo dục trực 
tuyến và cách các nhà giáo dục thích ứng với môi trường toàn cầu hiện nay thông qua các hình 
thức trực tuyến. Nó làm cho các đơn vị triển khai giảng dạy trải qua một giai đoạn với nhiều thách 
thức và khó khăn để đáp ứng với hoàn cảnh mới. Trước đại dịch Covid - 19, các trường đại học ít 
dạy học thông qua các lớp học trực tuyến, khi đại dịch Covid - 19 xảy ra, làm thay đổi cách tiếp 
cận đối với dạy và học trực tuyến. Khi chuyển đổi sang giảng dạy trực tuyến, rất nhiều trường đã 
đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả cho việc giảng dạy. Ví dụ, Đại học giao thông Bắc 
Kinh giới thiệu 3 sáng kiến để chuyển đổi số: (a) Giúp các Khoa sử dụng công cụ MOOC để thu 
thập thông tin về việc giảng dạy trực tuyến qua các trang Web nổi tiếng, sau đó đã cung cấp cho 
giảng viên tại một cơ sở của trường để thực hiện; (b) Nền tảng để phục vụ điều tra và thử nghiệm 
các chức năng: Giảng dạy trực tuyến, họp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu, tương tác trực tuyến được 
thực hiện thử nghiệm thông qua mạng xã hội Wechat, với mục tiêu tạo ra nhiều lựa chọn về các 
giải pháp dự phòng cho việc giảng dạy trực tuyến; (c) Lập kế hoạch trước - Một tuần trước khi bắt 
đầu giảng dạy trực tuyến, các kế hoạch và nền tảng dự kiến được sử dụng trong các khoá học được 
xem xét và đánh giá cho bốn tuần đầu tiên [3].

Việc kết nối Internet không phải ở đâu cũng có nên việc chuyển đổi từ môi trường lớp học 
trực tiếp sang lớp học trực tuyến sẽ gặp những khó khăn. Vấn đề về hiệu quả đạt được của các lớp 
học trực tuyến vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm trong giáo dục. Tình trạng khẩn cấp về dịch 
ảnh hưởng đến sức khoẻ dẫn đến việc giãn cách, nhà trường phải đóng cửa, việc giáo dục phải 
chuyển đổi sang hình thức trực tuyến [4]. Đối diện với vấn đề này, giảng viên cần phải thích ứng 
nhanh chóng với các phương pháp giảng dạy hiện đại, không còn bó buộc, do đó làm cho người 
giảng viên khi mới thực hiện gặp nhiều căng thẳng.

Với tính lây nhiễm nhanh trong cộng đồng, dịch Covid - 19 gây ra hàng loạt biến động trên 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, kinh tế. Chính phủ các nước đã đưa ra những chính 
sách khẩn cấp, các cơ sở giáo dục bị đóng cửa, việc học được thực hiện trực tuyến thông qua việc 
sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Theo một nghiên cứu [5], cứ trong 10.000 giảng viên 
thì có 92,8 % giáo viên cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do việc gò bó của đào tạo trực 
tuyến. Vấn đề giảng viên gặp phải không phải là các vấn đề hành chính, các yêu cầu, làm việc 
từ xa,… mà là các vấn đề về phương tiện công nghệ. Cơ sở hạ tầng công nghệ còn chưa đáp ứng 
được, giảng viên chưa được chuẩn bị tốt, thiếu một số kiến thức, môi trường tại nhà là những vấn 
đề gây trở ngại. Qua vấn đề này có thể thấy, việc đào tạo giáo viên thông qua các tài liệu hướng 
dẫn để giải quyết các vấn đề đặc thù, phát sinh trong giảng dạy là rất cần thiết [6].

Đại dịch Covid - 19 cũng có tác động tích cực trong việc đưa học tập tới những trải nghiệm 
mới nhưng cũng đưa đến một số vấn đề tiêu cực. Đầu tiên, việc cung cấp dịch vụ internet là vấn đề 
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quan trọng nhất. Thứ hai, vấn đề kết nối internet không ổn định và các lỗi đường truyền. Một vấn 
đề khác là sự thiếu kiểm soát, sẽ làm ảnh hưởng đến giảng viên và sinh viên.

Vấn đề đánh giá người học, công cụ để kiểm soát người học đang gặp nhiều vấn đề. Giảng 
viên đánh giá trực tiếp người học qua lớp học nhập vai và cung cấp các kiến thức còn thiếu. Thông 
qua lớp học ảo và các hình thức tương tác trực tuyến rất khó để giảng viên có thể so sánh và đo 
lường việc học của sinh viên. Sinh viên khó có thể thiết lập được việc học trong các hoàn cảnh cụ 
thể. Điều này có thể được thực hiện khi trao đổi trực tiếp với giảng viên trong môi trường lớp học 
thực tế. Tóm lại, có thể thấy rằng cuộc khủng khoảng do đại dịch Covid - 19 tác động xấu đến giáo 
dục nhưng cũng mở ra nhiều cánh cửa mới cho người học. Một mặt, các cơ sở giáo dục phải đóng 
cửa do giãn cách, sinh viên không có những liên hệ trực tiếp được với nhà trường nhưng cũng thúc 
đẩy sinh viên tự tìm hiểu, chủ động sử dụng các nguồn học liệu trên mạng. Nó cũng thúc đẩy nhận 
thức của các bậc phụ huynh về giá trị của các phương pháp mới trong giáo dục, thông qua các hệ 
thống hỗ trợ kết nối giữa người học và giảng viên.

3. Phương thức học tập linh hoạt
Đã có nhiều phương thức học tập mới được đề xuất để bắt kịp với sự thay đổi dưới tác động 

của đại dịch Covid - 19. Phương pháp học tập linh hoạt (Flexible learning) có tính khả thi và có 
nhiều phương pháp để đáp ứng. Trong học tập linh hoạt có bốn thành phần chính: bước thực hiện, 
địa điểm, quá trình và sản phẩm. Hình dưới đây cho ta rõ về cấu trúc của học tập linh hoạt [2]. 
Điều quan trọng cần lưu ý là giảng viên có các lựa chọn về việc chọn bước thực hiện do giảng viên 
hướng dẫn hoặc sinh viên lựa chọn. Địa điểm là ở tại nhà hoặc từ xa, quá trình là mô đun hoặc mô 
phỏng và sản phẩm có thể là truyền thống hoặc phi truyền thống. Sự kết hợp của nhiều cách tiếp 
cận sẽ là tốt hơn. Điều quan trọng là phải có kế hoạch tốt và lịch trình tốt về điều hành lớp học bằng 
nhiều phương thức khác nhau.

Hình 1: Cấu trúc mô hình học tập linh hoạt
Trong nghiên cứu này, tác giả muốn tập trung vào phương pháp học tập từ xa. Có hai phương 

thức học tập từ xa, học tập linh hoạt có liên hệ (wired flexible learning) và học tập linh hoạt không 
có liên hệ (non - wired flexible learning). Có một số lựa chọn để việc học tập phù hợp, linh hoạt 
như: Học quản lý máy tính (CML); đào tạo hỗ trợ máy tính (CAI); học trực tuyến đồng bộ; học 
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trực tuyến không đồng bộ; học trực tuyến cố định; học điện tử thích nghi; học điện tử tuyến tính; 
học trực tuyến tương tác; học trực tuyến các nhân và học trực tuyến hợp tác. Các tùy chọn học tập 
không biến đổi bao gồm: Học giao tiếp; học dựa trên dự án; học qua radio; học qua truyền hình, bộ 
dụng cụ học tập theo yêu cầu, tạp chí định kỳ phát hành đặc biệt và “siêu thị” khóa học,…

Học tập linh hoạt có nhiều dạng lớp và giao diện, nó có các mức độ tiếp cận khác nhau về 
địa điểm, thời gian, tốc độ, nội dung và phương pháp học tập. Mục tiêu chính là tăng cơ hội và 
lựa chọn cho người học, kiểm soát quá trình học tập đối với các phương thức học tập và phương 
thức tương tác. Nó khuyến khích người học bằng cách đưa ra nhiều lựa chọn hơn. Học tập linh 
hoạt mang đến cho giảng viên nhiều lựa chọn trong các lĩnh vực khác nhau. Các loại tài liệu và sự 
tương tác: Việc phát triển chương trình giảng dạy sẽ yêu cầu giáo viên lựa chọn các nguồn tài liệu 
liên quan và cách thức để truyền đạt cho người học.

Nội dung và cấu trúc: Nội dung chương trình cần được chuẩn bị và tổ chức tốt theo cách đáp 
ứng nhu cầu người học.

Tốc độ: Cần lựa chọn tốc độ học tập phù hợp, tránh gây choáng ngợp cho người học.
Tương tác giữa những người học, giảng viên và người học: Đây là vấn đề rất quan trọng, cần 

lưu ý trong quá trình thiết kế. Các chương trình học tốt là giữa người học và giảng viên có giao 
tiếp và tương tác với nhau.

Những loại công cụ học tập điện tử được sử dụng: Giảng viên nên lựa chọn phương tiện, nội 
dung, công cụ phù hợp với người học.

Tốc độ tự học của người học: Giảng viên có thể cho phép người học không đồng đều với 
nhau, điều này giúp người học thực hiện một cách độc lập và hướng dẫn người học theo định 
hướng của giảng viên.

Ràng buộc: Thời gian truy cập, không gian, nguồn tài nguyên và kinh nghiệm là bị ràng 
buộc.

Các khía cạnh khác nhau của học tập linh hoạt được thảo luận dưới đây một cách riêng lẻ, 
chúng được tích hợp, cân bằng để mang lại hiệu quả trong học tập. Tuỳ vào ngữ cảnh, sự phù hợp 
của người học và các yêu cầu cụ thể, những khía cạnh này được sử dụng để thúc đẩy việc học và 
đạt được mục tiêu cốt lõi.

Theo báo cáo gần đây tại Australia [7] đã mô tả những thay đổi về xã hội, kinh tế, công nghệ 
và nhân khẩu học đã ảnh hưởng đến giáo dục đại học của Australia như thế nào. Tác động của cuộc 
cách mạng thông tin và truyền thông cùng với sự phát triển về khả năng tính toán và tốc độ Internet 
là một yếu tố làm nên thay đổi. Điều này làm thay đổi một cách tự nhiên nhu cầu của người học và 
cơ hội học tập. Nhu cầu giáo dục ngày càng phát triển, các cơ sở giáo dục đại học coi đây là một 
phương thức thuận lợi để tiếp cận học tập một cách linh hoạt và chuyển đổi dần sang học tập điện 
tử hoá. Mặc dù E-learning được coi là làm tăng hiệu quả cho giảng viên, nhưng cách thức tiếp cận 
của các cơ sở giáo dục là khác nhau. Cho dù đây là một vấn đề được các trường đại học ở Australia 
và các nước phát triển dễ chấp thuận nhưng vấn đề về cơ cấu, chiến lược, nhân lực, hỗ trợ sinh 
viên, kinh phí,… là khác nhau giữa trường với trường. Có rất nhiều các trường có tổ chức tốt, áp 
dụng tốt, phương pháp giảng dạy tốt, học liệu tốt [8].

Xác định môi trường học tập linh hoạt là một bước quan trọng để khép kín trong vòng tròn 
giáo dục. Cần xác định toàn diện các đặc điểm hiệu quả của môi trường giáo dục linh hoạt, điều 
này quan trọng cho việc xác định các ảnh hưởng. Có công trình nghiên cứu [9] đề xuất phương 
pháp xác định các tác động của môi trường học tập trực tuyến được áp dụng cho môi trường học 
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tập linh hoạt. Cấu trúc là một bảng đánh giá được phát triển theo ba lĩnh vực để đánh giá chất lượng 
giáo dục, các công cụ và chiến lược phát triển [10].

4. Giải pháp cho giáo dục hiện tại

Trong tình hình đại dịch vẫn còn nhiều phức tạp, việc tới trường để quay lại học tập bình 
thường còn gặp nhiều vấn đề chưa thể giải quyết, học tập trực tuyến vẫn đang là giải pháp phù hợp 
nhất cho giáo dục hiện nay. Việc chuyển đổi sang đào tạo trực tuyến muốn đảm bảo được tính hiệu 
quả cần phải thực hiện được một số vấn đề cơ bản sau: 

•	Phòng học ảo
Có rất nhiều ưu điểm của lớp học ảo, nhà trường có thể giải quyết cho các vấn đề như số 

lượng sinh viên quá đông, bài giảng không tốt, số lượng tham gia ít, giúp sinh viên mạnh dạn hơn 
khi tham gia các lớp học từ xa. Đào tạo từ xa sẽ khuyến khích người học tham gia học tập mà theo 
cách truyền thống khó thực hiện được. Như những người bận rộn nhiều công việc khó có thể tham 
gia vào một giờ học cố định, những người ở những nơi khác nhau có thể tham gia cùng một trung 
tâm để học mà trên thực tế họ khó có thể đến tham gia trên thực tế. Các nội dung hướng dẫn trực 
tuyến, hội nghị trực tuyến, môi trường học tập tương tác và các công cụ quản lý khoá học là một 
số trong nhiều mặt tích cực mà học tập trực tuyến mang lại. Tất cả những nguồn tài nguyên này sẽ 
làm cho việc học tập trở lên hiệu quả cho người học tham gia.

•	Phần mềm quản lý khoá học
Hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho các học liệu được cung cấp bởi các phần mềm như: 

Moodle, Blackboard Learn, A Tutor,… Mục đích của các nền tảng này để phục vụ cho lớp học ảo. 
Học liệu và đánh giá được đưa ra bởi giảng viên, người học sẽ nghiên cứu, làm các bài kiểm tra 
và là các thành viên nhóm thảo luận. Các lớp học trực tuyến giúp giảm chi phí xây dựng, sách và 
cũng như các học liệu vật lý khác cũng được giảm bớt. Điều này khuyến khích người học tiếp cận 
giáo dục mà khó có thể tiếp cận với giáo dục truyền thống. Ngoài ra, không gian học tập trên phần 
mềm quản lý khoá học cho phép sinh viên dễ dàng kết nối với các học liệu mà thông thường khó có 
thể thực hiện. Người học có thể xây dựng trải nghiệm về học tập bằng cách lựa chọn các học liệu 
để đọc hoặc xem. Điều này cho phép sinh viên học theo cách của mình một cách tốt nhất. Ví dụ, 
có thể học tập thông qua xem các video hoặc đọc tài liệu, sinh viên cũng có thể tham khảo nhiều 
học liệu nhiều lần nếu cần [8].

Với phần mềm chương trình như này cũng sẽ giúp tăng tốc độ học cho những nội dung cần 
học. Sự không tập trung, mục tiêu không cần thiết hoặc thảo luận trong bài giảng có thể làm gián 
đoạn khi học tập trong lớp học trực tiếp. Khi học online đây không phải là vấn đề, sau mỗi bài 
giảng, người học có thể kiểm tra lại để chắc chắn mọi người đang cùng một bài học. Các bài đánh 
giá cũng được quản lý dễ dàng, chấm điểm tự động và có kết quả ngay lập tức. Điều này cho phép 
người học và giảng viên có ý kiến ngay về cách học và phương pháp giảng dạy.

•	Trách nhiệm trong học tập
Trong học tập trực tuyến người học sẽ chịu trách nhiệm về học tập nhiều hơn giảng viên. 

Điều này sẽ là thách thức cho người học đã quen với phương pháp giáo dục thông thường khi họ 
phải chủ động quản lý thời gian và tính tự giác học tập. Việc học có thể thực hiện ở bất kỳ đâu trên 
môi trường trực tuyến, điều này cho phép người học chủ động thời gian tham gia học tập. Người 
học phải tải các học liệu và giữ để đọc, do đó cần phải có động lực để tham gia lớp học và làm các 
bài tập đánh giá. Thảo luận là một phần thiết yếu của học trực tuyến. Người học phải dành thời 
gian để tham gia các sự kiện này, trao đổi với người cùng học khi cần giúp đỡ về nội dung khoá 
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học. Người học cũng phải học các kỹ năng giao tiếp và khả năng học tập độc lập. Việc học tập có 
thể thực hiện tại nhà sẽ không đồng nghĩa với việc học tập sẽ dễ dàng hơn.

•	Tương lai của học trực tuyến
Học tập trực tuyến đang ngày càng phát triển khi ngày càng có nhiều sinh viên lựa chọn 

phương thức đào tạo này. Xu hướng này giúp người học giảm chi phí, có nhiều lựa chọn cho khoá 
học. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có những hoài nghi về tính hiệu quả của phương thức học tập 
này. Việc đào tạo giảng viên về sử dụng các công cụ trực tuyến để sử dụng thuần thục trong giảng 
dạy là vấn đề khó khăn phải giải quyết. Giảng viên cần được hướng dẫn các phương pháp tích hợp 
công nghệ trên nền tảng Internet để thu hút sinh viên tham gia học tập và nâng cao hiệu quả giảng 
dạy [11]. Nói chung giảng dạy trên nền tảng trực tuyến là bước tiến trong giáo dục vì nó cung cấp 
đa dạng hơn cho người học và người học dễ dàng chủ động trong học tập.

5. Kết luận

Đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của kinh tế xã hội bao gồm cả hệ thống giáo 
dục. Có nhiều lựa chọn của các cơ sở giáo dục để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ giáo dục chất 
lượng nhưng cũng có nhiều thách thức như khả năng kết nối còn kém, khả năng sử dụng công cụ 
kỹ thuật trực tuyến còn hạn chế. Về mặt tiêu cực, sẽ gây bất lợi cho người học ở những nơi không 
có điều kiện kết nối internet hoặc truy cập còn hạn chế, sẽ là khó khăn để lựa chọn phương thức 
học tập thay thế. Dù có chuyển đổi phương thức học tập mới là gì thì đại dịch Covid - 19 cũng 
đã phá vỡ mô hình giáo dục hiện tại và bắt buộc phải điều chỉnh phương thức học tập theo bình 
thường mới. Tóm lại, cuộc khủng khoảng do đại dịch hiện nay gây ra tác động tiêu cực đến lĩnh 
vực giáo dục nhưng cũng mở ra cơ hội học tập mới cho người học. Mặc dù các trường học phải 
đóng cửa, sự tương tác trực tiếp bị hạn chế, nhưng nó giúp cho người học phải tiếp cận với những 
công cụ kỹ thuật để thực hiện học tập. Ngoài ra, nó cũng làm cho các bậc phụ huynh nhận thức 
nhiều hơn trong việc áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo bằng cách sử dụng các nền tảng 
trực tuyến để tương tác với giảng viên. Các nguồn học liệu được xây dựng nhiều hơn và được số 
hoá, các hệ thống quản lý học tập được sử dụng (LMS), các cuộc họp trực tuyến thông qua các nền 
tảng như Google Meet, Zoom, Microsoft Teams là những lựa chọn hữu ích. Chuyển đổi số là chìa 
khoá để việc học tập và giáo dục vẫn được tiếp tục dù cho người học ở nhà mình.
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XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI 
PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ KHU VỰC 

HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN
Trần Hồng Hạnh1, Nguyễn Minh Thuận2

1Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu

Tóm tắt
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và là tài sản quan trọng của Quốc gia. Cơ sở dữ 

liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, 
dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Nghiên cứu này với mục đích xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý tài nguyên 
đất tại khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Các phương pháp tổng hợp, phân tích, điều tra 
và khảo sát thực địa đã được áp dụng trong nghiên cứu này. Kết quả các cơ sở dữ liệu hợp phần 
đã được xây dựng và được tổng hợp trên phần mềm VBDlis online. Nghiên cứu này sẽ rất hữu ích 
cho các nhà quản lý trong việc hoạch định chính sách, quy hoạch sử dụng đất một cách hiệu quả. 

Từ khóa: Cơ sở dữ liệu đất đai; Giải pháp; Đại Từ; Thái Nguyên.
Abstract

Building the land database and proposing some solutions to improve the efficiency of the use 
and management in Dai Tu district, Thai Nguyen province

Land is a valuable resource and an important property of a nation. Land database is a 
collection of structured information of cadastral data, land use planning data, land price data, 
statistical data, and land inventory. It is arranged and organized for accessing, using, managing, 
and regularly updating by electronic means. The Dai Tu district of the Thai Nguyen province 
mainly develops agriculture and forestry, and has many difficulties. Besides, the system of land 
management is still not synchronized. This study aims to build a land database in the experimental 
area and to propose some solutions in order to improve the efficiency of the use and management. 
The results of this study will be very useful for managers to make policies and land use planning 
effectively.

Keywords: Land database; Solutions; Dai Tu; Thai Nguyen.

1. Mở đầu

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện cần cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. 
Ở nước ta, khi còn nhiều người sống nhờ vào nông nghiệp thì đất đai càng trở thành nguồn lực 
quan trọng, góp vai trò to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quản lý và sử dụng 
hợp lý, đúng với các quy luật tự nhiên thì đây là nguồn tài nguyên vô hạn cho ta ngày càng nhiều 
của cải, vật chất và các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Ngược lại, nếu sử dụng không hợp lý, trái 
với các quy luật tự nhiên thì nguồn tài nguyên đất đai sẽ ngày một cạn kiệt bởi các hiện tượng như: 
xói mòn, đất bạc màu,… và hầu như không có khả năng phục hồi.

Muốn phát huy tác dụng của nguồn lực đất đai, ngoài việc bảo vệ quỹ đất của Quốc gia, còn 
phải quản lý đất đai hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất sao cho vừa bảo đảm được lợi ích trước 
mắt, vừa tạo điều kiện sử dụng đất hiệu quả lâu dài để phát triển bền vững đất nước. Đất đai có vai 
trò quan trọng như vậy nên việc hoàn thiện chế độ sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai luôn được 
Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm.
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Cơ sở dữ liệu đất đai (CSDL) do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức xây dựng 
gồm cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất và cơ sở dữ liệu giá đất. Nó được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản 
lý và cập nhật thường xuyên bằng phương tiện điện tử. Thực tế, ở trên thế giới cũng có rất nhiều 
nghiên cứu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, họ tập trung vào CSDL thực phủ và sử dụng đất bằng 
các phương pháp khác nhau. Wang Ling và nnk. (2007) đã thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu sử 
dụng đất dựa trên GIS [6]. Benjamin Beaumont và nnk. (2019) đã tiến hành quá trình tham vấn xây 
dựng cơ sở dữ liệu thực phủ và sử dụng đất cho vùng Walloon [1]. 

Ở Việt Nam, cũng đã có nhiều nghiên cứu về đất đai, ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau. 
Võ Quang Minh và nnk. (2004) nghiên cứu công tác quản lý và sử dụng đất như vấn đề quản lý 
thông tin đất đai [5]. Huỳnh Văn Chương và nnk. (2010) nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục 
vụ công tác đánh giá đất và quy hoạch sử dụng đất tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế [2]. Nguyễn 
Thế Công và nnk. (2020) đã nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai khu 
vực tỉnh Đồng Tháp [3]. Trương Đỗ Thùy Linh và nnk. (2021) nghiên cứu thiết kế mô hình cơ sở 
dữ liệu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có đề cập đến yếu tố tham vấn cộng đồng tại thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu [4]. 

Thái Nguyên cũng nằm trong tình hình chung của cả nước. Hiện nay, các số liệu điều tra 
cơ bản, các loại bản đồ, sổ sách, liên quan đến tài nguyên đất còn chưa được thống nhất, lưu trữ 
cồng kềnh, tra cứu thông tin khó khăn, làm cho công tác quản lý đất đai của địa phương gặp nhiều 
vướng mắc và ít có hiệu quả. Nền kinh tế của huyện Đại Từ chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. 
Các ngành sản xuất khác chậm phát triển. Trong mấy năm gần đây, thực hiện chủ trương, chính 
sách đổi mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tỉnh Thái 
Nguyên đã xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sản xuất theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá với định hướng chung là phát triển nông - lâm - công nghiệp - thương mại dịch vụ, du lịch và 
xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. 

Vì vậy, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả khai thác và quản lý của khu vực thực nghiệm sẽ có ý nghĩa cấp thiết cao. Đây sẽ là nội dung 
quan trọng giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch và quy hoạch sử 
dụng đất nhằm khai thác quỹ đất hiện có ngày càng có hiệu quả, phục vụ ổn định chính trị, phát 
triển kinh tế là việc làm cần thiết trong tình hình hiện nay.

2. Các phân hệ của CSDL đất đai và đặc điểm khu vực nghiên cứu

2.1. Các phân hệ của CSDL đất đai

Phân hệ thứ nhất là CSDL địa chính. Các bước sử dụng trong quy trình bao gồm: Công tác 
chuẩn bị; Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; Xây 
dựng dữ liệu không gian đất đai nền; Xây dựng dữ liệu không gian địa chính; Quét giấy tờ pháp 
lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính; Hoàn thiện dữ liệu địa chính; Kiểm tra, 
nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính; Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống; Xây dựng siêu dữ liệu 
địa chính.

Phân hệ thứ hai là CSDL thống kê, kiểm kê. Quy trình bao gồm các bước sau: Công tác chuẩn 
bị; Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; Xây dựng dữ 
liệu không gian kiểm kê đất đai; Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính 
thống kê, kiểm kê đất đai; Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai; Chuẩn bị tài liệu 
phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu; Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê; Kiểm tra tổng 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37087913655
http://journal.hcmuaf.edu.vn/docgia/tacgia-500/baibao-831/doi-hcmuaf.jsi.2021.032.html
http://journal.hcmuaf.edu.vn/docgia/tacgia-500/baibao-831/doi-hcmuaf.jsi.2021.032.html
http://journal.hcmuaf.edu.vn/docgia/tacgia-500/baibao-831/doi-hcmuaf.jsi.2021.032.html
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thể và tích hợp dữ liệu vào hệ thống; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.
Phân hệ thứ ba là CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các bước tiến hành trong quy 

trình gồm: Công tác chuẩn bị; Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp 
tài liệu, dữ liệu; Xây dựng dữ liệu không gian; Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dụng dữ 
liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Đối soát hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; Chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, nghiệm thu; Đóng gói giao nộp CSDL 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Kiểm tra tổng thể CSDL Quy hoạch, kế hoạch và tích hợp vào 
hệ thống; Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch.

Phân hệ thứ tư là CSDL giá đất. Quy trình gồm: Công tác chuẩn bị; Thu thập tài liệu, dữ liệu; 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; Dữ liệu không gian giá đất; Quét giấy tờ 
pháp lý và xử lý tệp tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; Đối soát, hoàn thiện dữ liệu giá đất; 
Chuẩn bị tài liệu phục vụ giám sát, kiểm tra, nghiệm thu; Đóng gói giao nộp CSDL giá đất; Kiểm 
tra tổng thể CSDL giá đất và tích hợp vào hệ thống; Xây dựng siêu dữ liệu giá đất.

Phương pháp phân tích và tổng hợp, điều tra và khảo sát thực địa, ứng dụng các phần mềm 
chuyên ngành được sử dụng trong nghiên cứu. Phương pháp phân tích và tổng hợp để tìm hiểu về 
cơ sở khoa học và pháp lý của các hạ tầng cơ sở dữ liệu đất đai, so sánh tình hình quản lý đất đai ở 
trong và ngoài nước. Phương pháp điều tra khảo sát thực tế để thu thập, đối soát thông tin về thực 
trạng của các thành phần cơ sở dữ liệu đất đai, điều tra giá đất,... Phương pháp ứng dụng các phần 
mềm chuyên ngành phục vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu hợp phần. 

Các phần mềm sử dụng trong nghiên cứu khá đa dạng. Đối với CSDL địa chính, phần mềm 
Microstation, kết hợp Gcadas, Lisedior để biên tập chuẩn hóa đối tượng không gian. Sau đó, xuất 
dữ liệu không gian ra GML. Thuộc tính được nhập trên phần mềm Excel. Khâu đóng gói CSDL địa 
chính bằng phần mềm Vilis (bao gồm không gian, thuộc tính và hồ sơ quét). Cuối cùng là chuyển 
đổi dữ liệu từ Vilis sang VBDlis theo quy định. Đối với các phân hệ còn lai, chủ yếu xây dựng trên 
VBDlis online. Riêng phần không gian có thể kết hợp chuẩn hóa chuẩn bị đầu vào từ Microstation, 
Gcadas.

2.2. Đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của khu vực nghiên cứu

Hình 1: Khu vực thực nghiệm thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
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2.2.1. Vị trí địa lý
Đại Từ là một huyện miền núi nằm về phía Tây - Tây Bắc của tỉnh Thái Nguyên (Hình 1), 

cách thành phố Thái Nguyên 25 km theo Quốc lộ 3 và Quốc lộ 37, nằm trong tọa độ từ 21030’ đến 
21050’ độ vĩ Bắc, từ 105032’ đến 105042’ độ kinh Đông. Tổng diện tích tự nhiên theo địa giới hành 
chính là 56.902,9 ha, gồm 30 đơn vị hành chính, trong đó có 2 thị trấn và 28 xã.

Huyện Đại Từ có vị trí địa lý tiếp giáp với các đơn vị sau: Phía Đông giáp với huyện Phú Lư ơng 
và thành phố Thái Nguyên; Phía Tây giáp với tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc; Phía Nam giáp 
với huyện Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên; Phía Bắc giáp với huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

2.2.2. Điều kiện tự nhiên
Địa hình của huyện Đại Từ t ương đối phức tạp, hướng chủ đạo của địa hình dốc dần từ 

hướng Tây Bắc xuống Đông Nam, địa hình mang đặc trư ng vùng núi trung du, đ ược phân thành 
03 vùng t ương đối rõ nét. Vùng 1 là vùng địa hình của dãy núi Tam Đảo chạy theo hướng Tây Bắc 
xuống Đông Nam. Vùng 2 nằm về phía Đông và Đông Bắc của huyện. Vùng 3 là vùng thung lũng 
hẹp, nhỏ, song song với dãy núi Tam Đảo, vùng chịu ảnh h ưởng của gió mùa Đông Nam và dòng 
địa hình ở phía Đông dãy núi Tam Đảo.

Đại Từ là huyện miền núi, mặc dù địa hình phức tạp như ng điều kiện khí hậu khá đồng nhất, 
nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm khí hậu đư ợc chia thành hai mùa rõ rệt. Mùa Đông từ 
tháng 11 năm trước đến tháng 03 năm sau, mùa này thời tiết lạnh,… Mùa Hè từ tháng 4 đến tháng 
10, nhiệt độ cao, lượng mư a lớn, th ường gây ngập úng ở nhiều nơi trên địa bàn huyện, ảnh hư ởng 
lớn đến sản xuất của bà con nông dân, mùa Hè thường có gió Đông Nam. 

Nhiệt độ trung bình trong năm 22 0C. Số giờ nắng trong năm dao động từ 1.400 - 1700 giờ 
đ ược phân bố t ương đối đồng đều cho các tháng trong năm. Lư ợng mưa trung bình trong năm 
1.800 mm/năm. Độ ẩm trung bình theo tháng biến thiên từ 78 - 86 %, cao nhất vào tháng 6, 7 và 8 
thấp nhất vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm. 

Sông Công chảy từ địa phận huyện Định Hóa theo h ướng Bắc Nam với chiều dài chảy qua 
địa phận huyện Đại Từ là 24 km. Hồ Núi Cốc nằm trên địa phận huyện Đại Từ với diện tích là 769 
ha, là nơi cung cấp nư ớc cho thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công và các huyện lân cận như  
huyện Phổ Yên, huyện Phú Bình và một số xã trong huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Hiện trạng mạng lưới giao thông khá đa dạng. Đường Quốc lộ 37 chạy qua trung tâm huyện 
với chiều dài 32 km. Đường Tỉnh lộ 263, 264, 270, 261 có tổng chiều dài khoảng 60 km. Đường 
huyện có 14 tuyến với tổng chiều dài 111,2 km. Đường xã và đường thôn xóm có 462,3 km.

2.2.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
Trên địa bàn huyện diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao. Điều đó càng khẳng 

định rằng phát triển kinh tế của huyện vẫn lấy phát triển nông nghiệp là trọng tâm. Diện tích đất 
này đã được lãnh đạo UBND huyện giao đất cho người dân sử dụng ổn định từ nhiều năm nay, 
các công đoạn sản xuất nông nghiệp được áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản 
xuất, từ đó nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm, từng bước công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông thôn. 

Khu vực huyện Đại Từ có 30 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó có 2 thị trấn (thị trấn Hùng 
Sơn và thị trấn Quân Chu) và 28 đơn vị hành chính cấp xã. Dân số của huyện Đại Từ tính đến năm 
2019 là 172.289 ngư ời, 49.364 hộ, đ ược phân bố tại 30 xã, thị trấn, gồm 8 dân tộc anh em đang 
sinh sống như : Tày, Nùng, Dao, Kinh, Sán chay, Sán Dìu, Hoa, Ngái,... chiếm 16,21% dân số cả 
tỉnh Thái Nguyên, mật độ dân số bình quân là 300,5 ng ười/km². 
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3. Kết quả xây dựng CSDL và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả

3.1. Kết quả xây dựng CSDL đất đai khu vực huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Sau khi tiến hành các bước theo quy trình đã mô tả tại Phần 2.1.1, các kết quả thu được chi 

tiết, bao gồm: Vị trí thửa đất được định vị trong không gian đất đai nền (Hình 2); Các kết quả cơ 
sở dữ liệu địa chính (Hình 3); Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (Hình 4); Cơ sở dữ liệu quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Hình 5); Cơ sở dữ liệu giá đất (Hình 6) của khu vực thực nghiệm. 
Các công tác chuẩn bị, thu thập tài liệu, rà soát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu, quét giấy tờ, đối 
soát và đánh giá chất lượng sản phẩm đều được thực hiện đầy đủ và chi tiết từng bước một đối với 
từng hợp phần trong CSDL đất đai. 

Hình 2: Vị trí thửa đất được định vị trong không gian đất đai nền

Hình 3: Kết quả cơ sở dữ liệu địa chính khu vực thực nghiệm
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Hình 4: Kết quả cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai khu vực thực nghiệm

Hình 5: Kết quả cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Hình 6: Kết quả cơ sở dữ liệu giá đất
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Tất cả các sản phẩm nghiên cứu xây dựng CSDL đất đai bao gồm bốn hợp phần ở trên đều 
đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm. Đối với CSDL địa chính, 
CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và CSDL giá đất đều đáp ứng đầy đủ các tài liệu, dữ liệu 
đầu vào và hoàn toàn có thể vận hành, khai thác sử dụng luôn. 

Cụ thể là, chất lượng dữ liệu địa chính được xác định cho từng thửa đất và đồng nhất thông 
tin giữa dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính với hồ sơ địa chính. Chất lượng 
dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không gian quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất với dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Chất lượng dữ liệu giá 
đất được xác định cho từng thửa đất, thống nhất với giá đất theo quy định của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền. Chất lượng dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai đồng nhất thông tin giữa dữ liệu không 
gian thống kê, kiểm kê đất đai với dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai.

Việc trình bày dữ liệu thuộc tính đất đai đều được thực hiện theo quy định của pháp luật đất 
đai về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ 
sơ địa chính, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thống kê, kiểm kê đất đai.

Việc trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai và siêu dữ liệu đất đai đều chuẩn định dạng dữ liệu sử 
dụng trong trao đổi, phân phối dữ liệu đất đai được áp dụng theo ngôn ngữ định dạng địa lý GML, 
chuẩn định dạng siêu dữ liệu theo ngôn ngữ định dạng mở rộng XML. Dữ liệu đất đai và siêu dữ 
liệu đất đai được trao đổi, phân phối dưới dạng tệp dữ liệu thông qua các thiết bị lưu trữ dữ liệu và 
các dịch vụ truyền dữ liệu.

Ngoài ra, với đặc điểm khí hậu, thời tiết như  vậy, trong quy hoạch sử dụng đất của huyện, 
cần lợi dụng chế độ nhiệt, độ ẩm để bố trí mùa vụ, cây trồng, nhất là hệ thống cây trồng trên đất 
đồi núi có độ dốc lớn để hạn chế rửa trôi, xói mòn trong mùa mư a và chú ý các công trình kiên cố, 
tránh các khu vực thư ờng xảy ra ngập úng, sạt lở đất.

Với vị trí địa lý và giao thông như  vậy, huyện Đại Từ có điều kiện thuận lợi để giao l ưu với 
các huyện lân cận và có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo hướng 
đẩy mạnh phát triển du lịch, thư ơng mại, công nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển nhanh công nghiệp 
thì các khu đô thị, các khu dân cư nông thôn mới phải đư ợc quy hoạch hợp lý, sát với thực tế của 
địa phư ơng, nếu không sẽ gây ra tình trạng sử dụng đất một cách bừa bãi, làm giảm đất nông 
nghiệp, gây lãng phí đất. Quy hoạch sử dụng đất đai của huyện phải gắn kết với tất cả các đặc điểm 
trên, như  vậy mới đáp ứng đ ược yêu cầu quản lý đất đai theo quy định của pháp luật và phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện.

3.2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý CSDL đất đai

Một số giải pháp đề xuất sau đây nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý CSDL đất đai 
tại khu vực nghiên cứu nói riêng và toàn quốc nói chung:

- Cần hoạch định một chiến lược có tầm nhìn lâu dài về hạ tầng dữ liệu đất đai, làm nền tảng 
để triển khai những giải pháp cụ thể;

- Xây dựng và phát triển một hệ thống dịch vụ về thông tin đất đai theo định hướng thị 
trường;

- Xây dựng một lộ trình cụ thể, có tính khả thi về thời gian, kinh phí, nhân lực để có thể thực 
thi hiệu quả trong thực tế;

- Thay đổi chính sách đầu tư xây dựng CSDL đất đai từ đầu tư dàn trải, đôi khi mang tính 
nhỏ giọt hiện nay thành hướng đầu tư tập trung, mang tính dứt điểm;
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- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đa ngành, nguồn nhân lực của hạ tầng dữ liệu đất đai 
không chỉ nắm vững kiến thức về quản lý đất đai mà còn hiểu biết về công nghệ thông tin hạ tầng 
đô thị và nông thôn, quản lý đô thị,...;

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin một cách đồng bộ, không chỉ cho ngành Quản lý đất 
đai mà cần đầu tư và phát triển toàn bộ hệ thống hành chính;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần rà soát, xây dựng, bổ sung hoàn thiện các 
quy chế vận hành, khai thác, cập nhật, chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương. Đồng thời, xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai, CSDL địa chính; CSDL thống kê, 
kiểm kê đất đai; CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và CSDL giá đất tại địa phương. Đầu tư 
bổ sung, duy trì kết nối, vận hành hệ thống thông tin đất đai trong nội bộ tỉnh để quản lý, vận hành, 
khai thác, cập nhật CSDL đất đai và kết nối, chia sẻ với các Sở, ngành phục vụ chính quyền điện 
tử, đô thị thông minh tại địa phương;

- Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển công nghệ, nghiên cứu bổ sung công nghệ mới 
như chuỗi, khối (Blockchain) trong giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai; Ứng dụng chuẩn giao tiếp 
mở giữa các cổng thông tin, thiết lập nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, 
CSDL quản lý đất đai theo công nghệ tiên tiến thế giới; Ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn (Big data) 
trong thu thập, phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý; Nghiên cứu cung cấp dữ liệu 
mở cho cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển các ứng dụng phục vụ người dân;

- Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật hệ thống; giải pháp quản lý và chia sẻ dữ liệu 
từ CSDL đất đai;

- Giải pháp về xây dựng CSDL sẽ xây dựng mới CSDL đất đai theo quy trình lồng ghép đối 
với những nơi thực hiện đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Chuẩn hóa, chuyển 
đổi CSDL địa chính vào hệ thống và xây dựng bổ sung các CSDL thành phần (CSDL quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, CSDL giá đất và CSDL thống kê, kiểm kê) đối với các địa bàn đã xây dựng 
CSDL địa chính trước đây;

- Cần tổng hợp dữ liệu địa chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dữ liệu 
có liên quan đến đất đai do các Bộ, ngành cung cấp; CSDL thống kê, kiểm kê đất đai của cả nước; 
CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp Quốc gia; CSDL về khung giá đất, theo từng vùng; giá 
đất thuộc khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết nối, chia sẻ CSDL 
đất đai phục vụ triển khai chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử và với các CSDL Quốc gia khác; 
Đầu tư bổ sung, nâng cấp, duy trì vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia,...

Đến nay, lĩnh vực đất đai được xem là một trong những lĩnh vực có nạn tham nhũng nhiều 
nhất. Mặt khác, các vụ tranh chấp hay kiện tụng liên quan đến việc sử dụng đất chiếm tới 70-80 % 
các vụ việc đưa ra xét xử tại Tòa án hay giải quyết hành chính tại Việt Nam. Trước tình hình này, 
chúng ta cần phải nhanh chóng đầu tư cho công tác quản lý đất đai để đảm bảo tính hiệu quả và 
minh bạch. Một hệ thống quản lý đất đai hiện đại sẽ góp phần giảm thiểu đáng kể nạn tham nhũng, 
nạn lãng phí tài nguyên đất và đầu cơ bất động sản, giải quyết một cách hiệu quả các tranh chấp 
đất đai và bảo vệ quyền sử dụng đất, một điều kiện quan trọng đảm bảo cho phát triển và đầu tư. 

Một hệ thống như vậy sẽ mang lại một công cụ thích hợp cho quản lý môi trường nhờ làm 
chủ được các quy hoạch lãnh thổ. Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai cũng sẽ tạo nên một bước 
tiến đáng kể hướng đến mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử của công cuộc cải cách hành chính. 
Hơn nữa, hệ thống quản lý đất đai hiện đại sẽ cho phép tăng thêm nguồn thu tài chính từ đất (tiền 
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sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất và phí) đóng góp cho ngân sách địa phương cũng như 
ngân sách Nhà nước.

Khi các giải pháp được thực hiện hiệu quả, dự kiến việc thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đất 
đai và các dữ liệu liên quan hoàn toàn trên môi trường mạng, là tiền đề triển khai chính quyền điện 
tử và đô thị thông minh. Ngoài ra, quá trình giải quyết thủ tục hành chính và thông tin đất đai sẽ 
có sự công khai, minh bạch, góp phần tăng nguồn thu, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp, làm tăng lòng tin của người dân đối với chính quyền, tăng sự tín nhiệm của nhà đầu 
tư trong và ngoài nước. Từ đó, từng bước xây dựng chính quyền liêm chính, đảm bảo công bằng 
cho người dân và mọi thành phần trong xã hội.

4. Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng được cơ sở dữ liệu đất đai, bao gồm các hợp phần là cơ sở dữ liệu 
địa chính, cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
và cơ sở dữ liệu giá đất tại khu vực thực nghiệm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, một cách hệ 
thống và đồng bộ, đạt độ chính xác theo yêu cầu. Ngoài ra, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu đất đai cũng đã được đề xuất cho địa phương.

Nghiên cứu sẽ rất hữu ích cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, quy hoạch sử 
dụng đất một cách hiệu quả và khoa học. Tác giả kiến nghị việc xây dựng cơ sở đất đai cần được 
tiếp tục tiến hành thực nghiệm ở nhiều địa phương với các đặc điểm địa lý, kinh tế - xã hội khác 
nhau, có thể áp dụng với các phương pháp và các công nghệ đa dạng khác.

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn về việc tạo điều kiện nghiên cứu tại khu vực 
thực nghiệm của Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ.
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SO SÁNH ĐỘ CHÍNH XÁC DỊ THƯỜNG ĐỘ CAO MÔ HÌNH 
TRỌNG TRƯỜNG  TRÁI ĐẤT SGG - UGM - 2 VÀ EGM 2008 

KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM
Bùi Thị Hồng Thắm1, Trịnh Thị Hoài Thu1 
Ngô Thị Mến Thương1, Dương Hoàng Hải2

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
2Công ty TNHH Đo đạc bản đồ và Tư vấn dịch vụ đất đai SLT

Tóm tắt
Theo thời gian, mô hình trọng trường Trái đất được công bố có độ phân giải và độ chính xác 

ngày càng hoàn thiện. Để có thể sử dụng mô hình nào đó trong thực tiễn thì cần phải biết được 
độ chính xác của mô hình đó. SGG - UGM - 2 là mô hình trọng trường Trái đất mới nhất hiện nay 
được công bố vào năm 2020. Trong nghiên cứu này, độ chính xác dị thường độ cao mô hình SGG 
- UGM - 2 được so sánh với mô hình EGM2008 - mô hình hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Việt 
Nam - dựa trên số liệu của các điểm GPS/thủy chuẩn nhà nước tại khu vực miền Bắc Việt Nam. 
Theo phương pháp tuyệt đối và tương đối, dị thường độ cao mô hình SGG - UGM - 2 có độ chính 
xác cao hơn so với mô hình EGM 2008 với thứ tự từ thấp đến cao tại các vùng nghiên cứu lần lượt 
là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, đồng bằng Sông Hồng. Giá trị sai số trung phương hiệu độ cao trên 
1 km tại vùng đồng bằng Sông Hồng giảm từ 3,2 cm (EGM 2008) còn 2,5 cm (SGG - UGM - 2). 
Nghiên cứu mang tính chất định lượng này là nguồn dữ liệu quan trọng cho việc sử dụng mô hình 
SGG - UGM - 2 tại khu vực miền Bắc Việt Nam trong việc xây dựng mô hình geoid độ chính xác 
cao hay hoàn thiện hệ độ cao quốc gia tại Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình trọng trường Trái đất; Geoid; Đánh giá độ chính xác; GPS/thủy chuẩn.
Abstract

Compare the accuracy of height anomaly of the Earth gravitational model SGG - UGM - 2 
and EGM 2008 in the North of Vietnam

Over time, the published earth gravitational model has improved resolution and accuracy. 
To be able to use a model in practice, it is necessary to know the accuracy of that model. SGG - 
UGM - 2 is the latest model of earth’s gravity to be published in 2020. In this study, the accuracy 
of the height anomaly of the SGG - UGM - 2 model is compared with that of the EGM 2008 model 
- the model is widely used in Vietnam - based on the data of GPS/levelling points in the North of 
Vietnam. According to the absolute and relative methods, the accuracy of the elevation anomaly of 
the SGG - UGM - 2 model is higher than that of the EGM 2008 model. The order from low accuracy 
to high accuracy in the study areas is the Northwest, the Northeast, and the Red River Delta, 
respectively. The mean square error of altitude over 1 km in the Red River Delta decreased from 
3.2 cm (EGM 2008) to 2.5 cm (SGG - UGM - 2). This quantitative study is an important source of 
data for using the SGG - UGM - 2 model in the North of Vietnam in the problems of building geoid 
models with high accuracy or modernizing the national elevation system in Vietnam.

Keywords: Earth Gravitational Model (EGM); Geoid; Evaluation, GPS/leveling.

1. Đặt vấn đề

Mô hình trọng trường Trái đất (Earth Gravitational Model - EGM) là mô hình địa thế năng 
của Trái đất được sử dụng là geoid tham chiếu trong hệ thống trắc địa thế giới. Về cơ bản, dữ liệu 
mô hình trọng trường Trái đất được cung cấp ở hai định dạng: (1) Dạng chuỗi hệ số bằng số điều 
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hòa cầu xác định mô hình; (2) Dạng độ cao geoid của mỗi điểm có tọa độ với độ phân giải nhất 
định [11].

Kể từ khi được công bố cho đến nay, các mô hình trọng trường Trái đất có độ chính xác, độ 
phân giải của mô hình ngày càng được nâng cao. Mô hình EGM 84 có số bậc n và hạng m của các 
hệ số điều hòa cầu là 180, EGM 96 với n = m = 360, EGM 2008 với n = m = 2.160 và mở rộng 
đến n = 2.190, GAO 2012 với n = m = 360, GECO với n = m = 2.190, XGM 2019e_2190 với n = 
m = 2.190…

Mô hình trọng trường Trái Đất SGG - UGM - 2 là mô hình mới nhất của thế giới được công 
bố vào năm 2020. Mô hình này được xây dựng dựa trên số liệu của mô hình trọng trường Trái đất 
EGM 2008 (Earth Gravitational Model 2008) cùng với dữ liệu đo cao vệ tinh và dữ liệu trọng lực 
của vệ tinh GOCE (Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer), GRACE (Gravity 
Recovery and Climate Experiment). 

Như vậy theo trực quan có thể thấy, mô hình SGG - UGM - 2 có độ chính xác tốt hơn mô 
hình EGM 2008. Tuy nhiên, để có thể khẳng định điều này với phạm vi thuộc lãnh thổ Việt Nam thì 
cần có các nghiên cứu mà kết quả của nó thể hiện bằng những con số mang tính chất định lượng.

Thực tế cho thấy, tại Việt Nam hiện nay chưa có công trình khoa học công bố nào đánh giá 
về độ chính xác dị thường độ cao mô hình SGG - UGM - 2. Bên cạnh đó, mô hình trọng trường 
Trái đất thường được sử dụng trong các tính toán xử lý số liệu trắc địa tại nước ta hiện nay là 
EGM 2008. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này, độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 sẽ được 
so sánh với giá trị tương ứng của mô hình EGM 2008 trên khía cạnh giá trị dị thường độ cao tại 
khu vực miền Bắc Việt Nam. Số liệu được lựa chọn làm số liệu gốc là giá trị dị thường độ cao 
của các điểm GPS/thủy chuẩn Nhà nước hạng I, II và III. Trên cơ sở lý thuyết, phương pháp 
nghiên cứu chặt chẽ cùng với số liệu gốc, số liệu mô hình trọng trường Trái đất đáng tin cậy, 
việc so sánh độ chính xác dị thường độ cao mô hình SGG - UGM - 2 và mô hình EGM 2008 là 
hoàn toàn khả thi.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Cơ sở khoa học của mô hình trọng trường Trái đất

Trái đất là một vật khối hấp dẫn nên có thể tạo ra lực hấp dẫn. Bên cạnh đó, Trái đất tự quay 
quanh mình nên nó cũng tạo ra một lực gọi là lực li tâm. Tổng hợp của lực hấp dẫn và lực li tâm 
chính là trọng lực.

Từ nền tảng cơ bản của kiến thức trường véc tơ và trường thế đã chứng minh được lực hấp 
dẫn, lực li tâm và trọng lực là các véc tơ có thế và là thế đơn trị. Tương ứng với lực hấp dẫn có thế 
hấp dẫn V, tương ứng với lực li tâm có thế li tâm Q và hợp của hai thế này gọi là thế trọng trường 
thực W. Thế trọng trường thực được xác định theo công thức sau:

QôVW +=
 
=

 
( )

∫∫∫
ô

dô
r

cb,a,ä
f

 
+

 





 +

ω 2y2x
2

2
(1)

trong đó:
(x, y, z) là tọa độ của điểm xét M;
(a, b, c) là tọa độ của chất điểm;
( )cb,a,ä là mật độ vật chất khối;

r là khoảng cách giữa hai chất điểm.
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Theo lý thuyết thế và hàm số cầu, thế W được xác định bằng tích phân ba lớp. Theo lý thuyết 
về triển khai hàm số vào chuỗi hàm số cầu thì tích phân ba lớp này có thể triển khai thành một 
chuỗi gồm nhiều số hạng.

Bài toán nghiên cứu về thế thường được giải theo phương pháp chọn thử. Theo đó, các số 
hạng đầu tiên trong chuỗi triển khai của W được gọi là thành phần gần đúng của W hay còn gọi 
là thế chuẩn U. Như vậy, sự khác biệt giữa thế trọng trường thực W và thế trọng trường chuẩn U 
chính là thành phần bậc cao của W. Sự khác biệt này được gọi là thế nhiễu T:

T = W - U (2)
trong đó W và U đều chứa phần hấp dẫn và phần ly tâm. Phần thế li tâm chứa trong W và U 

giống hệt nhau. Về bản chất vật lý, T là hiệu số giữa lực hút của Trái đất và lực hút của ellipsoid 
chuẩn, do đó nó có thể được biểu thị dưới dạng một dạng khai triển theo điều hòa vào chuỗi hàm 
số cầu bên ngoài khối lượng của Trái đất [6]:

)(cosP)msinYmcosC(T nm
0n

n

0m
nmnm j∑ ∑ l+ld=

∞

= =
(3)

trong đó:
(r, j, l) là tọa độ cực trong không gian ba chiều;

nmCd  và nmS  là các hệ số điều hoà cầu; 
)(cosPnm j  là các đa thức Legendre liên hợp được chuẩn hóa đầy đủ.

Trong công thức (2), số hạng bậc 0 xác định sự chênh lệch khối lượng giữa Trái đất và 
ellipsoid tham chiếu, số hạng bậc nhất thể hiện sự tách biệt giữa tâm của ellipsoid tham chiếu và 
tâm của Trái đất. Nếu điểm gốc của hệ tọa độ, tức là tâm của ellipsoid tham chiếu, trùng với tâm 
của Trái đất và khối lượng của ellipsoid tham chiếu được coi là bằng khối lượng của Trái đất, khi 
đó các số hạng bậc 0 và bậc nhất của hàm điều hòa cầu thế năng T sẽ bằng 0 và do đó phương trình 
(2) có thể được viết dưới dạng như sau:

(4)

Như vậy, thế nhiễu T được xác định bằng hàm thể hiện ở biểu thức (3), trong đó G là hằng 
số hấp dẫn của Trái đất, M là khối lượng của Trái đất.

Do khó quan trắc dữ liệu trọng lực liên tục trên toàn bộ bề mặt Trái đất do vậy mô hình trọng 
trường Trái đất thường được biểu thị dưới dạng một tập hợp các hệ số điều hòa cầu hữu hạn có bậc 
n hạng m.

2.2. Cơ sở lý thuyết xác định dị thường độ cao theo mô hình trọng trường Trái Đất

Về mặt hình học, tương ứng với thế chuẩn U sẽ có mặt ellipsoid chuẩn. Trên cơ sở vận dụng 
phương pháp Laplace hoặc phương pháp Stokes sẽ chọn ra được ellipsoid với kích thước, hình 
dạng xác định.

Thế trọng trường thực đặc trưng cho mặt đất thực, còn thế trọng trường chuẩn đặc trưng cho 
bề mặt gần với bề mặt Trái đất thực đó là mặt ellipsoid. Tương ứng với thế trọng trường chuẩn ta 
xác định được bề mặt ellipsoid với 4 tham số đặc trưng sau:

- Tham số đặc trưng cho hình dạng, kích thước Trái đất:
+ Bán trục lớn của ellipxoid: a.
+ Hệ số điều hoà đới bậc 2 ký hiệu là J2 được xác đinh bởi công thức:
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trong đó:
- fM/)a(q 32ϖ= ;
- f là hằng số hấp dẫn;
- ω  là tốc độ góc của Trái đất.
Gọi khoảng cách giữa mặt geoid và mặt ellipsoid đã được chọn làm mặt chuẩn là độ cao 

geoid N; Khoảng cách giữa mặt quasigeoid và mặt ellipsoid đã được chọn làm mặt chuẩn là dị 
thường độ cao z. Giá trị N và z có thể coi là tương đương nhau. Giá trị này được xác định thông 
qua sự khác biệt giữa các thế trọng trường tương ứng của chúng là thế thực và thế chuẩn. Để xác 
định mối liên hệ giữa độ cao geoid và thế nhiễu ta áp dụng định lý do nhà toán học Đức Bruns với 
công thức như sau:

Hình 1: Khoảng cách giữa mặt geoid và mặt ellipsoid

γ
=z

T
(6)

Trong công thức (6), γ  là trọng lực chuẩn tương ứng với thế chuẩn U.
Định lý Bruns cho thấy, bất kỳ một sự nhiễu nào cũng làm cho các mặt đẳng thế tương ứng bị 

chuyển dịch đi những khoảng nhất định. Nếu T > 0 tức là thế ban đầu được làm mạnh lên thì N > 0 
tức là mặt geoid bị đẩy dịch ra so với trước (với trường hợp Trái đất thì geoid sẽ cao hơn ellipsoid 
chuẩn). Nếu T < 0 thì xảy ra điều ngược lại.

Để xác định dị thường độ cao z cần phải xác định thế nhiễu T của trọng trường. Công thức 
(4) cho phép xác định thế nhiễu của trọng trường qua các hệ số điều hòa triển khai thế trọng trường 
vào chuỗi hàm số cầu. Các hệ số điều hoà được xác định bằng phương pháp giải tích thông qua các 
giá trị dị thường trọng lực trung bình hóa theo các ô chuẩn có kích thước được xác định và thông 
qua kết quả khảo sát nhiễu của vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái đất. Do khó có được dữ liệu trọng 
lực liên tục trên toàn bộ bề mặt Trái đất, mô hình trọng trường Trái Đất thường được biểu thị dưới 
dạng một tập hợp các hệ số điều hòa cầu cầu hữu hạn có bậc n và hạng m [7].

2.3. Cơ sở lý thuyết đánh giá độ chính xác dị thường độ cao mô hình trọng trường Trái 
đất dựa trên số liệu GPS/thủy chuẩn

Việc đánh giá độ chính xác của mô hình trọng trường Trái đất được thực hiện theo phương 
pháp tuyệt đối và phương pháp tương đối [8]. 

- Phương pháp tuyệt đối là phương pháp đánh giá hiệu số chênh dị thường độ cao của điểm 
GPS/thủy chuẩn và dị thường độ cao tương ứng của nó được xác định từ mô hình trọng trường 
Trái đất [9]. 

- Phương pháp tương đối là phương pháp đánh giá mối tương quan hiệu số chênh dị thường 
độ cao của điểm xét với giá trị tương ứng của các điểm xung quanh điểm xét trong khoảng cách 
nhất định [10]. 
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Cơ sở lý thuyết của 2 phương pháp được trình bày cụ thể như sau:
a. Phương pháp tuyệt đối
Gọi dị thường độ cao của điểm GPS/thủy chuẩn là z. Giá trị này được xác định theo công 

thức sau:

iii hH −=z (7)
trong đó, i là điểm GPS/thủy chuẩn thứ i.
Gọi độ lệch dị thường độ cao của điểm GPS/thủy chuẩn là Dz. Giá trị này là hiệu của dị 

thường độ cao theo mô hình và dị thường độ cao của điểm GPS - thủy chuẩn theo công thức:

domhi z−z=zD (8)
Giá trị trung bình độ lêch dị thường độ cao ký hiệu là tbzD  tính theo công thức:

∑ zD=zD
=

n

1i
itb n/ (9)

trong đó n là số lượng điểm GPS - thủy chuẩn.
Trị trung bình của trị tuyệt đối độ lêch dị thường độ cao ký hiệu là tb

zD  được tính theo 
công thức:

∑ zD=zD
=

n

1i
itb

n/ (10)

Độ chính xác mô hình được thể hiện qua các thông số:
- Độ lệch trung phương của dị thường độ cao (ký hiệu là M) theo công thức [1]:

[ ] q/M zDzD±= (11)

trong đó q là số điểm GPS - thủy chuẩn tham gia đánh giá độ chính xác mô hình.
- Sai số trung phương theo công thức:

[ ] )1q/(''m −zDzD±= (12)

trong đó:

tbi
'
i z−z=zD (13)

b. Phương pháp tương đối
Phương pháp đánh giá tương đối sử dụng hiệu độ cao dị thường độ cao zD . Hiệu độ cao trắc 

địa HD  và hiệu độ cao thủy chuẩn hD có mối quan hêệ với nhau theo công thức sau [4, 5]:

iHh zD−D=D (14)

 Gọi ijHD  là hiệu độ cao trắc địa, ijhD  là hiệu độ cao thủy chuẩn và ijzD  là hiệu dị thường 
độ cao xác định từ mô hình trọng trường toàn cầu giữa hai điểm giữa 2 điểm song trùng i và j. Độ 
lệch dị thường độ cao giữa 2 điểm i và j được xác định theo công thức:

ijijijij hH zD−D−D=dD (15)

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của ijdD  đó là sai số do đo GPS, sai số đo thủy chuẩn 
hình học và sai số của mô hình Quasigeoid.

Gọi q là số lượng cặp điểm GPS/thủy chuẩn song trùng dùng để đánh giá độ chính xác, ijS
là khoảng cách giữa các cặp điểm khảo sát. Sai số trung phương (tổng hợp) hiệu độ cao trên 1 km 
được tính theo công thức:
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[ ] q/Pmkm dd±= (16)

trong đó:

ijij S/1P = (17)

Khi thực hiện việc tính toán, số lượng cặp điểm song trùng dùng để khảo sát q không nên 
nhỏ hơn 20 [3].

3. Dữ liệu thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu

3.1. Dữ liệu thực nghiệm

Khu vực nghiên cứu là miền Bắc Việt Nam được thể hiện qua sơ đồ Hình 2. Nhận thấy, địa 
hình tại khu vực thực nghiệm không đồng đều vì vậy trong nghiên cứu này chúng tôi khu vực thực 
nghiệm thành 3 vùng đó là Tây Bắc Bộ (màu cam), Đông Bắc Bộ (màu xanh lơ) và đồng bằng 
Sông Hồng (màu xanh lam).

Hình 2: Khu vực miền Bắc Việt Nam

- Dữ liệu GPS/thủy chuẩn là dữ liệu đặc biệt trong nghiên cứu này, nó đóng vai trò là dữ liệu 
gốc để đánh giá độ chính xác của mô hình. Chính vì vậy, dữ liệu GPS/thủy chuẩn Nhà nước đã 
được tập hợp gồm 284 điểm phục vụ cho việc nghiên cứu, cụ thể như sau:

Bảng 1. Số lượng điểm GPS/thủy chuẩn Nhà nước sử dụng trong nghiên cứu

TT Khu vực Số lượng diểm GPS/thủy chuẩn
Hạng I Hạng II Hạng III

1 Tây Bắc Bộ 35 16 48
2 Đông Bắc Bộ 48 18 85
3 Đồng bằng Sông Hồng 20 11 3

Các điểm GPS/thủy chuẩn Nhà nước được thể hiện trên Hình 2 trong đó các điểm hạng I có 
màu đỏ, điểm hạng II có màu vàng, điểm hạng III có màu xanh.
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Bảng 2. Dữ liệu của các điểm GPS/thủy chuẩn Nhà nước
TT Tên điểm B0 L0 H (m) h (m) TT Tên điểm B0 L0 H (m) h (m)
1 I (BH - HN)13 21,8 104,8 5,527 34,930 … … … … … …

2 I (BH - HN)17 21,7 104,9 2,746 31,958 276 III (TH - HT) 14 21,8 104,3 1.402,179 1.430,970

3 I (BH - HN) 
4 - 1 22,1 104,5 32,883 62,851 277 III (TH - HT) 18 21,6 104,2 913,874 942,500

4 I (BH - HN) 8 22,0 104,6 30,422 60,175 278 III (TH - HT) 2 21,9 104,4 102,051 131,612

5 I (BH - HN) 
9 - 1 21,9 104,7 12,844 42,448 279 III (TH - HT) 20 21,5 104,0 219,180 249,002

6 I (BH - LS) 
6 - 1 22,3 104,5 82,787 112,992 280 III (TU - TL) 5 21,8 103,7 500,001 530,557

7 I (BH - LS) 9 22,4 104,5 138,781 169,114 281 III (TU - TL) 9 21,7 103,6 308,613 339,842

8 I (BH - TH) 
104 - 1 20,9 104,5 263,925 291,704 282 III (XT - NQ) 5 20,6 105,7 - 14,234 11,681

9 I (BH - TH) 
106 20,9 104,6 515,296 542,773 283 III (YL - HB) 11 20,8 105,3 49,498 76,360

10 I (BH - TH) 
11 22,4 103,9 341,341 372,236 284 III (YL - HB) 3 20,9 105,2 249,502 276,474

Dữ liệu dị thường độ cao của các điểm GPS/thủy chuẩn được khai thác từ mô hình trọng 
trường Trái đất SGG - UGM - 2 và EGM 2008 tại trang web của tổ chức Trung tâm quốc tế về 
mô hình Trái đất toàn cầu (International Centre for Global Earth Models - ICGEM) [6]. ICGEM 
là một trong năm dịch vụ được điều phối bởi Dịch vụ trường trọng lực quốc tế (International 
Gravity Field Service - IGFS) của Hiệp hội Trắc địa quốc tế (International Association of Geode-
sy - IAG).

Bảng 3. Dữ liệu dị thường độ cao của các điểm GPS/thủy chuẩn Nhà nước  
khai thác từ mô hình 

TT Tên điểm
mhz  (m)

TT Tên điểm
mhz  (m)

SGG - 
UGM - 2 EGM 2008 SGG - 

UGM - 2
EGM 
2008

1 I (BH - HN) 13 - 30,0297 - 29,8302 … … …

2 I (BH - HN) 17 - 29,8097 - 29,7139 276 III (TH - HT) 14 - 28,6547 - 28,4382

3 I (BH - HN) 4 - 1 - 30,6316 - 30,2520 277 III (TH - HT) 18 - 28,2623 - 28,1540

4 I (BH - HN) 8 - 30,3556 - 30,0167 278 III (TH - HT) 2 - 30,0180 - 29,7001

5 I (BH - HN) 9 - 1 - 30,2323 - 29,9352 279 III (TH - HT) 20 - 29,7887 - 29,7497

6 I (BH - LS) 6 - 1 - 30,8578 - 30,4795 280 III (TU - TL) 5 - 31,1334 - 30,8944

7 I (BH - LS) 9 - 30,6816 - 30,3371 281 III (TU-TL)9 -31,6436 -31,4775

8 I (BH - TH) 104 - 1 - 28,4178 - 28,8002 282 III (XT - NQ) 5 - 26,5484 - 26,8472

9 I (BH - TH) 106 - 27,9867 - 28,3640 283 III (YL - HB) 11 - 27,1524 - 27,5739

10 I (BH - TH) 11 - 31,6689 - 31,4034 284 III (YL - HB) 3 - 27,1330 - 27,5481
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3.2. Phương pháp nghiên cứu

Quá trình so sánh độ chính xác mô hình trọng trường Trái đất SGG - UGM - 2 và EGM 
2008 khu vực miền Bắc Việt Nam dựa trên số liệu GPS/thủy chuẩn được thực hiện như sau:

- Xác định dị thường độ cao của các điểm GPS/thủy chuẩn từ dữ liệu GPS/thủy chuẩn.

- Xác định dị thường độ cao của các điểm GPS/thủy chuẩn từ dữ liệu mô hình trọng trường 

Trái đất SGG - UGM - 2, EGM 2008.

- So sánh dị thường độ cao của các điểm GPS/thủy chuẩn được xác định từ mô hình trọng 

trường Trái đất với giá trị tương ứng được xác định từ dữ liệu GPS/thủy chuẩn.

- Xác định độ chính xác của mô hình thông qua các sai số.

- So sánh độ chính xác của mô hình SGG - UGM - 2 với mô hình EGM 2008.

4. Kết quả nghiên cứu

4.1. Kết quả nghiên cứu theo phương pháp tuyệt đối

Từ cơ sở lý thuyết trình bày tại Mục 2 và 3 ta tính được giá trị chênh dị thường độ cao của 

mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/thủy 

chuẩn Nhà nước tại khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và đồng bằng Sông Hồng. Các giá trị này 

được biểu thị ở các sơ đồ Hình 3, 4 và 5. Trong các sơ đồ này, các điểm màu đỏ thể hiện số chênh 

dị thường độ cao của mô hình SGG - UGM - 2 so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/

thủy chuẩn nhà nước, giá trị chênh này ký hiệu là 2UGMSGG −−zD ; điểm màu xanh dương thể hiện số 

chênh dị thường độ cao của mô hình EGM 2008 so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/

thủy chuẩn Nhà nước, giá trị chênh này ký hiệu là 2008EGMzD .

Hình 3: Sơ đồ biểu thị chênh dị thường độ cao của mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 

so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/thủy chuẩn nhà nước khu vực Tây Bắc Bộ
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Hình 4: Sơ đồ biểu thị chênh dị thường độ cao geoid mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 
so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/thủy chuẩn nhà nước khu vực Đông Bắc Bộ

Hình 5: Sơ đồ biểu thị chênh dị thường độ cao geoid mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 
so với dị thường độ cao đo đạc của các điểm GPS/thủy chuẩn nhà nước khu vực đồng bằng 

Sông Hồng

Bảng 4. Tổng hợp một số yếu tố đặc trưng cho độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 
2008 đánh giá theo phương pháp tuyệt đối

TT Nội dung
Tây Bắc Bộ Đông Bắc Bộ Đồng bằng Sông Hồng

SGG - 
UGM - 2 

EGM 
2008

SGG - 
UGM - 2 

EGM 
2008

SGG - 
UGM - 2 EGM 2008

1 Độ lệch trung bình dị 
thường độ cao Dztb (m) 0,382 0,354 0,441 0,432 0,637 0,986

2 Độ lệch trung phương của 
dị thường độ cao M (m)

0,490 0,512 0,483 0,531 0,646 0,997

3 Sai số trung phương m (m) 0,308 0,372 0,198 0,309 0,107 0,155
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Từ sơ đồ Hình 3 và 4 cho thấy, biên độ dao động của 2008EGMzD  lớn hơn so với biên độ dao 
động của 2UGMSGG −−zD . Mặc dù sự khác biệt không quá, điều lớn tuy nhiên nó đã cho thấy mô hình 
SGG - UGM - 2 có độ chụm tốt hơn mô hình EGM 2008 trên khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc 
Bộ của Việt Nam. Bên cạnh đó, điều này còn thể hiện rõ nét qua các yếu tố đặc trưng cho độ chính 
xác SGG - UGM - 2 và EGM 2008 được biểu thị tại Bảng 4, đó là giá trị độ lệch trung phương của 
dị thường độ cao và sai số trung phương của mô hình SGG - UGM - 2 nhỏ hơn các giá trị tương 
ứng của mô hình EGM 2008.

Từ sơ đồ Hình 5 cũng như các yếu tố đặc trương cho độ chính xác mô hình trọng trường 
Trái đất được thể hiện ở Bảng 5 cho thấy các giá trị của 2UGMSGG −−zD  gần giá trị 0 hơn so với 

2008EGMzD , giá trị M và m của mô hình SGG - UGM - 2 nhỏ hơn so với giá trị tương ứng của mô 
hình EGM2008. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy độ chính xác của mô hình SGG - UGM - 2 tại 
khu vực đồng bằng Sông Hồng tốt hơn so với mô hình EGM 2008.

Như vậy, khi đánh giá độ chính xác mô hình trọng trường Trái đất theo phương pháp tuyệt 
đối, mô hình SGG - UGM - 2 có độ chính xác tốt hơn mô hình EGM 2008 tại khu vực miền Bắc 
Việt Nam.

4.2. Kết quả nghiên cứu theo phương pháp tương đối

Khi đánh giá độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 theo phương pháp tương 
đối, các kết quả tính toán được tổng hợp trong các Bảng 5.

Bảng 5. Đánh giá độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 theo phương pháp 
tương đối khu vực Tây Bắc Bộ

TT Điểm đầu Điểm cuối S
(km) ∆ζdo (m)

∆ζmh (m) ∆δ(m)
SGG - 

UGM - 2
EGM 
2008

SGG - 
UGM - 2

EGM 
2008

1 I (BH - HN) 13 I (BH - HN) 9 - 1 17,8 0,201 0,203 0,105 - 0,002 0,096
2 I (BH - HN) 17 I (BH - HN) 19 - 1 10,6 - 0,275 - 0,219 - 0,130 - 0,056 - 0,144
3 I (BH - HN) 17 I (BH - HN) 13 13,3 0,191 0,220 0,116 - 0,029 0,074
4 I (BH - HN) 17 II (YB - CN) 4 17,8 - 0,286 - 0,571 - 0,492 0,285 0,206

… … … … … … … … …
185 III (XT - NQ) 5 II (XM - HN) 10 - 1 12,3 0,024 0,067 0,140 - 0,043 - 0,116
186 III (XT - NQ) 5 II (XM - HN) 5 15,7 0,305 0,162 0,250 0,143 0,055
187 III (YL - HB) 11 I (BH - TH) 122 A 30,7 0,021 - 0,092 - 0,219 0,113 0,241
188 III (YL - HB) 3 III (YL - HB) 11 17,7 - 0,111 0,019 0,026 - 0,130 - 0,136
189 III (YL - HB) 3 I (BH - TH) 119 28,2 - 0,109 - 0,092 - 0,181 - 0,016 0,072

Sai số trung phương hiệu độ cao trên 1 km khu vực Tây Bắc Bộ:
- Đối với mô hình SGG - UGM - 2:

- Đối với mô hình EMG 2008:
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Bảng 6. Đánh giá độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 theo phương pháp 
tương đối khu vực Đông Bắc Bộ

TT Điểm đầu Điểm cuối S 
(km)

∆ζdo 
(m)

∆ζhm (m) ∆δ (m)
SGG - 

UGM - 2
EGM 
2008

SGG - 
UGM - 2

EGM 
2008

1 I (BH - HN) 17 I (BH - HN) 19 - 1 10,6 - 0,275 - 0,219 - 0,130 - 0,056 - 0,144
2 I (BH - HN) 20 - 1 I (BH - HN) 19 - 1 6,6 0,077 0,127 0,074 - 0,050 0,003
3 I (BH - HN) 26 I (BH - HN) 20 - 1 27,3 0,590 0,686 0,472 - 0,095 0,119
4 I (BH - LS) 16 A I (BH - LS) 11 - 1 20,2 0,236 0,076 0,088 0,159 0,147
… … … … … … … … …
366 III (YM - YD) 11 III (YM - NK) 18 24,3 - 0,393 0,071 0,111 - 0,464 - 0,504
367 III (YM - YD) 11 I (BH - LS) 41 24,8 - 0,325 - 0,191 - 0,248 - 0,134 - 0,077
368 III (YM - YD) 11 III (YM - NK) 22 31,1 - 0,653 - 0,068 - 0,067 - 0,585 - 0,586
369 III (YM - YD) 11 III (YM - ND) 10 31,6 0,202 1,019 1,159 - 0,817 - 0,958
370 III (YM - YD) 11 III (YM - ND) 3 34,1 0,000 0,794 0,975 - 0,794 - 0,975

Sai số trung phương hiệu độ cao trên 1 km khu vực Đông Bắc Bộ:
- Đối với mô hình SGG - UGM - 2:

- Đối với mô hình EMG 2008:

Bảng 7. Đánh giá độ chính xác mô hình SGG - UGM - 2 và EGM 2008 theo phương pháp 
tương đối khu vực đồng bằng Sông Hồng

TT Điểm đầu Điểm cuối S 
(km)

∆ζdo
(m)

∆ζhm (m) ∆δ (m)
SGG - 

UGM - 2
EGM 
2008

SGG - 
UGM - 2

EGM 
2008

1 I (BH - HN) 33 I (BH - HN) 39 23,6 - 0,313 - 0,380 - 0,308 0,066 - 0,005
2 I (BH - HN) 42 I (BH - HN) 39 12,5 0,226 0,292 0,254 - 0,066 - 0,029
3 I (BH - HN) 48 I (BH - HN) 42 16,7 0,459 0,345 0,317 0,114 0,142
4 I (HN - HP) 16 I (HN - HP) 11 A 21,0 0,599 0,574 0,706 0,024 - 0,107
… … … … … … … …

88 III (PR - DL) 3 I (HN - VL) 19 19,3 - 0,114 0,112 0,187 - 0,226 - 
0,301

89 III (PR - DL) 3 III (MK - LN) 17 15,8 0,451 0,498 0,630 - 0,047 -0,178
90 III (TD - GL) 5 I (HP - NB) 14 A 23,2 0,190 0,571 0,650 - 0,380 - 0,460
91 III (TD - GL) 5 I (HP - NB) 8 - 1 19,4 0,354 0,573 0,705 - 0,219 - 0,351
92 III (XT - NQ) 5 II (XM - HN) 10 - 1 12,2 0,024 0,067 0,140 - 0,043 - 0,116

Sai số trung phương hiệu độ cao trên 1 km khu vực Đông Bắc Bộ:

- Đối với mô hình SGG - UGM - 2:

- Đối với mô hình EMG 2008:

Qua các kết quả tính toán thể hiện ở trên cho thấy, trên cả 3 vùng nghiên cứu, giá trị sai số 
trung phương hiệu độ cao trên 1 km của mô hình SGG - UGM - 2 đều nhỏ hơn mô hình EGM 2008. 
Điều này chứng tỏ mô hình SGG - UGM - 2 có độ chính xác tốt hơn mô hình EGM 2008. 
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5. Kết luận và kiến nghị
5.1. Kết luận
Qua các kết quả nghiên cứu nêu trên, một số kết luận được rút ra như sau:
- Để so sánh hai mô hình trọng trường Trái đất là SGG - UGM - 2 và EGM 2008, Độ chính 

xác của mô hình đã được xác định theo hai phương pháp đó là phương pháp tuyệt đối và phương 
pháp tương đối. Số liệu được lấy làm số liệu gốc là giá trị dị thường độ cao của 284 điểm GPS/thủy 
chuẩn nhà nước hạng I, II, III. Phương pháp đánh giá và các bước thực hiện tính toán độ chính xác 
mô hình được trình bày rõ ràng và chặt chẽ.

- Theo phương pháp tuyệt đối và tương đối, các yếu tố đặc trưng cho độ chính xác mô hình 
thể hiện qua các giá trị như sai số của mô hình SGG - UGM - 2 đều nhỏ hơn giá trị tương ứng của 
mô hình EGM 2008, điều này đồng nghĩa với độ chính xác dị thường độ cao của mô hình SGG - 
UGM - 2 tốt hơn mô hình EGM 2008.

- Độ chính xác dị thường độ cao mô hình SGG - UGM - 2 so với EGM 2008 tại 3 vùng thực 
nghiệm có xu hướng tốt hơn lần lượt là Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, đồng bằng Sông Hồng. Như 
vậy có thể thấy, trên cơ sở mô hình EGM 2008 kết hợp với các nguồn số liệu khác, mô hình trọng 
trường Trái đất SGG - UGM - 2 đã được xây dựng cho độ chính xác cao về dị thường độ cao tốt 
hơn tại các vùng nghiên cứu, đặc biệt là đối với khu vực đồng bằng dữ liệu độ chính xác dị thường 
độ cao đã được cải thiện đáng kể.

Những kết quả định lượng trong nghiên cứu này là tài liệu hết sức có ý nghĩa trong việc xây 
dựng mô hình geoid độ chính xác cao tại khu vực thực nghiệm cũng như xây dựng mô hình geoid 
độ chính xác cao, hoàn thiện Hệ độ cao quốc gia của Việt Nam.

5.2. Kiến nghị
Mô hình trọng trường Trái đất SGG - UGM - 2 là mô hình mới được công bố. Trong nghiên 

cứu này, độ chính xác dị thường độ cao mô hình được đánh giá dựa trên số liệu GPS/thủy chuẩn 
nhà nước tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Như vây, đối với các vùng còn lại trên lãnh thổ và lãnh 
hải Việt Nam, dị thường độ cao mô hình SGG - UGM - 2 cũng cần được xác định độ chính xác. 
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NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY PHỤC VỤ VẬN HÀNH 
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LŨ THỜI GIAN THỰC CHO KHU VỰC LÕI 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trương Vân Anh, Hoàng Thị Nguyệt Minh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Cần Thơ là một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long nằm trên bờ Sông Hậu. Đây là một tỉnh 

thường xuyên bị ngập lụt do lũ thượng nguồn, do triều cường và do mưa lớn nội đồng. Để kiểm 
soát ngập lụt, chính quyền thành phố đã cho xây dựng một vùng bao gồm các hệ thống kè sông và 
cống ngăn lũ, đảm bảo nước trên các sông lớn không gây ngập lụt vùng đô thị. Nghiên cứu này 
đánh giá khả năng vận hành hệ thống để đảm bảo quản lý rủi ro lũ lụt vùng đô thị lõi Cần Thơ. 
Phương pháp tiếp cận mô hình cho phép vận hành hệ thống thời gian thực dựa trên dữ liệu dự báo 
tại các trạm thủy văn trên Sông Hậu được đề xuất áp dụng trong đó mô hình học máy đã giúp giải 
quyết việc giảm tải thời lượng tính toán của các mô hình thủy động lực học thông thường để áp 
dụng được trong thực tế vận hành hệ thống.

Từ khóa: Quản lý rủi ro ngập lụt; Biến đối khí hậu; Mô hình học máy; Mô hình SNN; Mô 
hình ANN; Kiểm soát hệ thống.

Abstract
Apply machine learning model to operate real - time flood control system for core area  

of   Can Tho city

Can Tho is a province in the Mekong Delta located on the banks of the Hau River. This is 
a province that is regularly flooded by upstream floods, high tides and heavy rains in its area. 
To control flooding, the city government built an area including river embankment systems and 
flood control sluices, ensuring that water in major rivers does not flood the urban area. This 
study evaluates the system performance to ensure flood risk management in the core urban area 
of   Can Tho. The model approach that allows real - time system operation based on forecast 
data at hydrological stations on the Hau River is proposed to be applied in which the machine 
learning model has helped to reduce the computational time load. Mathematics of conventional 
hydrodynamic models to be applied in actual system operation.

Keywords: Flood risk management; Climate change; Machine learning; SNN model; ANN 
model; Control system.

1. Đặt vấn đề

Cần Thơ là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nằm bên bờ Sông Hậu và cách 
cửa biển Định An khoảng 76 km, với cao độ trung bình dao động khoảng từ 1 - 2 m, thành phố 
thường xuyên bị ngập lụt do mưa lớn nội đồng, lũ từ thượng nguồn sông Cửu Long và triều cường 
từ Biển Đông. Để khắc phục tình trạng ngập úng này, chính quyền địa phương đã lên phương án 
xây dựng vùng đô thị lõi thành phố Cần Thơ thành một vùng bao được bao quanh bởi các bờ kè kết 
hợp đường giao thông và một hệ thống cống ngăn triều và trạm bơm không cho phép nước sông 
tràn vào hệ thống cũng như sẽ vận hành bơm nước từ hệ thống ra ngoài sông khi mực nước sông 
cao mà hiện tượng ngập úng trong vùng bao vẫn xảy ra do mưa lớn. 

Để vận hành một hệ thống thủy lực như vậy, thông thường các mô hình thủy văn, thủy lực 
thủy thường được sử dụng [1, 2, 3, 4]. Trong đó dự báo chính xác dòng chảy là điều cần thiết để 
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vận hành hiệu quả các hệ thống tài nguyên nước. Kiểm soát và quản lý lũ lụt, thiết kế các công 
trình thủy lực như đập và cầu và phân bổ nguồn cung cấp nước tối ưu cho các cơ quan cạnh tranh 
khác nhau (sản xuất thủy điện, thủy lợi, công nghiệp và sinh hoạt) là một vài ví dụ trong đó dự báo 
dòng chảy của sông trong nhiều giờ, ngày, trước hàng tháng là rất quan trọng. Quá trình dòng chảy 
phức tạp và có tính phi tuyến cao và bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí địa lý của lưu vực, đặc 
điểm địa mạo và khí hậu. Dự đoán dòng chảy của sông có thể đạt được bằng cách sử dụng hai loại 
mô hình toán học: Mô hình lượng mưa - dòng chảy sử dụng cả dữ liệu khí hậu và thủy văn và mô 
hình dòng chảy chỉ sử dụng dữ liệu thủy văn [5]. Các mô hình toán học có thể là kiểu khái niệm 
xác định hoặc kiểu hộp đen hệ thống. Nhiều quy trình xác định phụ thuộc vào vật lý cơ bản yêu 
cầu một lượng lớn dữ liệu để hiệu chuẩn và xác nhận và rất rộng về mặt tính toán, do đó các nhà 
nghiên cứu cố gắng thay đổi các kỹ thuật để dự báo dòng chảy một cách tương đối dễ dàng và độ 
chính xác hợp lý. Các mô hình hộp đen cố gắng phát triển các mối quan hệ giữa các biến đầu vào 
và đầu ra liên quan đến một quá trình vật lý mà không xem xét quá trình vật lý cơ bản. Các mô hình 
này được điều khiển theo hướng dữ liệu và hoạt động trên cơ sở kết nối giữa các biến trạng thái của 
hệ thống với kiến   thức hạn chế về các chi tiết về hoạt động vật lý của hệ thống [6]. Do sự sẵn có 
của dữ liệu, các phương pháp này đang trở nên phổ biến hơn kể từ hai thập kỷ qua. Mô hình theo 
hướng dữ liệu có thể được coi là một cách tiếp cận tập trung vào việc sử dụng các phương pháp 
học máy trong việc xây dựng các mô hình sẽ bổ sung hoặc thay thế các mô hình “hướng tri thức” 
mô tả hành vi vật lý [7]. Ví dụ về các phương pháp phổ biến nhất được sử dụng trong mô hình hóa 
theo hướng dữ liệu của các hệ thống lưu vực sông là: Phương pháp thống kê, có lẽ là phương pháp 
lâu đời nhất, tiếp theo là các kỹ thuật, chẳng hạn như mạng nơ - ron nhân tạo, hệ thống dựa trên 
quy tắc mờ, lập trình di truyền và cây mô hình [8].

Đối với khu vực nghiên cứu như đồng bằng sông Cửu Long, thông thường, mô hình thủy lực 
toàn đồng bằng sẽ được xây dựng và áp dụng để mô phỏng dòng chảy ở các sông nhánh trên toàn 
hệ thống. Sau đó, các biên của hệ thống nhỏ được trích xuất từ mô hình để làm đầu vào cho một 
mô hình thủy lực của vùng nghiên cứu [9, 10, 11]. Do vậy, việc dự báo dòng chảy trở nên khó khăn 
do thời gian tính toán lớn hơn thời gian dự báo. 

Bài báo này nghiên cứu áp dụng mô hình học máy SNN trong dự báo dòng chảy khu vực 
vùng đô thị lõi Cần Thơ phục vụ vận hành hệ thống chống ngập trong bối cảnh BĐKH. Theo đó 
SNN được đánh giá là một mô hình hướng dự liệu hiệu quả, giúp giảm thiểu thời gian tính toán mà 
vẫn đảm bảo độ chính xác cho vận hành hệ thống.

2. Phương pháp nghiên cứu và thu thập tài liệu

2.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu

Cần Thơ có tốc độ phát triển về hạ tầng cơ sở rất nhanh, quá trình đô thị hóa nhanh, phát triển 
mạnh các khu công nghiệp, nhưng hệ thống tiêu thoát nước của thành phố chưa thật hoàn chỉnh 
và đồng bộ. 

Là một thành phố đang tăng trưởng năng động nhưng Cần Thơ lại phải đối mặt với nhiều mối 
đe dọa ảnh hưởng đến khả năng đạt được các mục tiêu phát triển của mình - đó là lũ lụt, nước biển 
dâng, sụt lún đất và đô thị hóa nhanh chóng. Đặc điểm tự nhiên chính vùng nghiên cứu như sau:

Địa hình: Bằng phẳng, thuận lợi cho việc tổ chức hệ thống canh tác nông nghiệp, một hệ 
thống Nông nghiệp - Thủy sản hỗn hợp, những vùng đất cao thuận lợi cho xây dựng, những vùng 
thấp trũng có thể tổ chức xây dựng các hồ chứa và tiêu thoát nước, kết hợp cây xanh mặt nước tạo 
cảnh quan. Tuy nhiên do thấp trũng nên thường xuyên chịu tác động của ngập lụt.
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Điều kiện thủy văn: Mạng lưới sông, rạch, thuận lợi cho phát triển giao thông thủy, liên kết 
các cảng sông và cảng biển, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, hình 
thành các KĐT sinh thái, nguồn cung cấp nước thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh 
tế - xã hội.

Đất đai: Nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ, vùng sinh thái rộng lớn, đất đai phì nhiêu nhất 
là khu vực phù sa ngọt được bồi đắp thường xuyên, thích hợp cho canh tác lúa, cây hoa màu, cây 
lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả đặc sản nhiệt đới, tạo điều kiện thuận lợi để 
Cần Thơ phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện. Vùng ngoại 
vi phụ cận rộng lớn, cho phép Cần Thơ có nhiều cơ hội thực hiện quy hoạch thành phố trong không 
gian mở. 

 
Hình 1: Vùng nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Hình 2: Sơ đồ nghiên cứu để thiết kế và vận hành hệ thống công trình quản lý rủi ro ngập lụt 
thành phố Cần Thơ
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Để bảo vệ vùng đô thị lõi, thành phố quyết định xây dựng 12 cống ngăn triều (màu chấm đỏ 
trong Hình 1) để chặn nước từ các con sông ngoại vi gây ngập trong thành phố khi triều lên. Các 
cống này sẽ được vận hành tự động kết nối SCADA do vậy mức nước trong nội đo và ngoài sông 
cần được dự báo sớm để đảm bảo vận hành cống an toàn và hiệu quả. Một mô hình thủy động lực 
học nội đô được xây dựng để mô phỏng mực nước trong thành phố và sông bao quanh hệ thống. 
Để có được các biên cho mô hình này, mực nước tại các đầu biên sẽ được nội suy từ mực nước thực 
đo/ dự báo tại trạm thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu bằng mô hình học máy SNN. Sơ đồ nghiên 
cứu được thể hiện ở Hình 2.

Theo đó, mô hình hệ thống được tích hợp từ mô Hình 1 chiều mô phỏng hệ thống kênh rạch 
kết hợp với mô hình 1 chiều mô phỏng hệ thống tiêu thoát nước đô thị và được tích hợp với lưới 
tính 2 chiều để mô phỏng các trường hợp ngập lụt cho toàn vùng đô thị lõi theo các kịch bản khác 
nhau phục vụ cho xây dựng kế hoạch kiểm soát nước, bản đồ rủi ro ngập lụt. 

Hình 3: Sơ đồ tính toán mạng lưới thủy lực vùng lõi

 Tiếp theo đó, mô hình được sử dụng trong vận hành hệ thống thời gian thực. Dựa vào dữ 
liệu dự báo mực nước tại trạm thủy văn Cần Thơ trên Sông Hậu, mực nước tại các biên và cửa cống 
được dự báo trước 12 h và tích hợp trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định đề điều khiển hệ thống cống 
ngăn triều. 

Mô hình học máy SNN là tập hợp của nhiều nút thần kinh (nơron), các tập hợp này tạo 
thành một cấu trúc hệ thống gồm các lớp mà ta gọi là các layer. Trong đó ta sẽ thấy một mạng nút 
thần kinh (Neuron network) đơn hay một đơn vị mạng thần kinh thường có các lớp: Lớp đầu vào 
(Input layer), lớp ẩn (Hidden layer), lớp đầu ra (Output layer). Các lớp này có nhiệm vụ xử lý tín 
hiệu nhận được theo thứ tự lớp sau nhận giá trị output của lớp trước để tiến hành. Số lượng lớp ẩn 
hidden layer là không giới hạn.

Mạng neural bao gồm các phân tử hoạt động song song. Những yếu tố này được lấy cảm 
hứng từ hệ thống thần kinh sinh học. Nó gồm các nút thần kinh nối với nhau và xử lý thông tin 
bằng cách truyền theo các kết nối và tính giá trị tại các nút. Mạng thần kinh với mỗi nút sẽ có 
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những dữ liệu đầu vào, biến đổi những dữ liệu đầu vào này bằng cách tính tổng các đầu vào với 
trọng số (weight) tương ứng trên các đầu vào, sau đó áp dụng một hàm biến đổi phi tuyến tính cho 
phép biến đổi này để tính toán trạng thái trung gian. Ba bước trên tạo thành một lớp.

Thông qua việc lặp lại các bước trên, Neural network học thông qua nhiều layer và các nút 
phi tuyến tính rồi sau đó kết hợp lại ở layer cuối cùng để cho ra một dự đoán.

Thông thường, mạng nơron được điều chỉnh hoặc huấn luyện để một đầu vào cụ thể dẫn đến 
một đầu ra mục tiêu cụ thể. Quá trình điều chỉnh các trọng số và độ lệch từ dữ liệu đầu vào được 
gọi là đào tạo mạng thần kinh. Hình dưới đây minh họa một tình huống như vậy. Mạng thần kinh 
học bằng cách tạo ra các tín hiệu lỗi đo lường sự khác biệt giữa các giá trị của mạng và giá trị mong 
muốn, sau đó sử dụng tín hiệu lỗi này để điều chỉnh lại weight và bias (độ lệch) trong hàm kích 
hoạt (activation function) để việc dự đoán sau đó chính xác hơn.

Hình 4: Sơ đồ hoạt động của 1 Neuron network

Tích hợp các neuron trong lớp ẩn của mô hình học máy SNN để đào tạo mô hình dự báo mực 
nước biên cho mô hình vùng đô thị lõi Cần Thơ tại Hình 3 theo sơ đồ tính toán ở Hình 5.

Hình 5: Sơ đồ hoạt động của mô hình học máy SNN để tính toán mực nước tại các biên của 
mô hình thủy lực vùng đô thị lõi Cần Thơ

3. Kết quả và thảo luận

Mạng SNN được xây dựng từ 3 lớp đơn giản: 1 lớp đầu vào (mực nước tại Cần Thơ), 1 lớp 
ẩn chứa 10 nơron và 1 lớp đầu ra chứa 4 biên của mô hình thủy lực vùng đô thị lõi Cần Thơ như 
Hình 6.

Lưu ý rằng vị trí ranh giới BC 4 gần như trùng khớp với trạm đo thủy văn Cần Thơ. Do đó, 
mực nước BC 4 có thể được coi là xấp xỉ mực nước Sông Hậu tại trạm đo Cần Thơ được Trung 
tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia (NCHMF) quan trắc hoặc dự báo hàng ngày.
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Trong quá trình hiệu chỉnh và kiểm định, mực nước theo chuỗi thời gian tại các ranh giới của 
hệ thống được lấy từ mô phỏng mô hình đồng bằng sông Cửu Long 1D. Phân tích mối quan hệ giữa 
mực nước Sông Hậu tại trạm đo Cần Thơ với mực nước ranh giới thượng lưu của hệ thống dựa trên 
kết quả mô phỏng mô hình đồng bằng sông Cửu Long, có thể kết luận rằng có sự tương đồng đáng 
kể giữa mực nước mô phỏng mức của hai trạm, Hình 7 và Hình 8. Do đó, trong mô phỏng kịch bản, 
mối quan hệ giữa BC 4 (mực nước sông Hậu tại đoạn Cần Thơ - có thể quan trắc hoặc dự báo) và 
mực nước 4 ranh giới còn lại (BC 1, BC 2, BC 3 và BC 5) sẽ được sử dụng để xác định các điều 
kiện biên của mô hình lõi đô thị. Các mối quan hệ này được xây dựng dựa trên kết quả mô phỏng 
mô hình đồng bằng sông Cửu Long cho các đợt lũ năm 2009, 2011 và 2018.

Hình 6: Vị trí các biên mực nước cho mô hình lõi đô thị

Hình 7: Mực nước Sông Hậu tại trạm Cần Thơ (BC4) và biên xung quanh còn lại của hệ 
thống khu vực lõi đô thị
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Hình 8: Mối tương quan giữa mực nước tại trạm đo Cần Thơ (Sông Hậu) và biên trên của 
khu vực lõi đô thị

Hình 9: Mối tương quan giữa mực nước tại trạm đo Cần Thơ (Sông Hậu) và biên dưới của 
khu vực lõi đô thị

Hình 7 cho thấy chuỗi thời gian mực nước của các ranh giới của mô hình lõi đô thị. Có thể 
thấy rằng các tín hiệu mực nước thay đổi theo một cách giống nhau, chỉ khác nhau về biên độ. Do 
đó, phân tích mối tương quan của chúng sẽ có lợi cho việc tìm kiếm các mối quan hệ của chúng. 
Hình 8 và Hình 9 cho thấy mối quan hệ giữa mực nước tại trạm Cần Thơ (BC 4 trên trục tung) và 
các vị trí BC 1, BC 2, BC 3 và BC 5 (trục hoành) trong các ô phân tán. Quan hệ hồi quy tuyến tính 
có thể được thực hiện dưới dạng các đường chấm trong các hình. Các quan hệ tuyến tính này cho 
thấy các giá trị R2 lần lượt là 0,8413, 0,992, 0,991 và 0,991. Do đó, mối quan hệ tuyến tính giữa 
BC 4 và BC 2, BC 3 và BC 5 có thể chấp nhận được nhưng mối quan hệ giữa BC 1 và BC 4 có 
thể được cải thiện bằng cách áp dụng quan hệ phi tuyến tính. Cách tiếp cận mạng nơron nhân tạo 
(SNN), có thể mô tả mối quan hệ phi tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống có thể là một 
lựa chọn. Ứng dụng của mạng nơron nhân tạo, được đơn giản hóa như mạng nơron (NN) là một kỹ 
thuật mới có lợi thế và độ chính xác tốt hơn trong trường hợp phân tích chuỗi thời gian động. Cấu 
trúc đơn giản nhất của nó có thể được trình bày như trong Hình 10.
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Hình 10: Ví dụ về cấu trúc Mạng thần kinh nhân tạo 

Trong nghiên cứu này, các mối quan hệ 
giữa mực nước tại BC 4 và BC 1, BC 2, BC 
3, BC 5 sẽ được xây dựng bằng phương pháp 
SNN. Dữ liệu cho tính toán đào tạo được lấy từ 
kết quả mô phỏng với mô hình đồng bằng sông 
Cửu Long cho các năm 2009, 2011 và 2018. 
Cấu trúc chung của các mô hình này được minh 
họa trong Hình 11.

Hình 11: Cấu trúc của SNN với 10 tế bào 
thần kinh để ước tính ranh giới xung quanh 

của hệ thống lõi đô thị

Hình 12: Biểu đồ sai số của mô hình SNN1 và SNN2. Sai số tính theo mét
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Kết quả đào tạo SNN được trình bày dưới dạng giá trị R2 trong Bảng 1.
Bảng 1. Kết quả tính toán SNN 

R2 Đào tạo Kiểm định Thử nghiệm
SNN1 0.98 0.98 0.98

Từ các giá trị R2 trong Bảng 1, có thể thấy rằng kết quả của mô hình học máy SNN đầy hứa 
hẹn và cho kết quả tốt hơn so với phương pháp hồi quy tuyến tính.

Các mô hình này được hiệu chỉnh với dữ liệu của các sự kiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2017 
đến ngày 04 tháng 12 năm 2017 để có dữ liệu quan sát tại hai vị trí trong rạch Cái Sơn. Một gần 
cầu Cái Sơn và một gần văn phòng Hội người khuyết tật Cần Thơ như Hình 13.

Hình 13: Bản đồ các vị trí quan trắc
Để thực hiện các tính toán SNN, mực nước ghi được tại trạm Cần Thơ (BC 4) cũng được thu 

thập. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để ước tính các ranh giới khác này (BC 1, BC 2, BC 3 và BC 
5) bằng cách sử dụng SNN 1, RG 2, RG 3, RG 4, tương ứng như trong (Hình 13). Mô hình kênh 
1D sẽ được sử dụng để mô phỏng tình huống. Và mực nước ước tính tại rạch Cái Sơn sẽ rút và so 
sánh với mực nước quan trắc.

Hình 14: Dự báo mực nước tại BC 1, BC 2, BC 3, BC 5 từ ngày 01/11/2017 - 31/12/2017
Chuỗi thời gian như trong Hình 14 sẽ đưa đến mô hình dòng chảy hở 1D của lõi đô thị như 

các điều kiện biên. Sau đó, mực nước ước tính tại Cái Sơn và Cái Sơn 1 có thể được so sánh với 
mực nước quan trắc, Hình 15 và Hình 16.



Giải pháp kết nối và chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đào tạo, 
quản lý lĩnh vực tài nguyên môi trường

317

Hình 15: Mực nước dự báo tại Cái Sơn 1 (vạch đỏ) và mực nước quan trắc (vạch xanh) cho 
các thời kỳ từ ngày 29/11/2017 đến ngày 04/12/2017

Hình 16: Mực nước dự báo tại Cái Sơn (vạch đỏ) và mực nước quan trắc (vạch xanh) cho các 
thời kỳ từ ngày 29/11/2017 đến ngày 04/12/2017

So sánh giữa mực nước ước tính và mực nước quan trắc được trong Hình 15 và Hình 16 cho 
thấy một kết quả thỏa mãn. Cần lưu ý rằng các dữ liệu thủy văn được ghi lại trong lõi đô thị là rất 
hiếm và khó tiếp cận. Do đó, dữ liệu như đã thảo luận sẽ là dữ liệu duy nhất có thể chứng minh độ 
chính xác của mô hình kênh hở 1D của lõi đô thị và các mô hình hướng dữ liệu SNN. Cùng với mô 
hình lõi đô thị 2D, mô hình tích hợp sẽ được đánh giá dựa trên dữ liệu dấu vết ngập lụt cho một số 
giai đoạn ngập lụt được ghi lại của hệ thống.

4. Kết luận 

Với mục tiêu xây dựng được phương án dự báo mực nước thời gian thực cho mô hình vùng 
đô thị lõi thành phố Cần Thơ phục vụ vận hành hệ thống chống ngập, bài báo này đã nghiên cứu 
ứng dụng Mạng trí tuệ nhân tạo (SNN) xây dựng phương án dự báo. Đây là phương pháp tiếp cận 
tiên tiến trong dự báo thủy văn. Qua quá trình ứng dụng, có thể thấy tính ưu việt của mô hình SNN 
trong dự báo dòng chảy lưu vực sông đặc biệt vùng ảnh hưởng triều khi chế độ dòng chảy có tính 
chu kỳ cao. 

Mô hình này được xem xét rõ ràng tính ưu việt hơn các mô hình thủy động lực học về thời 
gian tính toán và kết quả tính toán cũng có thể chấp nhận được như trong trường hợp nghiên cứu 
trên đây.
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Chấp nhận đăng: 10/12/2021; Người phản biện: TS. Trương Xuân Quang.
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SỐ HÓA - GIẢI PHÁP TRIỂN VỌNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG NGUỒN 
NƯỚC SẠCH

Nguyễn Thị Lâm
Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Thanh Hóa 

Tóm tắt
Nước sạch quan trọng và cần thiết đối với sự sống của con người. Sử dụng nguồn nước sạch 

trong sinh hoạt để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người, là yếu tố quyết định đến sức khỏe 
của mỗi người và cả cộng đồng. Tuy nhiên, nguồn nước sạch trên thế giới nói chung và ở Việt Nam 
nói riêng đang bị suy giảm về số lượng và chất lượng do tác động của các hoạt động tự nhiên, 
nhân tạo và biến đổi khí hậu. Sự phát triển của số hóa có thể tạo ra những cơ hội để giải quyết 
những thách thức liên quan đến vấn đề quản lý nguồn nước sạch hiệu quả và bền vững. Số hóa là 
giải pháp áp dụng các công nghệ thông minh được kết nối với internet vạn vật có thể tạo ra những 
cơ hội để giải quyết những thách thức mang lại nhiều lợi ích to lớn trong việc quản lý bề vững 
nguồn nước sạch, đảm bảo cung cấp nước sạch cho cộng đồng. 

Từ khóa: Số hóa; Nguồn nước sạch; Bền vững; Quản lý; Cộng đồng. 
Abstract 

Digitization - A promising solution for sustainable management of clean water sources
Clean water is important and necessary for human life. Using clean water sources in daily 

life to achieve the needs of human life. This is a decisive factor for the health of each person and 
the whole community. However, clean water sources in the world in general and in Vietnam have 
been declining in quantity and quality due to the impact of natural, activities of humans and 
climate change. The development of digitization maybe creates opportunities to solve challenges 
related to effective and sustainable water management. Digitization is a solution to apply smart 
technologies connected to the internet of things, which has the ability to create opportunities 
to solve challenges and bring great benefits in sustainable management of clean water sources, 
ensuring clean water supply for the community.

Keywords: Digitization; Clean water sources; Sustainability; Management; Community.

1. Giới thiệu
Thế giới đang chuyển qua kỷ nguyên số hóa, trong đó hầu hết các hoạt động hàng ngày của 

chúng ta đều phụ thuộc nhiều vào công nghệ máy tính và kỹ thuật số sáng tạo. Các công nghệ hiện 
đại như trí tuệ nhân tạo (AI), 5G, điện toán đám mây và điện toán biên và Internet vạn vật (IoT) 
đã và đang được ứng dụng trong quản lí tài nguyên và môi trường để nâng cao năng suất khai thác 
và hiệu quả quản lí của một hệ thống nhất định [1, 2]. Các công nghệ khác nhau như Viễn thám, 
Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), điện thoại thông minh, người máy, trí tuệ nhân tạo, hệ gen, tin 
sinh học và công nghệ kỹ thuật số dựa trên dữ liệu lớn đang được sử dụng để đạt được mục tiêu 
phát triển nông nghiệp bền vững [3]. Dữ liệu vệ tinh chuỗi thời gian để tìm hiểu các động lực thời 
gian trong thảm thực vật [4], các vùng đồng bằng và đất ngập nước cửa sông [5], vùng đất ngập 
nước trên núi cao [6], sự thay đổi đường tuyết [7], lớp phủ băng ở cực [8], bề mặt không thấm đô 
thị [9], các vùng vi khí hậu đô thị [10], thực vật phù du biển [11] và nhiệt độ bề mặt biển [12], để 
ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu đã chứng minh tiềm năng ứng dụng của dữ liệu không gian 
địa lý trong các lĩnh vực giám sát môi trường khác nhau,…

Nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt là nước đã qua xử lý có chất lượng bảo đảm, 
đáp ứng yêu cầu sử dụng cho mục đích ăn uống, vệ sinh của con người [32]. Nguồn nước sạch là 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bioinformatics
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bioinformatics
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sea-surface-temperature
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nước đã qua hệ thống xử lý từ nhà máy đảm bảo được kiểm định nghiêm ngặt về độ sạch, độ an 
toàn trước khi đưa đến tay người dùng. Tổ chức Y tế thế giới (WHO)/ Bộ Y tế Việt Nam đã đưa ra 
tiêu chuẩn cho nguồn nước sạch. Theo đó, nước sạch là nước có chỉ số nồng độ các chất dưới hoặc 
bằng mức cho phép của WHO/ Bộ Y tế Việt Nam.

Sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt là yếu tố quyết định đến sức khỏe của mỗi người 
và cả cộng đồng. Tuy nhiên, nguồn nước sạch trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng 
đang đứng trước tình trạng khan hiếm, suy giảm nghiêm trọng về chất lượng do tác động của các 
hoạt động nhân tạo và biến đổi khí hậu. Trước những thách thức này, số hóa được xem là giải pháp 
quản lý phù hợp với xu thế chung của thời đại số, có thể hỗ trợ quản lý nguồn nước sạch bền vững.

2. Thực trạng nguồn nước sạch cho cộng đồng 

Theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện tại có khoảng 1/3 số 
quốc gia trên thế giới bị thiếu nước và đến năm 2025, con số này sẽ là 2/3 với khoảng 35 % dân số 
thế giới sẽ rơi vào tình cảnh thiếu nước nghiêm trọng. Tổ chức UN - Water thống kê được hiện nay 
có khoảng 1,9 tỉ người sống trong các khu vực khan hiếm nước; 2,1 tỉ người không được tiếp cận 
các dịch vụ về nước uống bảo đảm an toàn. Dự kiến, đến năm 2050, dân số thế giới sẽ tăng khoảng 
2 tỉ người và nhu cầu về nước toàn cầu có thể sẽ tăng 30 % so với hiện nay, đang có 663 triệu người 
chưa được tiếp cận với các nguồn nước uống hợp vệ sinh. Trong một báo cáo của Siments (2017) 
cũng đề cập có khoảng 880 triệu người không thể tiếp cận được với nguồn nước sạch, 3,5 triệu 
người chết do hậu quả sử dụng các nguồn nước không an toàn. Dự báo đến 2050 vẫn còn khoảng 
200 triệu người không thể tiếp cận được với nguồn nước sạch. 

Dân số tăng nhanh và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đã xả tràn lan rác 
thải, nước thải công nghiệp ra sông, suối, ao hồ, đất đai,... Hóa chất, kim loại nặng ngấm trực tiếp 
vào nước sông, suối, ao, hồ, hoặc thấm qua đất rồi làm ô nhiễm đến mạch nước ngầm. Nguồn nước 
sạch của cả thế giới đang bị đe dọa trầm trọng. Tại Mỹ vùng đại hồ bị ô nhiễm nặng, đặc biệt hồ 
Erie, Ontario độ ô nhiễm đã lên đến mức báo động. Còn ở Anh vào khoảng thế kỷ 19 trở về trước, 
sông Tamise rất sạch. Nhưng chỉ đến giữa thế kỉ 20 nó trở thành ống cống lộ thiên. Tại Trung 
Quốc, hàng năm lượng chất thải và nước thải công nghiệp thải chưa qua xử lí vẫn được thải vào 
các sông ngòi. Hậu quả là hầu hết nước ở các sông hồ ngày càng trở lên ô nhiễm. 

Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đang làm thay đổi các hình thái mưa, giảm lượng nước sẵn có 
và làm trầm trọng hơn thiệt hại do lũ lụt và hạn hán trên toàn thế giới. Điều này đe dọa làm giảm 
các nguồn cung nước sạch cho hàng trăm triệu người trong tương lai.

Đặc biệt, vi phạm chất lượng nước uống là một vấn đề phổ biến trên toàn thế giới và trở nên 
đáng lo ngại hơn ở các khu vực đang phát triển. Những nghiên cứu gần đây cho thấy chất lượng 
nước uống đang bị đe dọa do gia tăng vi phạm đến chất lượng nước như: Cuộc khủng hoảng nước 
do ô nhiễm chì từ ống cũ [13], các vấn đề cấp bách liên quan đến các chất per - polyfluoroalkyl 
(PFAS) trong nước [14], hàm lượng asen cao trong nguồn nước uống [15 - 16], những độc chất 
cyanotoxins được tạo ra bởi hiện tượng nở hoa ở tảo [17], hoặc nhu cầu khử trùng nước tại các 
điểm sử dụng [18 - 19],... Chất lượng nước thay đổi như một mối đe dọa nghiêm trọng đến sức 
khỏe người sử dụng. Liên hợp quốc đã chỉ ra rằng hiện nay có 1,8 tỉ người trên thế giới sử dụng 
nguồn nước uống có chứa vi khuẩn gây ra các bệnh như tiêu chảy, kiết lị, thương hàn,... Điều đó 
cũng khiến cho 842.000 người chết mỗi năm do ảnh hưởng của các căn bệnh này. Theo ước tính 
của WHO, cho tới nay có khoảng 130 triệu người đang phải đối mặt với việc dùng nước bi nhiễm 
arsenic với nồng độ cao hơn nồng độ cho phép là 10 mg/lít.

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/lead-contamination
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-disinfection
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Cũng như nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn 
nước ngầm và nước mặt nghiêm trọng, dẫn đến thiếu nước sạch sinh hoạt. Theo kết quả thống kê 
của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường - Tạp chí Tuyên giáo Trung ương, mỗi năm có đến 
21,5 % dân số Việt Nam sử dụng nguồn nước từ giếng khoan chưa qua xử lý hay kiểm tra an toàn 
vệ sinh định kỳ. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường báo cáo Việt Nam hiện có đến hơn 17 
triệu người tại chưa được tiếp cận với nước sạch. Những người dân này phải chấp nhận sống chung 
với nguồn nước ngầm, nước mưa, nước từ nhà máy lọc không an toàn. Nguyên nhân dẫn đến thiếu 
nước sạch ở Việt Nam là do: Sự gia tăng dân số, đặc biệt là di dân đến các thành phố lớn đã gây 
sức ép lớn lên nguồn nước tại khu vực ngày càng cao; Đồng thời tạo ra các nguồn thải khổng lồ 
vượt quá khả năng tự phân hủy của môi trường tự nhiên dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch ở Việt 
Nam; Môi trường sinh thái bị phá hoại do chặt phá rừng kéo theo biến đổi khí hậu, từ đó làm thiếu 
nước sạch; Việt Nam là quốc gia giáp biển nên khi Trái đất nóng lên, mực nước biển dâng cao sẽ 
dần lấn chiếm đất liền, các nguồn nước ngọt cũng bị thu hẹp lại đồng nghĩa với việc cạn kiệt nguồn 
nước con người có thể sử dụng; Sự ô nhiễm nguồn nước do hoạt động sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp; Hàm lượng hóa chất trong thuốc bảo vệ thực vật không chỉ làm thoái hóa đất mà còn làm 
nguồn nước nhiễm độc; Công tác quản lý và bảo vệ môi trường còn lỏng lẻo và chỉ có hình thức, 
chưa đủ tính răn đe nên tình trạng phá hoại môi trường vẫn diễn ra và ngày càng gia tăng, khiến 
nguồn nước ô nhiễm không được cải thiện; Chưa có hệ thống giám sát thích hợp cho cả khối lượng 
lẫn chất lượng nước và tình trạng sử dụng lãng phí nước. Hậu quả của việc sử dụng nguồn nước 
bị ô nhiễm gây ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con người. Cụ thể là: Có khoảng 9.000 người tử 
vong mỗi năm do nguồn nước và vệ sinh kém (theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường); Khoảng 20.000 người mắc bệnh ung thư mới phát hiện mà một trong những nguyên 
nhân chính là do ô nhiễm nguồn nước (theo thống kê của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường); 44 % trẻ em bị nhiễm giun và 27 % trẻm em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng tại Việt Nam 
do thiếu nước sạch và vệ sinh kém (theo WHO); Khoảng 21 % dân số đang sử dụng nguồn nước 
bị nhiễm Asen (theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Để hạn chế tình trạng thiếu nước sạch cần phải quản lý bền vững ngồn nước sạch, đảm bảo 
cho cộng đồng được tiếp cận với nguồn nước sạch đạt yêu cầu của WHO/Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt - QCVN 01 1: 2018/BYT, Tiêu chuẩn 
nước uống trực tiếp - QCVN 6 - 1: 2010/BYT.

3. Giải pháp số hóa hỗ trợ quản lý bền vững nguồn nước sạch 

Việc áp dụng công nghệ tiên tiến được kết nối với internet vạn vật có thể quản lý hiệu quả, 
bền vững nguồn nước sạch, đảm bảo cho tất cả người sử dụng tiếp cận được với nguồn nước có 
chất lượng cao nhất, đáp ứng được các quy định. Một số nghiên cứ đã chỉ ra rằng việc kiểm tra chất 
lượng nước theo thời gian thực tại các điểm kiểm soát quan trọng có thể xác định được khi nào cần 
vận hành hệ thống xử lý nước để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng [20]; việc tích hợp các mạng 
lưới giữa công nghệ thông tin và hệ thống xử lý bật/tắt môđun có thể thay đổi để trở thành một yếu 
tố đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với nguồn nước chất lượng. Việc triển khai các hệ 
thống trí tuệ nhân tạo để xác định được các vấn đề chất lượng nguồn nước (Ví dụ: Mức nitrat cao, 
sự hiện diện của vi khuẩn,…) để kích hoạt hành động ngay lập tức để khắc phục các vấn đề nhằm 
đảm bảo chất lượng nguồn nước. 

Những thành công trong việc quản lý bằng công nghệ số hóa có thể được ghi nhận trong các 
cải tiến về thời gian phản ứng sự kiện, tăng khả năng tái sử dụng công trình và thậm chí giảm mức 
sử dụng năng lượng trên hệ thống xử lý nước cấp và mạng lưới phân phối. Sự phong phú của dữ 

http://nioeh.org.vn/
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liệu số hóa sẽ cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các phân tích dự đoán để phát hiện các 
vấn đề và chủ động đưa các đội công tác đến hiện trường để ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề 
như thay thế các đường ống phân phối nước trước khi những sự rò rỉ nhỏ trở thành các sự cố gây 
thất thoát nước hay gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng nguồn nước. 

Nhờ các dữ liệu số hóa trong nông nghiệp mà nông dân có thể quản lý tốt hơn trong kỹ thuật 
canh tác đất, lựa chọn cơ cấu cây trồng, sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật hợp lý nhằm 
giảm thiểu ô nhiễm các tầng chứa nước và hệ thống nước mặt được sử dụng làm nguồn nước uống. 
Việc áp dụng đồng hồ thông minh, các cảm biến tại chỗ và từ xa và dữ liệu vệ tinh được kết nối 
với các thiết bị di động cho phép theo dõi thời gian thực về nhu cầu nước của cây trồng và nhu cầu 
tưới nước tối ưu cho phép nông dân kiểm soát và tối ưu hóa số lượng nước tưới và thời gian tưới 
giúp sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước. 

Việc đẩy mạnh phát triển các ứng dụng tích hợp công nghệ số hóa với các công nghệ thông 
tin 4.0 sẽ ngày càng phát huy vai trò thiết yếu trong việc cho phép các luồng thông tin thời gian 
thực và cảnh báo sớm để giảm tác động từ các rủi ro liên quan đến nguồn nước cấp và xây dựng 
các phương án phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ứng dụng WebGIS cũng đáp ứng nhu 
cầu quản lí nhà nước về tài nguyên nước nói chung và quản lý, truy xuất thông tin về chất lượng 
nguồn nước sạch nói riêng, góp phần quản lý nguồn nước hiệu quả, bền vững. Ứng dụng công nghệ 
blockchain có thể hòa giải các nhu cầu cạnh tranh về nước (hộ gia đình, công nghiệp, sản xuất năng 
lượng, nông nghiệp, tự nhiên) để tránh lạm dụng nước. Công nghệ này cũng có thể được sử dụng 
để dự đoán lưu lượng nước, phát hiện sự không nhất quán và kiểm tra rò rỉ nước. Blockchain có 
thể cho phép quản lý các nguồn nước phi tập trung an toàn và bền vững trong tương lai.

Số hóa cũng là giải pháp hỗ trợ kiểm soát tối ưu hệ thống xử lý nước, bao gồm: Các nhà máy 
xử lý nước uống, các nhà máy khử muối,… Đây là những hệ thống phức tạp được tích hợp các quy 
trình khác nhau để loại bỏ các chất ô nhiễm, tạp chất và muối có trong nước [21 - 22]. Công nghệ 
trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được ứng dụng nhiều hơn để chuyển dữ liệu thụ động thành kiến   
thức có thể hành động nhằm cải thiện hoạt động của hệ thống xử lý nước và hỗ trợ việc ra quyết 
định [23 - 25]. Trong một số nghiên cứu gần đây đã cho thấy việc tối ưu hóa thiết kế nhà máy xử 
lý nước đã được thực hiện thông qua khai thác dữ liệu và các kỹ thuật AI như mạng nơ - ron nhân 
tạo và logic mờ theo một quy trình tích hợp bao gồm thu thập và làm sạch dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, 
khai thác dữ liệu và giao diện người dùng web [26] giúp nhà quản lý và người sử dụng kiểm soát 
hiệu quả hệ thống xử lý nước và chất lượng nước sau khi xử lý. Theo Nguyễn Thanh Hùng, số hóa 
có thể giúp cải thiện việc xử lý và tái sử dụng nước thải, phân biệt giữa nước xanh, xanh lam và 
xám, hiểu được các nguồn và các loại ô nhiễm. Trong các căn hộ chung cư, số hóa có thể hỗ trợ 
sự gia tăng nhanh việc xử lý tại chỗ, tái sử dụng nước thải - đặc biệt là trong các tòa nhà cao tầng 
mới và tái chế nước xám.

Trong quá trình xử lý, một lượng lớn dữ liệu được tạo ra và một số được theo dõi trực tuyến 
và thu thập đồng thời thông qua các công nghệ cảm biến khác nhau. Các kỹ thuật khai thác dữ 
liệu được kết hợp vào các kỹ thuật cảm biến để xác minh tính bình thường của quy trình và tạo 
ra kiến   thức về sự cố của nhà máy [24]. Khai thác thông tin nâng cao và trích xuất thông tin được 
con người dựa trên AI và các kỹ thuật khai thác dữ liệu để chuyển đổi dữ liệu thành thông tin và 
kiến   thức hữu ích nhằm kiểm soát hiệu quả và tối ưu hóa hoạt động của hệ thống xử lý nước [24]. 
Newhart và cộng sự đã tóm tắt các công nghệ dựa trên dữ liệu được sử dụng trong hệ thống xử lý 
nước thải nhằm mục đích phát hiện lỗi, dự đoán biến đổi và điều khiển tự động nhằm giảm tiêu 
thụ năng lượng, đảm bảo chất lượng nước và ngăn ngừa sự cố hệ thống [27]. Li và cộng sự đã xem 
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xét AI và học máy để phân tích mối quan hệ phi tuyến tính và kiểm soát quá trình cho hệ thống xử 
lý nước uống [25]. Một số trường hợp gần đây đã được báo cáo về việc sử dụng máy học để phát 
triển mô hình cảm biến mềm nhằm dự báo kiểm soát của các hệ thống xử lý nước [28 - 29]. Các 
kỹ thuật AI và máy học cũng đã thể hiện hứa hẹn cách mạng hóa quá trình tự động hóa quá trình 
khử muối, đặc biệt là trong các quy trình khử mặn dựa trên năng lượng tái tạo. Không tập trung 
hoàn toàn vào các kỹ thuật AI hoặc phương pháp tiếp cận hệ thống chuyên gia thông thường, một 
nghiên cứu gần đây đã đề xuất phương pháp máy học thống kê kết hợp để cải thiện độ chính xác 
trong việc dự đoán lượng amoniac trong xử lý nước thải đô thị. Nghiên cứu này đã cung cấp một 
quan điểm mới để phát triển các mô hình xử lý mới và nghiêm ngặt bằng cách tích hợp các phương 
pháp thống kê thông thường và các phương pháp AI tiên tiến. Mặc dù hứa hẹn về các kỹ thuật AI 
để dự đoán và kiểm soát tối ưu hệ thống xử lý nước, nhưng việc sử dụng các kỹ thuật dữ liệu tiên 
tiến này vẫn bị hạn chế bởi một số điều kiện đó là dữ liệu tuy không cần tương quan tuyến tính 
hoặc phân phối theo tham số, nhưng các biến được theo dõi đó phải có số lượng mẫu và tần suất 
quan sát cao [27]. Một số thách thức nữa đối với việc sử dụng các kỹ thuật tiên tiến này là việc thu 
thập dữ liệu hữu ích trong môi trường phức tạp để sàng lọc và xác định các chất gây ô nhiễm mục 
tiêu; và việc thiết lập mô hình thông minh vĩ mô và sơ đồ quyết định cho toàn bộ nhà máy xử lý để 
hỗ trợ việc quản lý tổng thể trong hệ thống xử lý nước [30].

Qua trên cho thấy thực hiện số hóa trong lĩnh vực quản lý nước có thể mang lại nhiều lợi ích 
to lớn cho đơn vị sản xuất, cấp nước, quản lý vận hành, chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh đến 
người tiêu dùng. Số hóa cũng là công cụ hiệu quả để cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra, giám sát, 
chia sẻ thông tin giữa các hệ thống cấp nước, triển khai giải pháp điều tiết nước phù hợp, tạo hành 
lang pháp lý để phát triển quản lý nước bền vững. Tuy nhiên, cuộc cách mạng số hóa trong lĩnh 
vực quản lý nguồn nước sẽ tiếp tục đặt ra một số nhu cầu đáng kể về kiến thức và kỹ năng giáo dục 
cao; Đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở hạ tầng, đảm bảo kết nối internet. Đây sẽ là một thách thức đối 
với các quốc gia đang phát triển. Trong các xã hội tiên tiến hơn, kỳ vọng của khách hàng về chất 
lượng, tính bền vững của nguồn nước đang thúc đẩy thay đổi hành vi trong các hoạt động tiện ích 
truyền thống. Ở các quốc gia tiên tiến, xã hội dân sự (người tiêu dùng) đã tham gia bảo tồn nước 
nguồn nước sạch và tái sử dụng nước thải. Do đó, các công ty số hóa có thể mong đợi nhiều hơn 
từ xã hội dân sự trong các lĩnh vực đổi mới và đưa ra quyết định thông minh hơn về việc sử dụng 
và tái sử dụng nước.

4. Triển vọng áp dụng giải pháp số hóa trong quản lý nguồn nước sạch ở Việt Nam

Ở Việt Nam, ngành nước vẫn tụt hậu so với các ngành công nghiệp khác trong việc tích hợp 
các công nghệ mới, thông minh để quản lý tài nguyên nước nói chung và nguồn nước sạch nói riêng. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây các nghị quyết của Chính phủ và Bộ TN&MT ban hành mới và 
sửa đổi nhiều văn bản pháp luật nhằm đẩy mạnh số hóa quản lý tài nguyên và môi trường. Nhờ đó, 
lĩnh vực quản lý nước cũng đã và đang triển khai giải pháp số hóa trong hoạt động cấp nước sạch ở 
các thành phố lớn và một số địa phương. Theo GS.TS. Nguyễn Việt Anh (2021), hiện nay, tại các đô 
thị Việt Nam có khoảng 750 nhà máy cấp nước với tổng công suất đạt trung bình khoảng 10,6 triệu 
m3/ngày. Trong số các hệ thống cấp nước này, đã có nhiều hệ thống đang áp dụng công nghệ thông 
tin, các giải pháp số hóa tiên tiến trong quản lý vận hành, ở các mức độ khác nhau. Nhiều hệ thống 
cấp nước tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bình Dương, Thừa Thiên 
Huế,… đã bố trí, lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống giám sát chất lượng nước tự động 
với một số chỉ tiêu chính tại từng quy trình xử lý, tùy theo chất lượng nước thô để điều chỉnh quy 
trình xử lý, liều lượng hóa chất sử dụng phù hợp. Sử dụng thiết bị biến tần, điều khiển trung tâm, để 
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tăng cường hiệu quả và tiết kiệm điện năng, giảm chi phí nhân công,… Tại một số địa phương, quản 
lý hệ thống cấp nước cũng đã ứng dụng tích hợp các công nghệ bản đồ số GIS, công nghệ di động, 
công nghệ điện toán đám mây, tích hợp thành hệ thống toàn diện quản lý cho các doanh nghiệp cấp 
nước như: Thiết lập bản đồ số mạng cấp nước, quản lý tài sản, giám sát vận hành và bảo trì mạng 
cấp nước, quản lý và chăm sóc khách hàng, ghi chỉ số và kiểm tra đồng hồ nước, quản lý đồng hồ 
nước, quản lý chất lượng nước, hỗ trợ phòng, chống thất thoát nước. Một số đơn vị cấp nước đầu tư 
phần mềm quản lý tài sản, thiết bị giám sát chất lượng và áp lực nước, điều khiển van phân vùng cấp 
nước, thông qua các chương trình, dự án chống thất thoát, thất thu nước sạch của Ngân hàng Thế giới, 
Ngân hàng Phát triển châu Á hoặc từ nguồn kinh phí của công ty, nguồn ngân sách hỗ trợ. Hiệu quả 
của việc áp dụng các giải pháp số hóa đã góp phần giảm rõ rệt tỷ lệ thất thoát nước ở Bà Rịa - Vũng 
Tàu (còn dưới 10 %), TP. Hồ Chí Minh (19,2 %), Hải Phòng (dưới 15 %), Hải Dương (dưới 12 %). 
Điển hình cụ thể tại một số công ty như: Công ty Cấp nước Bến Thành, Tổng Công ty Cấp nước Sài 
Gòn (Sawaco) đã ứng dụng hệ thống số hóa dữ liệu mạng lưới cấp nước GIS, cho phép luôn cập nhật, 
chia sẻ nhanh chóng và hiệu quả, tối ưu hóa công tác quản lý, giảm thiểu thời gian thi công, nâng cao 
năng suất lao động, góp phần giảm thất thoát nước. Tỷ lệ thất thoát nước của Công ty Cấp nước Bến 
Thành đã giảm từ 42,37 % (cuối năm 2014) còn gần 21 % (đầu năm 2020). Trung tâm Nước sạch và 
vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sơn La đã triển khai thí điểm đưa phần mềm ứng dụng ghi chỉ số 
bằng thiết bị di động CityWork.vn vào quản lý vận hành ở 8 công trình cấp nước. Hiệu quả quản lý 
nước cấp đã được nâng lên rõ rệt như: thời gian quản lý vận hành của các công trình cấp nước giảm 
xuống; Kiểm soát được lượng thất thoát nước từ phía khách hàng; Tạo ra kênh trao đổi trực tiếp để 
ghi nhận những phản ánh của khách hàng và có các giải pháp xử lý kịp thời, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
sử dụng nước của nhân dân. 

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số hóa, công nghệ thông tin trong quản lý nước cấp 
ở Việt Nam chưa có hướng dẫn hay quy định mang tính đồng bộ, bắt buộc. Việc kiểm soát chất 
lượng, lưu lượng nước theo thời gian thực từ nguồn đến các công đoạn sản xuất, tiêu thụ chưa được 
đồng bộ, nên còn khó khăn trong kiểm soát dữ liệu, đánh giá, phân tích và có chính sách phù hợp. 
Hầu hết các hệ thống quản lý chỉ tập trung tại nhà máy nước với hệ thống điều khiển giám sát từ 
xa, giám sát lưu lượng, cột áp tại một số điểm và một số chỉ tiêu chất lượng nước.

Để nâng cao hiệu quả áp dụng giải pháp số hóa trong quản lý nguồn nước cấp ở Việt Nam 
trong thời gian tới cần phải: Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy định đảm 
bảo điều kiện cho công cuộc số hóa; bảo đảm kết nối, tự động hóa thu nhận dữ liệu quan trắc chất 
lượng nước trên nền tảng IoT; cung cấp khả năng quản lý, lưu trữ trên nền tảng dữ liệu lớn; cung 
cấp năng lực phân tích, xử lý, tính toán bằng công nghệ AI; bảo đảm cung cấp và chia sẻ dữ liệu, 
thông tin về nguồn nước theo thời gian thực; triển khai hạ tầng phục vụ kết nối mạng lưới thiết 
bị IoT, tích hợp cảm biến và ứng dụng các công nghệ số để thiết lập nền tảng số thu nhận dữ liệu, 
thông tin quản lý nguồn nước đồng bộ trên toàn quốc; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu trong 
lĩnh vực quản lý nước trên cơ sở kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn, dịch vụ chia sẻ dữ liệu thống 
nhất, bảo đảm nền tảng về dữ liệu là hạ tầng quan trọng, cốt yếu cho số hóa trong lĩnh vực quản lý 
nước; phát triển nền tảng tích hợp, kết nối dữ liệu quản lý nước với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 
sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, thông tin cho người sử dụng; xây 
dựng, cung cấp các nền tảng dữ liệu số về lĩnh vực quản lý nước phục vụ phát triển Chính phủ số, 
kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh; xây dựng, phát triển nền tảng dữ liệu mở quản lý nước, 
đáp ứng thu nhận dữ liệu từ các hệ thống dữ liệu liên quan đến quản lý nước ở các cấp địa phương 
và quốc gia, thiết bị cảm biến, dữ liệu chia sẻ từ người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, mạng xã hội 
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hướng tới hình thành hệ sinh thái dữ liệu mở về quản lý nước; xây dựng, triển khai các hệ thống 
kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển chính phủ điện tử; hợp tác quốc tế, nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; phát triển nguồn nhân lực, chính quyền số, 
kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực quản lý nước; phát triển các ứng dụng quản lý nước cấp và các 
hệ thống xử lý nước trên các thiết bị cầm tay, thiết bị di động để người dân có thể dễ dàng tiếp cận 
với các dịch vụ nước cấp và các hệ thống xử lý nước ở mọi lúc, mọi nơi; khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển các siêu ứng dụng di động trong lĩnh vực nước cấp và các hệ thống xử lý nước, 
hình thành các nhóm cộng đồng sử dụng các dịch vụ cấp, thoát nước trên siêu ứng dụng di động,…

Bên cạnh đó có thể xem xét áp dụng các giải pháp số hóa cho quản lý nguồn nước cấp của 
siemens [31]. Đây là các giải pháp tích hợp tự động hóa và các ứng dụng công nghệ sáng tạo dựa 
trên integrated engineering và hệ thống SMART water management để số hóa trong lĩnh vực cấp 
nước và xử lý nước, giúp cho quản lý nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm và bền vững hơn. Cụ 
thể các giải pháp số hóa của Siemens, bao gồm: Tối ưu hóa hoạt động và mô phỏng mạng nước; 
trình mô phỏng đào tạo vận hành trạm bơm; tối ưu hóa năng lượng của lịch trình bơm phân phối 
nước; phát hiện rò rỉ và rò rỉ ở đường ống; bảo vệ chống ngập cho hệ thống thu nước mưa; mô hình 
kiểm soát dự đoán cho xử lý nước thải và thẩm thấu ngược. Lợi ích của các giải pháp số hóa này là 
giám sát được tình trạng nước thông qua việc theo dõi và định vị tổn thất bằng cách phân tích dữ 
liệu (áp suất, lưu lượng) từ các thiết bị đo được lắp đặt tại các vị trí được chọn tối ưu trong mạng 
có độ nhạy cao nhất với các thay đổi trong hệ thống cấp nước; quản lý dữ liệu công tơ, bao gồm 
xác thực dữ liệu công tơ kỹ lưỡng và cải thiện chất lượng; cung cấp một nền tảng giám sát phù hợp 
để cải thiện khả năng kiểm soát và độ tin cậy của mạng lưới nước với mục tiêu giảm thiểu rò rỉ và 
thất thoát nước; cung cấp hỗ trợ quyết định dựa trên cân bằng nước tích hợp. Hay cung cấp nước 
an toàn với chi phí tối ưu như: Giúp đảm bảo cung cấp nước sạch; tối ưu hóa lịch trình bơm, ví dụ 
máy bơm sử dụng điện; tận dụng tối đa hệ thống tự động hóa và thiết bị hiện có; Sẵn sàng cho các 
ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây.

5. Kết luận 
Nước sạch vô cùng cần thiết với đời sống con người là vậy, nhưng chính con người chúng ta 

lại làm suy thoái, phá hủy nguồn nước sạch từng giờ từng ngày vì nhiều nguyên nhân khác nhau. 
Tình trạng sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe chúng ta. Giải 
pháp số hóa đang là xu hướng đầy triển vọng cho các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam 
đạt được mục tiêu quản lý bền vững nguồn nước sạch, đảm bảo cho cộng đồng đều được tiếp cận 
trong tương lai. Việc áp dụng số hóa trong quản lý nguồn nước sạch có thể mang lại nhiều lợi ích 
trực tiếp như: Tăng cường an ninh nguồn cung, giảm thời gian chết; giảm rò rỉ (nước thất thoát); 
giảm chi phí lao động; cải thiện hiệu quả và tối ưu hóa năng lượng; giảm sử dụng hóa chất; thanh 
toán hóa đơn chính xác hơn. Bên cạnh đó, các lợi ích gián tiếp của giải pháp số hóa trong quản lý 
nguồn nước như là: Cải thiện chỉ dẫn chất lượng đối với công chúng; cung cấp hình ảnh rõ ràng 
hơn về tình trạng chung của toàn bộ vòng tuần hoàn nước và cải thiện sự tuân thủ; giám sát liên tục 
cung cấp lợi ích sức khỏe cộng đồng; sử dụng dữ liệu theo thời gian thực cải thiện dịch vụ và trải 
nghiệm của khách hang; tăng cường bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định, tăng độ tin cậy 
và tính nhất quán trên tất cả các nhà máy cấp nước. 
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XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI VÙNG TRIỀU
XÃ THẠNH HẢI, HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Trần Quốc Cường
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Hệ sinh thái vùng triều khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Bến Tre nói riêng đóng 

vai trò rất quan trọng đối với kinh tế, xã hội và môi trường. Việc đánh giá các giá trị kinh tế mà hệ 
sinh thái vùng triều mang lại là cần thiết để lượng giá đúng giá trị kinh tế. Kết quả nghiên cứu trong 
bài báo nhằm đánh giá, xác định thông tin về giá trị kinh tế của khu vực vùng triều qua đó làm tiền 
đề để bảo vệ và khai thác bền vững hệ sinh thái tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Từ khóa: Vùng triều; Lượng giá; Dịch vụ hệ sinh thái; Bến Tre.
Abstract

Identifying the value of ecosystem services of litoral zone in Thanh Hai commune, Thanh Phu 
district, Ben Tre province

The littoral ecosystem in the Mekong Delta in general and Ben Tre in particular plays a very 
important role in the economy, society and environment. The valuation of the economic values 
that the littoral ecosystem brings is necessary for the correct valuation of the economic value. The 
research results in the article aim to evaluate and determine information about the economic value 
of the littoral zone, thereby serving as a premise to protect and sustainably exploit the ecosystem 
in Thanh Hai commune, Thanh Phu district. Ben Tre province. 

Keywords: Littoral zone; Valuation; Ecosystem services; Ben Tre.

1. Đặt vấn đề

Vùng triều là hệ sinh thái (HST) rất phổ biến và đặc trưng tại khu vực ven biển nước ta. HST 
vùng triều có thể cung cấp những hàng hóa trực tiếp như sản phẩm thủy sản, gỗ, các loại nguyên 
vật liệu đầu vào của quá trình sản xuất, các dịch vụ sinh thái như hạn chế bão lũ, chống xói mòn bờ 
biển, điều hòa khí hậu, nạp và điều tiết nước ngầm, cũng như các giá trị đa dạng sinh học, các giá 
trị văn hóa lịch sử khác. Bên cạnh đó, HST vùng triều bao gồm rừng ngập mặn (RNM) cũng đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa khí hậu, hạn chế bão lũ, triều cường, hạn chế xâm nhập 
mặn và bảo vệ nước ngầm. Do vậy, việc đánh giá các giá trị kinh tế mà HST vùng triều mang lại 
là rất quan trọng để lượng giá đúng giá trị kinh tế (được ước tính bằng tiền) bao gồm cả giá trị trực 
tiếp và gián tiếp. Thông tin về giá trị kinh tế của khu vực vùng triều là yếu tố đầu vào quan trọng 
cho việc quản lý và sử dụng bền vững, đồng thời giúp các nhà quản lý lựa chọn được các phương 
án sử dụng tài nguyên có hiệu quả, góp phần xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển không 
gian biển (Lê Xuân Tuấn và cs., 2020).

Xã Thạnh Hải là 1 trong 2 xã ven biển của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre có diện tích tự 
nhiên khoảng gần 6.500 ha, có đường bờ biển dài khoảng 15 km (UBND xã Thạnh Hải, 2018) với 
hệ sinh thái đa dạng. Vùng triều là nguồn sinh kế chính của người dân trong khu vực, mang lại 
nhiều nguồn lợi to lớn. Tuy nhiên do tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) và khai thác quá mức, 
một số phần của khu vực đang bị khai thác và sử dụng không hợp lý dẫn tới có những suy giảm 
nghiêm trọng. Tác giả tiến hành nghiên cứu “Xác định giá trị các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều 
của xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre” qua đó làm tiền đề để bảo vệ và khai thác bền 
vững hệ sinh thái khu vực nghiên cứu.
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2. Phương pháp nghiên cứu

Đánh giá giá trị kinh tế của dịch vụ HST vùng triều là 1 quá trình nghiên cứu khoa học mang 
tính liên ngành, gồm nhiều bước, mỗi bước có những đặc trưng riêng và đòi hỏi sự tham gia của 
nhiều đối tượng khác nhau. Dựa vào nghiên cứu của (Barbier và cs., 1997). Các bước để thực hiện 
đánh gía giá trị của dịch vụ HST vùng triều được tiến hành như sau:

Để thực hiện nghiên cứu này, tác giả sử dụng các phương pháp truyền thống như thu thập tài 
liệu, số liệu, khảo sát thực địa, chuyên gia và kinh tế, trong đó phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 
(CVM) là phương pháp được sử dụng để đánh giá hàng hóa chất lượng môi trường. Bằng cách xây 
dựng một thị trường ảo, người ta xác định được hàm cầu về hàng hóa môi trường thông qua sự sẵn 
lòng chi trả của người dân (WTP), hoặc sẵn lòng chấp nhận khi họ mất đi hàng hóa đó (WTA), 
đặt trong một tình huống giả định, trong nghiên cứu này là xác định giá trị phi sử dụng (bảo tồn 
ĐDSH) và phương pháp giá thị trường dùng để xác định giá trị trực tiếp (đánh bắt nuôi trồng thủy 
sản, trồng hoa màu).

2.1. Phương pháp giá thị trường

Giá trị thủy sản (TS)
- Giá trị thủy sản khai thác bãi triều (TS1).
- Giá trị thủy sản nuôi trồng (TS2).
Giá trị trồng hoa màu (TM)

2.2. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên

HST vùng triều nói chung hay HST RNM nói riêng mang lại giá trị về dịch vụ văn hóa, đặc 
biệt là giá trị về bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là những giá trị trong cảm nhận, tri thức và độ thỏa 
mãn của cá nhân, khi biết, một tài nguyên đang tồn tại, hoặc được lưu truyền cho thế hệ sau ở một 
trạng thái nhất định. Để xác định được giá trị bảo tồn đa dạng sinh học của HST RNM tại xã Thạnh 
Hải nghiên cứu sử dụng phương pháp định giá ngẫu nhiên (Đinh Đức Trường, 2013). Bảng hỏi 
đã xây dựng các mức tiền phù hợp để đóng góp cho quỹ và một số thông tin cá nhân khác đối với 
người được hỏi, mục đích để xác định được WTP trung bình của người dân.

Theo số liệu thống kê của UBND xã Thạnh Hải, dân số của xã vào năm 2019 là 8.080 người 
(1.713 hộ) (UBND xã Thạnh Hải, 2019). Áp dụng công thức tính cỡ mẫu đã nêu ở phần trên với 
N = 1.713 hộ và e = 0,1 (10 %) thì số mẫu điều tra tối thiểu là 110 hộ gia đình. Nghiên cứu đã tiến 
hành khảo sát ngẫu nhiên 120 người đại diện cho 120 hộ gia đình sống tại Thạnh Hải. Với 120 
phiếu phát ra, thì thu về được 115 phiếu và số phiếu hợp lệ là 110 phiếu.

Giá trị ước tính mức sẵn lòng chi trả được tính theo công thức:
GT = WTP × P × r

trong đó, P: Tổng số hộ dân trong vùng; r: Tỷ lệ % người đồng ý trả lời.
Để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho các giá trị gián tiếp 

của RNM, phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính dựa trên 95 mẫu đã được sử dụng theo 
mô hình sau:

WTP = β1 + β2Ti + β3GTi + β4HVi + β5NNi + β6TNi + ui
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trong đó, i: Chỉ số quan sát; β: Hệ số chặn; ui: Yếu tố ngẫu nhiên; T: Tuổi; GT: Giới tính; HV: 
Trình độ học vấn; NN: Nghề nghiệp; TN: Thu nhập.

Để biết sự ảnh hưởng của các biến đưa vào mô hình tới WTP, cần xác định cặp giả thiết sau:
- H0: βj = 0 hệ số hồi quy không có ý nghĩa thống kê;
- H1: βj ≠ 0 hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê;
+ Nếu α > p thì bác bỏ H0 chấp nhận H1;
+ Nếu α < p thì chưa có đủ cơ sở bác bỏ H0 (với p - value = [Prob] và α = 0,05).

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Xác định các giá trị của dịch vụ HST vùng triều xã Thạnh Hải
HST vùng triều xã Thạnh Hải bao gồm HST rừng ngập mặn, HST vùng ngập triều và HST 

giồng cát. Các HST này cung cấp rất nhiều các dịch vụ cho người dân và cộng đồng. Mục tiêu của 
nghiên cứu là nhận diện và xác định được các giá trị quan trọng của các dịch vụ HST này trong 
một khoảng thời gian xác định. Đối tượng được phỏng vấn bao gồm: Người dân có sinh kế phụ 
thuộc trực tiếp và nguồn tài nguyên của địa phương, các cán bộ quản lý của địa phương. Thông 
qua phương pháp chuyên gia và nghiên cứu tài liệu thứ cấp, các nhóm giá trị kinh tế nổi bật của 
khu vực vùng triều đã được nhận diện (Bảng 1).

Bảng 1. Các giá trị kinh tế quan trọng của khu vực vùng triều xã Thạnh Hải
Các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Dịch vụ
cung cấp

Dịch vụ
điều tiết

Dịch vụ
văn hóa

Dịch vụ
hỗ trợ

Khai thác, nuôi trồng 
thủy sản Điều tiết khí hậu Giải trí, giáo dục Hấp thụ các bon

Trồng hoa màu Làm sạch nước và xử lý 
ô nhiễm Bảo tồn ĐDSH

Qua nghiên cứu và phân tích, HST vùng triều xã Thạnh Hải có rất nhiều chức năng đóng 
góp giá trị kinh tế quan trọng. Nghiên cứu đã lựa chọn 3 chức năng HST chính để lượng giá bao 
gồm dịch vụ cung cấp (hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản và hoạt động trồng hoa màu), 
dịch vụ hỗ trợ (hấp thụ các bon từ rừng ngập mặn) và dịch vụ văn hóa (bảo tồn đa dạng sinh học).

3.2. Lượng giá một số dịch vụ HST vùng triều xã Thạnh Hải
3.2.1. Giá trị dịch vụ cung cấp
a. Giá trị thủy sản khai thác bãi triều
Theo kết quả điều tra, các loại thủy sản được nuôi trồng chủ yếu tại xã Thạnh Hải, huyện 

Thạnh Phú bao gồm Nghêu, Hến và thủy sản khác (được đánh bắt ven biển gần bờ sản lượng 
khoảng 200 tấn/năm). Nghêu giống được khai thác chủ yếu vào tháng 8 hàng năm, giai đoạn từ 
tháng 4 đến tháng 7 là gia đoạn Nghêu giống sinh sản và phát triển. Trên bãi triều, Nghêu giống 
được thả trên tổng diện tích khoảng 600 ha (UBND xã Thạnh Hải, 2019). Hoạt động ươm giống 
và khai thác Nghêu ở bãi triều được quản lý bởi 2 hợp tác xã Thạnh Lợi và Bình Minh với khoảng 
hơn 2.000 xã viên. Đánh bắt thủy sản chủ yếu là đánh bắt nhỏ lẻ gần bờ với khoảng 30 tàu công 
suất nhỏ. Thông qua giá thị trường đã thu thập tại địa phương, tổng doanh thu năm 2019 của hoạt 
động khai thác thủy sản bãi triều được trình bày ở Bảng 2.
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Bảng 2. Sản lượng khai thác ở bãi triều ven bờ

STT Loại Sản lượng
(kg/năm)

Giá bán
(VNĐ/kg)

Doanh thu
(VNĐ)

1 Nghêu 1.610.000 30.000 48.300.000.000
2 Hến 560.000 15.000 8.400.000.000
3 Thủy sản các loại 200.000 100.000 20.000.000.000

(Nguồn: Kết quả thu thập của tác giả, Niên giám huyện, 2019)

Từ kết quả Bảng 2 cho thấy, giá trị kinh tế thủy sản khai thác được ở toàn bộ khu vực bãi 
triều (TS1) là:

TS1 = 76.700.000.000 VNĐ (bảy mươi sáu tỷ bảy trăm triệu đồng).

b. Giá trị nuôi trồng thủy sản
- Giá trị nuôi tôm: Theo kết quả điều tra, trên địa bàn xã Thạnh Hải có khoảng 105 đầm nuôi 

tôm, với tổng diện tích khoảng 1.416,26 ha (UBND xã Thạnh Hải, 2019), chủ yếu theo hình thức 
nuôi quảng canh (cả Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng). Thời gian nuôi thường từ tháng 3 đến tháng 
8. Trong đó các ao nuôi được bố trí khu vực rừng ngập mặn, lợi dụng chu trình tự nhiên của thủy 
triều để cung cấp thực ăn và lọc sạch nguồn nước trong ao. Chi phí để duy trì và cải tạo các đầm 
nuôi là không đáng kể. Các ao nuôi thường được quản lý theo hộ gia đình có diện tích khá đa dạng 
từ 0,5 - 20 ha. Năm 2019, sản lượng nuôi tôm đạt 207 tấn, giá bán trung bình là 150.000 VNĐ/kg. 
Do đó, tổng giá trị từ hoạt động nuôi tôm là:

TST = 31.050.000.000 (ba mươi mốt tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).

- Giá trị nuôi Sò huyết: Sò huyết được nuôi dọc các bờ sông. Sò huyết được người dân địa 
phương quây lưới, thả giống nuôi dọc theo các bờ sông ở những nơi dòng chảy ít biến động. Thời 
điểm xuống giống từ tháng 5 hàng năm và thu hoạch vào tháng 4 năm sau. Năm 2019, diện tích 
nuôi sò huyết của xã là khoảng 20 ha, sản lượng đạt 112,4 tấn, giá bán trung bình là 50.000 VND/
kg. Do đó, tổng tiền thu được từ hoạt động nuôi sò huyết là:

TSS = 5.620.000.000 VNĐ (năm tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng).

- Giá trị nuôi cua: Nuôi cua tại xã Thạnh Hải thường được nuôi chung với tôm quảng canh. 
Cua được nuôi quanh năm, xuống giống vào khoảng tháng 11 và thu hoạch vào tháng 8 hàng năm. 
Năm 2019, sản lượng muôi cua đạt 163 tấn, giá bán trung bình là 200.000 VNĐ/kg. Tổng tiền thu 
được từ hoạt động nuôi cua là:
  TSC = 32.600.000.000 VNĐ (ba mươi hai tỷ sáu tram triệu đồng).

Tổng giá trị nuôi trồng thủy sản là:
TS2 = TST + TSS + TSC = 69.270.000.000 (sáu mươi chín tỷ hai trăm bảy mươi triệu đồng).

c. Giá trị trồng hoa màu trên giồng cát
Trồng hoa màu là một trong những hoạt động kinh tế chủ lực, mang lại việc làm và lương 

thực cho người dẫn xã Thạnh Hải. Loại hoa màu chủ yếu được trồng tại xã Thạnh Hải bao gồm lạc, 
dưa hấu và sắn. Đây là hình thức sinh kế chính của xã với hơn 60 % lực lượng lao động, 100 % các 
hộ tham gia phỏng vấn đều có diện tích trồng các loại cây trên. Sắn được trồng từ tháng 4 và thu 
hoạch vào tháng 8 hàng năm. Dưa hấu được trồng chia làm 2 vụ, vụ chính từ tháng 01 đến tháng 
3, vụ phụ từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Lạc cũng là 1 loại cây trồng chủ lực, rất thích hợp để 
trồng trên khu vực đất giồng cát, thường được trồng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Thông qua 
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số liệu điều tra 2019 và phương pháp giá thị trường, sản lượng thu hoạch thu thập được, tổng doanh 
thu của các hoạt động trồng màu được trình bày theo Bảng 3.

Bảng 3. Doanh thu trồng hoa màu xã Thạnh Hải (2019)

STT Loại Diện tích gieo 
trồng (ha) Sản lượng (kg) Giá bán

(VNĐ/kg)
Doanh thu 

(VNĐ)
1 Lạc 27 178.200 12.000 2.138.400.000
2 Dưa hấu 424 11.161.000 5.000 55.805.000.000
3 Sắn 263 8.547.500 4.500 38.463.750.000
4 Lúa 2.1 5.250 7.000 36.750.000

Tổng (TM) 96.443.900.000
(Nguồn: Niên giám huyện, 2019)

Tổng giá trị dịch vụ cung cấp của HST vùng triều xã Thạnh Hải là:
STT Hoạt động Số tiền (VNĐ)

1 Hoạt động khai thác ở bãi triều 76.700.000.000
2 Hoạt động nuôi trồng thủy sản bãi bồi 69.270.000.000
3 Hoạt động trồng hoa màu ở cồn cát 96.443.900.000

Tổng 242.413.900.00
3.2.2. Giá trị dịch vụ hỗ trợ
Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú có 1 phần diện tích tương đối lớn nằm trong Khu bảo tồn 

thiên nhiên Thạnh Phú (hơn 2.500 ha) nằm trải dài ở khu vực ven biển chủ yếu là RNM (Niên 
giám huyện Thạnh Phú, 2018). Một trong những chức năng quan trọng mà RNM mang lại đó là 
khả nâng hấp thụ CO2, làm sạch không khí. Để tính được lượng hấp thu CO2 của RNM, cần phải 
xác định được lượng cacbon tích trữ của các cây ngập mặn. Theo số liệu tra và khảo sát tại khu 
vực nghiên cứu, Bần chua và Đưng là 2 loài chiếm ưu thế với mật độ khoảng 1.200 - 1.360 cây/
ha, chiều cao khoảng 10 m và đường kính khoảng 8,5 - 9,5 cm đối với Đưng và 13,7 cm đối với 
Bần chua. Các loài còn lại như Mắm biển, Mắm đen hay Dà quánh có mật độ thấp hơn nhiều với 
khoảng tư 450 - 750 cây/ha và đường kính 2 - 4 cm, chiều cao 4 - 8 m (Lê Xuân Tuấn và cs. 2020). 
Các quần xã điển hình của khu vực ven biển Thạnh Phú bao gồm OT1, OT2, OT3, OT4. Trong đó 
OT1 là quần xã Đước đôi và Mắm đen có số lượng cá thể ít có mật độ cây trưởng thành 750 cây/
ha; OT2 quần xã ưu thế Bần chua có mật độ khá dày 1.360 cây/ha; OT3: Quần xã hỗn giao Bần - 
Mắm - Dừa nước - Ô rô - Tra; OT4: Quần xã hỗn giao Sú - Bần chua - Mắm. Dựa vào phương pháp 
chuyển giao lợi ích, bài nghiên cứu áp dụng kết quả nghiên cứu tích lũy cacbon của RNM Xuân 
Thủy để nghiên cứu RNM tại Thạnh Phú, Bến Tre. Bảng sau đây thể hiện sự phân bố các loại cây 
ngập mặn chủ yếu tại khu vực ven biển Thạnh Phú.

Bảng 4. Sự phân bố cây RNM tại Thạnh Hải, Thạnh Phú (Bến Tre)

TT Loài cây Mật độ 
(cây/ha)

Đường kính trung 
bình (cm)

Chiều cao trung bình 
(m)

1 Bần chua 1.570 13,7 10,2 - 13
2 Đưng 1.200 8,5 - 9,5 9 - 11,5
3 Mắm biển 650 2,5 - 5,5 7
4 Mắm đen 750 2,5 - 6,7 8
5 Dà quánh 450 4 4

 (Nguồn: Số liệu tác giả tổng hợp; Lê Xuân Tuấn và cs., 2020)
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Qua bảng số liệu trên, ta xác định được lượng tích trữ của 4 quần xã trong một năm. Dựa vào 
nghiên cứu của IPCC (2006), Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2017), đối với từng loài, quần xã với mật 
độ cây, tích lũy cacbon trong câu và tổng tích lũy cacbon trong quần xã để tính lượng cacbon hấp 
thụ được thể hiện trong Bảng 5.

Bảng 5. Khối lượng cacbon hấp thụ bởi rừng ngập mặn

Tên cây Mật độ 
(cây/ha)

Tích lũy cacbon 
trong cây (kg/

cây)

Tổng tích lũy cacbon 
trong quần xã (tấn/

ha)

Lượng cacbon 
hấp thụ (tấn/ha/

năm)
OT1 Đước đôi 750 1,63 1,22 11,88

Mắm đen 800 2,56 2,05
OT2 Bần 1.360 134,60 183,05 658,8
OT3 Bần 1.360 134,60 183,05 829,5

Mắm 750 2,56 1,92
Dừa nước 500 220 45,5

OT4 Sú 1.000 0,04 40 810
Bần 1.360 134,60 183,05
Mắm 800 2,56 2,05

Bình quân 905,6
Qua những mức thuế suất cacbon của các quốc gia (Trần Thị Tú và Trần Hiếu Quang, 2015; 

UNEP, 2016; Zhang và cộng sự, 2017), nghiên cứu này lấy mức phí trung bình để cắt giảm CO2 
là 26 USD/tấn. Từ đó, lượng giá giá trị CO2 trung bình mà rừng ngập mặn tại Thạnh Hải, Bến Tre 
tương đương giá trị thành tiền là 23,454 USD/ha/năm. Tính theo tỷ giá ngang giá sức mua PPP, giá 
trị của CO2 theo VND là:

22.950 × 23,454 = 540.371.520 (đồng).
Vậy giá trị hấp thụ cacbon của toàn bộ rừng ngập mặn khu vực Thạnh Hải là 5.403.715 triệu 

đồng.
3.2.3. Giá trị dịch vụ văn hóa
a. Điều tra
Nhằm đánh giá tính khả thi của bảng hỏi, những thuận lợi và vướng mắc trong quá trình điều 

tra thực để có điều chỉnh phù hợp, nghiên cứu đã tiến hành điều tra 30 hộ dân. Tại các cuộc điều 
tra, các mức chi trả thu thập trong phiếu điều tra đã được sử dụng kèm theo các câu hỏi mở về mức 
chi trả. Kết quả thu về được 9 mức chi trả: 10.000 VNĐ, 20.000 VNĐ, 30.000 VNĐ, 50.000 VNĐ, 
60.000 VNĐ, 100.000 VNĐ, 150.000 VNĐ, 200.000 VNĐ và 300.000 VNĐ/hộ gia đình/năm.

Bảng 6. Các mức chi trả và tần suất xuất hiện trong cuộc điều tra thử
STT Mức sẵn lòng chi trả (VNĐ) Tần suất Phần trăm (%)

1 10.000 5 16,7
2 20.000 7 23,4
3 30.000 5 16,7
4 50.000 4 13,3
5 60.000 3 10
6 100.000 3 10
7 150.000 1 3,3
8 200.000 1 3,3
9 300.000 1 3,3

Tổng 30 100
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Trong 9 mức sẵn lòng chi trả xuất hiện trong cuộc điều tra, có 6 mức được lựa chọn để sử 
dụng trong phiếu câu hỏi cuối cùng. Theo Loomis (2005), khi sử dụng phương pháp số lượng, mức 
chi trả tối đa là 8 và số này chỉ nên áp dụng khi dải phân bố của mức chi trả rất lớn, trung bình 
khoảng từ 4 - 6 mức nên được sử dụng. Ngoài ra, mức tri trả cao nhất nên sử dụng là mức mà chỉ 
khoảng 10 % số người có thể chấp nhận chi trả mức đó.

Từ kết quả khảo sát trong các phiếu điều tra, phần trăm của 6 mức chi trả (10.000 VNĐ, 
20.000 VNĐ, 30.000 VNĐ, 50.000 VNĐ, 60.000 VNĐ và 100.000 VNĐ) là 90,1 % tổng số các 
sự lựa chọn. Các mức khác dù có người sẵn sàng chi trả, nhưng số lượng rất ít, đồng thời, khi xem 
xét mối tương quan giữa thu nhập hộ gia đình sẵn sàng trả mức này thì thấy không phù hợp, vì đây 
là những hộ có thu nhập trung bình ở xã. Do đó, các mức chi trả 150.000 VNĐ, 200.000 VNĐ và 
300.000 VNĐ không được sử dụng.

b. Giá trị bảo tồn ĐDSH của HST RNM xã Thạnh Hải
Trong số những người được phỏng vấn có 5 % không sẵn lòng chi trả cho Quỹ Bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên nhằm duy trì phục vụ cho sử dụng hiện tại. Tuy nhiên, những người không sẵn 
lòng chi trả không có nghĩa là họ không nhận thức được vai trò của RNM. Lý do không đóng góp 
vì họ cho rằng, số tiền sử dụng sẽ bị lãng phí và không kịp phục hồi tài nguyên để sử dụng cho 
hiện tại. Đối với hộ sẵn lòng chi trả, mức WTP được lựa chọn cao nhất là 100.000 VNĐ, chiếm  
tỷ lệ 5 %. Kết quả điều tra thể hiện ở Bảng 7.

Bảng 7. Mức sẵn lòng chi trả của người dân cho quỹ bảo tồn đa dạng sinh học RNM  
xã Thạnh Hải

WTP (nghìn đồng) Số lượng (người) Tỷ lệ (%)
0 6 5

10 22 20
20 38 35
30 22 20
50 11 10
60 6 5
100 6 5

Qua bảng hồi quy trên, có được WTP trung bình là 35.500 VNĐ.
Vậy tại thời điểm phỏng vấn, giá trị lựa chọn RNM tại xã Thạnh Hải theo công thức là:
OV  = WTP trung bình × Tổng số hộ dân trong vùng × Tỷ lệ % người đồng ý chi trả 
  = 35.500 × 1.710 × 0,95 = 57.669.750 VNĐ.
Ước lượng mô hình hồi quy cho thấy, F kiểm định = 56,3, nhận giá trị lớn hơn F lý thuyết 

F 0.05 kết quả này chứng tỏ mô hình xác định hoàn toàn chặt chẽ. Hệ số tương quan bình phương 
của mô hình R2 = 0,79 có nghĩa các biến đưa vào mô hình giải thích được 0,79 % sự thay đổi của 
mức WTP, còn 21 % là do các yếu tố khác chưa đưa vào mô hình.

Kết quả phân tích hồi quy xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến WTP cho quỹ bảo 
tồn ĐDSH RNM khu vực nghiên cứu, cụ thể:

WTP = - 19,60 + 0.35 T + 4,14 GT + 6,64 HV + 9,64 NN + 0,006 TN

Ảnh hưởng của tuổi tới WTP: Với β2 = 0,35 > 0, p - value = 0,0046 < α nên hệ số hồi quy có ý 
nghĩa thống kê. Như vậy, khi các nhân tố khác không đổi, nếu tuổi của người tham gia phỏng vấn tăng 
thêm 1 năm thì mức WTP tăng 0,35 nghìn đồng. Do đó, tuổi có ảnh hưởng thuận tới WTP. Điều này 
có thể giải thích là khi tuổi càng cao, nhận thức của người dân về giá trị của nguồn lợi càng càng cao.
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Ảnh hưởng của giới tính tới WTP: Với β3 = 4,14 > 0, p - value 0,1746 > α, nên hệ số hồi 
quy không có ý nghĩa thống kê. Do đó, chưa thể khẳng định giới tính có ảnh hưởng tới WTP hay 
không. Điều này có thể do sai số khi lấy mẫu, vì tỷ lệ nam nữ tham gia phỏng vấn chênh lệch nhau 
và không phản ánh đúng tỷ lệ nam nữ hiện tại của địa phương.

Ảnh hưởng của trình độ học vấn tới WTP: Với β4 = 6,64 > 0, p - value = 0.0217 < α nên hệ 
số hồi quy có ý nghĩa thống kê. Đây là ảnh huởng cùng chiều. Cụ thể, khi các nhân tố khác không 
đổi, nếu trình độ học vấn của người đuợc điều tra tăng thêm 1 bậc, thì WTP sẽ tăng thêm 6.640 
đồng. Điều này có thể giải thích khi trình độ học vấn của người dân được nâng cao, họ càng nhận 
thức được vai trò của RNM đối với cuộc sống của bản thân, cũng như cộng đồng. Do đó, họ sẵn 
sàng chi trả nhiều hơn cho việc bảo tồn rừng.

Ảnh hưởng của nghề nghiệp tới WTP: Với β5 = 9,64 > 0, p - value = 0.0341 < α, nên hệ số 
hồi quy có ý nghĩa thống kê. Đây là ảnh hưởng thuận và những người có thu nhập gắn liền với 
RNM sẵn sàng chi trả cao hơn 9.640 đồng so với những người không có thu nhập liên quan đến 
rừng. Bởi lẽ những người có nguồn thu nhập liên quan đến rừng sẽ nhận thức được tầm quan trọng 
của rừng đối với sự phát triển kinh tế của vùng và với cuộc sống của bản thân họ.

Ảnh hưởng của thu nhập tới WTP: Với β6 = 0,006 > 0, p - value = 0.0000 < α, nên hệ số hồi 
quy có ý nghĩa thống kê và đây là ảnh hưởng cùng chiều. Nếu thu nhập của người dân tăng thêm 
1.000 đồng thì WTP sẽ tăng thêm 6.000 đồng. Có thể nói, khi thu nhập càng tăng thì sự sẵn lòng 
chi trả của người dân càng lớn. Điều này được giải thích khi thu nhập của họ tăng, thì ngoài việc 
chi tiêu đảm bảo cho cuộc sống hàng ngày, họ có thể chi trả cho các việc khác nữa. Nhưng cũng có 
thể hiểu theo cách khác rằng, những người có thu nhập cao ở địa phương đa phần là do khai thác, 
sử dụng nguồn tài nguyên biển. Chính nguồn tài nguyên đó đã giúp cho cuộc sống của gia đình họ 
được nâng cao. Do đó, họ đánh giá cao hoạt động bảo tồn rừng và vì vậy, họ sẵn sàng đóng góp 
cho Quỹ bảo tồn.

 Tổng hợp các giá trị của dịch vụ HST vùng triều xã Thạnh Hải
Bảng 8. Các giá trị kinh tế của dịch vụ HST vùng triều xã Thạnh Hải

STT Loại giá trị Giá trị (VNĐ) Tỷ lệ (%)
1 Giá trị cung cấp 242.413.900.000 97,8
2 Giá trị điều tiết 5.403.715.000 2,18
3 Giá trị văn hóa 57.669.750 0,02

Tổng 100

3.3. Đề xuất một số giải pháp sử dụng và phát triển bền vững HST vùng triều xã 
Thạnh Hải

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về giá trị kinh tế của các dịch vụ HST vùng 
triều khu vực xã Thạnh Hải, nghiên cứu đã đưa ra một số giải pháp về kinh tế, cũng như chính sách 
nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ và phát triển bền vững HST như sau:

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy, HST vùng triều xã Thạnh Hải cung cấp nhiều giá trị 
cho người dân và cộng đồng địa phương như bảo tồn ĐDSH, hỗ trợ hoạt động nuôi trồng thủy sản, 
hấp thụ cacbon,... Từ những lợi ích thiết thực mang lại cho địa phương, chính quyền cần xây dựng 
mô hình chi trả cho dịch vụ môi trường thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển, phục hồi RNM, bãi 
bồi chống xói lở từ các tổ chức, cá nhân khai thác, nuôi trồng thủy sản tại RNM xã Thạnh Hải và 
người dân trong xã. Số tiền thu về hàng năm được sử dụng cho các hoạt động trồng rừng và bảo 
tồn ĐDSH, ngoài ra, có thể hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân.
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Thứ hai, dựa vào kết quả nghiên cứu tùy mức độ hưởng lợi và khả năng chi trả của đối tượng 
để có mức đóng góp chi trả khác nhau, cụ thể: Dựa theo kết quả WTP, người dân Thạnh Hải có thể 
đóng góp 35.500 VNĐ/hộ/năm. Các cá nhân, tổ chức sản xuất và nuôi trồng thủy sản tại vùng ven 
biển, bãi bồi có thể đóng góp 300.000 VNĐ/hộ/năm.

Thứ ba, để tăng mức sẵn lòng chi trả phát triển nguồn vốn cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển 
RNM của xã, chính quyền địa phương cần thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục, nâng cao nhận thức cho người dân thông qua loa đài, các cuộc họp về vai trò của RNM và lợi 
ích giá trị kinh tế của RNM, đặc biệt là các giá trị được mang từ dịch vụ văn hóa và dịch vụ hỗ trợ.

4. Kết luận

HST vùng triều xã Thạnh Hải đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người dân địa 
phương và có nhiều giá trị chức năng dịch vụ hệ sinh thái. Trong khuôn khổ của nghiên cứu, tác 
đã lượng hóa giá trị cung cấp (khai thác, nuôi trồng thủy sản và trồng hoa màu), giái trị điều tiết 
(hấp thụ cacbon) và giá trị văn hóa (bảo tồn ĐDSH) của khu vực vùng triều xã Thạnh Hải, huyện 
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Tổng giá trị kinh tế của RNM tại khu vực nghiên cứu khoảng 248.000.000.000 VNĐ/năm. 
Trong đó, giá trị dịch vụ cung cấp chủ yếu là giá trị khai thác, nuôi trồng thủy sản, chiếm tỷ trọng 
và quy mô lớn nhất 242.000.000.000 VNĐ/năm, tương ứng với 97,8 % giá trị kinh tế toàn phần 
của khu vực nghiên cứu. Mặc dù, chiếm một phần nhỏ, nhưng giá trị nhưng sự tồn tại của giá trị 
dịch vụ điều tiết và dịch vụ văn hóa thể hiện nhận thức, thái độ và sự cảm nhận của người dân địa 
phương về các chức năng sinh thái, giá trị ĐDSH của RNM. Bảo tồn các giá trị ĐDSH mang lại 
cho người dân sự thỏa mãn và họ sẵn sàng trả tiền để duy trì các giá trị đó. Kết quả nghiên cứu 
có ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà quản lý lựa chọn được các chính sách, cơ chế quản lý RNM, 
nhằm duy trì và bảo tồn ĐDSH.
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LỢI ÍCH CỦA KẾ TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP  
TẠI VIỆT NAM

Mai Thị Tâm
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Hiện nay chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do tình hình chất 

thải từ các hoạt động sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất của doanh nghiệp, thiếu ý thức của 
người dân trong xả thải sinh hoạt. Bài viết nêu lên vấn đề doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng 
ô nhiễm môi trường mà do chính doanh nghiệp gây ra trong quá trình sản xuất và sự cần thiết của 
kế toán môi trường đối với doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Bài viết cung cấp thêm cơ sở lý 
luận về vấn đề nghiên cứu và giúp các chủ doanh nghiệp nhận thấy lợi ích của kế toán môi trường 
trong doanh nghiệp và tiến tới áp dụng kế toán môi trường cho các doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán môi trường; Chi phí môi trường; Doanh nghiệp; Lợi nhuận; Bảo vệ môi 
trường.

Abstract
The advantage of environmental accounting with Vietnamese enterprise

Currently, we are facing environmental pollution due to waste from production activities, 
industrial parks, export processing zones of enterprises due to lack of awareness of people. This 
paper mentions the problem that enterprises have to face with environmental pollution caused by 
enterprises themselves in the production process and the necessity of environmental accounting 
for enterprises in the development process. This paper also provides more on the theoretical basis 
of the research issue and helps business owners realize the benefits of environmental accounting in 
their businesses and move towards applying environmental accounting for businesses.

Keywords: Environmental accounting; Environmental expense; Enterprise; Profit; 
Environment protection.

1. Đặt vấn đề

Các doanh nghiệp kinh doanh trên thị trường đều đặt mục tiêu là tối đa hóa lợi nhuận, thắng 
thế các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên những năm gần đây, xu hướng vừa phát triển nhưng lại gắn 
liền với việc bảo vệ môi trường được khách hàng tiêu dùng sản phẩm quan tâm. Vì vậy, doanh 
nghiệp muốn phát triển phải gắn với các lợi ích của môi trường nếu muốn được thị trường chấp 
nhận. Mục đích của bài viết là muốn nhấn mạnh hơn các yếu tố môi trường trong việc ra quyết định 
kinh doanh của doanh nghiệp và hướng tới phát triển bền vững.

Thực trạng ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng như hiện nay chủ yếu là do chất thải từ 
các hoạt động sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất của doanh nghiệp (DN) và sự thiếu ý thức 
của người dân trong xả thải sinh hoạt. Các chỉ số đánh giá ô nhiễm đều vượt nhiều lần tiêu chuẩn 
cho phép đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ô nhiễm này chính 
là nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu làm giảm năng suất đất nông nghiệp, gia tăng tình trạng 
thiếu nước, thời tiết ngày một khắc nghiệt (hạn hán, lũ lụt thường xuyên xảy ra), các hệ sinh thái 
mất cân bằng và gia tăng bệnh tật,... từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất cũng như chất 
lượng sản phẩm của DN. Chính vì thế, việc xây dựng và áp dụng những biện pháp nhằm quản lý 
môi trường hiệu quả là một vấn đề rất cần thiết. Làm thế nào để vừa mang lại lợi ích về kinh tế và 
làm thế nào để cải thiện hiện trạng môi trường hướng đến chiến lược sản xuất sạch hơn.
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Kế toán môi trường (KTMT) là một vấn đề khá mới và còn mang tính lý thuyết ở nước ta 
nhưng đã xuất hiện ở các nước phát triển từ lâu. KTMT xuất hiện đầu tiên ở Mỹ vào năm 1972, 
sau Hội nghị thượng đỉnh về môi trường tại Stockkhom - Thụy Điển vào năm 1972, nhưng lúc 
bấy giờ KTMT chú trọng vào việc hạch toán ở cấp độ quốc gia, ở mức vĩ mô và phải đến những 
năm 1990, KTMT tại các DN bắt đầu được nghiên cứu và thực hiện, năm 1992 Ủy ban Bảo vệ 
môi trường (BVMT) Mỹ tiến hành dự án về KTMT với nhiệm vụ khuyến kích và thúc đẩy các DN 
nhận thức đầy đủ các khía cạnh về chi phí môi trường (CPMT), mối quan hệ giữa CPMT và các 
yếu tố về môi trường trong các quyết định kinh doanh. Khuôn mẫu về KTMT do Ủy ban BVMT 
Mỹ là tài liệu cơ sở để xây dựng khuôn mẫu về KTMT của Uỷ ban phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc, Liên đoàn kế toán quốc tế, Hiệp hội kế toán viên quản trị Hoa Kỳ và ở các nước Đức, 
Nhật Bản, Hàn Quốc,... 

KTMT ra đời từ áp lực của công chúng và các phong trào BVMT do thực tế các chất thải mà 
các DN thải ra môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân, rất nhiều 
phong trào đòi tẩy chay các sản phẩm do sự sản xuất làm phá hoại môi trường. Áp lực này đòi hỏi 
các DN trong quá trình hoạt động phải chú trọng đến các vấn đề về môi trường, tuân thủ các chính 
sách về môi trường của Chính phủ. Chính sách này yêu cầu các DN phải bồi thường thiệt hại khi 
gây ra sự cố về môi trường, phải hạn chế chất thải, phải làm sạch chất thải,... nó cũng làm tăng 
chi phí của doanh nghiệp nhưng nếu không thực hiện thì người tiêu dùng sẽ quay lưng với các sản 
phẩm của DN và người tiêu dùng cũng sẵn sàng chấp nhận trả chi phí cao hơn cho các sản phẩm 
bảo vệ môi trường.

KTMT được xây dựng trên cơ sở hệ thống Luật chính sách về môi trường quốc gia, Luật làm 
sạch môi trường, Luật làm sạch nước, Luật về các loài nguy hiểm, Luật Sarbanes - Oxley (Mỹ), 
Luật tái chế và rác thải, Luật các khoản nợ môi trường,... 

2. Cơ sở lý thuyết 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về KTMT, theo định nghĩa của Viện Kế toán quản trị môi 
trường: “KTMT là việc xác định, đo lường và phân bổ CPMT, kết hợp CPMT trong quyết định 
kinh tế, công bố thông tin cho các bên liên quan”. Theo tài liệu hướng dẫn thực hành KTMT Nhật 
Bản thì “KTMT có mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng 
đồng và theo đuổi các hoạt động BVMT trong quá trình hoạt động bình thường, xác định lợi ích từ 
các hoạt động, cung cấp cách thức định lượng và hỗ trợ phương thức công bố thông tin”. 

Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) thì “Hạch toán Quản lý Môi trường là quản lý hoạt 
động kinh tế và môi trường thông qua việc triển khai và thực hiện các hệ thống hạch toán và các 
hoạt động thực tiễn phù hợp liên quan đến vấn đề môi trường”. Theo cơ quan Phát triển Bền vững 
của Liên hợp quốc (UNDSD) thống nhất giữa các nhóm chuyên gia đến từ 30 quốc gia đã đưa ra 
định nghĩa như sau: “Hạch toán Quản lý môi trường là việc nhận dạng, thu thập, phân tích và sử 
dụng hai loại thông tin cho việc ra quyết định nội bộ: Thông tin vật chất (phi tiền tệ) về sử dụng, 
luân chuyển và thải bỏ năng lượng, nước và nguyên vật liệu (bao gồm chất thải) và thông tin tiền 
tệ về các chi phí, lợi nhuận và tiết kiệm liên quan đến môi trường”. 

Nhìn chung, các khái niệm này đều có điểm chung KTMT được xem xét từ hai góc độ: Công 
tác kế toán và công tác quản lý môi trường. Bên cạnh đó, KTMT có rất nhiều chức năng khác nhau 
như là hỗ trợ việc ra quyết định nội bộ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm hướng 
tới hai mục đích là cải thiện hiệu quả hoạt động tài chính và hiệu quả hoạt động về môi trường. 
Cung cấp thông tin về tất cả các loại chi phí liên quan đến môi trường (trực tiếp và gián tiếp, chi 
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phí ẩn và chi phí hữu hình,...). Ngoài ra, KTMT còn là cơ sở cho việc cung cấp thông tin ra bên 
ngoài phạm vi doanh nghiệp đến các bên liên quan như: Các ngân hàng, tổ chức tài chính, các cơ 
quan quản lý môi trường, cộng đồng dân cư, người tiêu dùng,… Bằng việc cung cấp các báo cáo 
như báo cáo tài chính, báo cáo môi trường của doanh nghiệp.

3. Thực trạng kế toán môi trường trong doanh nghiệp Việt Nam

Trước hệ lụy do ô nhiễm môi trường gây ra đối với nền kinh tế - xã hội, Việt Nam đã có 
những chính sách tích cực để bảo vệ môi trường. Cụ thể, Việt Nam đã ban hành Luật Môi trường 
lần đầu vào năm 1993 và Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi vào năm 2005; Luật Thuế bảo vệ môi 
trường (Luật số 57/2010/QH12); Nghị định số 67/2011/NĐ - CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ 
quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo 
vệ môi trường; Nghị định số 18/2015/NĐ - CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi 
trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,…

Mặc dù, đã xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động bảo vệ môi trường, song đối với lĩnh 
vực kế toán môi trường, Việt Nam vẫn còn thiếu những văn bản pháp quy. Thực tế cho thấy, Việt 
Nam chưa ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về công tác kế toán môi trường cũng 
như hệ thống tài khoản, báo cáo kế toán về chi phí, thu nhập do công tác bảo vệ môi trường của 
DN đem lại. Các chi phí liên quan đến môi trường đang phản ánh chung trong các tài khoản chi 
phí quản lý và các nhà quản lý kinh tế không thể phát hiện, không thể thấy được quy mô và tính 
chất của chi phí môi trường nói chung và từng khoản chi phí môi trường nói riêng. Nội dung của kế 
toán môi trường chưa được phổ biến, truyền thông mạnh mẽ đến các nhà quản trị và những người 
làm công tác kế toán trong DN.

Ở góc độ DN, các nhà quản lý chưa quan tâm đến công tác kế toán môi trường trong hoạt 
động của mình. Nhận thức về trách nhiệm xã hội của DN, tổ chức đối với cộng đồng còn ở trình độ 
thấp. Hiện nay, các DN chủ yếu chỉ quan tâm đến lợi nhuận, lợi ích ngắn hạn, chưa có tầm nhìn vĩ 
mô trong các hoạt động sản xuất nhằm giữ gìn môi trường để đạt tới sự phát triển bền vững, điều 
này khiến cho rất nhiều chi phí liên quan đến môi trường đang phản ánh chung trong các tài khoản 
chi phí quản lý, khiến các nhà quản lý khó phát hiện quy mô và tính chất của chi phí môi trường 
nói chung và từng khoản chi phí môi trường nói riêng. Ngay cả trên các tài khoản kế toán cũng 
chưa ghi nhận các chi phí đáng kể liên quan đến môi trường như: Chi phí sửa chữa, đền bù, chi phí 
khắc phục sự cố và chi phí dọn dẹp, xử lý trong các vụ tai nạn, hủy hoại môi trường sinh thái,...

Trong khi đó, công tác đào tạo về kế toán môi trường ở nước ta vẫn còn hạn chế nên chưa 
xây dựng được một đội ngũ kế toán viên chuyên nghiệp về lĩnh vực môi trường. Mặc dù, đã có 
một số trường đại học, học viện đưa vào giảng dạy kế toán quản trị môi trường nhưng các chương 
trình giảng dạy mới chỉ dừng lại ở mức độ sơ sài và nằm trong chương trình của ngành Quản lý 
môi trường. Trong chương trình đào tạo ngành Kế toán - kiểm toán của tất cả các trường đại học 
tại Việt Nam đều không có nội dung của chương trình này.

4. Phương pháp nghiên cứu

4.1. Phương pháp thu nhập thông tin

- Thông tin thứ cấp: Bao gồm thông tin từ các báo cáo, tạp chí kinh tế môi trường, các thông 
tin trên mạng Internet.

- Thông tin sơ cấp: Thực hiện cuộc điều tra khảo sát, đối tượng khảo sát là các các Doanh 
nghiệp sản xuất trên địa bàn Hà Nội. Phỏng vấn trực tiếp bộ phận kế toán của các Doanh nghiệp để 
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tìm hiểu thực tế việc áp dụng kế toán môi trường trong các Doanh nghiệp, từ đó đưa ra các nhận 
xét, thảo luận và kết quả.

Các doanh nghiệp được chọn phỏng vấn: Các doanh nghiệp về lĩnh vực sản xuất sơn, thép 
trên địa bàn Hà Nội, đây là các DN có xả thải ra môi trường.

4.2. Phương pháp xử lý số liệu

- Phương pháp thống kê: Sử dụng một số công thức toán học thống kê trong phần mềm Excel 
để xử lý kết quả nghiên cứu nhằm rút ra những kết luận khoa học về công tác kế toán môi trường 
trong các DN. Các dữ liệu dùng cho phân tích thống kê được thu thập từ các báo cáo kết quả hoạt 
động kinh doanh thường niên của các DN.

- Phương pháp tổng hợp và phân tích: Tổng hợp nghiên cứu sách báo, tạp chí về công tác 
kế toán môi trường trong các DN. Ngoài các dữ liệu thứ cấp thu được từ các tài liệu, báo cáo, phải 
trực tiếp quan sát và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán môi trường tại các DN, để tìm ra những 
ưu điểm và hạn chế để phân tích và tìm ra câu trả lời cho vấn đề nghiên cứu.

5. Thảo luận và kết quả

5.1. Thảo luận

Không chỉ đối tượng bên trong (nhà quản trị doanh nghiệp) mà ngay cả những đối tượng bên 
ngoài (Chính phủ, tổ chức tài chính, cộng đồng dân cư, người tiêu dùng) đều quan tâm đến các 
thông tin mà KTMT cung cấp có thể đó là những thông tin về KTMT dưới dạng đo lường bằng 
tiền (tiền tệ) hay những báo cáo về KTMT dưới dạng vật chất (phi tiền tệ). Đây chính là việc cần 
thiết khi áp dụng KTMT vào một doanh nghiệp cụ thể. 

Thông tin trong hệ thống thông tin của doanh nghiệp nói chung và KTMT nói riêng bao gồm 
hai phần chính là thông tin tài chính (thu nhập, chi phí, tài sản, nguồn vốn,...) và thông tin dưới 
dạng phi tài chính (ảnh hưởng đến môi trường, chỉ số đo lường môi trường,...). Những thông tin 
này cần được thu thập, xử lí và công bố rộng rãi cho các đối tượng quan tâm bên trong hoặc bên 
ngoài doanh nghiệp.

5.2. Kết quả

Lợi ích của việc xây dựng hệ thống KTMT trong doanh nghiệp, cụ thể:
Một là, làm hài lòng và củng cố niềm tin với các bên liên quan. Các cơ quan quản lý Nhà 

nước, các tổ chức môi trường luôn quan tâm đến việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi 
trường. Nếu làm tốt việc bảo vệ môi trường thì có thể giúp doanh nghiệp có được những ưu đãi và 
cái nhìn thân thiện từ các tổ chức này.

Hai là, nâng cao khả năng cạnh tranh. Việc trực tiếp hoặc gián tiếp gây tác động xấu đến môi 
trường sẽ có khả năng khiến hình ảnh công ty bạn không đẹp trong mắt người sử dụng, từ đó sản 
phẩm của bạn dần mất đi sự tín nhiệm trong mắt người tiêu dùng.

Ba là, tiết kiệm chi phí bằng tiền cho doanh nghiệp. Điều này đã được chứng minh qua một 
số doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển khi sử dụng hệ thống KTMT. Nếu các doanh nghiệp 
không sử dụng KTMT thì các khoản phạt do việc làm ô nhiễm môi trường thường khá lớn, có khi 
dẫn đến doanh nghiệp phá sản. Nếu doanh nghiệp chấp nhận bỏ chi phí nghiên cứu về việc sản xuất 
kết hợp với bảo vệ môi trường thì tất nhiên là không phải chịu các khoản phạt này.

Bốn là, tạo ra những lợi thế mang tính chiến lược. Giả sử công ty bạn sản xuất một loại sản 
phẩm. Ở đây chúng ta không đề cập đến chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, giả sử công ty bạn sáng 
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chế hoặc đặt hàng một công ty khác việc thiết kế bao bì sản phẩm không bằng bọc nilon như các 
công ty khác (bọc nilon gây ảnh hưởng môi trường), mà là một bọc giấy có khả năng tự phân hủy 
trong tự nhiên mà không gây tác động xấu đến môi trường sẽ tạo nên sự khác biệt này có thể làm 
tác động khá lớn đến nhận thức người tiêu dùng, nhất là trong thời gian cảnh báo về ô nhiễm môi 
trường đáng báo động như thời gian hiện nay. Hoặc như các doanh nghiệp kinh doanh đồ uống 
đã chuyển từ sử dụng ống hút nhựa sang ống hút giấy và cũng gây được thiện cảm với người tiêu 
dùng. Người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có tính thân thiện với môi trường, 
các vật liệu dễ phân hủy và từ bỏ dần các thói quen sử dụng túi ni lông, ống hút nhựa,…

Lợi ích
từ

KTMT

Tạo ra những
lợi thế mang

tính chiến lược

Làm hài lòng
và củng cố
niềm tin với

các bên 
liên quan

Tiết kiệm chi phí
tài chính

cho doanh nghiệp

Nâng cao 
khả năng

cạnh tranh của
doanh nghiệp

Hình 1: Lợi ích của việc sử dụng Kế toán môi trường

6. Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác kế toán môi trường tại các Doanh 
nghiệp Việt Nam

Hạn chế: Ở Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung không phải có nhiều 
doanh nghiệp đã quan tâm đến vấn đề này, do đó cũng không nhận thức được tầm quan trọng của nó.

Nguyên nhân: Khi mà hạch toán đầy đủ các chi phí môi trường thì thường dẫn đến một kết 
quả là làm tăng chi phí doanh nghiệp và đội giá thành lên cao hơn so với hạch toán truyền thống, 
do đó họ không mấy hoan nghênh việc áp dụng KTMT.

Giải pháp:
Để có thể thực hiện công tác KTMT tại Việt Nam cần phải giải quyết một số vấn đề sau:
Thứ nhất, Luật BVMT 2005 đã có định nghĩa về hoạt động bảo vệ môi trường và nêu ra 3 

nhóm hoạt động chính, tuy nhiên lại chưa hề có một văn bản hướng dẫn thi hành luật nào quy định 
cụ thể về điều này. Điều này dẫn đến một thực tế là có rất nhiều các hoạt động đều có thể quy về 
hoạt động BVMT là tạo nên sự lúng túng trong việc nhận dạng và phân loại chi phí môi trường. 
Chính vì vậy, cần đưa ra các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy định có liên quan đến môi trường 
và quản lý môi trường chặt chẽ và rõ ràng hơn nhằm tạo nền tảng cơ sở và hành lang pháp lý cho 
việc phát triển hạch toán quản lý môi trường một cách rõ ràng và cụ thể hơn.

 Thứ hai, công tác BVMT ở nước ta còn chưa được thực hiện một cách đầy đủ nên các chi 
phí được tính toán dựa trên những khoản mục được chi ra từ các tổ chức đã không phản ánh đầy 
đủ những khoản mục thực tế mà tổ chức phải chi trả để đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn. Mặt 
khác các khoản chi phí đều được tính vào giá thành sản phẩm nên các doanh nghiệp không bóc 
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tách theo mục đích chi mà toàn bộ được tập hợp vào các yếu tố chi phí của quá trình sản xuất kinh 
doanh. Nên tạo ra sức ép về môi trường chặt chẽ hơn, yêu cầu một sự thay đổi trong hệ thống hạch 
toán truyền thống ở cả góc độ vĩ mô và vi mô. (Ban hành các chuẩn mực về kế toán môi trường,...)

Thứ ba, Luật BVMT sửa đổi năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành chế độ kế toán 
cho việc tổ chức KTMT trong DN. Chế độ ban hành chưa có các văn bản hướng dẫn trong việc 
bóc tách và theo dõi được chi phí môi trường trong chi phí sản xuất kinh doanh, chưa có các tài 
khoản cần thiết để hạch toán các khoản chi phí môi trường cũng như doanh thu hay thu nhập trong 
trường hợp doanh nghiệp có hệ thống xử lí chất thải bán quyền thải ra môi trường cho các doanh 
nghiệp cùng ngành (nếu có). Đồng thời khoản chi phí, thu nhập này cũng chưa thể hiện trên báo 
cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chưa giải trình cụ thể trên thuyết minh báo cáo tài chính nên 
việc đánh giá hiệu quả hoạt động của DN chưa đầy đủ, chưa xác định cụ thể trách nhiệm của DN 
đối với môi trường.

Thứ tư, khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng nhằm thống nhất sự phân định hoạt động môi 
trường, qua đó đưa ra khái niệm và tiêu thức phân loại chi phí môi trường, làm căn cứ ghi nhận, đo 
lường, hạch toán và quản lý các chi phí này.

Thứ năm, ban hành các chế tài xử lí các vi phạm về môi trường một cách nghiêm minh đối 
với các trường hợp DN làm ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.
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CHUYỂN ĐỔI SỐ: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC TRONG CÔNG TÁC 
ĐÀO TẠO CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM

Lê Cảnh Tuân, Phí Trường Thành, Lê Trung Kiên 
 Nguyễn Thị Phương Thanh, Trần Xuân Trường, Nguyễn Chí Công 

Nguyễn Khắc Hoàng Giang, Phạm Văn Chung, Đỗ Mạnh Tuân
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Đại dịch Covid - 19 xảy ra làm cho cả thể giới chao đảo, trong đó có Việt Nam. Đây là thời 

điểm để các trường đại học của Việt Nam nhận thức được về tầm quan trọng của công việc chuyển 
đổi số. Khi đại dịch Covid - 19 xảy ra, các trường đại học ở Việt Nam đã rất nỗ lực cải tiến phương 
pháp dạy học từ offline sang online. Cố gắng đó đã mang lại một số thành công ban đầu. Việt Nam 
là nước đang phát triển, với những khát vọng vươn tầm ra thế giới. Đây là những đòi hỏi chính 
đáng của các công dân đất Việt. Nhưng, chúng ta đang đứng ở đâu? Các trường đại học của Việt 
Nam đã tiếp cận với chuyển đổi số như thế nào, đã giúp được gì cho sự phát triển của đất nước? 
Đây là nội dung tác giả đề cập trong bài viết này.

Từ khóa: Đại dịch Covid - 19; Chuyển đổi số; Offline; Online.
Abstract

Digital transformation: Opportunity and challenge in the education at Vietnam’s universities

The Covid - 19 epidemic happened, causing a crisis for the whole world, including Vietnam. 
This is the time for Vietnamese universities to find out about the importance of digital transformation. 
Disaster Covid - 19 happened, universities in Vietnam have made great efforts to improve teaching 
methods from offline to online. That effort has yielded some early success. Vietnam is a developing 
country, with hunger reaching out to the world. These are legitimate requirements of Vietnamese 
citizens. But, where are we standing? How have Vietnamese universities approached digital 
transformation, and how has it helped the development of the country? These are the content the 
author mentioned in this article.

Keywords: Covid - 19 epidemic; Digital transformation; Offline; Online.

1. Giới thiệu

Lĩnh vực chuyển đổi số của Ngành Giáo dục đã được nhiều tác giả đề cập [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Sứ mệnh của các trường đại học là đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Công tác đào tạo không 
chỉ mang tính định hướng, mà còn phải có chiến lược cụ thể, rõ ràng. Sản phẩm đào tạo ra phải 
đảm bảo phục vụ được cho các cơ quan, doanh nghiệp. Trên thực tế, khi nhắc đến ngành giáo dục, 
chúng ta tự hào bao nhiêu về các giải trong kỳ thi quốc tế, thì chúng ta cần phải suy ngẫm về năng 
lực của các sinh viên tốt nghiệp. Nếu đòi hỏi về năng lực của các sinh viên, chúng ta hãy tự hỏi lại 
chính bản thân của những người chịu trách nhiệm về công tác đào tạo!

Cao hơn nữa, chúng ta còn phải gấp rút làm sao để theo kịp “chuyến tàu Cách mạng 4.0”. Để 
đạt được những mong muốn ấy đòi hỏi sự thay đổi tư duy từ các cấp lãnh đạo - đây là những người 
quan trọng, quyết định cho sự thành, bại của mục tiêu đề ra.

2. Một số khảo sát thực tế

Đại dịch Covid - 19 đã làm cả thế giới chao đảo, Việt Nam cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo 
con số thống kê của Bộ Y Tế, tính đến ngày 05/12/2021, nước ta đã có hơn 26.000 người tử vong 
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do Covid - 19. Con số này vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục tăng theo thời gian, nhiều ngành kinh tế 
đứng trước nguy cơ bị phá sản. Số ca bị nhiễm Covid - 19 vẫn tăng lên theo ngày tháng, diễn biến 
vô cùng phức tạp (Hình 1). Tuy nhiên, trong cái khó khăn ấy, Ngành Giáo dục đã có những tín hiệu 
tích cực. Đó là việc thay đổi dạy và học offline thành online.

Hình 1: Thông tin mới nhất về số ca bị nhiễm Covid - 19 tính theo ngày [4] 
Việt Nam có tới hàng trăm trường đại học (Theo Báo Giáo dục Việt Nam đăng ngày 

11/12/2018, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học gồm 236 trường 
đại học, học viện (không tính các trường thuộc khối quốc phòng - an ninh). Đứng đầu về lĩnh vực 
đào tạo ngành Công nghệ thông tin là các Trường Đại học FPT, Đại học Bách khoa, Đại học Công 
nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, tại các trường này cũng chưa có ngành chuyển đổi số 
(Digital transformation) theo đúng nghĩa. Trong khi đó nhiều trường đại học trên thế giới đã đào 
tạo những ngành này. Các trường đại học ở Nhật Bản, hoặc Vương quốc Anh là những trường đang 
đẩy mạnh đạo tạo ngành chuyển đổi số. Đại học Thái Nguyên đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi trong 
việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế mới [6]. 

GS.TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết: “Vấn đề chuyển đổi số 
đã trở thành một xu hướng lan tỏa tới tất cả các lĩnh vực, đây sẽ là trọng số để tăng trưởng kinh tế. 
Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo thì việc chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay là ứng dụng 
mạnh công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đó cũng là một xu thế tất yếu”.

Cho đến nay, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 
90 % giáo trình giảng dạy, 100 % các luận văn, luận án, 40 % tài liệu tham khảo; toàn Đại học 
Thái Nguyên cũng đã xây dựng được hơn 110 bài giảng điện tử. Nhiều hình thức học tập hiện 
đại như học trực tuyến, từ xa,... đang được nhiều trường áp dụng, nhất là trong bối cảnh đại dịch 
Covid - 19 vẫn có những diễn biến phức tạp.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên 
cho biết: “Chúng tôi đang chỉ đạo việc số hóa các học liệu để tạo điều kiện cho người học tiếp cận 
với thông tin mọi lúc, mọi nơi dễ dàng”.

GS.TS. Nguyễn Duy Hoan, Giám đốc Trung tâm học liệu và công nghệ thông tin, Đại học 
Thái Nguyên cho biết: “Việc sản xuất bài giảng Elearning rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đặc biệt 
trong thời điểm xảy ra dịch Covid - 19. Phần lớn các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã tổ 
chức đào tạo Elearning thông qua hệ thống phần mềm Elearning hiện do Trung tâm đang quản lý”.

Chia sẻ về việc học tập qua các tài liệu số, một số sinh viên cho rằng: “Qua quá trình tham 
gia các tài liệu số đã giúp chúng em có điều kiện phát triển về bản thân, không chỉ ở trên lớp mà 
cả ở bên ngoài xã hội.”
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Trường Đại học Công nghiêp Hà Nội cho rằng: Chuyển đổi số là quá trình chuyển từ mô 
hình truyền thống sang mô hình số bằng cách ứng dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big 
data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud computing),… và phần mềm công nghệ 
để thay đổi phương thức quản lý, điều hành, thay đổi quy trình, phương thức làm việc và thay đổi 
văn hóa tổ chức.

Theo Báo Tia sáng [2] ngày 05/02/2021: chuyển đổi số trong giảng dạy là chuyển đổi toàn 
bộ những gì cần để có thể triển khai giáo dục trực tuyến. Không có một công thức dành riêng cho 
quá trình này, nhưng hoàn toàn có thể vận dụng các khung đánh giá hiệu quả giáo dục cũng như 
các khung đảm bảo chất lượng giáo dục để định hướng quá trình chuyển đổi. Vai trò lãnh đạo, tổ 
chức, điều phối, huy động nguồn lực cấp hệ thống sẽ là then chốt quyết định hình hài của giáo dục 
mới. Bên cạnh việc hướng đến đảm bảo hiệu quả giáo dục, cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho 
mọi đối tượng người học, kể cả học sinh nghèo và khuyết tật, để không ai bị bỏ lại phía sau là một 
mục tiêu quan trọng mà chuyển đổi số phải đạt được. Từ các khảo sát thực tế, phân tích các vấn đề 
liên quan đến chuyển đổi số, tác giả đưa ra định nghĩa:

Chuyển đổi số là việc tích hợp công nghệ số vào tất cả các lĩnh vực của đời sống, làm thay 
đổi về nhận thức, hành vi tạo ra các giá trị, tiện ích cho người dùng. Nó còn là quá trình chuyển đổi 
ở cấp độ hệ thống nhằm thay đổi hành vi trên quy mô lớn. Bản chất của chuyển đổi số là tự động 
hóa các quá trình làm việc, tạo ra hiệu quả vợt bậc về năng xuất lao động.

3. Chuyển đổi số ở các trường đại học ở Việt Nam

Một trong số các trường đại học ở Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số như 
Đại học FPT, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy 
nhiên, tại các trường này mới chỉ manh nha cho quá trình chuyển đổi số. Bàn về lĩnh vực chuyển 
đổi số, Đại học FPT có bài “Xu hướng chuyển đổi số trong Ngành Giáo dục” [5]. Theo đó các vấn 
đề được Đại học FPT đề cập đến như thực trạng, hành trình chuyển đổi số trong ngành giáo dục 
Việt Nam. Đồng thời, Đại học FPT đưa ra câu hỏi: Giải pháp nào cho hành trình chuyển đổi số 
ngành giáo dục? Đại học FPT cũng không nói cụ thể họ đã làm được gì, mà chỉ xới lên một số giải 
pháp chính đang được hướng đến như:

- Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học 
và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEM/STEAM/STEAME) vào trong chương 
trình đào tạo;

- Đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin tại các cấp học;
- Thực hiện đào tạo, tập huấn hướng nghiệp để học sinh, sinh viên cũng như giáo viên hay 

các cán bộ trong trường học, tổ chức giáo dục có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số;
- Cung cấp các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOCS) cho tất cả người dân, nhằm nâng 

cao khả năng tiếp cận giáo dục nhờ công nghệ số, đào tạo nâng cao kỹ năng số;
- Ứng dụng công nghệ số để có thể thực hiện giao và tự đánh giá bài tập về nhà, cũng như 

kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh trước khi đến lớp.
- Ứng dụng công nghệ phục vụ giáo dục hướng tới cá nhân hóa cho từng đối tượng.
Tóm lại: Công cuộc chuyển đổi số ở các trường đại học ở Việt Nam đang được manh nha, 

cho dù chúng ta đã có những thích ứng trong đại dịch Covid - 19, nhưng mới dừng lại ở bước đầu, 
chưa có đầy đủ cơ sở dữ liệu.

Gần đây, tập đoàn FPT đã thành lập Công ty Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số. Trong đó Dịch 
vụ tư vấn chuyển đổi số của FPT Digital bao gồm 3 lĩnh vực:
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1) Tư vấn chuyển đổi số toàn diện: Là dịch vụ tư vấn lộ trình chuyển đổi số toàn diện và tư 
vấn giám sát triển khai lộ trình chuyển đổi số gắn liền với chiến lược kinh doanh và đặc thù doanh 
nghiệp, phù hợp với nguồn lực thực tế. Dịch vụ bao gồm chi tiết về cách thức triển khai, nguồn 
lực đầu tư, hiệu quả đem lại và cách thức đánh giá, giúp doanh nghiệp chủ động và tự tin trên hành 
trình chuyển đổi số.

2) Tư vấn phát triển đội ngũ nhân lực số: Là dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng văn 
hóa số, quản trị thay đổi về mặt nhân sự, phát triển đội ngũ nhân lực sẵn sàng và chủ động cho sự 
chuyển đổi, nhằm duy trì và cải thiện liên tục năng lực đổi mới của doanh nghiệp trong dài hạn.

3) Tư vấn phát triển hệ thống công nghệ thông tin: Là dịch vụ tư vấn giúp doanh nghiệp số 
hóa thông tin, số hóa quy trình, phát triển và củng cố hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền 
tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Trong khi các doanh nghiệp ở Việt Nam rất nỗ lực tự cứu mình trong cơn lốc Cách mạng 4.0. 
Điển hình như tập đoàn FPT, Nexttech, Nami, Tâm Trường Sinh,… Đứng đầu các tập đoàn này là 
các “Shark tank”, nếu những người quan tâm đến các doanh nghiệp chuyển đổi số có thương hiệu ở 
Việt Nam ắt phải biết đến Shark Bình với tập đoàn Nexttech, shark Phú với tập đoàn SUNHOUSE. 
Shark Hưng với tập đoàn CENINVEST,… Một lĩnh vực mới đang gây sốt các nhà đầu tư bởi start 
- up Lê Quang Duy với mô hình “đi bộ dưới đáy biển - Seawalker” để tham quan các rạn san hô 
ở Phú Quốc.

Như vậy với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, thì vai trò của các trường đại 
học ở nước ta đối với chuyển đổi số rất mờ nhạt, không thể hiện được vai trò của mình với xã hội. 
Một số ví dụ kể trên đã minh chứng điều đó. Chừng đó cũng đã khẳng định được công cuộc chuyển 
đổi số trong các trường đại học của Việt Nam đang ở giai đoạn bắt đầu. Cơ sở dữ liệu chưa được 
xây dựng hệ thống, các phòng ban, các khoa, các trung tâm trong các trường đại học vẫn chưa kết 
nối với nhau một cách toàn diện, nhất quán. Mặc dù vậy, cần phải ghi nhận một số thành công ban 
đầu của các trường đại học trong công tác tổ chức thi và tuyển sinh năm học 2020 - 2021. Vì lúc 
đó là cao điểm của dịch Covid - 19, toàn xã hội thực hiện dãn cách, nhờ vào internet và trợ giúp 
của công nghệ đã giúp các trường đại học thực hiện thành công một phần công việc trong công tác 
đào tạo. Từ thế bị động, lúng túng nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, các trường đại học đã 
khắc phục, chuyển trạng thái từ bị động sang chủ động. Cần khẳng định lại, công việc chuyển đổi 
số trong các trường đại học ở Việt Nam đang dừng lại ở giai đoạn khởi đầu, còn rất nhiều việc và 
các khó khăn đang ở phía trước.

Do đó, việc chuyển đổi số trong các trường đại học ở Việt Nam có thành công hay không, 
điều kiện tiên quyết, cần phải có sự quyết liệt vào cuộc của các cấp lãnh đạo. Tuyệt đối không được 
giao cho một bộ phận nào đó đảm nhiệm (thí dụ như coi chuyển đổi số là của bộ phận IT).

Trên thực tế có rất nhiều diễn đàn bàn về chuyển đổi số, đặc biệt là quy trình, các bước 
chuyển đổi số. Họ cho rằng các bước chuyển đổi số gồm 12 bước, 10 bước, 8 bước, 6 bước, 5 
bước thậm chí chỉ có 4 bước. Nhóm tác giả đã nghiên cứu các quy trình nói trên và cho rằng, muốn 
chuyển đổi số thành công trong các trường đại học cần phải linh hoạt, sáng tạo, không cố định là 
bao nhiêu bước. Quan điểm của tác giả cho rằng có 7 bước trong chuyển đổi số, trong đó vai trò 
của người đứng đầu là then chốt:

B1. Khảo sát hiện trạng;
B2. Xác định mục tiêu;
B3. Xây dựng nguồn nhân lực, tạo dựng văn hóa môi trường đại học;
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B4. Số hóa dữ liệu (xây dựng data);
B5. Lựa chọn công nghệ;
B6. Vận hành thử nghiệm;
B7. Tối ưu hóa và hoàn thiện.
Chuyên gia Nguyễn Hữu Thái Hòa khuyến cáo, 3 khâu rất quan trọng ví như 3 bánh răng 

(Hình 1) trong tiến trình chuyển đổi số mà chúng ta phải lưu ý, đó là tối ưu hóa các hoạt động đảm 
bảo tiết kiệm chi phí tối đa, tạo ra sự hài lòng của sinh viên để phục vụ sự tăng trưởng bền vững.

Hình 2: Mối quan hệ logic của các khâu tôi ưu hóa - tiết kiệm chi phí - phục vụ sự hài lòng 
của sinh viên trong chuyển đổi số tại các trường Đại học

4. Kết luận
Đã đến lúc các trường đại học Việt Nam phải đảm nhận đúng sứ mệnh của mình là đào tạo 

nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu cho đất nước trong thời hội nhập. Để công cuộc chuyển 
đổi số thành công, đòi hỏi vai trò của người đứng đầu của các trường đại học, ngoài ra cần phải có 
sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ chủ quản. Hy vọng trong năm 2022, 
ngành “Chuyển đổi số” sẽ có tên trong danh mục đào tạo của các trường đại học của Việt Nam.
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH MRV VÀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 
CÔNG KHAI, MINH BẠCH CÁC HÀNH ĐỘNG GIẢM THIỂU PHÁT 

THẢI TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Trang

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Tóm tắt
Việt Nam cam kết đến năm 2030 sẽ giảm 8% tổng lượng phát thải khí nhà kính (KNK) so với 

kịch bản phát triển thông thường (BAU). Mức đóng góp này có thể được tăng lên tới 25% khi nhận 
được hỗ trợ quốc tế thông qua hợp tác song phương, đa phương và thực hiện các cơ chế mới trong 
thỏa thuận biến đổi khí hậu toàn cầu. Để đạt được mục tiêu trên, Việt Nam cần xây dựng được một 
mô hình Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) công khai và minh bạch các hoạt động giảm 
nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và áp dụng cho từng ngành nói riêng, trong đó có lĩnh vực 
chất thải. Bài báo đề xuất bộ 29 tiêu chí hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và cơ quan nghiên 
cứu khoa học xây dựng hệ thống MRV nhằm việc đánh giá mức độ công khai, minh bạch các hành 
động giảm nhẹ phát thải trong quản lý chất thải và mô hình MRV cho hoạt động giảm nhẹ phát 
thải KNK lĩnh vực chất thải của Việt Nam.

Từ khóa: MRV; KNK; Tiêu chí; Chất thải.
Abstract
Building MRV models and set of criteria for assessing the levels of publication and 

transparency of waste minimization actions in waste management
Vietnam commits to reducing its total greenhouse gas (GHG) emissions by 8% by 2030 

compared to the BAU scenario. This contribution can be increased to 25% with international 
support through bilateral and multilateral cooperation and the implementation of new mechanisms 
in the global climate change agreement. To achieve the above goal, Vietnam needs to build a 
model of the Measurement, Reporting and Verification (MRV) that is open and transparent about 
GHG emission reduction activities in general and applied to the whole country. each industry in 
particular, including the waste sector. The article proposes a set of 29 criteria to support policy 
makers and scientific research agencies in building the MRV system in order to assess the level of 
publicity and transparency of emission reduction actions in quality management. emissions and 
MRV model for GHG emission reduction activities in the waste sector of Vietnam.

Keywords: MRV; GHG; Criteria; Waste. 

1. Đặt vấn đề

1.1. Tổng quan về quản lý chất thải tại Việt Nam
Do sự phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), quá trình đô thị hóa và sự gia tăng dân số đang 

diễn ra mạnh mẽ đã tạo ra áp lực lớn tới môi trường khi lượng chất thải đang phát sinh ngày càng 
nhiều. Theo thống kê năm 2019 thì chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại các đô thị là 35.624 tấn/
ngày, ở nông thôn là 28.394 tấn/ngày [3], CTRSH tại các đô thị chiếm đến hơn 50% tổng lượng 
CTRSH của cả nước, tăng từ 32.000 tấn/ngày năm 2014 lên 35.624 tấn/ngày trong năm 2019 [1, 
2]. Trong khi đó, việc kiểm soát, quản lý chất thải còn nhiều hạn chế, dẫn đến nguy cơ gây ra tác 
động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người [3].

Các loại KNK có thể phát sinh trong lĩnh vực chất thải là: CO2, CH4 và N2O. Các nguồn phát 
sinh KNK chính trong lĩnh vực chất thải được ghi nhận bao gồm: Chôn lấp chất thải rắn, xử lý sinh 
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học chất thải rắn, thiêu hủy và đốt mở chất thải, xử lý và xả nước thải. Thông thường, CH4 phát 
thải từ các bãi chôn lấp chất thải rắn (SWDS) chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng lượng KNK của lĩnh 
vực này. CH4 trong xả và xử lý nước thải cũng đóng một vai trò tương đối quan trọng. Bên cạnh 
đó, xả thải, xử lý chất thải rắn và nước thải cũng đồng thời tạo ra các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
không metan (NMVOCs), NOx, CO và NH3. NOx chủ yếu sinh ra khi đốt chất thải, còn NH3 sinh 
ra trong quá trình ủ phân (compost). NOx và NH3 có thể gián tiếp tạo ra N2O. Tuy nhiên, lượng N2O 
này chiếm một tỷ lệ nhỏ, không đáng kể [11].

Hoạt động quản lý chất thải hàng năm phát sinh khoảng trên 1,3 tỷ tấn CO2-tđ [6] trên phạm 
vi toàn cầu. Trong phạm vi khu vực và đô thị, hợp phần chất thải có những cơ hội tự biến mình 
từ một “nguồn phát thải” trở thành “nguồn cắt giảm” phát thải KNK dựa trên cơ sở lựa chọn một 
cách khoa học, bền vững hệ thống quản lý và công nghệ xử lý chất thải. Sự kết hợp của nhiều đô 
thị, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, hoạt động này sẽ đem lại những thành tích đáng kể trong công 
cuộc thu hồi tái chế nguyên vật liệu và cắt giảm phát thải KNK [5].

1.2. Sự cần thiết triển khai xây dựng mô hình MRV và bộ tiêu chí đánh giá mức độ công 
khai, minh bạch các hành động giảm nhẹ phát thải trong lĩnh vực quản lý chất thải

Việt Nam đã tham gia rất tích cực vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) 
thông qua việc tham gia vào Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH (UNFCCC) năm 1992, 
Nghị định thư Kyoto và rất nhiều các sáng kiến, cơ chế, đối thoại và nền tảng tương tự khác. Việt 
Nam đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế 
hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH ngay sau khi tham gia vào Thỏa thuận Paris [9]. Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng được đề cập trong quyết định là thiết lập hệ thống công khai, 
minh bạch (MRV) cấp Quốc gia, ngành cho giảm nhẹ phát thải KNK, thích ứng với BĐKH và huy 
động nguồn lực.

Ở Việt Nam, hiện nay chưa có mô hình MRV hay hướng dẫn cụ thể nào cho các hành động 
giảm nhẹ phát thải trong quản lý chất thải. Hiện tại, có một số văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến MRV Quốc gia: 

Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi được ban hành theo quyết định số 55/2014/QH13, ngày 
23/6/2014 (thay thế luật cũ năm 2005) với việc bổ sung các điều khoản mới về BĐKH. Đây được 
coi là văn bản pháp lý cao nhất có liên quan đến MRV [4];

Quyết định số 1775/QĐ-TTg ban hành ngày 12/11/2012 về đề án quản lý phát thải khí gây 
hiệu ứng nhà kính và quản lý các hoạt động buôn bán tín chỉ cacbon ra thị trường thế giới. Tuy 
nhiên, nếu chỉ căn cứ vào văn bản này thì chưa đủ để có thể xây dựng và thiết lập một hệ thống 
MRV quốc gia [8].

Do đó, bài báo đề xuất mô hình MRV và bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch 
cho các hành động giảm nhẹ phát thải trong quản lý chất thải. Kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần 
đóng góp vào việc thiết lập hệ thống MRV cho hoạt động thích ứng ở Việt Nam và nâng cao uy tín 
của quốc gia trên thị trường quốc tế về những nỗ lực giảm nhẹ phát thải KNK.

2. Phương pháp xây dựng mô hình MRV và bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, 
minh bạch cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải

2.1. Các bước xây dựng mô hình MRV
Việc tổng quan các tài liệu trên thế giới kết hợp với thực tiễn công tác giảm nhẹ trong lĩnh 

vực BĐKH tại Việt Nam, nghiên cứu đề xuất 04 bước trong việc xây dựng mô hình MRV cho hoạt 
động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải như sau:  
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- Bước 1: Trước khi một hoạt động giảm nhẹ được thực hiện, muốn MRV hoạt động giảm 
nhẹ cần phải nắm được những thông tin đầy đủ cho hoạt động giảm nhẹ đó; 

- Bước 2: Khi đã nắm được đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động giảm nhẹ thì cần phải 
xác định được các yếu tố cụ thể của MRV cho hoạt động giảm nhẹ bao gồm: 

+ Xây dựng đường cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động giảm nhẹ;
+ Xác định được nội dung cần thẩm định của hoạt động giảm nhẹ; 
+ Xác định được nội dung cần báo cáo của hoạt động giảm nhẹ; 
- Bước 3: Sau khi xác định được các yếu tố cần MRV thì phải xây dựng được bộ chỉ số để 

đo lường hoạt động giảm nhẹ; 
- Bước 4: Phải xác định được vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động 

giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải.
2.2. Các yếu tố MRV trong hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK
Đối với M (Monitoring) cần phải xây dựng được đường cơ sở (Baseline) cho các hành động 

giảm nhẹ phát thải KNK trên cơ sở thiết lập một bộ chỉ số đánh giá quá trình và đánh giá hiệu quả 
các hoạt động hành động giảm nhẹ phát thải KNK. Trong đường cơ sở này cần làm rõ các nguồn 
số liệu được đưa vào tính toán, cách thức tính toán và đường cơ sở sẽ là căn cứ để xác định được 
mức độ đạt được hiệu quả của các hoạt động giảm nhẹ. 

Đối với R (Reporting) phải xác định rõ báo cáo hoạt động giảm nhẹ là báo cáo hành động 
giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải. Các mẫu cho báo cáo hành động giảm nhẹ phát 
thải KNK trong quản lý chất thải cần phải được chuẩn bị và đối tượng báo cáo là ai?. Cuối cùng là 
cần phải xác định cơ quan yêu cầu phải nộp báo cáo và duyệt báo cáo. 

Đối với V (Verification) cũng cần chuẩn bị xem nội dung cần thẩm định gì?. Cần thiết phải 
đưa hệ thống các câu hỏi thẩm định vào đây và phần thẩm định này cần phải thẩm định hết quá 
trình thực hiện và kết quả của hành động giảm nhẹ với BĐKH ở các cấp khác nhau. Việc thẩm định 
này cần có cơ quan chuyên môn sâu như các viện nghiên cứu; các trường đại học và các chuyên 
gia đầu ngành về BĐKH tham gia. Thời gian thẩm định cần phải xác định sau khi đã đánh giá được 
hiệu quả của hoạt động giảm nhẹ. 

2.3. Phương pháp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch
Bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch các hành động giảm nhẹ phát thải KNK 

trong quản lý chất thải được nhóm nghiên cứu thực hiện theo các bước như sau: 
 - Bước 1: Rà soát, phân tích các nội dung liên quan đến MRV các hành động giảm nhẹ phát 

thải KNK trong quản lý chất thải. Để xác định được nội dung này, trước hết cần phải phân chia 
MRV ra thành từng phần khác nhau để phân tích bao gồm: 

 + Giai đoạn chuẩn bị: Cần xem xét đến các khía cạnh như thể chế chính sách cho hoạt 
động giảm nhẹ; phương pháp luận phục vụ việc đánh giá phát thải; hệ thống nguồn số liệu cũng 
như chất lượng của hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình tính toán phát thải KNK trong quản 
lý chất thải. 

 + Giai đoạn đo đạc: Cần phải xác định rõ những nội dung nào cần tiến hành đo đạc, thông 
tin thường phải tập trung chủ yếu vào kết quả đánh giá định lượng về phát thải khí nhà kính quốc 
gia của các lĩnh vực trên cơ sở kiểm kê phát thải KNK lĩnh vực chất thải. 

 + Giai đoạn báo cáo: Nội dung báo cáo sẽ được thực hiện sau khi xong công tác đo đạc 
hoạt động phát thải KNK. Báo cáo cũng sẽ tập trung trước hết vào những nội dung liên quan đến 
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đo đạc và cần xác định rõ các tổ chức tham gia thực hiện việc báo cáo phát thải KNK lĩnh vực 
chất thải.

+ Giai đoạn thẩm định: Là giai đoạn cuối cùng trong hệ thống MRV sau khi thực hiện và xác 
định các nội dung cần đo đạc và báo cáo. Trong giai đoạn này cần bám sát các vấn đề về phát thải 
KNK lĩnh vực chất thải để tiến hành thẩm định lại quá trình bởi bên thứ 3. 

- Bước 2: Xin ý kiến chuyên gia về các tiêu chí được thiết lập. Bước này giúp cho việc chính 
xác lại các tiêu chí đã được thiết kế phù hợp với hệ thống MRV, từ đó cung cấp cơ sở cho việc đánh 
giá mức độ công khai, minh bạch các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải. 

- Bước 3: Hoàn thiện bộ tiêu chí để có thể phục vụ việc tính toán và thiết lập quy trình MRV 
cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK lĩnh vực quản lý chất thải. Bước này sẽ sử dụng kết 
quả đánh giá của chuyên gia để hoàn thiện lại bộ tiêu chí được thiết lập nhằm xác định một cách 
hiệu quả quy trình MRV và nâng cao khung minh bạch cho các hành động giảm nhẹ trong quản lý 
chất thải. 

3. Kết quả 

3.1. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả các hành động giảm nhẹ phát thải KNK MRV

Bộ chỉ số tập trung vào các chỉ số quá trình thực hiện và kết quả thực hiện hành động giảm 
nhẹ. Việc thiết lập bộ chỉ số phải dựa trên lĩnh vực giảm nhẹ cụ thể đó là lĩnh vực chất thải và tính 
khả thi của việc thu thập nguồn dữ liệu để tiện cho việc đo đạc và thẩm định. Các chỉ số khi xây 
dựng cũng cần bám sát vào mục tiêu giảm nhẹ để thiết kế các chỉ số đảm bảo độ phù hợp và khả 
thi. Bên cạnh đó, không thể thiếu ý kiến tham vấn chuyên gia cho bộ chỉ số được xây dựng để nhằm 
thưc hiện MRV cho hoạt động giảm nhẹ một cách hiệu quả. Cuối cùng bằng việc thu thập và xử lý 
nguồn tài liệu thì hoạt động giảm nhẹ cũng sẽ được đánh giá một cách toàn diện nhất. Một trong 
những yếu tố chính khi áp dụng phương pháp MRV cho hoạt động giảm nhẹ cần phải xem xét đến 
các yếu tố sau của phương pháp: Khả năng áp dụng như : Miêu tả, giải thích rõ hành động giảm 
nhẹ phát thải KNK có thể áp dụng phương pháp này; nguyên lý của hiệu quả hành động giảm nhẹ 
phát thải KNK: Chỉ rõ được hiệu quả của hành động giảm nhẹ phát thải KNK như thế nào; công 
thức tính toán: Chỉ ra công thức tính toán hiệu quả giảm nhẹ so với đường cơ sở là như thế nào; 
phương pháp đo đạc những số liệu cần thiết để tính toán hiệu quả giảm nhẹ: Miêu tả phương pháp 
đo đạc, thu thập từng tham số trong công thức tính toán hiệu quả giảm nhẹ cơ sở và khi áp dụng 
các giải pháp giảm nhẹ phát thải KNK.

Bảng 1. Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả của hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK  
trong quản lý chất thải

TT Các yếu tố Nội dung MRV

1 M (Monitoring)

- Xác định được đối tượng cần đo đạc cho hành động giảm nhẹ phát thải KNK 
trong quản lý chất thải.
- Xây dựng được đường cơ sở (BASELINE) đánh giá quá trình và đánh giá hiệu 
quả giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải.
- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá quá trình và đánh giá hiệu quả hoạt hành động giảm 
nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải.
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TT Các yếu tố Nội dung MRV

2 R (Reporting)

- Xác định được nội dung cần báo cáo cho hành động giảm nhẹ phát thải KNK 
trong quản lý chất thải;
- Xác định được đối tượng chịu trách nhiệm báo cáo theo hệ thống:
+ Ủy ban nhân dân huyện;
+ Ủy ban nhân dân tỉnh;
+ Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Ủy ban Quốc gia về BĐKH.
- Xác định thời gian báo cáo.

3 V (Verification)

- Xác định đối tượng cần đo đạc là các hành động giảm nhẹ phát thải KNK trong 
quản lý chất thải;
- Xây dựng được bộ câu hỏi cần thẩm định đối với các hành động giảm nhẹ phát 
thải KNK trong quản lý chất thải;
- Xác định được bên thứ 3 tham gia vào thẩm định (viện nghiên cứu, các trường 
đại học và các chuyên gia đầu ngành);
- Xác định được cơ quan phê duyệt báo cáo thẩm định (ví dụ như Bộ Tài nguyên 
và Môi trường).

3.2. Quy định về vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan đến MRV giảm nhẹ với biến 
đổi khí hậu

Việc xác định được vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia vào MRV cho hoạt động 
giảm nhẹ BĐKH là quan trọng và cần thiết để thực hiện các khâu MRV được chuẩn xác để mang 
lại hiệu quả giảm nhẹ cao nhất. Tuy nhiên, để xác định được vai trò và trách nhiệm của các bên 
liên quan cần phân tách cho từng yếu tố MRV cụ thể. Nhìn chung thì để quản lý hệ thống MRV, 
trách nhiệm các bên liên quan sẽ được phân tách thành: (1) Cơ quan có thẩm quyền cao nhất; (2) 
Cơ quan đầu mối cao nhất; (3) Cơ quan phối hợp thực hiện MRV và (4) Cơ quan triển khai MRV 
cụ thể (Hình1).

Hình 1: Khung MRV dự kiến cho hoạt động giảm nhẹ với BDKH [7]

Đối với cơ quan có thẩm quyền: Được xác định là cơ quan cao nhất trong hệ thống MRV 
cấp Quốc gia, ở đây có thể hiểu là Ủy ban Quốc gia về BĐKH có trách nhiệm trong việc (kiểm 
tra và phê duyệt các hành động thích ứng với BĐKH; kiểm tra và phê duyệt các báo cáo về MRV 
của quốc gia do cơ quan đầu mối quản lý MRV đệ trình và thông báo với Chính phủ và các bên 
liên quan cho hoạt động giảm nhẹ của Quốc gia sau khi có đầy đủ các thông tin được tổng hợp). 

Đối với cơ quan đầu mối quản lý MRV: Được xác định là cơ quan cao nhất trong việc quản lý 
trực tiếp hệ thống MRV của Quốc gia. Cơ quan này quản lý và giám sát tất cả các hoạt động MRV 
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của Quốc gia với nhiệm vụ chính như (xem xét các hoạt động giảm nhẹ và kế hoạch MRV do các 
cơ quan phối hợp đệ trình và có trách nhiệm tổng hợp thành dự thảo danh sách các hành động giảm 
nhẹ và kế hoạch MRV cho quốc gia; xem xét tất cả các báo cáo đánh giá của ngành và địa phương 
để đệ trình lên cơ quan thẩm quyền MRV Quốc gia; nắm được toàn bộ hệ thống cơ sở dữ liệu về 
hoạt động giảm nhẹ để có thể đưa vào MRV giảm nhẹ cấp quốc gia. 

Đối với cơ quan phối hợp thực hiện MRV: Là các cơ quan chuyên ngành và phải nắm được 
MRV cho ngành/lĩnh vực mình phụ trách. Cơ quan ở đây phải kể đến là Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Nhiệm vụ chính của các cơ quan phối hợp thực hiện MRV là rà soát kế hoạch cũng như kết 
quả MRV đối với tất cả các hành động thích ứng với BĐKH của ngành/lĩnh vực mình phụ trách 
(xem xét danh sách hoạt động giảm nhẹ và kế hoạch MRV của ngành; Đệ trình danh sách các hành 
động giảm nhẹ theo ngành và các kế hoạch MRV lên cơ quan đầu mối quản lý MRV; Xem xét báo 
cáo giám sát các hành động giảm nhẹ được các cơ quan triển khai MRV đệ trình; Tổng hợp các 
báo cáo giám sát các hành động giảm nhẹ do các đơn vị thực hiện đệ trình thành báo cáo giám sát 
ngành và đệ trình báo cáo đánh giá ngành lên cơ quan đầu mối quản lý MRV). 

Đối với cơ quan triển khai MRV cụ thể: Là cơ quan trực tiếp các hoạt động giảm nhẹ của 
quốc gia bao gồm từ cấp dự án trở lên. Đại diện của cơ quan này là các cơ quan chuyên môn về 
lĩnh vực BĐKH như các viện nghiên cứu; các trường đại học; các chuyên gia hay tổ chức tư nhân 
uy tín. Nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm (xác định được danh sách các hoạt động giảm nhẹ cần 
MRV; đệ trình danh sách các hoạt động giảm nhẹ lên cơ quan phối hợp chuyên ngành; tiến hành 
các bước đo đạc và giám sát hoạt động giảm nhẹ; tính toán được hiệu quả của các hành động giảm 
nhẹ và báo cáo đo đạc và giám sát hoạt động giảm nhẹ lên cơ quan phối hợp chuyên ngành để tổng 
hợp lên các cấp cao hơn).

3.3. Bộ 29 tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch các hành động giảm nhẹ trong quản lý 
chất thải được xây dựng dựa vào các nghiên cứu các văn bản pháp luật và tham khảo ý kiến của 
một số chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất thải.
Bảng 2. Bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch của các hành động giảm nhẹ phát 

thải KNK trong quản lý chất thải

TT Tiêu chí Thang đánh giá
Có Không

1 Công khai, minh bạch số liệu đo đạc lượng chất thải giảm do hoạt động nâng 
cao nhận thức của người dân về chất thải.

1.1 Tính toán số liệu khối lượng từng loại chất thải từ nguồn sinh ra.

1.2 Tính toán số liệu khối lượng từng loại chất thải đã giảm tại nơi sinh ra (giảm sản 
xuất, giảm tổn thất trong quá trình sản xuất, thiết kế sản phẩm tuổi thọ cao,…)

2 Công khai, minh bạch số liệu đo đạc lượng phát thải KNK giảm do hoạt động 
thu gom rác thải.

2.1. Tính toán số lượng từng loại phương tiện thu gom chất thải.
2.2 Tính toán quãng đường vận chuyển rác của từng phương tiện

3 Công khai, minh bạch số liệu đo đạc khối lượng chất thải giảm do hoạt động xử 
lý chất thải.

3.1 Tính toán số liệu chất thải được xử lý bằng công nghệ chôn lấp (landfill).
3.2 Tính toán số liệu chất thải được xử lý bằng công nghệ ủ (Composting).

3.3 Tính toán số liệu chất thải được xử lý bằng công nghệ đốt phân hủy 
(Incineration).
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TT Tiêu chí Thang đánh giá
Có Không

3.4 Tính toán số liệu chất thải được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.
3.5 Tính toán số liệu nước thải sinh hoạt.
3.6 Tính toán số liệu nước thải công nghiệp.
3.7 Tính toán số lượng máy móc, thiết bị tham gia vào quá trình xử lý chất thải.
3.8 Tính toán khối lượng nhiên liệu được sử dụng trong quá trình xử lý chất thải.

3.9 Tính toán khối lượng nhiên liệu thu được trong quá trình xử lý chất thải bằng 
công nghệ đốt phát điện.

4 Công khai, minh bạch số liệu phát thải KNK trong lĩnh vực quản lý chất thải
4.1 Số liệu phát thải KNK từ hành động thu gom chất thải.
4.2 Số liệu phát thải KNK từ hành động vận chuyển chất thải đến nơi xử lý.
4.3 Số liệu phát thải KNK trong xử lý chất thải bằng công nghệ chôn lấp.
4.4 Công khai số liệu phát thải KNK trong xử lý chất thải bằng công nghệ ủ.
4.5 Số liệu phát thải KNK trong xử lý chất thải bằng công nghệ đốt phân hủy.
4.6 Số liệu phát thải KNK trong xử lý chất thải bằng công nghệ đốt phát điện.
4.7 Số liệu phát thải KNK trong xử lý nước thải sinh hoạt.
4.8 Số liệu phát thải KNK trong xử lý chất thải trong xử lý nước thải công nghiệp.

5 Công khai, minh bạch các Báo cáo về các hành động giảm nhẹ trong lĩnh vực 
quản lý chất thải.

5.1 Các thể chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý chất thải

5.2 Công nghệ và phương pháp tính toán lượng phát thải KNK cho từng loại chất 
thải/nước thải.

5.3 Phương pháp xác định đường cơ sở 
5.4 Các kịch bản về phát thải KNK 
5.5 Quy trình QA/QC
6 Công khai, minh bạch quá trình thẩm định

6.1 Cung cấp đầy đủ, chính xác các nội dung cần thẩm định.
6.2 Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin của đơn vị thẩm định.
6.3 Kết quả thẩm định

Nghiên cứu đã đề xuất 29 tiêu chí trong Bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, minh bạch 
của các hành động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải. Để đánh giá được mức độ 
công khai, minh bạch cần phải thiết kế 01 thang đo với các mức đánh giá khác nhau. Nghiên cứu 
đề xuất thang đo gồm 04 mức: Không đạt, đạt, tốt và rất tốt phụ thuộc vào điểm số (với mỗi câu 
trả lời “Có” nhận 1 điểm, “Không” nhận 0 điểm). Cụ thể như Bảng 3.
Bảng 3. Thang đô mức độ công khai, minh bạch của các hành động giảm nhẹ phát thải KNK 

trong quản lý chất thải
Thang đo Điểm số

Rất tốt 29
Tốt 27 ÷ 28
Đạt 14 ÷ 26

Không đạt 0 ÷ 13

4. Kết luận
Để thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải KNK của Việt Nam, thì việc thực hiện MRV 

cho hoạt động giảm nhẹ phát thải trong lĩnh vực quản lý chất thải sẽ mang lại những đóng góp to 
lớn về mặt chính sách giúp cho các nhà hoạch định chính sách về BĐKH có cái nhìn tổng quan và 
đưa ra được những quyết định chỉ đạo sáng suốt đối với lĩnh vực quản lý chất thải một cách toàn 
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diện nhất. Bài báo đã đề xuất mô hình MRV, bộ chỉ số và bộ tiêu chí đánh giá mức độ công khai, 
minh bạch các hành động giảm nhẹ phát thải trong lĩnh vực quản lý chất thải. Để vận hành được hệ 
thống MRV cần chung tay của rất nhiều các ban/ngành, và cần thông qua một số văn bản pháp lý. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ 
cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng hệ thống công khai, minh bạch cho các 
hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK trong quản lý chất thải”, mã số TNMT.2018.05.03 đã hỗ trợ 
để thực hiện bài báo này. 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG QGIS TRONG QUẢN LÝ 
CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI TÂY NINH 

Phạm Đức Tiến, Trương Đức Cảnh
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt
Nghiên cứu này được thực hiện để khảo sát và đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải nguy 

hại (CTNH) tại tỉnh Tây Ninh, đồng thời đưa ra các đánh giá về khả năng ứng dụng QGIS trong 
quản lý chất thải nguy hại tại Tây Ninh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 
quy mô kinh tế tại tỉnh tăng gấp gần 2 lần kèm theo đó là sự gia tăng khối lượng CTNH. Sự gia 
tăng khối lượng này đã mang lại nhiều khó khăn trong công tác quản lý cho tỉnh Tây Ninh trong 
điều kiện nhân lực eo hẹp, địa bàn rộng, các đơn vị thu gom và vận chuyển có thể vận chuyển liên 
tỉnh, số lượng các đơn vị có khối lượng thu gom nhỏ còn nhiều. Để nâng cao hiệu quả quản lý, tỉnh 
Tây Ninh cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý CTNH để có thể nâng cao hiệu quả giám 
sát nhưng không gia tăng quá lớn yêu cầu về nhân lực. Ứng dụng QGIS trong hoạt động quản lý 
CTNH sẽ giúp tỉnh có thể nâng cao hiệu quả quản lý với nguồn kinh phí thấp, do đây là mã nguồn 
mở. Để thực hiện việc lập bản đồ QGIS về quản lý CTNH tại Tây Ninh cần thực hiện các bước từ 
thu thập dữ liệu đến thiết kế mô hình giao diện và xây dựng bản đồ.

Từ khóa: Chất thải rắn nguy hại; Quản lý chất thải: Tây Ninh: QGIS.
Abstract

Research on application of QGIS in hazardous waste managment  
in Tay Ninh province

This study was carried out to survey and evaluate the current status of hazardous waste 
generation (HW) in Tay Ninh province, as well as the applicability of QGIS in hazardous waste 
management in the province. The results show that, in the period 2015 - 2020, the economic 
scale in the province increases by 1.68 times, accompanied by an increase in the amount of 
hazardous waste generation. This increase in the amount has brought many difficulties in solid 
waste management for Tay Ninh province due to limited human resources, a large area, the inter - 
province collection and transportation service and the large number of small waste collection and 
transportation companies. In order to improve management efficiency, Tay Ninh province needs to 
apply information technology in hazardous waste management so that it can improve monitoring 
efficiency but not greatly increase the requirement for human resources. The application of QGIS 
in hazardous waste management will help the province to improve management efficiency with low 
budget because it is an open source software. To carry out the QGIS mapping of hazardous waste 
management in Tay Ninh, it is necessary to perform steps from data collection to designing model 
and building maps. 

Key words: Hazardous waste; Waste management; Tay Ninh; QGIS.

1. Đặt vấn đề

Tây Ninh là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong khoảng tọa độ từ 10057’08” đến 
11046’36” vĩ độ Bắc và từ 105048’43” đến 106022’48” kinh độ Đông [1].

- Phía Tây và Tây Bắc: Giáp Campuchia;

- Phía Đông: Giáp các tỉnh Bình Dương, Bình Phước;
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- Phía Nam và Đông Nam: Giáp Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An.

Tỉnh Tây Ninh là một trong 12 tỉnh, thành phố nằm trong lưu vực hệ thống Sông Đồng Nai. 
Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hệ thống Sông Đồng Nai bao gồm 2 con sông lớn là Sông Sài Gòn ở 
phía Đông và Sông Vàm Cỏ Đông ở phía Tây. Ngoài hai con sông trên, hệ thống kênh rạch trên 
địa bàn tỉnh Tây Ninh tương đối dày đặc có tổng chiều dài 617 km, mật độ lưới sông trung bình 
là 0,314 km/km2. Sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài là 151 
km. Sông Sài Gòn qua địa phận tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài là 135,2 km. Nguồn nước lưu vực 
Sông Sài Gòn - Đồng Nai có tầm đặc biệt quan trọng đối với các tỉnh/thành phố trên lưu vực trong 
phát triển kinh tế xã hội: Cấp nước sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, giao thông thủy và hoạt động du 
lịch. Đồng thời, đây cũng là nguồn tiếp nhận chất thải từ các khu dân cư, khu đô thị lớn và các hoạt 
động sản xuất công nghiệp cũng như nước từ sản xuất nông nghiệp với dư lượng phân bón và hóa 
chất bảo vệ thực vật đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước sông.

Ngoài ra, Tây Ninh có nguồn nước ngầm khá phong phú, phân bố rộng khắp trên địa bàn 
tỉnh. Tổng lưu lượng nước ngầm có thể khai thác được 50 - 100 ngàn m3/giờ. Vào mùa khô, vẫn có 
thể khai thác nước ngầm, đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 
Hầu hết các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn tỉnh đã đầu tư 
xây dựng các công trình xử lý chất thải, hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, trên địa bàn 
tỉnh không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một 
số cơ sở chưa hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải, chưa thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, 
lén lút xả chất thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm môi trường cục bộ ở một số nơi. Theo báo 
cáo hiện trạng môi trường tỉnh các năm 2018 và năm 2019 thì công tác quản lý môi trường đã phần 
nào hạn chế mức gia tăng ô nhiễm và suy thoái môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi 
trường. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm cục bộ, phát sinh nhiều điểm nóng về môi trường 
vẫn xảy ra. Vì vậy hoạt động quản lý chất thải nguy hại tại địa bàn có hiệu quả chưa cao và vì vậy 
đây là một nguy cơ xẩy ra sự cố môi trường của khu vực [2].

2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như sau: Phương pháp kế thừa, 
khảo sát thực địa, phân tích tổng hợp.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện thu thập số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây 
Ninh, Chi cục bảo vệ môi trường Tây Ninh,… các số liệu thu thập được từ các đề tài, dự án, báo 
cáo về môi trường để làm cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu. Các số liệu thu thập gồm: Số liệu về điều 
kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh; các thông tin, số liệu, hình ảnh về công tác quản 
lý chất thải nguy hại tại Tây Ninh; thu thập bản đồ: Bản đồ ranh giới hành chính, bản đồ giao 
thông, bản đồ quy hoạch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phương pháp phân tích, tổng hợp, đánh giá: Dựa vào tài liệu và những thông tin thu thập 
được sau khi điều tra thực địa, phân tích và đánh giá những thông tin đó. Từ đó đưa ra nhận xét và 
những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải nguy hại tỉnh Tây Ninh.

3. Kết quả và thảo luận

3.1. Hiện trạng quản lý chất thải nguy hại tại Tây Ninh

Để thực hiện công tác quản lý môi trường trong đó có công tác quản lý chất thải nguy hại 
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm có các đơn vị chuyên trách như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Công thương, UBND các Quận huyện, Ban quản lý các khu kinh tế tỉnh (Hình 1). 
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Sở Công thương Sở Tài nguyên và Môi trường UBND các quận, huyện Ban Quản lý các khu 
Kinh tế Tỉnh

Phòng Bảo vệ 
Môi trường

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường Quận, 

Huyện

Phòng Tài nguyên và 
Môi trường BQL

DOANH NGHIỆP  SẢN XUẤT- CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

UBND TỈNH TÂY NINH BỘ TNMT

DOANH NGHIỆP THU GOM VÀ XỬ LÝ CTNH
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Hình 1: Cơ cấu quản lý Nhà nước về chất thải nguy hại tại Tây Ninh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh là đơn vị phụ trách quản lý môi trường cấp tỉnh, 
với nhân sự phụ trách là khoảng 50 người với cơ cấu các phòng, ban được mô tả tại Hình 2. 

LÃNH ĐẠO SỞ

Văn phòng Phòng Kê hoạch tài chính

Thanh tra Sở

Phòng Quản lý Đất đaiPhòng Quản lý Tài nguyên

Phòng Bảo vệ Môi 
trường

Văn phòng đăng ký đất 
đaiTrung tâm phát triển quỹ đất

Hình 2: Cơ cấu quản lý tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Phòng Bảo vệ môi trường là đơn vị phụ 
trách chính về quản lý CTNH. Cụ thể phụ trách việc cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải 
CTNH theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc thống kê hằng năm các chỉ tiêu về tình 
hình phát sinh và xử lý chất thải tại địa phương,... Cụ thể phụ trách việc cấp, điều chỉnh sổ đăng 
ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện việc thống kê hàng năm 
các chỉ tiêu về tình hình phát sinh và xử lý chất thải tại địa phương. Sở Công thương cũng tham gia 
quản lý gián tiếp về chất thải nguy hại thông qua hoạt động kiểm tra an toàn lao động trong đó có 
hóa chất và phòng ngừa cháy nổ tại các doanh nghiệp sản xuất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 06/06 khu công nghiệp đang hoạt động thuộc sự quản lý của Ban 
quản lý khu kinh tế Tây Ninh. Các cụm công nghiệp đều thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi 
trường và cam kết xây dựng hệ thống xử lý chất thải trước khi hoạt động đúng theo quy định. Tại các 
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khu công nghiệp, đơn vị quản lý nhà nước về môi trường là Phòng Tài nguyên và Môi trường của 
Ban quản lý khu kinh tế Tây Ninh với số lượng nhân sự là 06 người. Phòng được giao nhiệm vụ tiếp 
nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký 
trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo 
vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế 
(theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế), kiểm tra, giám 
sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tại các huyện, thị xã, thành phố: Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản 
lý với nhân sự chuyên trách là 2 - 3 người/đơn vị, nhiệm vụ của Phòng cũng là xác nhận kế hoạch 
bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu vực quận, huyện quản 
lý. Ngoài ra ở cấp cơ sở tại xã, phường, thị trấn có 1 - 2 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách địa chính và 
môi trường.

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 12.000 tấn 
năm 2018 [2] và khoảng 22.000 tấn trong năm 2020 [3], gồm: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, 
bao bì thải có chứa hoặc nhiễm các thành phần nguy hại, dầu nhớt cặn, các thiết bị điện tử thải,… 
Cho đến hết năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 483 sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH 
cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hình 1 thể hiện số lượng các sổ chủ nguồn thải CTNH 
được cấp từ năm 2008 đến năm 2017 tại Tây Ninh.

Theo kết quả khảo sát, các cơ sở phát sinh CTNH tại Tây Ninh đều thuê các đơn vị có chức 
năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH. Một số cơ sở vừa và nhỏ có khối lượng chất thải phát 
sinh ít chưa thực hiện chuyển giao mà vẫn lưu giữ tại cơ sở. Tại các cơ sở có phát sinh CTNH khối 
lượng lớn, do được Sở Tài nguyên và Môi trường và Ban quản lý khu công nghiệp thường xuyên 
tổ chức các đợt hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý môi trường nói chung và các quy định về 
quản lý CTNH tại cơ sở nên cơ bản hoạt động phân loại, thu gom tương đối tốt. Tại các khu vực 
sản xuất thường bố trí các thùng lưu trữ CTNH tạm thời, CTNH khi phát sinh tại khu vực sản xuất 
được thu gom trực tiếp vào các thùng lưu trữ tạm thời, tùy theo quy định của các công ty các thùng 
chứa CTNH sẽ được vận chuyển về khu lưu giữ tập trung CTNH trong thời gian nhất định (thường 
vào cuối giờ làm hoặc giờ giao ca đối với doanh nghiệp hoạt động 24/24). Các doanh nghiệp đều 
thành lập một tổ thu gom, phân loại CTNH, tùy theo quy mô sản xuất mà số lượng công nhân khác 
nhau, số lượng khoảng 5 - 10 người. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng bố trí cán bộ phụ trách kho 
lưu giữ CTNH để chỉ đạo phân loại, sắp xếp CTNH và đóng mở kho nhằm mục đích kiểm soát 
không phát tán CTNH ra môi trường xung quanh.

Hình 3: Số lượng sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
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Trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hiện nay có 04 đơn vị hành nghề thu gom vận chuyển, xử lý 
chất thải nguy hại là Công ty cổ phần môi trường xanh, Công ty TNHH hóa chất và môi trường 
Vũ Hoàng, Công ty TNHH MTV môi trường xanh Huê Phương Việt Nam, Công ty cổ phần môi 
trường Thái Tuấn. Đồng thời Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh đang thực hiện thí điểm 
đồng xử lý chất thải nguy hại trong các lò xi măng. Các đơn vị này đều được cấp giấy phép hoạt 
động bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường [3]. Công ty cổ phần môi trường xanh Việt Nam là công 
ty chuyên xử lý tiêu hủy chất thải công nghiệp và CTNH lớn nhất tại tỉnh Tây Ninh và được Tổng 
cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hành nghề quản lý CTNH lần đầu vào 
ngày 14/10/2009 (Mã số QLCTNH: 5-6-7-8.005.VX). 

Công ty TNHH hoá chất và môi trường Vũ Hoàng được thành lập ngày 16/04/2008 theo 
Giấy chứng nhận đầu tư số 452021000083 do Ban quản lý các khu công nghiệp Tây Ninh cấp 
phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3900441450 do Sở kế hoạch đầu 
tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 13 tháng 12 năm 2008, giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy 
hại 5-7-8.072.V 5-7-8.072.X.

Công ty TNHH MTV môi trường xanh Huê Phương Việt Nam là một đơn vị chuyên hoạt động 
trong lĩnh vực vận chuyển và xử lý hóa chất và chất thải công nghiệp và nguy hại được Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp phép mã số 5-6-7-8.050.VX. Giấy đăng ký kinh doanh số 3900995360.

Công ty cổ phần môi trường Thái Tuấn, Giấy đăng ký kinh doanh số 3900802594, mã số 
QLCTNH: 5.081.VX ngày 03 tháng 12 năm 2018 và hiện đang xin cấp lại giấy phép này (ngày 
22/10/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 3082/TCMT - QLCY về việc thm 
khảo ý kiến cấp phép xử lý CTNH cho công ty). Công ty có nhà máy tái chế và xử lý CTNH tại tổ 
8, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

3.2. Đánh giá khả năng ứng dụng QGIS trong quản lý chất thải nguy hại tại Tây Ninh 

Theo kết quả khảo sát hiện trạng đã trình bày ở phần trên, các vấn đề tồn tại trong quản lý 
CTNH tại Tây Ninh gồm có: Văn bản chồng chéo chưa rõ ràng, nhân lực hạn chế, cách quản lý còn 
thủ công. Các văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, gây khó khăn cho công tác 
quản lý. Ví dụ như quy định về việc lưu giữ CTNH tại cơ sở, được nêu tại Nghị định số 38/2015/
NĐ - CP, Nghị định số 40/2019/NĐ - CP và Thông tư số 36/2015/TT - BTNMT chưa quy định 
cụ thể thời gian và khối lượng tối đa chủ nguồn thải được phép lưu giữ. Biên chế của cấp sở, cấp 
huyện về quản lý môi trường ít, không có cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải rắn trong khi số 
lượng doanh nghiệp ngày căng nhiều, khối lượng CTNH công nghiệp, nông nghiệp, y tế, rác thải 
nhựa,… ngày càng tăng, hiện nay là trên 5.000 doanh nghiệp. 

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng với cách tiếp cận 
tổng hợp và hệ thống môi trường vào hoạt động quản lý là một biện pháp rất phù hợp. Việc xây 
dựng một công cụ ứng dụng thông tin địa lý với ưu điểm tự động hóa cao, dựa trên dữ liệu bản đồ 
đã được số hóa và dựa trên cơ sở dữ liệu từ cơ quan nhà nước sẽ giúp giảm thiểu nhân công quản 
lý nhưng hiệu quả vẫn đảm bảo. Khi ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong công tác quản lý 
chất thải, thì dữ liệu quản lý trên giấy dưới dạng báo cáo, sơ đồ,… trước đây từng bước được đưa 
vào máy tính, với khả năng xử lý của công nghệ, thông tin cung cấp cho lãnh đạo sẽ nhanh chóng, 
trực quan và chính xác hơn rất nhiều so với cách quản lý và xử lý thủ công trên giấy. Do đó sẽ tiết 
kiệm được kinh phí cho việc tìm kiếm và xử lý thông tin. Để tăng cường tính tương tác và giảm 
thiểu chi phí xây dựng hệ thống, QGIS là một lựa chọn phù hợp cho các tỉnh có nguồn kinh phí 
dành cho hoạt động bảo vệ môi trường còn hạn hẹp. Để thực hiện việc lập bản đồ QGIS về quản 
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lý chất thải nguy tại tại Tây Ninh cần thực hiện 5 bước từ thu thập dữ liệu đến xây dựng bản đồ và 
giao diện quản lý. 

Thu thập dữ liệu

DỮ LIỆU (Layer, 
attributes)

Tạo cơ sở dữ liệu

Phân tích và xem xét các 
ưu điểm, hạn chế

Thiết kế mô hình, bản đồ

Hình 4: Các bước ứng dụng QGIS vào quản lý CTNH

Điều tra, khảo sát, thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ của tỉnh gồm các nội dung như: Thu 
thập các thông tin cơ bản về điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thu thập tài liệu 
bản đồ: Bản đồ ranh giới hành chính, bản đồ giao thông, bản đồ quy hoạch các khu dân cư,… điều 
tra, khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển hiện tại. Các số liệu thu thập sẽ 
được sắp xếp theo các lớp layer. Thiết kế mô hình dữ liệu gồm có mô hình dữ liệu thuộc tính, mô 
hình dữ liệu không gian. Tạo hệ thống cơ sở dữ liệu, phân tích ưu điểm hạn chế để đưa ra các cải 
tiến cho cơ sở dữ liệu. Xây dựng quản lý chất thải nguy hại, các giao diện khai báo và liên kết dữ 
liệu từ doanh nghiệp đến bản đồ để thuận tiện cho báo cáo, cập nhật. 

Ngoài ra biện pháp ứng dụng QGIS, Tây Ninh cũng cần có các biện pháp triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin vào công tác quản lý CTNH để làm giảm thủ tục cũng như giảm bớt nhu cầu 
nhân lực trong hoạt động quản lý CTNH tại các cơ sở sản xuất cũng như tại các cơ quan quản lý 
nhà nước.

4. Kết luận

Với tốc độ phát triển các khu công nghiệp tại địa phương như Tây Ninh tốc độ phát sinh chất 
thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng vượt bậc, từ 12.000 tấn năm 2018 đã tăng lên 22.000 
tấn trong năm 2020. Sự gia tăng khối lượng này đã mang lại nhiều khó khăn trong công tác quản lý 
cho tỉnh Tây Ninh trong điều kiện nhân lực eo hẹp, địa bàn rộng, các đơn vị thu gom và vận chuyển 
có thể vận chuyển liên tỉnh, số lượng các đơn vị có khối lượng thu gom nhỏ còn nhiều. Để nâng cao 
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hiệu quả quản lý, tỉnh Tây Ninh cần ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chất thaỉ nguy hại 
để có thể nâng cao hiệu quả giám sát nhưng không gia tăng quá lớn yêu cầu về nhân lực. Ứng dụng 
QGIS trong hoạt động quản lý chất thải nguy hại sẽ giúp tỉnh có thể nâng cao hiệu quả quản lý với 
nguồn kinh phí thấp do đây là mã nguồn mở. Để thực hiện việc lập bản đồ QGIS về quản lý chất 
thải nguy tại tại Tây Ninh cần thực hiện 5 bước từ thu thập dữ liệu, tạo bộ dữ liệu, xây dựng cơ sở 
dữ liệu, phân tích và xem xét các ưu điểm hạn chế, thiết kế mô hình giao diện và xây dựng bản đồ.
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