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Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành, lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Bộ TN&MT chụp ảnh cùng lãnh đạo Cuc 

Viễn thám quốc gia qua các thời kỳ nhân dịp Lễ Kỷ niệm 
40 năm thành lập Cục Viễn thám quốc gia

Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, 
Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao tặng Huân 
chương Lao động hạng Ba cho ông Lê Minh, nguyên 
Giám đốc Trung tâm Viễn thám quốc gia nhân dịp kỷ 

niệm 40 năm thành lập Cục Viễn thám quốc gia

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành trao tặng các 
phần thưởng cao quý cho các cá nhân của Cục Viễn 

thám quốc gia nhân dịp Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập 
Cục Viễn thám quốc gia

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cục Viễn 
thám quốc gia, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ 

TN&MT, Thứ trưởng Lê Công Thành chúc mừng, biểu 
dương, đánh giá cao những đóng góp quan trọng cho 
sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của 
các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức Cục Viễn thám 

quốc gia trong suốt chặng đường 40 năm qua

Cục Viễn thám quốc gia - 40 năm 
xây dựng và phát triển



ã định danh điện tử theo Quyết định 
75/QĐ-BTNMT phục vụ kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu của các bộ, ngành, địa phương và các hệ thống 
thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Trong trường hợp tách, nhập, thêm, bớt, đổi tên các 
cơ quan, đơn vị báo cáo về Cục Công nghệ thông 
tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường để tổng hợp, đề xuất Bộ trưởng xem 
xét cấp mã định danh điện tử theo quy định.

Quyết định cũng nêu cụ thể mã định danh của 
khối các đơn vị tham mưu, khối đơn vị chức năng, 
khối đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp thuộc 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định, mã định danh của Cục Viễn 
thám quốc gia là G13.29.00.000, Văn phòng Cục là 
G13.29.01.000, Phòng Cơ sở hạ tầng viễn thám là 
G13.29.02.000, Phòng Kế hoạch - Tài chính là 
G13.29.03.000; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế 
là G13.29.04.000, Phòng Quản lý hoạt động viễn 
thám là G13.29.05.000, Phòng Ứng dụng công 
nghệ viễn thám là G13.29.06.000, Đài Viễn thám 
Trung ương là G13.29.07.000, Trung tâm Giám sát 
tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu là 
G13.29.08.000, Trung tâm Kiểm định chất lượng sản 
phẩm viễn thám là G13.29.09.0003, Trung tâm 
Thông tin và Dữ liệu viễn thám là G13.29.10.000, 
Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám 
G13.29.11.000, Trung tâm Ứng dụng viễn thám và 
địa tin học G13.29.11.004, Trung tâm Nghiên cứu 
khoa học công nghệ viễn thám G13.29.11.005, 
Trung tâm Viễn thám miền Nam G13.29.12.000.

Quyết định 75/QĐ-BTNMT có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày ký, thay thế Quyết định số 2180/QĐ-BTNMT 
ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành Danh mục mã định 
danh các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và 

nh viễn thám trên được Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thu tại trạm thu ảnh 
viễn thám quốc gia do đơn vị này quản lý và vận hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu viễn thám là sản phẩm công nghệ cao, có giá trị kinh 
tế lớn đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong an ninh quốc phòng và phòng tránh thiên tai, do vậy cần phải 
được lưu trữ có hệ thống để có thể thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng. 

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ 
liệu viễn thám, gửi công văn thông qua Cục Viễn thám quốc gia tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia (các dữ liệu ảnh được thu nhận từ vệ tinh viễn thám) 
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 
ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám; là quá trình lựa chọn, xử lý, giải đoán các thông tin cần thiết từ dữ 
liệu viễn thám cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Cùng với đó, dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, 
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quan trắc, giám sát tài 
nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công 
tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
phòng tránh thiên tai.

Môi trường phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện 
tử  21  thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều 
hành và các hệ thống thông tin nội bộcủa Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Ban hành Danh mục mã định danh điện tử 
phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

Ngày 14/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 75/QĐ-BTNMT Ban hành Danh 
mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; văn phòng các 
cơ quan, đơn vị do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 
phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa 
phương và các hệ thống thông tin nội bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
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nh viễn thám trên được Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thu tại trạm thu ảnh 
viễn thám quốc gia do đơn vị này quản lý và vận hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu viễn thám là sản phẩm công nghệ cao, có giá trị kinh 
tế lớn đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong an ninh quốc phòng và phòng tránh thiên tai, do vậy cần phải 
được lưu trữ có hệ thống để có thể thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng. 

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ 
liệu viễn thám, gửi công văn thông qua Cục Viễn thám quốc gia tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia (các dữ liệu ảnh được thu nhận từ vệ tinh viễn thám) 
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 
ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám; là quá trình lựa chọn, xử lý, giải đoán các thông tin cần thiết từ dữ 
liệu viễn thám cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Cùng với đó, dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, 
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quan trắc, giám sát tài 
nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công 
tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
phòng tránh thiên tai.

Bộ TN&MT công bố dữ liệu ảnh 
viễn thám quốc gia

Ngày 17/3/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1213/BTNMT- VTQG gửi các bộ, 
ngành địa phương thông tin về dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 độ phân giải 1,5 m 
và dữ liệu VNREDSat-1 độ phân giải 2,5 m trong năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021.

Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi 

ngoài biên giới 60km đã thu được từ ngày 

7/1/2021 đến ngày 5/3/2021

Sơ đồ thu nhận ảnh VNREDSat-1 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Sơ đồ ảnh spot 6/7 ở mức 1b trên phạm vi 

lãnh thổ Việt Nam đã thu được từ ngày 

26/4/2020 đến ngày 31/12/2020
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nh viễn thám trên được Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thu tại trạm thu ảnh 
viễn thám quốc gia do đơn vị này quản lý và vận hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu viễn thám là sản phẩm công nghệ cao, có giá trị kinh 
tế lớn đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong an ninh quốc phòng và phòng tránh thiên tai, do vậy cần phải 
được lưu trữ có hệ thống để có thể thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng. 

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ 
liệu viễn thám, gửi công văn thông qua Cục Viễn thám quốc gia tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia (các dữ liệu ảnh được thu nhận từ vệ tinh viễn thám) 
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 
ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám; là quá trình lựa chọn, xử lý, giải đoán các thông tin cần thiết từ dữ 
liệu viễn thám cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Cùng với đó, dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, 
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quan trắc, giám sát tài 
nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công 
tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
phòng tránh thiên tai.

Sơ đồ thu nhận ảnh VNREDSAT-1 năm 2020 từ 20/12/2019 
đến 15/12/2020

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

heo ông Nguyễn Văn 
Hùng, Trưởng phòng Cơ sở 
hạ tầng, Cục Viễn thám 

quốc gia, ở Việt Nam, trong 
những thập kỷ vừa qua, Chính 
phủ đã hết sức quan tâm đến 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ viễn thám, trong đó một số 
trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh 
viễn thám đã được xây dựng, vận 
hành và đang tiếp tục được triển 
khai xây dựng, lắp đặt trong 
những năm tới. Tuy nhiên, việc 
quản lý vận hành, phối hợp giữa 
các trạm thu, trạm điều khiển còn 
nhiều bất cập, hoạt động của các 
hệ thống này còn chưa thực sự 
hiệu quả, sự phối hợp giữa các 
đơn vị vận hành, khai thác chưa 
nhịp nhàng, chưa đáp ứng được 
nhu cầu về dữ liệu viễn thám của 
người sử dụng trên cả nước.

Cụ thể, hệ thống trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám của các nước trên thế giới 
đều do một cơ quan hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thám quản lý 
thống nhất trên phạm vi cả nước. 
Việc thống nhất quản lý này góp 
phần khai thác sử dụng hiệu quả 
các trạm thu, trạm điều khiển vệ 
viễn thám đảm bảo thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám cho các mục 
đích giám sát tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, an ninh, 
quốc phòng, phát triển kinh tế xã 
hội, phòng tránh thiên tai, cứu 
hộ, cứu nạn một cách kịp thời và 

không bị trùng lặp. Trong khi đó 
tại Việt Nam các trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám lại 
do đơn vị của các Bộ, ngành, địa 
phương quản lý riêng biệt không 
phụ thuộc vào các đơn vị khác 
gây ra sự lãng phí tốn kém trong 
tác vận hành và khai thác dữ liệu 
ảnh viễn thám chưa có sự quản lý 
thống nhất chung của đơn vị 
quản lý nhà nước về viễn thám.

Mặt khác, ông Lê Quốc Hưng, 
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám 
quốc gia cho biết, cho đến nay hệ 
thống văn bản quản lý nhà nước 
về các hoạt động viễn thám còn 
thiếu và chưa có quy định về 
riêng về việc quản lý hoạt động 
của trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản quy 
phạm pháp luật về lĩnh vực viễn 
thám gồm: Quyết định số 
8 1 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 

13/12/2010 quy định về thu 
nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và 
sử dụng dữ liệu viễn thám quốc 
gia và Quyết định số 
7 6 / 2 0 1 4 / Q Đ - T T g n g à y 
24/12/2014 sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg 
nhưng hai Quyết định này chủ 
yếu tập trung quy định việc thực 
hiện nhiệm vụ về thu nhận, lưu 
trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu viễn thám quốc gia, còn 
mảng quản lý Nhà nước về viễn 
thám chưa được đề cập, chưa có 
các cơ chế, thiết chế cần thiết để 
thực hiện quản lý Nhà nước, đảm 
bảo hoạt động viễn thám được 
diễn ra có trật tự, hiệu quả và có 
được những định hướng đúng 
đắn trong phát triển, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong       
các ngành có ứng dụng côngng-
hệ này.

Trong khi đó, Thủ tướng chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 

0 3 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 
04/01/2019 về Hoạt động viễn 
thám. Tại khoản d, điều 30, báo 
cáo về hoạt động viễn thám quy 
định các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về 
hoạt động viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia trong 
thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc 
kỳ báo cáo để Cục Viễn thám 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường gửi Báo cáo      
chính phủ.

Tuy nhiên hiện nay chưa có các 
văn bản pháp luật hướng dẫn chi 

tiết nghị định và mẫu nội dung 
báo cáo về tình hình hoạt động 
của Trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám nào được ban 
hành để các đơn vị thực hiện báo 
cáo theo đúng nội dung. Do đó, 
việc nghiên cứu các giải pháp 
quản lý nhà nước với các            trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở cho 
việc xây dựng các quy định pháp 
luật đáp ứng yêu     cầu thống nhất 
quản lý nhà nước về quản lý và 
khai thác sử dụng hiệu quả    đối 
vớ  các trạm thu, trạm điều     khiển 
vệ tinh viễn thám tại Việt Nam      là 
một nhiệm vụ quan trọng cần      
đặt ra.

Trước những bất cập của thực 
tiễn, Cục Viễn thám quốc gia đã 
triển khai xây dựng Thông tư quy 
định về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam. Theo đó, Dự 
thảo Thông tư khi được Bộ 
TN&MT ban hành được kỳ vọng 
sẽ là công cụ hữu hiệu giúp Cục 
Viễn thám quốc gia thực hiện tốt 
vai trò quản lý nhà nước về trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh 
nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu 
cầu dữ liệu ảnh viễn thám của 
người sử dụng đồng thời tiết 
kiệm ngân sách đầu tư của nhà 
nước, tránh chồng chéo, lãng phí.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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nh viễn thám trên được Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thu tại trạm thu ảnh 
viễn thám quốc gia do đơn vị này quản lý và vận hành.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu viễn thám là sản phẩm công nghệ cao, có giá trị kinh 
tế lớn đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong an ninh quốc phòng và phòng tránh thiên tai, do vậy cần phải 
được lưu trữ có hệ thống để có thể thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng. 

Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ngành địa phương có nhu cầu khai thác sử dụng dữ 
liệu viễn thám, gửi công văn thông qua Cục Viễn thám quốc gia tại địa chỉ số 83 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Việc khai thác sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia (các dữ liệu ảnh được thu nhận từ vệ tinh viễn thám) 
được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và được quy định tại Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 
ngày 4/1/2019 về hoạt động viễn thám; là quá trình lựa chọn, xử lý, giải đoán các thông tin cần thiết từ dữ 
liệu viễn thám cho những mục đích sử dụng cụ thể.

Cùng với đó, dữ liệu ảnh viễn thám, siêu dữ liệu, sản phẩm viễn thám phải được cập nhật thường xuyên, 
cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quan trắc, giám sát tài 
nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia phải đúng mục đích, phục vụ công 
tác quản lý Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, nghiên cứu khoa học, đào tạo và 
phòng tránh thiên tai.

Sẽ có quy định về quản lý, khai thác trạm thu, 
điều khiển vệ tinh viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia đã triển khai xây dựng dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác và 
sử dụng hiệu quả đối với các trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám tại Việt Nam. Thông tư khi 
được ban hành được kỳ vọng sẽ là công cụ hữu hiệu giúp thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước về 
trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh đáp ứng tốt nhất các yêu cầu dữ liệu ảnh viễn thám của người sử 
dụng, đồng thời, tiết kiệm ngân sách đầu tư, tránh chồng chéo, lãng phí.

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trạm thu dữ liệu viễn thám trong Dự án "Hệ thống Giám sát tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường Việt Nam", có khả năng thu nhận dữ liệu từ vệ tinh trong 

vùng bán kính 2500km

Quản lý vận hành trạm thu, trạm điều khiển còn nhiều bất cập

heo ông Nguyễn Văn 
Hùng, Trưởng phòng Cơ sở 
hạ tầng, Cục Viễn thám 

quốc gia, ở Việt Nam, trong 
những thập kỷ vừa qua, Chính 
phủ đã hết sức quan tâm đến 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ viễn thám, trong đó một số 
trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh 
viễn thám đã được xây dựng, vận 
hành và đang tiếp tục được triển 
khai xây dựng, lắp đặt trong 
những năm tới. Tuy nhiên, việc 
quản lý vận hành, phối hợp giữa 
các trạm thu, trạm điều khiển còn 
nhiều bất cập, hoạt động của các 
hệ thống này còn chưa thực sự 
hiệu quả, sự phối hợp giữa các 
đơn vị vận hành, khai thác chưa 
nhịp nhàng, chưa đáp ứng được 
nhu cầu về dữ liệu viễn thám của 
người sử dụng trên cả nước.

Cụ thể, hệ thống trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám của các nước trên thế giới 
đều do một cơ quan hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thám quản lý 
thống nhất trên phạm vi cả nước. 
Việc thống nhất quản lý này góp 
phần khai thác sử dụng hiệu quả 
các trạm thu, trạm điều khiển vệ 
viễn thám đảm bảo thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám cho các mục 
đích giám sát tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, an ninh, 
quốc phòng, phát triển kinh tế xã 
hội, phòng tránh thiên tai, cứu 
hộ, cứu nạn một cách kịp thời và 

không bị trùng lặp. Trong khi đó 
tại Việt Nam các trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám lại 
do đơn vị của các Bộ, ngành, địa 
phương quản lý riêng biệt không 
phụ thuộc vào các đơn vị khác 
gây ra sự lãng phí tốn kém trong 
tác vận hành và khai thác dữ liệu 
ảnh viễn thám chưa có sự quản lý 
thống nhất chung của đơn vị 
quản lý nhà nước về viễn thám.

Mặt khác, ông Lê Quốc Hưng, 
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám 
quốc gia cho biết, cho đến nay hệ 
thống văn bản quản lý nhà nước 
về các hoạt động viễn thám còn 
thiếu và chưa có quy định về 
riêng về việc quản lý hoạt động 
của trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản quy 
phạm pháp luật về lĩnh vực viễn 
thám gồm: Quyết định số 
8 1 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 

13/12/2010 quy định về thu 
nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và 
sử dụng dữ liệu viễn thám quốc 
gia và Quyết định số 
7 6 / 2 0 1 4 / Q Đ - T T g n g à y 
24/12/2014 sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg 
nhưng hai Quyết định này chủ 
yếu tập trung quy định việc thực 
hiện nhiệm vụ về thu nhận, lưu 
trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu viễn thám quốc gia, còn 
mảng quản lý Nhà nước về viễn 
thám chưa được đề cập, chưa có 
các cơ chế, thiết chế cần thiết để 
thực hiện quản lý Nhà nước, đảm 
bảo hoạt động viễn thám được 
diễn ra có trật tự, hiệu quả và có 
được những định hướng đúng 
đắn trong phát triển, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong       
các ngành có ứng dụng côngng-
hệ này.

Trong khi đó, Thủ tướng chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 

0 3 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 
04/01/2019 về Hoạt động viễn 
thám. Tại khoản d, điều 30, báo 
cáo về hoạt động viễn thám quy 
định các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về 
hoạt động viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia trong 
thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc 
kỳ báo cáo để Cục Viễn thám 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường gửi Báo cáo      
chính phủ.

Tuy nhiên hiện nay chưa có các 
văn bản pháp luật hướng dẫn chi 

tiết nghị định và mẫu nội dung 
báo cáo về tình hình hoạt động 
của Trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám nào được ban 
hành để các đơn vị thực hiện báo 
cáo theo đúng nội dung. Do đó, 
việc nghiên cứu các giải pháp 
quản lý nhà nước với các            trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở cho 
việc xây dựng các quy định pháp 
luật đáp ứng yêu     cầu thống nhất 
quản lý nhà nước về quản lý và 
khai thác sử dụng hiệu quả    đối 
vớ  các trạm thu, trạm điều     khiển 
vệ tinh viễn thám tại Việt Nam      là 
một nhiệm vụ quan trọng cần      
đặt ra.

Trước những bất cập của thực 
tiễn, Cục Viễn thám quốc gia đã 
triển khai xây dựng Thông tư quy 
định về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam. Theo đó, Dự 
thảo Thông tư khi được Bộ 
TN&MT ban hành được kỳ vọng 
sẽ là công cụ hữu hiệu giúp Cục 
Viễn thám quốc gia thực hiện tốt 
vai trò quản lý nhà nước về trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh 
nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu 
cầu dữ liệu ảnh viễn thám của 
người sử dụng đồng thời tiết 
kiệm ngân sách đầu tư của nhà 
nước, tránh chồng chéo, lãng phí.
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Đảm bảo hoạt động viễn thám được diễn ra có trật tự, hiệu quả 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

heo ông Nguyễn Văn 
Hùng, Trưởng phòng Cơ sở 
hạ tầng, Cục Viễn thám 

quốc gia, ở Việt Nam, trong 
những thập kỷ vừa qua, Chính 
phủ đã hết sức quan tâm đến 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ viễn thám, trong đó một số 
trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh 
viễn thám đã được xây dựng, vận 
hành và đang tiếp tục được triển 
khai xây dựng, lắp đặt trong 
những năm tới. Tuy nhiên, việc 
quản lý vận hành, phối hợp giữa 
các trạm thu, trạm điều khiển còn 
nhiều bất cập, hoạt động của các 
hệ thống này còn chưa thực sự 
hiệu quả, sự phối hợp giữa các 
đơn vị vận hành, khai thác chưa 
nhịp nhàng, chưa đáp ứng được 
nhu cầu về dữ liệu viễn thám của 
người sử dụng trên cả nước.

Cụ thể, hệ thống trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám của các nước trên thế giới 
đều do một cơ quan hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thám quản lý 
thống nhất trên phạm vi cả nước. 
Việc thống nhất quản lý này góp 
phần khai thác sử dụng hiệu quả 
các trạm thu, trạm điều khiển vệ 
viễn thám đảm bảo thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám cho các mục 
đích giám sát tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, an ninh, 
quốc phòng, phát triển kinh tế xã 
hội, phòng tránh thiên tai, cứu 
hộ, cứu nạn một cách kịp thời và 

không bị trùng lặp. Trong khi đó 
tại Việt Nam các trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám lại 
do đơn vị của các Bộ, ngành, địa 
phương quản lý riêng biệt không 
phụ thuộc vào các đơn vị khác 
gây ra sự lãng phí tốn kém trong 
tác vận hành và khai thác dữ liệu 
ảnh viễn thám chưa có sự quản lý 
thống nhất chung của đơn vị 
quản lý nhà nước về viễn thám.

Mặt khác, ông Lê Quốc Hưng, 
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám 
quốc gia cho biết, cho đến nay hệ 
thống văn bản quản lý nhà nước 
về các hoạt động viễn thám còn 
thiếu và chưa có quy định về 
riêng về việc quản lý hoạt động 
của trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản quy 
phạm pháp luật về lĩnh vực viễn 
thám gồm: Quyết định số 
8 1 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 

13/12/2010 quy định về thu 
nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và 
sử dụng dữ liệu viễn thám quốc 
gia và Quyết định số 
7 6 / 2 0 1 4 / Q Đ - T T g n g à y 
24/12/2014 sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg 
nhưng hai Quyết định này chủ 
yếu tập trung quy định việc thực 
hiện nhiệm vụ về thu nhận, lưu 
trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu viễn thám quốc gia, còn 
mảng quản lý Nhà nước về viễn 
thám chưa được đề cập, chưa có 
các cơ chế, thiết chế cần thiết để 
thực hiện quản lý Nhà nước, đảm 
bảo hoạt động viễn thám được 
diễn ra có trật tự, hiệu quả và có 
được những định hướng đúng 
đắn trong phát triển, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong       
các ngành có ứng dụng côngng-
hệ này.

Trong khi đó, Thủ tướng chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 

0 3 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 
04/01/2019 về Hoạt động viễn 
thám. Tại khoản d, điều 30, báo 
cáo về hoạt động viễn thám quy 
định các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về 
hoạt động viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia trong 
thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc 
kỳ báo cáo để Cục Viễn thám 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường gửi Báo cáo      
chính phủ.

Tuy nhiên hiện nay chưa có các 
văn bản pháp luật hướng dẫn chi 

tiết nghị định và mẫu nội dung 
báo cáo về tình hình hoạt động 
của Trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám nào được ban 
hành để các đơn vị thực hiện báo 
cáo theo đúng nội dung. Do đó, 
việc nghiên cứu các giải pháp 
quản lý nhà nước với các            trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở cho 
việc xây dựng các quy định pháp 
luật đáp ứng yêu     cầu thống nhất 
quản lý nhà nước về quản lý và 
khai thác sử dụng hiệu quả    đối 
vớ  các trạm thu, trạm điều     khiển 
vệ tinh viễn thám tại Việt Nam      là 
một nhiệm vụ quan trọng cần      
đặt ra.

Trước những bất cập của thực 
tiễn, Cục Viễn thám quốc gia đã 
triển khai xây dựng Thông tư quy 
định về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam. Theo đó, Dự 
thảo Thông tư khi được Bộ 
TN&MT ban hành được kỳ vọng 
sẽ là công cụ hữu hiệu giúp Cục 
Viễn thám quốc gia thực hiện tốt 
vai trò quản lý nhà nước về trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh 
nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu 
cầu dữ liệu ảnh viễn thám của 
người sử dụng đồng thời tiết 
kiệm ngân sách đầu tư của nhà 
nước, tránh chồng chéo, lãng phí.

Theo ông Lê Quốc Hưng, Phó 
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc 
gia, dự thảo Thông tư gồm 4 
Chương, 21 Điều quy định nội 
dung về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám. Thông tư được áp dụng đối 
với các cơ quan có chức năng 
quản lý nhà nước về viễn thám, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến việc thực hiện đo 
khống chế ảnh vận hành trạm 
thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam.   

Bên cạnh các nội dung, 
phương thức quản lý xây dựng, 
lắp đặt,  vận hành, bảo trì trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, Thông tư cũng quy định 
việc quản lý hành lang bảo vệ 
công trình Trạm thu, trạm điều 
khiển viễn thám.

Theo đó, cơ quan vận hành 
trạm thu, trạm điều khiển viễn 
thám có trách nhiệm bảo vệ, 

thường xuyên quan tâm theo dõi 
hiện trạng hành lang bảo vệ công 
trình theo đúng quy định của 
pháp luật. Khi phát hiện các hành 
vi vi phạm đối với hành lang bảo 
vệ bao gồm xây dựng nhà cao 
tầng, trồng cây lâu năm gây che 
chắn khuất hay hạn chế tầm nhìn 
hoặc ảnh hưởng đến sự vững 
chắc, ổn định của trạm thu, trạm 
điều khiển hoặc bố trí các vật thể 
kim loại có khả năng gây can 
nhiễu ảnh hưởng đến hoạt động 
của trạm, cần báo cáo với cơ 
quan chủ quản và cho thông báo 
chính quyền địa phương để có 
biện pháp xử lý, khắc phục         
phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan chủ quản 
trạm thu, trạm điều khiển cần 
cung cấp thông tin về thiết kế cơ 
sở của hành lang bảo vệ công 
trình Trạm thu, trạm điều khiển 
viễn thám cũng như cho Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia về những 
vi phạm và tác động đó.

Đối với việc vận hành trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, dự thảo Thông tư quy định 
cơ quan chủ trì vận hành trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám có trách nhiệm xây dựng 
quy trình vận hành trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, bao gồm đầy đủ các bước 
thực hiện và sản phẩm của từng 
công đoạn.

Xây dựng cơ cấu tổ chức, vị trí 
việc làm, yêu cầu về trình độ 
năng lực, trình độ chuyên môn 
tương ứng với các hạng mục 
công việc tại mỗi trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám. 
Biên soạn tài liệu hướng dẫn vận 
hành trạm thu, trạm điều khiển 
vệ tinh viễn thám. Đồng thời, lập 
sổ ghi chép hoạt động tác 
nghiệp, kết quả thực hiện của 
mỗi phiên thu nhận/ điều khiển.

Đối với giải pháp xây dựng báo 
cáo tổng hợp về hiện trạng hoạt 
động của các trạm thu trạm điều 
khiển vệ tinh viễn thám trên         

cả nước, dự thảo Thông tư quy 
định rõ: Trên cơ sở nội dung các 
báo cáo định kỳ (hàng năm, hàng 
quý) và đột xuất cũng như kết 
quả các chuyến công tác kiểm tra 
đánh giá tại chỗ, Cục Viễn thám 
quốc gia tiến hành đánh giá, 
phân tích tổng thể về năng lực 
hoạt động, khả năng vận hành, 
cung cấp các loại dữ liệu, sản 
phẩm ảnh viễn thám đáp ứng 

nhu cầu của các Bộ, ngành, địa 
phương; đánht giá mức độ phù 
hợp so với định hướng, kế hoạch, 
quy hoạch phát triển ngành, mức 
độ tiên tiến, hiện đại của công 
nghệ sử dụng so với xu thế phát 
triển, trình độ khoa học, công 
nghệ của thế giới và khu vực.

Từ đó, xây dựng báo cáo tổng 
hợp về hiện trạng hoạt động của 
các trạm thu dữ liệu và trạm điều 

khiển vệ tinh viễn thám trên 
phạm vi cả nước và tham mưu, đề 
xuất với Nhà nước, các cơ quan 
chủ quản trạm thu, trạm điều 
khiển các giải pháp, phương án, 
kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, 
đâu tư, nâng cấp phù hợp để 
đảm bảo khai thác hiệu quả nhất 
hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có 
cũng như phát triển lâu dài trong 
tương lai.
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

heo ông Nguyễn Văn 
Hùng, Trưởng phòng Cơ sở 
hạ tầng, Cục Viễn thám 

quốc gia, ở Việt Nam, trong 
những thập kỷ vừa qua, Chính 
phủ đã hết sức quan tâm đến 
phát triển và ứng dụng công 
nghệ viễn thám, trong đó một số 
trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh 
viễn thám đã được xây dựng, vận 
hành và đang tiếp tục được triển 
khai xây dựng, lắp đặt trong 
những năm tới. Tuy nhiên, việc 
quản lý vận hành, phối hợp giữa 
các trạm thu, trạm điều khiển còn 
nhiều bất cập, hoạt động của các 
hệ thống này còn chưa thực sự 
hiệu quả, sự phối hợp giữa các 
đơn vị vận hành, khai thác chưa 
nhịp nhàng, chưa đáp ứng được 
nhu cầu về dữ liệu viễn thám của 
người sử dụng trên cả nước.

Cụ thể, hệ thống trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám của các nước trên thế giới 
đều do một cơ quan hoạt động 
trong lĩnh vực viễn thám quản lý 
thống nhất trên phạm vi cả nước. 
Việc thống nhất quản lý này góp 
phần khai thác sử dụng hiệu quả 
các trạm thu, trạm điều khiển vệ 
viễn thám đảm bảo thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám cho các mục 
đích giám sát tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường, an ninh, 
quốc phòng, phát triển kinh tế xã 
hội, phòng tránh thiên tai, cứu 
hộ, cứu nạn một cách kịp thời và 

không bị trùng lặp. Trong khi đó 
tại Việt Nam các trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám lại 
do đơn vị của các Bộ, ngành, địa 
phương quản lý riêng biệt không 
phụ thuộc vào các đơn vị khác 
gây ra sự lãng phí tốn kém trong 
tác vận hành và khai thác dữ liệu 
ảnh viễn thám chưa có sự quản lý 
thống nhất chung của đơn vị 
quản lý nhà nước về viễn thám.

Mặt khác, ông Lê Quốc Hưng, 
Phó Cục trưởng Cục Viễn thám 
quốc gia cho biết, cho đến nay hệ 
thống văn bản quản lý nhà nước 
về các hoạt động viễn thám còn 
thiếu và chưa có quy định về 
riêng về việc quản lý hoạt động 
của trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành một số văn bản quy 
phạm pháp luật về lĩnh vực viễn 
thám gồm: Quyết định số 
8 1 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 

13/12/2010 quy định về thu 
nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và 
sử dụng dữ liệu viễn thám quốc 
gia và Quyết định số 
7 6 / 2 0 1 4 / Q Đ - T T g n g à y 
24/12/2014 sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg 
nhưng hai Quyết định này chủ 
yếu tập trung quy định việc thực 
hiện nhiệm vụ về thu nhận, lưu 
trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ 
liệu viễn thám quốc gia, còn 
mảng quản lý Nhà nước về viễn 
thám chưa được đề cập, chưa có 
các cơ chế, thiết chế cần thiết để 
thực hiện quản lý Nhà nước, đảm 
bảo hoạt động viễn thám được 
diễn ra có trật tự, hiệu quả và có 
được những định hướng đúng 
đắn trong phát triển, ứng dụng 
công nghệ viễn thám trong       
các ngành có ứng dụng côngng-
hệ này.

Trong khi đó, Thủ tướng chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 

0 3 / 2 0 1 0 / Q Đ - T T g n g à y 
04/01/2019 về Hoạt động viễn 
thám. Tại khoản d, điều 30, báo 
cáo về hoạt động viễn thám quy 
định các Bộ, cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo về 
hoạt động viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý gửi về Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia trong 
thời hạn 30 ngày sau khi kết thúc 
kỳ báo cáo để Cục Viễn thám 
tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường gửi Báo cáo      
chính phủ.

Tuy nhiên hiện nay chưa có các 
văn bản pháp luật hướng dẫn chi 

tiết nghị định và mẫu nội dung 
báo cáo về tình hình hoạt động 
của Trạm thu, trạm điều khiển vệ 
tinh viễn thám nào được ban 
hành để các đơn vị thực hiện báo 
cáo theo đúng nội dung. Do đó, 
việc nghiên cứu các giải pháp 
quản lý nhà nước với các            trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam sẽ tạo cơ sở cho 
việc xây dựng các quy định pháp 
luật đáp ứng yêu     cầu thống nhất 
quản lý nhà nước về quản lý và 
khai thác sử dụng hiệu quả    đối 
vớ  các trạm thu, trạm điều     khiển 
vệ tinh viễn thám tại Việt Nam      là 
một nhiệm vụ quan trọng cần      
đặt ra.

Trước những bất cập của thực 
tiễn, Cục Viễn thám quốc gia đã 
triển khai xây dựng Thông tư quy 
định về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam. Theo đó, Dự 
thảo Thông tư khi được Bộ 
TN&MT ban hành được kỳ vọng 
sẽ là công cụ hữu hiệu giúp Cục 
Viễn thám quốc gia thực hiện tốt 
vai trò quản lý nhà nước về trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh 
nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu 
cầu dữ liệu ảnh viễn thám của 
người sử dụng đồng thời tiết 
kiệm ngân sách đầu tư của nhà 
nước, tránh chồng chéo, lãng phí.

Theo ông Lê Quốc Hưng, Phó 
Cục trưởng Cục Viễn thám quốc 
gia, dự thảo Thông tư gồm 4 
Chương, 21 Điều quy định nội 
dung về quản lý, khai thác và sử 
dụng hiệu quả đối với các trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám. Thông tư được áp dụng đối 
với các cơ quan có chức năng 
quản lý nhà nước về viễn thám, 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến việc thực hiện đo 
khống chế ảnh vận hành trạm 
thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám tại Việt Nam.   

Bên cạnh các nội dung, 
phương thức quản lý xây dựng, 
lắp đặt,  vận hành, bảo trì trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, Thông tư cũng quy định 
việc quản lý hành lang bảo vệ 
công trình Trạm thu, trạm điều 
khiển viễn thám.

Theo đó, cơ quan vận hành 
trạm thu, trạm điều khiển viễn 
thám có trách nhiệm bảo vệ, 

thường xuyên quan tâm theo dõi 
hiện trạng hành lang bảo vệ công 
trình theo đúng quy định của 
pháp luật. Khi phát hiện các hành 
vi vi phạm đối với hành lang bảo 
vệ bao gồm xây dựng nhà cao 
tầng, trồng cây lâu năm gây che 
chắn khuất hay hạn chế tầm nhìn 
hoặc ảnh hưởng đến sự vững 
chắc, ổn định của trạm thu, trạm 
điều khiển hoặc bố trí các vật thể 
kim loại có khả năng gây can 
nhiễu ảnh hưởng đến hoạt động 
của trạm, cần báo cáo với cơ 
quan chủ quản và cho thông báo 
chính quyền địa phương để có 
biện pháp xử lý, khắc phục         
phù hợp.

Đặc biệt, cơ quan chủ quản 
trạm thu, trạm điều khiển cần 
cung cấp thông tin về thiết kế cơ 
sở của hành lang bảo vệ công 
trình Trạm thu, trạm điều khiển 
viễn thám cũng như cho Bộ Tài 
nguyên và Môi trường thông qua 
Cục Viễn thám quốc gia về những 
vi phạm và tác động đó.

Đối với việc vận hành trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, dự thảo Thông tư quy định 
cơ quan chủ trì vận hành trạm 
thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám có trách nhiệm xây dựng 
quy trình vận hành trạm thu, 
trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, bao gồm đầy đủ các bước 
thực hiện và sản phẩm của từng 
công đoạn.

Xây dựng cơ cấu tổ chức, vị trí 
việc làm, yêu cầu về trình độ 
năng lực, trình độ chuyên môn 
tương ứng với các hạng mục 
công việc tại mỗi trạm thu, trạm 
điều khiển vệ tinh viễn thám. 
Biên soạn tài liệu hướng dẫn vận 
hành trạm thu, trạm điều khiển 
vệ tinh viễn thám. Đồng thời, lập 
sổ ghi chép hoạt động tác 
nghiệp, kết quả thực hiện của 
mỗi phiên thu nhận/ điều khiển.

Đối với giải pháp xây dựng báo 
cáo tổng hợp về hiện trạng hoạt 
động của các trạm thu trạm điều 
khiển vệ tinh viễn thám trên         

cả nước, dự thảo Thông tư quy 
định rõ: Trên cơ sở nội dung các 
báo cáo định kỳ (hàng năm, hàng 
quý) và đột xuất cũng như kết 
quả các chuyến công tác kiểm tra 
đánh giá tại chỗ, Cục Viễn thám 
quốc gia tiến hành đánh giá, 
phân tích tổng thể về năng lực 
hoạt động, khả năng vận hành, 
cung cấp các loại dữ liệu, sản 
phẩm ảnh viễn thám đáp ứng 

nhu cầu của các Bộ, ngành, địa 
phương; đánht giá mức độ phù 
hợp so với định hướng, kế hoạch, 
quy hoạch phát triển ngành, mức 
độ tiên tiến, hiện đại của công 
nghệ sử dụng so với xu thế phát 
triển, trình độ khoa học, công 
nghệ của thế giới và khu vực.

Từ đó, xây dựng báo cáo tổng 
hợp về hiện trạng hoạt động của 
các trạm thu dữ liệu và trạm điều 

khiển vệ tinh viễn thám trên 
phạm vi cả nước và tham mưu, đề 
xuất với Nhà nước, các cơ quan 
chủ quản trạm thu, trạm điều 
khiển các giải pháp, phương án, 
kế hoạch điều chỉnh, bổ sung, 
đâu tư, nâng cấp phù hợp để 
đảm bảo khai thác hiệu quả nhất 
hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có 
cũng như phát triển lâu dài trong 
tương lai.

Trạm thu dữ liệu viễn thám trong Dự án "Hệ thống Giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam", có khả năng 
thu nhận dữ liệu từ vệ tinh trong vùng bán kính 2500 km.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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Ảnh minh họa

Xây dựng Trạm thu nhận dữ liệu viễn thám ra đa 
và quang học độ phân giải siêu cao tại Hà Nội

Cục Viễn thám quốc gia sẽ xây dựng mới một trạm thu tại Hà Nội để thu nhận dữ liệu viễn thám ra 
đa và quang học độ phân giải siêu cao từ các vệ tinh của Ấn Độ. Việc này xuất phát từ nhu cầu cao 
về dữ liệu viễn thám có độ phân giải siêu cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng -     
an ninh.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

rên thực tế, ảnh viễn thám độ phân giải 
siêu cao hiện nay có kích thước ảnh khá nhỏ, 
thường là dưới 20 km. Do đó, nếu chỉ sử dụng 

một loại vệ tinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực 
hiện các nhiệm vụ trên một khu vực rộng lớn và đặc 
biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Tại Việt Nam, việc phát triển vệ tinh và chùm vệ 
tinh viễn thám có độ phân giải siêu cao đang gặp 
nhiều khó khăn do giá thành của mỗi vệ tinh khá 
đắt và chúng ta cũng chưa có nhiều kinh nghiệm 
trong chế tạo, vận hành loại vệ tinh này. Do vậy, 
phương án khả thi trong điều kiện của Việt Nam 
hiện nay là nâng cấp trạm hiện có hoặc phát triển 
thêm hệ thống trạm mặt đất mới để thu dữ liệu viễn 
thám độ phân giải siêu cao từ các vệ tinh của nước 
ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong 
nước.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, chúng ta mới chỉ 
có duy nhất một trạm thu tại Hà Nội được xây dựng 
từ năm 2007, đã được nâng cấp để thu ảnh VNRED-
Sat-1, SPOT 6/7 và dự kiến trong năm tới là nâng 
cấp để thu ảnh ra đa CosmoSkymed của Italia. 
Đồng thời, công nghệ của trạm thu hiện có khá lạc 
hậu và đã sử dụng thời gian dài nên khó có thể đáp 
ứng việc nâng cấp để thu các thế hệ vệ tinh mới 
tiếp theo. Do đó, việc phát triển các trạm thu mới, 
có tính năng hiện đại nhằm thu được một số loại vệ 
tinh viễn thám có độ phân giải siêu cao khác nhau 
là một nhu cầu cấp bách.

Mặt khác, Chiến lược phát triển viễn thám quốc 
gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã đặt ra 
mục tiêu “Xây dựng hệ thống trạm thu, hệ thống xử 
lý dữ liệu, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia đáp 
ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh” trong đó có nhiệm vụ cụ thể 
là “Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới trạm thu dữ 
liệu viễn thám (trạm cố định, trạm di động, trạm ảo 
và trạm thu dữ liệu viễn thám khí tượng), trạm điều 
khiển; hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám và 

hiệm vụ này đã được cụ 
thể hoá bằng Quyết định 
số 1158/QĐ-BTNMT ngày 

02/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
“Xây dựng hệ thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và môi 
trường tại Việt Nam”, Cục Viễn 
thám quốc gia được giao chủ đầu 
tư thực hiện dự án. Trạm thu được 
thiết kế để thu nhận và xử lý tín 
hiệu vệ tinh SPOT (SPOT 2,4,5) và 
ENVISAT (MERIS, ASAR), 01 tòa 
nhà làm việc của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và hệ thống ứng 
dụng dữ liệu. 

Từ tháng 5/2013, khi vệ tinh 
viễn thám đầu tiên của Việt Nam 
VNREDSat-1 được phóng thành 
công và đi vào hoạt động, Trạm 
thu ảnh viễn thám tại Cục Viễn 
thám quốc gia cũng được nâng 
cấp để thu nhận và xử lý ảnh viễn 
thám VNREDSat-1 và cung cấp 
cho người sử dụng trong           
toàn quốc. 

Trong năm 2020, Trạm thu dữ 
liệu viễn thám của Cục lại tiếp tục 
được nâng cấp để thu nhận và xử 

lý ảnh vệ tinh SPOT 6/7 của Pháp. 
Đây là loại ảnh viễn thám thế hệ 
mới, kế thừa dữ liệu dòng dữ liệu 
ảnh SPOT 1-5 của Pháp với ưu thế 
vượt trội về độ phân giải không 
gian (1,5 m), diện tích phủ trùm 
lớn và khả năng chụp lặp lại cao. 
Với việc thu nhận, xử lý được các 
dữ liệu ảnh SPOT 6/7 sẽ đảm bảo 
khả năng đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của các bộ, ngành và địa 
phương về dữ liệu ảnh viễn thám 
độ phân giải cao hiện nay. 

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, 
Công ty Airbus DS GEO SA đã 

kích hoạt các hoạt động thu nhận 
tín hiệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 qua 
hệ thống trạm ảo VRS và đã thu 
nhận được dữ liệu ảnh SPOT 6/7 
đạt chất lượng phủ trùm một 
phần lãnh thổ của Việt Nam. 
Trong năm 2021, Công ty Airbus 
DS GEO SA sẽ tiếp tục lắp đặt 
thiết bị nâng cấp Trạm thu dữ liệu 
viễn thám để có thể thu nhận trực 
tiếp dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 
tại Trạm thu dữ liệu viễn thám của 
Cục. Ngoài ra, Cục Viễn thám 
quốc gia cũng thực hiện dự án 
xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về 
Dò tìm & Tiếp nhận Dữ liệu và 
Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ 
liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, tỉnh Bình Dương,           
Việt Nam. 

Trạm thu ảnh này sẽ thu nhận, 
và cung cấp một số ảnh độ phân 
giải trung bình và cao của Ấn Độ 
hiện nay gồm Resoucesat, Ocean-
sat và LISS-4. Dự án hợp tác giữa 

Việt Nam và Italia xây dựng hệ 
thống thu nhận dữ liệu ảnh vệ 
tinh radar COSMO-SkyMed của 
Italia. Vệ tinh COSMO-SkyMed 
bao gồm một hệ thống 4 vệ tinh 
radar viễn thám giám sát trái đất, 
mang cảm biến radar băng tần X, 
được thiết kế để sử dụng cho lĩnh 
vực dân sự và an ninh, quốc 
phòng. Hệ thống vệ tinh này có 
thể thu nhận hình ảnh mặt đất cả 
ban ngày lẫn ban đêm và trong 
nhiều điều kiện thời tiết xấu như 
mưa, mây, sương mù ...

Sau khi tất các các trạm thu đi 
vào hoạt động ổn định Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có thể 
cung cấp 5 một hệ thống dữ liệu 
đa dạng về cả ảnh vệ tinh quang 
học và Radar phục vụ các nhiệm 
vụ ứng dụng viễn thám trong 
quan trắc, giám sát tài nguyên, 
môi trường, phòng chống thiên 
tai và biến đổi khí hậu, quốc 
phòng - an ninh. 

Trong tương lai gần, nằm trong 
“Chiến lược nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ vũ trụ đến năm 
2020” và nhu cầu phát triển trong 
nước, sự hội nhập quốc tế thì Việt 
Nam sẽ có thêm các Trạm thu dữ 
liệu viễn thám thu nhận ảnh độ 
phân giải cao và trung bình gồm: 
Một trạm với hai mục đích điều 
khiển và thu nhận dữ liệu của hai 
hệ thống vệ tinh ra-đa quan sát 
trái đất là LOTUSAT 1, 2 tại Hà Nội 
và một trạm dự phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và một Trạm thu 
dữ liệu viễn thám thu nhận ảnh 
VNREDSat-2, khi vệ tinh VNRED-
Sat-1 hết thời gian hoạt động 
theo tuổi thọ thiết kế (năm 2018) 
để tiếp tục triển khai pha 2 của dự 
án VNREDSat-1, đáp ứng nhu cầu 
và duy trì sự có mặt của vệ tinh 
Việt Nam trên quỹ đạo không 
gian liên tục.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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T

mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám để cung 
cấp dữ liệu viễn thám cho các Bộ, ngành,                    
địa phương”.
Điều đó cho thấy, việc đề xuất hợp tác với Ấn Độ 
trong việc xây dựng trạm thu tại Hà Nội để thu 
nhận dữ liệu viễn thám ra đa và quang học độ 
phân giải siêu cao từ các vệ tinh của Ấn Độ trước 
hết là đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng tăng ở 
trong nước phục vụ giám sát tài nguyên, môi 
trường, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, cũng như đáp ứng chủ trương đa phương 
hóa trong hợp tác quốc tế, tranh thủ tiếp thu công 
nghệ của các quốc gia có nền khoa học vũ trụ, viễn 
thám phát triển với giá thành hợp lý, góp phần 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho 
đội ngũ kỹ thuật của Cục Viễn thám quốc gia.



Ảnh minh họa

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

Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thám

6 tháng đầu năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia đã gửi công văn tới 84 đơn vị thuộc các Bộ, ngành 
Trung ương và 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu 
tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương      
năm 2021. 

Trạm thu ảnh viễn thám của Cục viễn thám quốc gia là một hợp phần cơ bản của Hệ thống giám 
sát Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành 
phố Hà nội được xây dựng trên cơ sở Nghị định thư giữa chính phủ hai nước Việt Nam - Pháp, theo 
đó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện. 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

ục đã nhận được 9 văn bản trả lời của các cơ 
quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trên tổng số 84 văn bản được gửi 

đi, trong đó có 6 công văn trả lời có nhu cầu và 3 
đơn vị chưa cần dữ liệu trong năm 2021. Trong đó, 
có 3 cơ quan thuộc Bộ, ngành Trung ương trả lời có 
nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám năm 2021. Có 
6/63 các sở Tài nguyên & Môi trường trả lời, trong 
đó có 3 Sở có nhu cầu thu nhận dữ liệu viễn thám 
năm 2021.

Từ ngày 20/12/2020 đến ngày 19/05/2021,        
Cục Viễn thám Quốc gia đã xây dựng được 06 đơn 
hàng định kỳ, tổng số cảnh ảnh thu được là 1473 
cảnh ảnh (tương đương với khoảng 736 cặp cảnh 
ảnh toàn sắc và đa phổ), trong đó số cảnh ảnh sạch 
(có độ che phủ mây nhỏ hơn hoặc bằng 10%) là 240

hiệm vụ này đã được cụ 
thể hoá bằng Quyết định 
số 1158/QĐ-BTNMT ngày 

02/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
“Xây dựng hệ thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và môi 
trường tại Việt Nam”, Cục Viễn 
thám quốc gia được giao chủ đầu 
tư thực hiện dự án. Trạm thu được 
thiết kế để thu nhận và xử lý tín 
hiệu vệ tinh SPOT (SPOT 2,4,5) và 
ENVISAT (MERIS, ASAR), 01 tòa 
nhà làm việc của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và hệ thống ứng 
dụng dữ liệu. 

Từ tháng 5/2013, khi vệ tinh 
viễn thám đầu tiên của Việt Nam 
VNREDSat-1 được phóng thành 
công và đi vào hoạt động, Trạm 
thu ảnh viễn thám tại Cục Viễn 
thám quốc gia cũng được nâng 
cấp để thu nhận và xử lý ảnh viễn 
thám VNREDSat-1 và cung cấp 
cho người sử dụng trong           
toàn quốc. 

Trong năm 2020, Trạm thu dữ 
liệu viễn thám của Cục lại tiếp tục 
được nâng cấp để thu nhận và xử 

lý ảnh vệ tinh SPOT 6/7 của Pháp. 
Đây là loại ảnh viễn thám thế hệ 
mới, kế thừa dữ liệu dòng dữ liệu 
ảnh SPOT 1-5 của Pháp với ưu thế 
vượt trội về độ phân giải không 
gian (1,5 m), diện tích phủ trùm 
lớn và khả năng chụp lặp lại cao. 
Với việc thu nhận, xử lý được các 
dữ liệu ảnh SPOT 6/7 sẽ đảm bảo 
khả năng đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của các bộ, ngành và địa 
phương về dữ liệu ảnh viễn thám 
độ phân giải cao hiện nay. 

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, 
Công ty Airbus DS GEO SA đã 

kích hoạt các hoạt động thu nhận 
tín hiệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 qua 
hệ thống trạm ảo VRS và đã thu 
nhận được dữ liệu ảnh SPOT 6/7 
đạt chất lượng phủ trùm một 
phần lãnh thổ của Việt Nam. 
Trong năm 2021, Công ty Airbus 
DS GEO SA sẽ tiếp tục lắp đặt 
thiết bị nâng cấp Trạm thu dữ liệu 
viễn thám để có thể thu nhận trực 
tiếp dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 
tại Trạm thu dữ liệu viễn thám của 
Cục. Ngoài ra, Cục Viễn thám 
quốc gia cũng thực hiện dự án 
xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về 
Dò tìm & Tiếp nhận Dữ liệu và 
Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ 
liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, tỉnh Bình Dương,           
Việt Nam. 

Trạm thu ảnh này sẽ thu nhận, 
và cung cấp một số ảnh độ phân 
giải trung bình và cao của Ấn Độ 
hiện nay gồm Resoucesat, Ocean-
sat và LISS-4. Dự án hợp tác giữa 

Việt Nam và Italia xây dựng hệ 
thống thu nhận dữ liệu ảnh vệ 
tinh radar COSMO-SkyMed của 
Italia. Vệ tinh COSMO-SkyMed 
bao gồm một hệ thống 4 vệ tinh 
radar viễn thám giám sát trái đất, 
mang cảm biến radar băng tần X, 
được thiết kế để sử dụng cho lĩnh 
vực dân sự và an ninh, quốc 
phòng. Hệ thống vệ tinh này có 
thể thu nhận hình ảnh mặt đất cả 
ban ngày lẫn ban đêm và trong 
nhiều điều kiện thời tiết xấu như 
mưa, mây, sương mù ...

Sau khi tất các các trạm thu đi 
vào hoạt động ổn định Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có thể 
cung cấp 5 một hệ thống dữ liệu 
đa dạng về cả ảnh vệ tinh quang 
học và Radar phục vụ các nhiệm 
vụ ứng dụng viễn thám trong 
quan trắc, giám sát tài nguyên, 
môi trường, phòng chống thiên 
tai và biến đổi khí hậu, quốc 
phòng - an ninh. 

Trong tương lai gần, nằm trong 
“Chiến lược nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ vũ trụ đến năm 
2020” và nhu cầu phát triển trong 
nước, sự hội nhập quốc tế thì Việt 
Nam sẽ có thêm các Trạm thu dữ 
liệu viễn thám thu nhận ảnh độ 
phân giải cao và trung bình gồm: 
Một trạm với hai mục đích điều 
khiển và thu nhận dữ liệu của hai 
hệ thống vệ tinh ra-đa quan sát 
trái đất là LOTUSAT 1, 2 tại Hà Nội 
và một trạm dự phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và một Trạm thu 
dữ liệu viễn thám thu nhận ảnh 
VNREDSat-2, khi vệ tinh VNRED-
Sat-1 hết thời gian hoạt động 
theo tuổi thọ thiết kế (năm 2018) 
để tiếp tục triển khai pha 2 của dự 
án VNREDSat-1, đáp ứng nhu cầu 
và duy trì sự có mặt của vệ tinh 
Việt Nam trên quỹ đạo không 
gian liên tục.

cả ảnh (tương đương với 120 cặp cảnh ảnh toàn sắc 
và đa phổ), chiếm tỉ lệ 16.3 % trên tổng số cảnh thu 
được và thu nhận được 52 ảnh SPOT 6/7.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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C

N
mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám để cung 
cấp dữ liệu viễn thám cho các Bộ, ngành,                    
địa phương”.
Điều đó cho thấy, việc đề xuất hợp tác với Ấn Độ 
trong việc xây dựng trạm thu tại Hà Nội để thu 
nhận dữ liệu viễn thám ra đa và quang học độ 
phân giải siêu cao từ các vệ tinh của Ấn Độ trước 
hết là đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng tăng ở 
trong nước phục vụ giám sát tài nguyên, môi 
trường, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, cũng như đáp ứng chủ trương đa phương 
hóa trong hợp tác quốc tế, tranh thủ tiếp thu công 
nghệ của các quốc gia có nền khoa học vũ trụ, viễn 
thám phát triển với giá thành hợp lý, góp phần 
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý và đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cho 
đội ngũ kỹ thuật của Cục Viễn thám quốc gia.



Xây dựng báo cáo giám sát thường xuyên và giám 
sát nhanh viễn thám

 Thực hiện chức năng nhiệm vụ được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, Cục Viễn thám quốc gia đã 
và đang thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng viễn thám phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo 
vệ môi trường, phòng chống thiên tai giám sát bằng công nghệ viễn thám

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

hiệm vụ này đã được cụ 
thể hoá bằng Quyết định 
số 1158/QĐ-BTNMT ngày 

02/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
“Xây dựng hệ thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và môi 
trường tại Việt Nam”, Cục Viễn 
thám quốc gia được giao chủ đầu 
tư thực hiện dự án. Trạm thu được 
thiết kế để thu nhận và xử lý tín 
hiệu vệ tinh SPOT (SPOT 2,4,5) và 
ENVISAT (MERIS, ASAR), 01 tòa 
nhà làm việc của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và hệ thống ứng 
dụng dữ liệu. 

Từ tháng 5/2013, khi vệ tinh 
viễn thám đầu tiên của Việt Nam 
VNREDSat-1 được phóng thành 
công và đi vào hoạt động, Trạm 
thu ảnh viễn thám tại Cục Viễn 
thám quốc gia cũng được nâng 
cấp để thu nhận và xử lý ảnh viễn 
thám VNREDSat-1 và cung cấp 
cho người sử dụng trong           
toàn quốc. 

Trong năm 2020, Trạm thu dữ 
liệu viễn thám của Cục lại tiếp tục 
được nâng cấp để thu nhận và xử 

lý ảnh vệ tinh SPOT 6/7 của Pháp. 
Đây là loại ảnh viễn thám thế hệ 
mới, kế thừa dữ liệu dòng dữ liệu 
ảnh SPOT 1-5 của Pháp với ưu thế 
vượt trội về độ phân giải không 
gian (1,5 m), diện tích phủ trùm 
lớn và khả năng chụp lặp lại cao. 
Với việc thu nhận, xử lý được các 
dữ liệu ảnh SPOT 6/7 sẽ đảm bảo 
khả năng đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của các bộ, ngành và địa 
phương về dữ liệu ảnh viễn thám 
độ phân giải cao hiện nay. 

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, 
Công ty Airbus DS GEO SA đã 

kích hoạt các hoạt động thu nhận 
tín hiệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 qua 
hệ thống trạm ảo VRS và đã thu 
nhận được dữ liệu ảnh SPOT 6/7 
đạt chất lượng phủ trùm một 
phần lãnh thổ của Việt Nam. 
Trong năm 2021, Công ty Airbus 
DS GEO SA sẽ tiếp tục lắp đặt 
thiết bị nâng cấp Trạm thu dữ liệu 
viễn thám để có thể thu nhận trực 
tiếp dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 
tại Trạm thu dữ liệu viễn thám của 
Cục. Ngoài ra, Cục Viễn thám 
quốc gia cũng thực hiện dự án 
xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về 
Dò tìm & Tiếp nhận Dữ liệu và 
Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ 
liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, tỉnh Bình Dương,           
Việt Nam. 

Trạm thu ảnh này sẽ thu nhận, 
và cung cấp một số ảnh độ phân 
giải trung bình và cao của Ấn Độ 
hiện nay gồm Resoucesat, Ocean-
sat và LISS-4. Dự án hợp tác giữa 

Việt Nam và Italia xây dựng hệ 
thống thu nhận dữ liệu ảnh vệ 
tinh radar COSMO-SkyMed của 
Italia. Vệ tinh COSMO-SkyMed 
bao gồm một hệ thống 4 vệ tinh 
radar viễn thám giám sát trái đất, 
mang cảm biến radar băng tần X, 
được thiết kế để sử dụng cho lĩnh 
vực dân sự và an ninh, quốc 
phòng. Hệ thống vệ tinh này có 
thể thu nhận hình ảnh mặt đất cả 
ban ngày lẫn ban đêm và trong 
nhiều điều kiện thời tiết xấu như 
mưa, mây, sương mù ...

Sau khi tất các các trạm thu đi 
vào hoạt động ổn định Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có thể 
cung cấp 5 một hệ thống dữ liệu 
đa dạng về cả ảnh vệ tinh quang 
học và Radar phục vụ các nhiệm 
vụ ứng dụng viễn thám trong 
quan trắc, giám sát tài nguyên, 
môi trường, phòng chống thiên 
tai và biến đổi khí hậu, quốc 
phòng - an ninh. 

Trong tương lai gần, nằm trong 
“Chiến lược nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ vũ trụ đến năm 
2020” và nhu cầu phát triển trong 
nước, sự hội nhập quốc tế thì Việt 
Nam sẽ có thêm các Trạm thu dữ 
liệu viễn thám thu nhận ảnh độ 
phân giải cao và trung bình gồm: 
Một trạm với hai mục đích điều 
khiển và thu nhận dữ liệu của hai 
hệ thống vệ tinh ra-đa quan sát 
trái đất là LOTUSAT 1, 2 tại Hà Nội 
và một trạm dự phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và một Trạm thu 
dữ liệu viễn thám thu nhận ảnh 
VNREDSat-2, khi vệ tinh VNRED-
Sat-1 hết thời gian hoạt động 
theo tuổi thọ thiết kế (năm 2018) 
để tiếp tục triển khai pha 2 của dự 
án VNREDSat-1, đáp ứng nhu cầu 
và duy trì sự có mặt của vệ tinh 
Việt Nam trên quỹ đạo không 
gian liên tục.

iện nay, Cục đang thực hiện dự án “Giám sát 
xói lở bờ biển tại một số khu vực trọng điểm 
miền Trung bằng công nghệ viễn thám”và 

thực hiện 2 nhiệm vụ thuộc Đề án đặc thù “Ứng 
dụng viễn thám giám sát thường xuyên phục vụ các 
lĩnh vực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Đề án 
đã được Bộ phê duyệt thực hiện từ năm 2020 với 
nhiều nhóm nội dung phục hầu hết các lĩnh vực 
theo chức năng, nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quản lý.

 Cụ thể đã thực hiện các nhiệm vụ “Cung cấp 
thường xuyên (3 tháng) các thông số về nhiệt độ, 
hàm lượng diệp lục, hàm lượng muối bề mặt nước 
biển và đưa ra thông tin về cảnh báo môi trường 

biển”. “Giám sát thường xuyên, đột xuất tình hình 
biến động các đảo trọng điểm xa bờ; giám sát thiên 
tai trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng hệ thống phòng 
chống thiên tai Châu Á- Thái Bình Dương                
(Sentinel Asia)”. 

Đối với nhiệm vụ về sử dụng công nghệ viễn 
thám để giám sát nhanh các hiện tượng tai biến 
thiên nhiên, tài nguyên và môi trường luôn là 
nhiệm vụ được đơn vị ưu tiên quan tâm thực hiện. 
Ngay từ đầu năm đơn vị đã chủ động phối hợp với 
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương 
để lập kế hoạch đặt chụp ảnh vệ tinh cũng như xử 
lý và cung cấp thông tin dữ liệu và báo cáo nhanh 
sau mỗi vụ việc đến các cơ quan quản lý.

heo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục 
trưởng Cục Viễn 

thám quốc gia, qua khảo 
sát tình hình thực tiễn tại 
7 Sở TN&MT tỉnh, thành 
phố cho thấy, các Sở đã 
tham mưu cho UBND 
tỉnh, thành phố ban hành 
Kế hoạch thực hiện 
“Chiến lược phát triển 
viễn thám đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2040”. 
Trong đó, giai đoạn từ 
nay đến năm 2030, các Sở 
TN&MT sẽ tập trung kiện 
toàn cơ quan, cán bộ đầu 
mối giúp UBND tỉnh 
trong công tác quản lý 
Nhà nước đối với lĩnh vực 
viễn thám tại địa phương.

Phấn đấu làm chủ 
công nghệ viễn thám; 
cập nhật thường xuyên 
cơ sở dữ liệu viễn thám 
tại địa phương theo phân 
cấp; ứng dụng rộng rãi 
công nghệ viễn thám 
trong các ngành, lĩnh vực 
theo nhu cầu nhiệm vụ 
phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội; xây dựng kế 
hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực viễn thám có 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu 
cầu quản lý, ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng 
nhu cầu sử dụng dữ liệu 
ảnh viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý, hàng 
năm, theo hướng dẫn của 
Cục Viễn thám quốc gia, 
các Sở TN&MT đều đã có 
văn bản gửi các Sở, 
ngành, địa phương tổng 
hợp nhu cầu thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ khai thác thực 
hiện các chương trình, đề 
án, dự án trong các lĩnh 
vực chuyên môn như: 
Điều tra cơ bản, quan tắc, 
giám sát tài nguyên môi 
trường, tìm kiếm cứu nạn 
cứu hộ, phòng chống 
thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu nhằm 
mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh.

Tuy nhiên, qua kiểm 
tra, Cục trưởng Nguyễn 
Quốc Khánh cũng nhân 
thấy, một số khó khăn 
trong quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý về 
viễn thám ở cấp địa 
phương mà các địa 
phương đang vướng 
mắc. Đó là việc thực hiện 
các chương trình, đề án, 
dự án do các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, 
thành phố làm chủ đầu 
tư chủ yếu chỉ mới sử 
dụng nguồn tài liệu bản 
đồ địa chính các tỷ lệ để 
tổ chức thực hiện.

Các địa phương chưa 
thấy được tính ưu việt 
trong việc ứng dụng, sử 
dụng sản phẩm viễn 
thám để phục vụ nhiệm 
vụ chuyên môn. Do đó, 

những năm qua, các tỉnh, 
thành phố vẫn chưa đề 
nghị nhu cầu thu nhận 
dữ liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ phát triển         
kinh tế - xã hội tại              
địa phương.

Bên cạnh đó, các địa 
phương cho rằng, viễn 
thám là lĩnh vực khá mới 
mẻ, các cán bộ làm công 
tác quản lý Nhà nước về 
viễn thám chưa có 
chuyên môn về viễn 
thám, chưa được đầu tư 
ngân sách để phát triển 
viễn thám tại địa 
phương... dẫn tới việc 
thực thi các quy định 
pháp luật về viễn thám 
còn một số hạn chế.

Trước thực trạng đó, 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã đưa ra một số kiến 
nghị đối với Sở TN&MT 
nhằm giải quyết những 
vướng mắc, tồn tại trong 
việc thực hiện quản lý 
nhà nước về viễn thám tại 
các địa phương trong 
thời gian tới.

Cụ thể là, tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện 
các văn bản quy phạm 
pháp luật về viễn thám. 
Nghiên cứu, vận dụng 
kinh nghiệm thực tiễn 
trong quản lý Nhà nước 
tại địa phương kết hợp 

việc nghiên cứu những 
cơ chế, chính sách pháp 
luật, từ đó tham mưu và 
xây dựng, ban hành văn 
bản của địa phương để 
triển khai thực hiện các 
nội dung quản lý nhà 
nước về     viễn thám.

Cũng theo Cục trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh, 
hiện nay, Cục Viễn thám 
quốc gia đang xây dựng 
Đề án Giám sát tài 
nguyên và môi trường 
bằng công nghệ viễn 
thám trong đó sẽ chú 
trọng việc chuyển giao 
công nghệ và sản phẩm 
cho các địa chỉ cụ thể ở 
địa phương, một số 
nhiệm vụ cụ thể sẽ      
phối hợp với các địa 
phương để thực hiện    

qua đó góp phần tăng 
cường năng lực, đào tạo 
đội ngũ chuyên môn cho 
địa phương.

Cùng với đó, Cục cũng 
đang xây dựng sửa        đổi 
quy định về cung  cấp dữ 
liệu viễn thám, theo đó, 
sẽ đẩy mạnh việc phổ 
biến dữ liệu viễn thám 
cho địa phương với giá 
thành    rẻ, mở rộng thêm 
một số đối tượng được 
cung cấp miễn phí. Cục 
sẽ hỗ trợ tư vấn trong 
ứng dụng viễn thám ở 
các địa phương.

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp 
tục tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá công 
nghệ viễn thám, giới 
thiệu về công nghệ viễn 
thám tại các địa phương; 

đẩy mạnh xã hội hóa việc 
ứng dụng công nghệ 
viễn thám. Đồng thời, 
tăng cường phối hợp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm viễn thám giữa 
các cơ quan quản lý          

dữ liệu với các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sử dụng 
dữ liệu viễn thám.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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Đẩy mạnh quản lý nhà nước về viễn thám tại 
địa phương

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn 
Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các Sở TN&MT tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện 
Biên, Lào Cai, Khánh Hòa, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh về nội dung khảo sát, đánh giá thực trạng và 
khả năng ứng dụng viễn thám nhằm phục vụ công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của địa phương.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn Quốc 

Khánh làm Trưởng đoàn đã có làm việc với Sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh

hiệm vụ này đã được cụ 
thể hoá bằng Quyết định 
số 1158/QĐ-BTNMT ngày 

02/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
“Xây dựng hệ thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và môi 
trường tại Việt Nam”, Cục Viễn 
thám quốc gia được giao chủ đầu 
tư thực hiện dự án. Trạm thu được 
thiết kế để thu nhận và xử lý tín 
hiệu vệ tinh SPOT (SPOT 2,4,5) và 
ENVISAT (MERIS, ASAR), 01 tòa 
nhà làm việc của Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và hệ thống ứng 
dụng dữ liệu. 

Từ tháng 5/2013, khi vệ tinh 
viễn thám đầu tiên của Việt Nam 
VNREDSat-1 được phóng thành 
công và đi vào hoạt động, Trạm 
thu ảnh viễn thám tại Cục Viễn 
thám quốc gia cũng được nâng 
cấp để thu nhận và xử lý ảnh viễn 
thám VNREDSat-1 và cung cấp 
cho người sử dụng trong           
toàn quốc. 

Trong năm 2020, Trạm thu dữ 
liệu viễn thám của Cục lại tiếp tục 
được nâng cấp để thu nhận và xử 

lý ảnh vệ tinh SPOT 6/7 của Pháp. 
Đây là loại ảnh viễn thám thế hệ 
mới, kế thừa dữ liệu dòng dữ liệu 
ảnh SPOT 1-5 của Pháp với ưu thế 
vượt trội về độ phân giải không 
gian (1,5 m), diện tích phủ trùm 
lớn và khả năng chụp lặp lại cao. 
Với việc thu nhận, xử lý được các 
dữ liệu ảnh SPOT 6/7 sẽ đảm bảo 
khả năng đáp ứng tốt hơn nữa 
nhu cầu của các bộ, ngành và địa 
phương về dữ liệu ảnh viễn thám 
độ phân giải cao hiện nay. 

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2020, 
Công ty Airbus DS GEO SA đã 

kích hoạt các hoạt động thu nhận 
tín hiệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 qua 
hệ thống trạm ảo VRS và đã thu 
nhận được dữ liệu ảnh SPOT 6/7 
đạt chất lượng phủ trùm một 
phần lãnh thổ của Việt Nam. 
Trong năm 2021, Công ty Airbus 
DS GEO SA sẽ tiếp tục lắp đặt 
thiết bị nâng cấp Trạm thu dữ liệu 
viễn thám để có thể thu nhận trực 
tiếp dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 
tại Trạm thu dữ liệu viễn thám của 
Cục. Ngoài ra, Cục Viễn thám 
quốc gia cũng thực hiện dự án 
xây dựng “Trạm ASEAN - Ấn Độ về 
Dò tìm & Tiếp nhận Dữ liệu và 
Trung tâm Xử lý và Phân phối Dữ 
liệu” tại Khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, tỉnh Bình Dương,           
Việt Nam. 

Trạm thu ảnh này sẽ thu nhận, 
và cung cấp một số ảnh độ phân 
giải trung bình và cao của Ấn Độ 
hiện nay gồm Resoucesat, Ocean-
sat và LISS-4. Dự án hợp tác giữa 

Việt Nam và Italia xây dựng hệ 
thống thu nhận dữ liệu ảnh vệ 
tinh radar COSMO-SkyMed của 
Italia. Vệ tinh COSMO-SkyMed 
bao gồm một hệ thống 4 vệ tinh 
radar viễn thám giám sát trái đất, 
mang cảm biến radar băng tần X, 
được thiết kế để sử dụng cho lĩnh 
vực dân sự và an ninh, quốc 
phòng. Hệ thống vệ tinh này có 
thể thu nhận hình ảnh mặt đất cả 
ban ngày lẫn ban đêm và trong 
nhiều điều kiện thời tiết xấu như 
mưa, mây, sương mù ...

Sau khi tất các các trạm thu đi 
vào hoạt động ổn định Bộ Tài 
nguyên và Môi trường có thể 
cung cấp 5 một hệ thống dữ liệu 
đa dạng về cả ảnh vệ tinh quang 
học và Radar phục vụ các nhiệm 
vụ ứng dụng viễn thám trong 
quan trắc, giám sát tài nguyên, 
môi trường, phòng chống thiên 
tai và biến đổi khí hậu, quốc 
phòng - an ninh. 

Trong tương lai gần, nằm trong 
“Chiến lược nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ vũ trụ đến năm 
2020” và nhu cầu phát triển trong 
nước, sự hội nhập quốc tế thì Việt 
Nam sẽ có thêm các Trạm thu dữ 
liệu viễn thám thu nhận ảnh độ 
phân giải cao và trung bình gồm: 
Một trạm với hai mục đích điều 
khiển và thu nhận dữ liệu của hai 
hệ thống vệ tinh ra-đa quan sát 
trái đất là LOTUSAT 1, 2 tại Hà Nội 
và một trạm dự phòng tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và một Trạm thu 
dữ liệu viễn thám thu nhận ảnh 
VNREDSat-2, khi vệ tinh VNRED-
Sat-1 hết thời gian hoạt động 
theo tuổi thọ thiết kế (năm 2018) 
để tiếp tục triển khai pha 2 của dự 
án VNREDSat-1, đáp ứng nhu cầu 
và duy trì sự có mặt của vệ tinh 
Việt Nam trên quỹ đạo không 
gian liên tục.

heo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục 
trưởng Cục Viễn 

thám quốc gia, qua khảo 
sát tình hình thực tiễn tại 
7 Sở TN&MT tỉnh, thành 
phố cho thấy, các Sở đã 
tham mưu cho UBND 
tỉnh, thành phố ban hành 
Kế hoạch thực hiện 
“Chiến lược phát triển 
viễn thám đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2040”. 
Trong đó, giai đoạn từ 
nay đến năm 2030, các Sở 
TN&MT sẽ tập trung kiện 
toàn cơ quan, cán bộ đầu 
mối giúp UBND tỉnh 
trong công tác quản lý 
Nhà nước đối với lĩnh vực 
viễn thám tại địa phương.

Phấn đấu làm chủ 
công nghệ viễn thám; 
cập nhật thường xuyên 
cơ sở dữ liệu viễn thám 
tại địa phương theo phân 
cấp; ứng dụng rộng rãi 
công nghệ viễn thám 
trong các ngành, lĩnh vực 
theo nhu cầu nhiệm vụ 
phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội; xây dựng kế 
hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực viễn thám có 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu 
cầu quản lý, ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng 
nhu cầu sử dụng dữ liệu 
ảnh viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý, hàng 
năm, theo hướng dẫn của 
Cục Viễn thám quốc gia, 
các Sở TN&MT đều đã có 
văn bản gửi các Sở, 
ngành, địa phương tổng 
hợp nhu cầu thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ khai thác thực 
hiện các chương trình, đề 
án, dự án trong các lĩnh 
vực chuyên môn như: 
Điều tra cơ bản, quan tắc, 
giám sát tài nguyên môi 
trường, tìm kiếm cứu nạn 
cứu hộ, phòng chống 
thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu nhằm 
mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh.

Tuy nhiên, qua kiểm 
tra, Cục trưởng Nguyễn 
Quốc Khánh cũng nhân 
thấy, một số khó khăn 
trong quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý về 
viễn thám ở cấp địa 
phương mà các địa 
phương đang vướng 
mắc. Đó là việc thực hiện 
các chương trình, đề án, 
dự án do các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, 
thành phố làm chủ đầu 
tư chủ yếu chỉ mới sử 
dụng nguồn tài liệu bản 
đồ địa chính các tỷ lệ để 
tổ chức thực hiện.

Các địa phương chưa 
thấy được tính ưu việt 
trong việc ứng dụng, sử 
dụng sản phẩm viễn 
thám để phục vụ nhiệm 
vụ chuyên môn. Do đó, 

những năm qua, các tỉnh, 
thành phố vẫn chưa đề 
nghị nhu cầu thu nhận 
dữ liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ phát triển         
kinh tế - xã hội tại              
địa phương.

Bên cạnh đó, các địa 
phương cho rằng, viễn 
thám là lĩnh vực khá mới 
mẻ, các cán bộ làm công 
tác quản lý Nhà nước về 
viễn thám chưa có 
chuyên môn về viễn 
thám, chưa được đầu tư 
ngân sách để phát triển 
viễn thám tại địa 
phương... dẫn tới việc 
thực thi các quy định 
pháp luật về viễn thám 
còn một số hạn chế.

Trước thực trạng đó, 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã đưa ra một số kiến 
nghị đối với Sở TN&MT 
nhằm giải quyết những 
vướng mắc, tồn tại trong 
việc thực hiện quản lý 
nhà nước về viễn thám tại 
các địa phương trong 
thời gian tới.

Cụ thể là, tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện 
các văn bản quy phạm 
pháp luật về viễn thám. 
Nghiên cứu, vận dụng 
kinh nghiệm thực tiễn 
trong quản lý Nhà nước 
tại địa phương kết hợp 

việc nghiên cứu những 
cơ chế, chính sách pháp 
luật, từ đó tham mưu và 
xây dựng, ban hành văn 
bản của địa phương để 
triển khai thực hiện các 
nội dung quản lý nhà 
nước về     viễn thám.

Cũng theo Cục trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh, 
hiện nay, Cục Viễn thám 
quốc gia đang xây dựng 
Đề án Giám sát tài 
nguyên và môi trường 
bằng công nghệ viễn 
thám trong đó sẽ chú 
trọng việc chuyển giao 
công nghệ và sản phẩm 
cho các địa chỉ cụ thể ở 
địa phương, một số 
nhiệm vụ cụ thể sẽ      
phối hợp với các địa 
phương để thực hiện    

qua đó góp phần tăng 
cường năng lực, đào tạo 
đội ngũ chuyên môn cho 
địa phương.

Cùng với đó, Cục cũng 
đang xây dựng sửa        đổi 
quy định về cung  cấp dữ 
liệu viễn thám, theo đó, 
sẽ đẩy mạnh việc phổ 
biến dữ liệu viễn thám 
cho địa phương với giá 
thành    rẻ, mở rộng thêm 
một số đối tượng được 
cung cấp miễn phí. Cục 
sẽ hỗ trợ tư vấn trong 
ứng dụng viễn thám ở 
các địa phương.

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp 
tục tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá công 
nghệ viễn thám, giới 
thiệu về công nghệ viễn 
thám tại các địa phương; 

đẩy mạnh xã hội hóa việc 
ứng dụng công nghệ 
viễn thám. Đồng thời, 
tăng cường phối hợp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm viễn thám giữa 
các cơ quan quản lý          

dữ liệu với các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sử dụng 
dữ liệu viễn thám.
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã làm việc với Sở 
TN&MT tỉnh Tây Ninh

heo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục 
trưởng Cục Viễn 

thám quốc gia, qua khảo 
sát tình hình thực tiễn tại 
7 Sở TN&MT tỉnh, thành 
phố cho thấy, các Sở đã 
tham mưu cho UBND 
tỉnh, thành phố ban hành 
Kế hoạch thực hiện 
“Chiến lược phát triển 
viễn thám đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2040”. 
Trong đó, giai đoạn từ 
nay đến năm 2030, các Sở 
TN&MT sẽ tập trung kiện 
toàn cơ quan, cán bộ đầu 
mối giúp UBND tỉnh 
trong công tác quản lý 
Nhà nước đối với lĩnh vực 
viễn thám tại địa phương.

Phấn đấu làm chủ 
công nghệ viễn thám; 
cập nhật thường xuyên 
cơ sở dữ liệu viễn thám 
tại địa phương theo phân 
cấp; ứng dụng rộng rãi 
công nghệ viễn thám 
trong các ngành, lĩnh vực 
theo nhu cầu nhiệm vụ 
phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội; xây dựng kế 
hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực viễn thám có 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu 
cầu quản lý, ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng 
nhu cầu sử dụng dữ liệu 
ảnh viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý, hàng 
năm, theo hướng dẫn của 
Cục Viễn thám quốc gia, 
các Sở TN&MT đều đã có 
văn bản gửi các Sở, 
ngành, địa phương tổng 
hợp nhu cầu thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ khai thác thực 
hiện các chương trình, đề 
án, dự án trong các lĩnh 
vực chuyên môn như: 
Điều tra cơ bản, quan tắc, 
giám sát tài nguyên môi 
trường, tìm kiếm cứu nạn 
cứu hộ, phòng chống 
thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu nhằm 
mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh.

Tuy nhiên, qua kiểm 
tra, Cục trưởng Nguyễn 
Quốc Khánh cũng nhân 
thấy, một số khó khăn 
trong quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý về 
viễn thám ở cấp địa 
phương mà các địa 
phương đang vướng 
mắc. Đó là việc thực hiện 
các chương trình, đề án, 
dự án do các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, 
thành phố làm chủ đầu 
tư chủ yếu chỉ mới sử 
dụng nguồn tài liệu bản 
đồ địa chính các tỷ lệ để 
tổ chức thực hiện.

Các địa phương chưa 
thấy được tính ưu việt 
trong việc ứng dụng, sử 
dụng sản phẩm viễn 
thám để phục vụ nhiệm 
vụ chuyên môn. Do đó, 

những năm qua, các tỉnh, 
thành phố vẫn chưa đề 
nghị nhu cầu thu nhận 
dữ liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ phát triển         
kinh tế - xã hội tại              
địa phương.

Bên cạnh đó, các địa 
phương cho rằng, viễn 
thám là lĩnh vực khá mới 
mẻ, các cán bộ làm công 
tác quản lý Nhà nước về 
viễn thám chưa có 
chuyên môn về viễn 
thám, chưa được đầu tư 
ngân sách để phát triển 
viễn thám tại địa 
phương... dẫn tới việc 
thực thi các quy định 
pháp luật về viễn thám 
còn một số hạn chế.

Trước thực trạng đó, 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã đưa ra một số kiến 
nghị đối với Sở TN&MT 
nhằm giải quyết những 
vướng mắc, tồn tại trong 
việc thực hiện quản lý 
nhà nước về viễn thám tại 
các địa phương trong 
thời gian tới.

Cụ thể là, tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện 
các văn bản quy phạm 
pháp luật về viễn thám. 
Nghiên cứu, vận dụng 
kinh nghiệm thực tiễn 
trong quản lý Nhà nước 
tại địa phương kết hợp 

heo đó, ngày 05 
tháng 3 năm 2021, 
Cục Viễn thám 

quốc gia đã tổ chức Hội 
nghị về công tác Cải cách 
hành chính đề ra kế 
hoạch chi tiết chỉ đạo, 
điều hành, xây dựng 
chương trình, kế hoạch 
CCHC nhằm triển khai có 
hiệu quả chương trình 
tổng thể CCHC của Bộ và 
kế hoạch CCHC hàng 
năm của Bộ và của Cục. 
Ngày 27/4/2021 Cục ban 
hành Kế hoạch kiểm tra 
công tác tổ chức cán bộ 
và cải cách hành chính 
năm 2021 triển khai thực 
hiện trong tất cả các đơn 
vị trực thuộc Cục. 

Cùng với đó, từ tháng 
2 năm 2021, Cục đã triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
“Duy trì áp dụng Hệ 
thống ISO 9001:2015” và 
thực hiện đầy đủ, hiệu 
quả các chương trình, kế 
hoạch CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan     
đến CCHC.

Mặt khác, Cục đã triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen thưởng 
gắn với việc thực hiện 
CCHC, khuyến khích các 
sáng kiến trong triển khai 
công tác CCHC tại đơn vị. 

Đối với nhiệm vụ về 
cải cách thể chế, Cục đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý Nhà 
nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng. Tiếp 
tục rà soát, đánh giá hệ 
thống chính sách, pháp 
luật đặc biệt thông qua 
công tác kiểm tra, thanh 
tra và tiếp nhận ý kiến 
phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân để xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp 
luật thuộc lĩnh vực viễn 
thám; thực hiện Chương 
trình xây dựng và ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2021 bảo 

đảm trình tự, quy trình, 
đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục rà soát văn 
bản thuộc phạm vi quản 
lý của Cục để khắc phục 
các quy định còn bất cập 
hiện nay; trong đó, đặt 
trọng tâm vào việc rà 
soát, điều chỉnh, bổ 
sung, chuyển đổi, đề 
xuất các quy trình, quy 
phạm, quy định kỹ thuật. 

Đồng thời có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.  
Triển khai xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác 
cải cách hành chính năm 
2021 của Cục đến các 
đơn vị trực thuộc Cục. 

Hiện nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã tiến 
hành cải cách và tối ưu 
hóa việc thực hiện tốt 
Quy chế làm việc của Cục 
Viễn thám quốc gia; Quy 
chế công tác văn thư - 
lưu trữ; Quy chế văn hóa 
công sở; Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng và 
cung cấp thông tin điện 
tử; Quy định tiêu chuẩn 
và quy trình bổ nhiệm 
công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý các tổ 
chức thuộc Cục Viễn 
thám quốc gia, Quy        
chế dân chủ cơ sở       
nhằm đáp ứng yêu cầu 
công tác quản lý nhà 
nước và phù hợp với tình 
hình phát        triển chung 
của đơn vị.

việc nghiên cứu những 
cơ chế, chính sách pháp 
luật, từ đó tham mưu và 
xây dựng, ban hành văn 
bản của địa phương để 
triển khai thực hiện các 
nội dung quản lý nhà 
nước về     viễn thám.

Cũng theo Cục trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh, 
hiện nay, Cục Viễn thám 
quốc gia đang xây dựng 
Đề án Giám sát tài 
nguyên và môi trường 
bằng công nghệ viễn 
thám trong đó sẽ chú 
trọng việc chuyển giao 
công nghệ và sản phẩm 
cho các địa chỉ cụ thể ở 
địa phương, một số 
nhiệm vụ cụ thể sẽ      
phối hợp với các địa 
phương để thực hiện    

qua đó góp phần tăng 
cường năng lực, đào tạo 
đội ngũ chuyên môn cho 
địa phương.

Cùng với đó, Cục cũng 
đang xây dựng sửa        đổi 
quy định về cung  cấp dữ 
liệu viễn thám, theo đó, 
sẽ đẩy mạnh việc phổ 
biến dữ liệu viễn thám 
cho địa phương với giá 
thành    rẻ, mở rộng thêm 
một số đối tượng được 
cung cấp miễn phí. Cục 
sẽ hỗ trợ tư vấn trong 
ứng dụng viễn thám ở 
các địa phương.

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp 
tục tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá công 
nghệ viễn thám, giới 
thiệu về công nghệ viễn 
thám tại các địa phương; 

đẩy mạnh xã hội hóa việc 
ứng dụng công nghệ 
viễn thám. Đồng thời, 
tăng cường phối hợp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm viễn thám giữa 
các cơ quan quản lý          

dữ liệu với các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sử dụng 
dữ liệu viễn thám.

Ngày 16/3/2021, Cục đã ban hành Quyết định số 74/QĐVTQG về việc về việc thành lập đoàn kiểm 
tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về viễn thám tại các tỉnh Điện Biên, Bắc Kạn, Lào Cai, 
Cao Bằng. Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh nêu trên về kế hoạch thực hiện Chiến 
lược viễn thám.

Sau khi kiểm tra, nhìn chung Sở Tài nguyên và Môi trường của 4 tỉnh nêu trên đều xác định rõ các 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám cũng như các quy định pháp luật về viễn thám. 

Tuy nhiên do viễn thám là lĩnh vực khá mới mẻ, các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về viễn 
thám chưa có chuyên môn về viễn thám, chưa được đầu tư ngân sách để phát triển viễn thám tại địa 
phương... dẫn tới việc thực thi các quy định pháp luật về viễn thám còn một số hạn chế.

Tổng hợp cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược 
viễn thám của các địa phương trên cả nước; tiếp tục thực hiện việc giám sát, tổng hợp các kế hoạch 
thực hiện “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn năm 2040” của UBND các 
tỉnh, thành phố. Đến nay có 29 tỉnh và Bộ Quốc phòng đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược 
viễn thám

Thực hiện đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, 
rà soát, đánh giá, công 
bố công khai, minh bạch 
các thủ tục hành chính 
theo quy định; kiểm soát 
việc ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung các thủ tục 
hành chính bảo đảm các 
thủ tục hành chính được 
ban hành là cần thiết, 
đơn giản, rõ ràng, dễ 
hiểu và giảm tối đa chi 
phí cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện thủ tục hành 
chính, đồng thời giảm 
chi phí trong giải quyết 
thủ tục hành chính, tăng 
cường tính hiệu quả 
trong xử lý công việc. 
Triển khai thực hiện công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và tăng 
cường truyền thông, phổ 
biến kiến thức về công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính. 

 Thực hiện hiện đại 
hóa hành chính, Cục Viễn 
thám quốc gia đã xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin, 
thực hiện Chiến lược ứng 
dụng và phát triển công 
nghệ thông tin tài 
nguyên và môi trường 
năm 2021 và định hướng 
đến năm 2022; đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, điều 
hành và trong giao dịch 
của Cục; trọng tâm là xây 
dựng kế hoạch cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 

của Cục. Đồng thời, đẩy 
mạnh hoạt động chuyển 
giao công nghệ và các 
dịch vụ về ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
thông tin, duy trì, áp 
dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của Cục.

6 tháng cuối năm 
2021, theo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Cục tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện CCHC trên 
tất cả các mặt công tác. 
Trong đó, tập trung thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch 
CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến 
CCHC. Đồng thời triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen 
thưởng gắn với việc thực 
hiện CCHC, khuyến khích 
các sáng kiến trong triển 
khai công tác CCHC tại 
đơn vị.

Đối với việc hoàn 
thiện thể chế, Cục sẽ tiếp 
tục rà soát văn bản thuộc 
phạm vi quản lý của Cục 
để khắc phục các quy 
định còn bất cập hiện 
nay; trong đó, đặt trọng 
tâm vào việc rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung, chuyển 
đổi, đề xuất các quy 
trình, quy phạm, quy 
định kỹ thuật. Có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.

Đối với cải cách thủ 
tục hành chính, Cục sẽ 
tiếp tục thực hiện đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính, rà soát, đánh giá, 
công bố công khai, minh 
bạch các thủ tục hành 
chính theo quy định; 
kiểm soát việc ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung các 
thủ tục hành chính bảo 
đảm các thủ tục hành 
chính 5 được ban hành là 
cần thiết, đơn giản, rõ 
ràng, dễ hiểu và giảm tối 
đa chi phí cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính, đồng thời 
giảm chi phí trong giải 
quyết thủ tục hành 
chính, tăng cường tính 
hiệu quả trong xử lý 
công việc. Triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và 
tăng cường truyền 
thông, phổ biến kiến 
thức về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó là hoàn 
thiện việc kiện toàn tổ 
chức bộ máy và nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản 
lý đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ theo Nghị định 
số 36/NĐ-CP ngày 
04/4/2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và 
theo Quyết định số 
1516/QĐ-BTNMT ngày 
23 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Viễn thám 
quốc gia. 

Tiếp tục thực hiện 
phân công, phân cấp, 
nâng cao tinh thần tự 
chịu trách nhiệm trong 
quản lý, điều hành. Thực 
hiện phân cấp hợp lý 
giữa Cục với các đơn vị 
trực thuộc, phân định rõ 
thẩm quyền trách nhiệm 
phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục triển khai 
thực hiện đề án xác định 
vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức, cơ cấu 
chức danh nghề nghiệp 
viên chức của Cục hợp lý, 
gắn với chức năng, 
nhiệm vụ được giao; xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch của Bộ về 
việc luân chuyển và 
chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.

Hoàn thiện công tác 
quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý giai đoạn 
2021- 2026 đối với các 
chức danh thuộc các tổ 
chức trực thuộc đơn vị 
trực thuộc Cục. Thực 
hiện công tác đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, 
viên chức, người lao 
động về kiến thức, năng 
lực quản lý hành chính 
và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ theo nội dung 
chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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Cục Viễn thám quốc gia đơn giản hoá thủ tục 
hành chính đảm bảo công khai, minh bạch

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia đã thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành 
chính, rà soát, đánh giá, công bố công khai, minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định; kiểm 
soát việc ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính bảo đảm các thủ tục hành chính 
được ban hành là cần thiết, đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng 
cường tính hiệu quả trong xử lý công việc. Triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 
chính và tăng cường truyền thông, phổ biến kiến thức về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

heo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục 
trưởng Cục Viễn 

thám quốc gia, qua khảo 
sát tình hình thực tiễn tại 
7 Sở TN&MT tỉnh, thành 
phố cho thấy, các Sở đã 
tham mưu cho UBND 
tỉnh, thành phố ban hành 
Kế hoạch thực hiện 
“Chiến lược phát triển 
viễn thám đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2040”. 
Trong đó, giai đoạn từ 
nay đến năm 2030, các Sở 
TN&MT sẽ tập trung kiện 
toàn cơ quan, cán bộ đầu 
mối giúp UBND tỉnh 
trong công tác quản lý 
Nhà nước đối với lĩnh vực 
viễn thám tại địa phương.

Phấn đấu làm chủ 
công nghệ viễn thám; 
cập nhật thường xuyên 
cơ sở dữ liệu viễn thám 
tại địa phương theo phân 
cấp; ứng dụng rộng rãi 
công nghệ viễn thám 
trong các ngành, lĩnh vực 
theo nhu cầu nhiệm vụ 
phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội; xây dựng kế 
hoạch đào tạo nguồn 
nhân lực viễn thám có 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng nhu 
cầu quản lý, ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
viễn thám;…

Đối với công tác xây dựng 
nhu cầu sử dụng dữ liệu 
ảnh viễn thám thuộc 
phạm vi quản lý, hàng 
năm, theo hướng dẫn của 
Cục Viễn thám quốc gia, 
các Sở TN&MT đều đã có 
văn bản gửi các Sở, 
ngành, địa phương tổng 
hợp nhu cầu thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ khai thác thực 
hiện các chương trình, đề 
án, dự án trong các lĩnh 
vực chuyên môn như: 
Điều tra cơ bản, quan tắc, 
giám sát tài nguyên môi 
trường, tìm kiếm cứu nạn 
cứu hộ, phòng chống 
thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu nhằm 
mục đích phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh.

Tuy nhiên, qua kiểm 
tra, Cục trưởng Nguyễn 
Quốc Khánh cũng nhân 
thấy, một số khó khăn 
trong quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ quản lý về 
viễn thám ở cấp địa 
phương mà các địa 
phương đang vướng 
mắc. Đó là việc thực hiện 
các chương trình, đề án, 
dự án do các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, 
thành phố làm chủ đầu 
tư chủ yếu chỉ mới sử 
dụng nguồn tài liệu bản 
đồ địa chính các tỷ lệ để 
tổ chức thực hiện.

Các địa phương chưa 
thấy được tính ưu việt 
trong việc ứng dụng, sử 
dụng sản phẩm viễn 
thám để phục vụ nhiệm 
vụ chuyên môn. Do đó, 

những năm qua, các tỉnh, 
thành phố vẫn chưa đề 
nghị nhu cầu thu nhận 
dữ liệu ảnh viễn thám để 
phục vụ phát triển         
kinh tế - xã hội tại              
địa phương.

Bên cạnh đó, các địa 
phương cho rằng, viễn 
thám là lĩnh vực khá mới 
mẻ, các cán bộ làm công 
tác quản lý Nhà nước về 
viễn thám chưa có 
chuyên môn về viễn 
thám, chưa được đầu tư 
ngân sách để phát triển 
viễn thám tại địa 
phương... dẫn tới việc 
thực thi các quy định 
pháp luật về viễn thám 
còn một số hạn chế.

Trước thực trạng đó, 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã đưa ra một số kiến 
nghị đối với Sở TN&MT 
nhằm giải quyết những 
vướng mắc, tồn tại trong 
việc thực hiện quản lý 
nhà nước về viễn thám tại 
các địa phương trong 
thời gian tới.

Cụ thể là, tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai thực hiện 
các văn bản quy phạm 
pháp luật về viễn thám. 
Nghiên cứu, vận dụng 
kinh nghiệm thực tiễn 
trong quản lý Nhà nước 
tại địa phương kết hợp 

heo đó, ngày 05 
tháng 3 năm 2021, 
Cục Viễn thám 

quốc gia đã tổ chức Hội 
nghị về công tác Cải cách 
hành chính đề ra kế 
hoạch chi tiết chỉ đạo, 
điều hành, xây dựng 
chương trình, kế hoạch 
CCHC nhằm triển khai có 
hiệu quả chương trình 
tổng thể CCHC của Bộ và 
kế hoạch CCHC hàng 
năm của Bộ và của Cục. 
Ngày 27/4/2021 Cục ban 
hành Kế hoạch kiểm tra 
công tác tổ chức cán bộ 
và cải cách hành chính 
năm 2021 triển khai thực 
hiện trong tất cả các đơn 
vị trực thuộc Cục. 

Cùng với đó, từ tháng 
2 năm 2021, Cục đã triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
“Duy trì áp dụng Hệ 
thống ISO 9001:2015” và 
thực hiện đầy đủ, hiệu 
quả các chương trình, kế 
hoạch CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan     
đến CCHC.

Mặt khác, Cục đã triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen thưởng 
gắn với việc thực hiện 
CCHC, khuyến khích các 
sáng kiến trong triển khai 
công tác CCHC tại đơn vị. 

Đối với nhiệm vụ về 
cải cách thể chế, Cục đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý Nhà 
nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng. Tiếp 
tục rà soát, đánh giá hệ 
thống chính sách, pháp 
luật đặc biệt thông qua 
công tác kiểm tra, thanh 
tra và tiếp nhận ý kiến 
phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân để xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp 
luật thuộc lĩnh vực viễn 
thám; thực hiện Chương 
trình xây dựng và ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2021 bảo 

đảm trình tự, quy trình, 
đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục rà soát văn 
bản thuộc phạm vi quản 
lý của Cục để khắc phục 
các quy định còn bất cập 
hiện nay; trong đó, đặt 
trọng tâm vào việc rà 
soát, điều chỉnh, bổ 
sung, chuyển đổi, đề 
xuất các quy trình, quy 
phạm, quy định kỹ thuật. 

Đồng thời có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.  
Triển khai xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác 
cải cách hành chính năm 
2021 của Cục đến các 
đơn vị trực thuộc Cục. 

Hiện nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã tiến 
hành cải cách và tối ưu 
hóa việc thực hiện tốt 
Quy chế làm việc của Cục 
Viễn thám quốc gia; Quy 
chế công tác văn thư - 
lưu trữ; Quy chế văn hóa 
công sở; Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng và 
cung cấp thông tin điện 
tử; Quy định tiêu chuẩn 
và quy trình bổ nhiệm 
công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý các tổ 
chức thuộc Cục Viễn 
thám quốc gia, Quy        
chế dân chủ cơ sở       
nhằm đáp ứng yêu cầu 
công tác quản lý nhà 
nước và phù hợp với tình 
hình phát        triển chung 
của đơn vị.

việc nghiên cứu những 
cơ chế, chính sách pháp 
luật, từ đó tham mưu và 
xây dựng, ban hành văn 
bản của địa phương để 
triển khai thực hiện các 
nội dung quản lý nhà 
nước về     viễn thám.

Cũng theo Cục trưởng 
Nguyễn Quốc Khánh, 
hiện nay, Cục Viễn thám 
quốc gia đang xây dựng 
Đề án Giám sát tài 
nguyên và môi trường 
bằng công nghệ viễn 
thám trong đó sẽ chú 
trọng việc chuyển giao 
công nghệ và sản phẩm 
cho các địa chỉ cụ thể ở 
địa phương, một số 
nhiệm vụ cụ thể sẽ      
phối hợp với các địa 
phương để thực hiện    

qua đó góp phần tăng 
cường năng lực, đào tạo 
đội ngũ chuyên môn cho 
địa phương.

Cùng với đó, Cục cũng 
đang xây dựng sửa        đổi 
quy định về cung  cấp dữ 
liệu viễn thám, theo đó, 
sẽ đẩy mạnh việc phổ 
biến dữ liệu viễn thám 
cho địa phương với giá 
thành    rẻ, mở rộng thêm 
một số đối tượng được 
cung cấp miễn phí. Cục 
sẽ hỗ trợ tư vấn trong 
ứng dụng viễn thám ở 
các địa phương.

Đặc biệt, Cục sẽ tiếp 
tục tăng cường tuyên 
truyền, quảng bá công 
nghệ viễn thám, giới 
thiệu về công nghệ viễn 
thám tại các địa phương; 

đẩy mạnh xã hội hóa việc 
ứng dụng công nghệ 
viễn thám. Đồng thời, 
tăng cường phối hợp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm viễn thám giữa 
các cơ quan quản lý          

dữ liệu với các Bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sử dụng 
dữ liệu viễn thám.

Thực hiện đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, 
rà soát, đánh giá, công 
bố công khai, minh bạch 
các thủ tục hành chính 
theo quy định; kiểm soát 
việc ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung các thủ tục 
hành chính bảo đảm các 
thủ tục hành chính được 
ban hành là cần thiết, 
đơn giản, rõ ràng, dễ 
hiểu và giảm tối đa chi 
phí cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện thủ tục hành 
chính, đồng thời giảm 
chi phí trong giải quyết 
thủ tục hành chính, tăng 
cường tính hiệu quả 
trong xử lý công việc. 
Triển khai thực hiện công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và tăng 
cường truyền thông, phổ 
biến kiến thức về công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính. 

 Thực hiện hiện đại 
hóa hành chính, Cục Viễn 
thám quốc gia đã xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin, 
thực hiện Chiến lược ứng 
dụng và phát triển công 
nghệ thông tin tài 
nguyên và môi trường 
năm 2021 và định hướng 
đến năm 2022; đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, điều 
hành và trong giao dịch 
của Cục; trọng tâm là xây 
dựng kế hoạch cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 

của Cục. Đồng thời, đẩy 
mạnh hoạt động chuyển 
giao công nghệ và các 
dịch vụ về ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
thông tin, duy trì, áp 
dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của Cục.

6 tháng cuối năm 
2021, theo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Cục tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện CCHC trên 
tất cả các mặt công tác. 
Trong đó, tập trung thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch 
CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến 
CCHC. Đồng thời triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen 
thưởng gắn với việc thực 
hiện CCHC, khuyến khích 
các sáng kiến trong triển 
khai công tác CCHC tại 
đơn vị.

Đối với việc hoàn 
thiện thể chế, Cục sẽ tiếp 
tục rà soát văn bản thuộc 
phạm vi quản lý của Cục 
để khắc phục các quy 
định còn bất cập hiện 
nay; trong đó, đặt trọng 
tâm vào việc rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung, chuyển 
đổi, đề xuất các quy 
trình, quy phạm, quy 
định kỹ thuật. Có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.

Đối với cải cách thủ 
tục hành chính, Cục sẽ 
tiếp tục thực hiện đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính, rà soát, đánh giá, 
công bố công khai, minh 
bạch các thủ tục hành 
chính theo quy định; 
kiểm soát việc ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung các 
thủ tục hành chính bảo 
đảm các thủ tục hành 
chính 5 được ban hành là 
cần thiết, đơn giản, rõ 
ràng, dễ hiểu và giảm tối 
đa chi phí cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính, đồng thời 
giảm chi phí trong giải 
quyết thủ tục hành 
chính, tăng cường tính 
hiệu quả trong xử lý 
công việc. Triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và 
tăng cường truyền 
thông, phổ biến kiến 
thức về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó là hoàn 
thiện việc kiện toàn tổ 
chức bộ máy và nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản 
lý đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ theo Nghị định 
số 36/NĐ-CP ngày 
04/4/2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và 
theo Quyết định số 
1516/QĐ-BTNMT ngày 
23 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Viễn thám 
quốc gia. 

Tiếp tục thực hiện 
phân công, phân cấp, 
nâng cao tinh thần tự 
chịu trách nhiệm trong 
quản lý, điều hành. Thực 
hiện phân cấp hợp lý 
giữa Cục với các đơn vị 
trực thuộc, phân định rõ 
thẩm quyền trách nhiệm 
phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục triển khai 
thực hiện đề án xác định 
vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức, cơ cấu 
chức danh nghề nghiệp 
viên chức của Cục hợp lý, 
gắn với chức năng, 
nhiệm vụ được giao; xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch của Bộ về 
việc luân chuyển và 
chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.

Hoàn thiện công tác 
quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý giai đoạn 
2021- 2026 đối với các 
chức danh thuộc các tổ 
chức trực thuộc đơn vị 
trực thuộc Cục. Thực 
hiện công tác đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, 
viên chức, người lao 
động về kiến thức, năng 
lực quản lý hành chính 
và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ theo nội dung 
chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

heo đó, ngày 05 
tháng 3 năm 2021, 
Cục Viễn thám 

quốc gia đã tổ chức Hội 
nghị về công tác Cải cách 
hành chính đề ra kế 
hoạch chi tiết chỉ đạo, 
điều hành, xây dựng 
chương trình, kế hoạch 
CCHC nhằm triển khai có 
hiệu quả chương trình 
tổng thể CCHC của Bộ và 
kế hoạch CCHC hàng 
năm của Bộ và của Cục. 
Ngày 27/4/2021 Cục ban 
hành Kế hoạch kiểm tra 
công tác tổ chức cán bộ 
và cải cách hành chính 
năm 2021 triển khai thực 
hiện trong tất cả các đơn 
vị trực thuộc Cục. 

Cùng với đó, từ tháng 
2 năm 2021, Cục đã triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
“Duy trì áp dụng Hệ 
thống ISO 9001:2015” và 
thực hiện đầy đủ, hiệu 
quả các chương trình, kế 
hoạch CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan     
đến CCHC.

Mặt khác, Cục đã triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen thưởng 
gắn với việc thực hiện 
CCHC, khuyến khích các 
sáng kiến trong triển khai 
công tác CCHC tại đơn vị. 

Đối với nhiệm vụ về 
cải cách thể chế, Cục đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý Nhà 
nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng. Tiếp 
tục rà soát, đánh giá hệ 
thống chính sách, pháp 
luật đặc biệt thông qua 
công tác kiểm tra, thanh 
tra và tiếp nhận ý kiến 
phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân để xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp 
luật thuộc lĩnh vực viễn 
thám; thực hiện Chương 
trình xây dựng và ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2021 bảo 

đảm trình tự, quy trình, 
đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục rà soát văn 
bản thuộc phạm vi quản 
lý của Cục để khắc phục 
các quy định còn bất cập 
hiện nay; trong đó, đặt 
trọng tâm vào việc rà 
soát, điều chỉnh, bổ 
sung, chuyển đổi, đề 
xuất các quy trình, quy 
phạm, quy định kỹ thuật. 

Đồng thời có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.  
Triển khai xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác 
cải cách hành chính năm 
2021 của Cục đến các 
đơn vị trực thuộc Cục. 

Hiện nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã tiến 
hành cải cách và tối ưu 
hóa việc thực hiện tốt 
Quy chế làm việc của Cục 
Viễn thám quốc gia; Quy 
chế công tác văn thư - 
lưu trữ; Quy chế văn hóa 
công sở; Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng và 
cung cấp thông tin điện 
tử; Quy định tiêu chuẩn 
và quy trình bổ nhiệm 
công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý các tổ 
chức thuộc Cục Viễn 
thám quốc gia, Quy        
chế dân chủ cơ sở       
nhằm đáp ứng yêu cầu 
công tác quản lý nhà 
nước và phù hợp với tình 
hình phát        triển chung 
của đơn vị.

Thực hiện đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, 
rà soát, đánh giá, công 
bố công khai, minh bạch 
các thủ tục hành chính 
theo quy định; kiểm soát 
việc ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung các thủ tục 
hành chính bảo đảm các 
thủ tục hành chính được 
ban hành là cần thiết, 
đơn giản, rõ ràng, dễ 
hiểu và giảm tối đa chi 
phí cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện thủ tục hành 
chính, đồng thời giảm 
chi phí trong giải quyết 
thủ tục hành chính, tăng 
cường tính hiệu quả 
trong xử lý công việc. 
Triển khai thực hiện công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và tăng 
cường truyền thông, phổ 
biến kiến thức về công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính. 

 Thực hiện hiện đại 
hóa hành chính, Cục Viễn 
thám quốc gia đã xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin, 
thực hiện Chiến lược ứng 
dụng và phát triển công 
nghệ thông tin tài 
nguyên và môi trường 
năm 2021 và định hướng 
đến năm 2022; đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, điều 
hành và trong giao dịch 
của Cục; trọng tâm là xây 
dựng kế hoạch cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 

của Cục. Đồng thời, đẩy 
mạnh hoạt động chuyển 
giao công nghệ và các 
dịch vụ về ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
thông tin, duy trì, áp 
dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của Cục.

6 tháng cuối năm 
2021, theo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Cục tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện CCHC trên 
tất cả các mặt công tác. 
Trong đó, tập trung thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch 
CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến 
CCHC. Đồng thời triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen 
thưởng gắn với việc thực 
hiện CCHC, khuyến khích 
các sáng kiến trong triển 
khai công tác CCHC tại 
đơn vị.

Đối với việc hoàn 
thiện thể chế, Cục sẽ tiếp 
tục rà soát văn bản thuộc 
phạm vi quản lý của Cục 
để khắc phục các quy 
định còn bất cập hiện 
nay; trong đó, đặt trọng 
tâm vào việc rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung, chuyển 
đổi, đề xuất các quy 
trình, quy phạm, quy 
định kỹ thuật. Có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.

Đối với cải cách thủ 
tục hành chính, Cục sẽ 
tiếp tục thực hiện đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính, rà soát, đánh giá, 
công bố công khai, minh 
bạch các thủ tục hành 
chính theo quy định; 
kiểm soát việc ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung các 
thủ tục hành chính bảo 
đảm các thủ tục hành 
chính 5 được ban hành là 
cần thiết, đơn giản, rõ 
ràng, dễ hiểu và giảm tối 
đa chi phí cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính, đồng thời 
giảm chi phí trong giải 
quyết thủ tục hành 
chính, tăng cường tính 
hiệu quả trong xử lý 
công việc. Triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và 
tăng cường truyền 
thông, phổ biến kiến 
thức về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó là hoàn 
thiện việc kiện toàn tổ 
chức bộ máy và nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản 
lý đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ theo Nghị định 
số 36/NĐ-CP ngày 
04/4/2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và 
theo Quyết định số 
1516/QĐ-BTNMT ngày 
23 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Viễn thám 
quốc gia. 

Tiếp tục thực hiện 
phân công, phân cấp, 
nâng cao tinh thần tự 
chịu trách nhiệm trong 
quản lý, điều hành. Thực 
hiện phân cấp hợp lý 
giữa Cục với các đơn vị 
trực thuộc, phân định rõ 
thẩm quyền trách nhiệm 
phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục triển khai 
thực hiện đề án xác định 
vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức, cơ cấu 
chức danh nghề nghiệp 
viên chức của Cục hợp lý, 
gắn với chức năng, 
nhiệm vụ được giao; xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch của Bộ về 
việc luân chuyển và 
chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.

Hoàn thiện công tác 
quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý giai đoạn 
2021- 2026 đối với các 
chức danh thuộc các tổ 
chức trực thuộc đơn vị 
trực thuộc Cục. Thực 
hiện công tác đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, 
viên chức, người lao 
động về kiến thức, năng 
lực quản lý hành chính 
và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ theo nội dung 
chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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Tăng cường năng lực quản lý viễn thám

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 149/QĐ-TTg ngày 
01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Bộ TN&MT đã chủ trì, tích cực phối hợp với các cơ quan có 
liên quan soạn thảo dự thảo Đề án “Tăng cường năng lực quản lý viễn thám”. Đến nay dự thảo Đề 
án đã cơ bản hoàn thành và đang trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

heo đó, ngày 05 
tháng 3 năm 2021, 
Cục Viễn thám 

quốc gia đã tổ chức Hội 
nghị về công tác Cải cách 
hành chính đề ra kế 
hoạch chi tiết chỉ đạo, 
điều hành, xây dựng 
chương trình, kế hoạch 
CCHC nhằm triển khai có 
hiệu quả chương trình 
tổng thể CCHC của Bộ và 
kế hoạch CCHC hàng 
năm của Bộ và của Cục. 
Ngày 27/4/2021 Cục ban 
hành Kế hoạch kiểm tra 
công tác tổ chức cán bộ 
và cải cách hành chính 
năm 2021 triển khai thực 
hiện trong tất cả các đơn 
vị trực thuộc Cục. 

Cùng với đó, từ tháng 
2 năm 2021, Cục đã triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 
“Duy trì áp dụng Hệ 
thống ISO 9001:2015” và 
thực hiện đầy đủ, hiệu 
quả các chương trình, kế 
hoạch CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan     
đến CCHC.

Mặt khác, Cục đã triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen thưởng 
gắn với việc thực hiện 
CCHC, khuyến khích các 
sáng kiến trong triển khai 
công tác CCHC tại đơn vị. 

Đối với nhiệm vụ về 
cải cách thể chế, Cục đã 
thực hiện tốt nhiệm vụ 
xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc 
phạm vi quản lý Nhà 
nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, đảm bảo 
tiến độ, chất lượng. Tiếp 
tục rà soát, đánh giá hệ 
thống chính sách, pháp 
luật đặc biệt thông qua 
công tác kiểm tra, thanh 
tra và tiếp nhận ý kiến 
phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân để xây 
dựng và hoàn thiện hệ 
thống chính sách, pháp 
luật thuộc lĩnh vực viễn 
thám; thực hiện Chương 
trình xây dựng và ban 
hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2021 bảo 

đảm trình tự, quy trình, 
đáp ứng yêu cầu thực 
tiễn và thông lệ quốc tế.

Tiếp tục rà soát văn 
bản thuộc phạm vi quản 
lý của Cục để khắc phục 
các quy định còn bất cập 
hiện nay; trong đó, đặt 
trọng tâm vào việc rà 
soát, điều chỉnh, bổ 
sung, chuyển đổi, đề 
xuất các quy trình, quy 
phạm, quy định kỹ thuật. 

Đồng thời có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.  
Triển khai xây dựng kế 
hoạch kiểm tra công tác 
cải cách hành chính năm 
2021 của Cục đến các 
đơn vị trực thuộc Cục. 

Hiện nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã tiến 
hành cải cách và tối ưu 
hóa việc thực hiện tốt 
Quy chế làm việc của Cục 
Viễn thám quốc gia; Quy 
chế công tác văn thư - 
lưu trữ; Quy chế văn hóa 
công sở; Quy chế quản lý, 
vận hành, sử dụng và 
cung cấp thông tin điện 
tử; Quy định tiêu chuẩn 
và quy trình bổ nhiệm 
công chức, viên chức 
lãnh đạo, quản lý các tổ 
chức thuộc Cục Viễn 
thám quốc gia, Quy        
chế dân chủ cơ sở       
nhằm đáp ứng yêu cầu 
công tác quản lý nhà 
nước và phù hợp với tình 
hình phát        triển chung 
của đơn vị.

Thực hiện đơn giản 
hoá thủ tục hành chính, 
rà soát, đánh giá, công 
bố công khai, minh bạch 
các thủ tục hành chính 
theo quy định; kiểm soát 
việc ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung các thủ tục 
hành chính bảo đảm các 
thủ tục hành chính được 
ban hành là cần thiết, 
đơn giản, rõ ràng, dễ 
hiểu và giảm tối đa chi 
phí cho cá nhân, tổ chức 
thực hiện thủ tục hành 
chính, đồng thời giảm 
chi phí trong giải quyết 
thủ tục hành chính, tăng 
cường tính hiệu quả 
trong xử lý công việc. 
Triển khai thực hiện công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính và tăng 
cường truyền thông, phổ 
biến kiến thức về công 
tác kiểm soát thủ tục 
hành chính. 

 Thực hiện hiện đại 
hóa hành chính, Cục Viễn 
thám quốc gia đã xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin, 
thực hiện Chiến lược ứng 
dụng và phát triển công 
nghệ thông tin tài 
nguyên và môi trường 
năm 2021 và định hướng 
đến năm 2022; đẩy 
mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 
công tác chỉ đạo, điều 
hành và trong giao dịch 
của Cục; trọng tâm là xây 
dựng kế hoạch cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến 

của Cục. Đồng thời, đẩy 
mạnh hoạt động chuyển 
giao công nghệ và các 
dịch vụ về ứng dụng và 
phát triển công nghệ 
thông tin, duy trì, áp 
dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt 
động của Cục.

6 tháng cuối năm 
2021, theo ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Cục tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện CCHC trên 
tất cả các mặt công tác. 
Trong đó, tập trung thực 
hiện đầy đủ, hiệu quả các 
chương trình, kế hoạch 
CCHC, các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến 
CCHC. Đồng thời triển 
khai các hoạt động, tổ 
chức thi đua khen 
thưởng gắn với việc thực 
hiện CCHC, khuyến khích 
các sáng kiến trong triển 
khai công tác CCHC tại 
đơn vị.

Đối với việc hoàn 
thiện thể chế, Cục sẽ tiếp 
tục rà soát văn bản thuộc 
phạm vi quản lý của Cục 
để khắc phục các quy 
định còn bất cập hiện 
nay; trong đó, đặt trọng 
tâm vào việc rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung, chuyển 
đổi, đề xuất các quy 
trình, quy phạm, quy 
định kỹ thuật. Có biện 
pháp tiếp tục nâng cao 
năng lực công chức, viên 
chức soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật.

Đối với cải cách thủ 
tục hành chính, Cục sẽ 
tiếp tục thực hiện đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính, rà soát, đánh giá, 
công bố công khai, minh 
bạch các thủ tục hành 
chính theo quy định; 
kiểm soát việc ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung các 
thủ tục hành chính bảo 
đảm các thủ tục hành 
chính 5 được ban hành là 
cần thiết, đơn giản, rõ 
ràng, dễ hiểu và giảm tối 
đa chi phí cho cá nhân, 
tổ chức thực hiện thủ tục 
hành chính, đồng thời 
giảm chi phí trong giải 
quyết thủ tục hành 
chính, tăng cường tính 
hiệu quả trong xử lý 
công việc. Triển khai thực 
hiện công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính và 
tăng cường truyền 
thông, phổ biến kiến 
thức về công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính.

Cùng với đó là hoàn 
thiện việc kiện toàn tổ 
chức bộ máy và nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản 
lý đáp ứng các yêu cầu 
nhiệm vụ theo Nghị định 
số 36/NĐ-CP ngày 
04/4/2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và 
theo Quyết định số 
1516/QĐ-BTNMT ngày 
23 tháng 6 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định 

chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Cục Viễn thám 
quốc gia. 

Tiếp tục thực hiện 
phân công, phân cấp, 
nâng cao tinh thần tự 
chịu trách nhiệm trong 
quản lý, điều hành. Thực 
hiện phân cấp hợp lý 
giữa Cục với các đơn vị 
trực thuộc, phân định rõ 
thẩm quyền trách nhiệm 
phù hợp với chức năng, 
nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục triển khai 
thực hiện đề án xác định 
vị trí việc làm và cơ cấu 
ngạch công chức, cơ cấu 
chức danh nghề nghiệp 
viên chức của Cục hợp lý, 
gắn với chức năng, 
nhiệm vụ được giao; xây 
dựng, triển khai thực 
hiện kế hoạch của Bộ về 
việc luân chuyển và 
chuyển đổi vị trí công tác 
đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.

Hoàn thiện công tác 
quy hoạch cán bộ lãnh 
đạo, quản lý giai đoạn 
2021- 2026 đối với các 
chức danh thuộc các tổ 
chức trực thuộc đơn vị 
trực thuộc Cục. Thực 
hiện công tác đào tạo, 
bồi dưỡng công chức, 
viên chức, người lao 
động về kiến thức, năng 
lực quản lý hành chính 
và trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ theo nội dung 
chương trình đào tạo, 
bồi dưỡng của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

heo đó, Dự 
thảo Đề án tập 
trung vào các 

giải pháp toàn diện 
nhằm mục tiêu hoàn 
thiện tổ chức bộ máy, 
nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, cơ sở 
vật chất, trang thiết bị 
viễn thám đáp ứng 
yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội và bảo 
đảm quốc phòng,     
an ninh.

Trong đó, mục tiêu 
cụ thể là xây dựng, 
kiện toàn hệ thống tổ 
chức bộ máy thực 
hiện nhiệm vụ quản 
lý nhà nước và phát 
triển ứng dụng viễn 
thám bảo đảm đồng 
bộ, thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực và phân cấp 
trung ương với     địa phương.

Nâng cao năng lực đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực về viễn thám đáp ứng yêu cầu quản lý, 
triển khai ứng dụng ở các ngành, lĩnh vực từ trung 
ương đến địa phương. Phấn đấu đến năm 2030 có 
100% công chức quản lý viễn thám ở các Bộ, ngành, 
địa phương được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn về viễn thám.

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ quản lý nhà nước, phát triển ứng dụng viễn 
thám, đào tạo, nghiên cứu khoa học về viễn thám 
bảo đảm đến năm 2030 nằm trong nhóm các quốc 
gia phát triển nhất khu vực Đông Nam Á.

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đã đặt ra 
các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trước mắt, cần 

tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ quản 
lý, kỹ thuật những thông tin, kiến thức cơ bản và 
thiết thực về công nghệ viễn thám phục vụ cho 
hoạt động tác nghiệp thường xuyên. Đồng thời cập 
nhật những kiến thức mới, đảm bảo cơ cấu hợp lý 
trong kiến thức chuyên ngành tương ứng với trình 
độ chung của các nước trong khu vực, phấn đấu đạt 
trình độ quốc tế.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ 
liệu quốc gia về viễn thám. Cơ sở dữ liệu viễn thám 
được xây dựng trên mô hình thiết lập và phát triển 
hệ thống thu thập, lưu trữ, cập nhật, xử lý, tích hợp, 
đồng bộ và chia sẻ dữ liệu, phân phối thông tin trực 
tuyến qua hệ thống mạng; đảm bảo cho toàn bộ hệ 
thống được thống nhất và đồng bộ từ trung ương 
đến địa phương…

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội
Để thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Cục 
Viễn thám quốc gia đang xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. 
Đề án đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

heo ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, đây là Đề án quan 
trọng, là cơ sở, tiền đề góp phần đưa công 

nghệ viễn thám trở thành một công cụ hữu dụng 
phục vụ công tác quản lý, giám sát đa ngành, đa 
lĩnh vực.

Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội” là nhiệm vụ cần phải trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021. Đây là 
nhiệm vụ liên ngành, liên vùng, cần có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương trong 
việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ; cung cấp, trao đổi thông tin, 
dữ liệu có liên quan; tiếp nhận, chia sẻ, chuyển giao 
sản phẩm để thực hiện Đề án.

Đề án đặt mục tiêu ứng dụng viễn thám hiệu quả 
trong các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu chính 
phủ điện tử, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, đưa Việt Nam trở thành 
quốc gia mạnh về viễn thám.

Đồng thời, Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng viễn 
thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa công 
nghệ viễn thám trở thành một công cụ hữu dụng 
phục vụ công tác quản lý, giám sát đa ngành, đa 
lĩnh; cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phục vụ 
chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương; phục vụ các 
nhiệm vụ giám sát đa ngành, đa lĩnh vực sử dụng tư 
liệu viễn thám; đảm bảo giám sát bề mặt Trái đất 
trên lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn thám 
phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả các giá trị, 
tiềm năng phát triển ngành, lĩnh vực; Cung cấp các 
thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai 
thác, sử dụng góp phần phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.

Đặc biệt, sản phẩm công nghệ viễn thám để xây 
dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám 
quốc gia chia sẻ, dùng chung phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội: Ứng dụng viễn thám đối với các 
hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Ứng 
dụng viễn thám về quy hoạch xây dựng và quản lý 
phát triển theo quy hoạch (quy hoạch đô thị; dự 
báo và thiết kế quy hoạch; đánh giá quá trình đô thị 

hóa tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp cải tạo 
môi trường đô thị...); Ứng dụng viễn thám về giao 
thông vận tải; ứng dụng viễn thám về công thương 
(đánh giá tiềm năng điện gió/ năng lượng mặt trời) 
và các hoạt động khác.

Đề án hoàn thành sẽ tạo lập được hệ thống cho 
phép kịp thời cập nhật các thông tin, dữ liệu giám 
sát bằng viễn thám nhằm chia sẻ, khai thác thông 
tin, dữ liệu không gian thuận tiện, giữa các bộ, 
ngành, địa phương, tạo cơ hội cho người dân tiếp 
cận gần hơn với các thông tin, dữ liệu, góp phần 
đảm bảo sinh kế và phát triển bền vững.

Ảnh minh họa

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Nâng tầm quản lý Nhà nước về viễn thám
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Chiến lược đã đề ra các mục tiêu cụ thể.

heo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ 
tập trung làm chủ công nghệ chế tạo vệ 
tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử 

lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn 
thám, hệ thống chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ các 
thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu.

Xây dựng hệ thống trạm thu, hệ thống xử lý dữ 
liệu, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia đáp ứng 
nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh.

Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử 
dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các 
ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan 
trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm 
cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó 
biến đổi khí hậu; tăng cường các hoạt động hợp 
tác quốc tế về  viễn thám.

Đào tạo được nguồn nhân lực viễn thám có 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được 
nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công 
nghệ  viễn thám.

Theo Chiến lược phát triển viễn thám, tầm nhìn 
đến năm 2040, sẽ chủ động công nghệ chế tạo và 
hoàn thành việc xây dựng chùm vệ tinh viễn 
thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn 
thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống 
chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ các thiết bị bay không 
người lái, khinh khí cầu đồng bộ, hiện đại, cung 
cấp đầy đủ dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu 
ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an 
ninh; đưa trình độ ứng dụng công nghệ viễn thám 
của Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu 
vực, các nước đang phát triển trên thế giới.

Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia để thực hiện các mục tiêu của 
Chiến lược, tới đây, Cục sẽ tập trung hoàn thiện 
thể chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về viễn thám. Đến năm 2020, hoàn 
.thiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc 
lĩnh vực viễn thám và cơ chế thu nhận, chia sẻ 
thông tin, dữ liệu viễn thám.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn 
thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ 
máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám.

Xây dựng và phát triển hệ thống thu nhận dữ 
liệu ảnh viễn thám cụ thể là đầu tư chế tạo vệ tinh 
viễn thám quang học độ phân giải siêu cao, radar 
độ phân giải siêu cao, siêu phổ và chùm vệ tinh 
viễn thám nhỏ; tăng cường đầu tư phần cứng, 
phần mềm viễn thám phục vụ cập nhật, chia sẻ, 
khai thác dữ liệu viễn thám.

Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới trạm thu dữ 
liệu viễn thám (trạm cố định, trạm di động, trạm 
ảo và trạm thu dữ liệu viễn thám khí tượng), trạm 
điều khiển; hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn 
thám và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám 
để cung cấp dữ liệu viễn thám cho các bộ, ngành, 
địa phương; Phát triển thiết bị bay không người 
lái, khinh khí cầu để cung cấp dữ liệu viễn thám 
phục vụ nhu cầu giám sát tài nguyên môi trường 
và dự báo khí tượng thủy văn.

Xây dựng, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu 
ảnh viễn thám quốc gia, trong đó dữ liệu ảnh viễn 
thám có độ phân giải cao được cập nhật hàng 
năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu 
cao được cập nhật 5 năm một lần phủ trùm lãnh 
thổ Việt Nam và hàng năm cho khu vực đô thị.

Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm viễn thám giữa các cơ quan quản lý dữ 
liệu với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu sử dụng.

Tổ chức thực hiện các chương trình nghiên cứu 
khoa học về viễn thám trong đó tập trung nghiên 
cứu đổi mới, chuyển giao công nghệ theo hướng 
hiện đại.

Khuyến khích, huy động chuyên gia, nhà khoa 
học trong và ngoài nước nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ viễn thám, nhất là trong 
quan trắc, giám sát bằng công nghệ viễn thám.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ

Ảnh minh họa

Giám sát bãi rác thải bằng công nghệ viễn thám
Trong năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia cũng đang xây dựng Dự án "Giám sát các bãi rác thải trên 
toàn quốc bằng công nghệ viễn thám”, giúp nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn, chất thải sinh 
hoạt, góp phần quản lý, quy hoạch khu xử lý, bãi chôn lấp rác và các khu vực nhạy cảm với môi 
trường. Việc ứng dụng công nghệ viễn thám được kỳ vọng sẽ góp phần đem lại hiệu quả cao trong 
nghiên cứu tai biến địa chất, dự báo rủi ro, bảo vệ môi trường.

heo Cục trưởng Cục Viễn 
thám quốc gia Nguyễn 
Quốc Khánh, công nghệ 

viễn thám sẽ là công cụ hữu hiệu 
để giám sát các bãi rác thải trên 
toàn quốc. Đây cũng là công cụ 
giúp nâng cao năng lực quản lý 
chất thải rắn, chất thải sinh hoạt, 
góp phần quản lý, quy hoạch khu 
xử lý, bãi chôn lấp rác và các khu 
vực nhạy cảm với môi trường.

Theo đó, công nghệ viễn thám 
là ngành công nghệ cao, được 
tích hợp từ nhiều ngành khoa 
học công nghệ khác nhau, ứng 
dụng rộng rãi và có hiệu quả thiết 
thực trong nhiều lĩnh vực.

Dự án được xây dựng dựa trên 
công nghệ viễn thám, theo đó dữ 
liệu từ trạm thu ảnh viễn thám 
của Đài Viễn thám Trung ương có 
khả năng cung cấp dữ liệu lâu dài 
và liên tục nên công tác vận hành 
hệ thống và cập nhật thông tin có 
tính lâu dài. Dự án hoàn thành sẽ 
giúp giảm chi phí trong việc cập 
nhật thông tin dữ liệu, mang lại 
hiệu quả kinh tế lâu dài. Dự án sẽ 
giúp nâng cao năng lực quản lý 
chất thải rắn nói chung và chất 
thải sinh hoạt nói riêng, góp phần 
cung cấp thông tin, phục vụ đắc 
lực cho công tác quản lý, quy 
hoạch bãi rác, khu xử lý, bãi chôn 
lấp rác.

Đại diện Cục Viễn thám quốc 
gia cũng cho biết, công nghệ viễn 
thám có tính đa thời gian, độ phủ 
rộng, độ phân giải không gian tốt 
sẽ là công cụ hữu hiệu để giám 
sát các bãi rác thải trên toàn quốc. 
Công nghệ viễn thám có các dữ 
liệu lịch sử giúp làm đầy đủ hơn 

thông tin về các bãi rác từ khi 
hình thành, quá trình hoạt động 
trong quá khứ cũng như hiện tại.

Dữ liệu ảnh viễn thám phủ 
trùm toàn quốc cho phép cung 
cấp rất nhiều thông tin giá trị 
phục vụ công tác quản lý chất 
thải như: vị trí bãi rác, bãi tập kết 
rác thải, biến động, trạng thái về 
diện tích của bãi rác, các bãi chôn 
lấp, các công trình trong bãi rác 
và lớp phủ các khu vực lân cận 
trong tầm ảnh hưởng môi trường 
của bãi rác. Dữ liệu ảnh viễn thám 
cũng giúp các nhà khoa học, nhà 
quản lý có được thông tin về hiện 
trạng của các khu vực nhạy cảm 
với môi trường như: các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, làng nghề. 
Bên cạnh đó, dữ liệu ảnh              
viễn thám còn tăng cường           
khả năng giám sát việc thực      
hiện quy hoạch bãi rác, bãi       
chôn lấp chất thải rắn, cập         
nhật cơ sở dữ liệu quản lý           
chất thải rắn của quốc    gia và     
địa phương.

Ngoài ra, công nghệ viễn thám 
còn cho phép theo dõi diễn biến, 

hiện trạng bãi rác chôn lấp, bãi 
thải, các nhà máy, khu vực khai 
thác khoáng sản sau khi đóng 
cửa phục vụ công tác quản lý quá 
trình cải tạo, xử lý môi trường.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng 
công nghệ viên thám trong thời 
gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đề 
xuất các nhiệm vụ nghiên cứu tập 
trung vào nhóm giải pháp cung 
cấp cơ sở khoa học nhằm hoàn 
thiện cơ chế chính sách, văn bản 
quy phạm pháp luật phục vụ quản 
lý Nhà nước về hoạt động viễn 
thám; cải tiến quy trình công nghệ 
theo hướng tự động hóa ứng 
dụng công nghệ viễn thám trong 
giám sát tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, tăng cường đầu tư 
để hoàn thiện hệ thống thiết bị 
viễn thám trên vệ tinh; mạng lưới 
trạm thu viễn thám; hệ thống lưu 
trữ và xử lý, cơ sở dữ liệu viễn 
thám; mạng lưới truyền dẫn dữ 
liệu viễn thám.
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Vệ tinh NanoDragon “made in Việt Nam”

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Vệ tinh NanoDragon là một sản phẩm nằm trong lộ trình phát 
triển vệ tinh nhỏ “made in Vietnam” của Trung tâm Vũ trụ Việt 
Nam (VNSC) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

ói về quá trình 
hình thành và 
phát triển vệ tinh 

NanoDragon, Tiến sỹ Lê 
Xuân Huy, Phó Tổng 
Giám đốc VNSC cho 
biết, ý tưởng về sản xuất 
vệ tinh này đã có từ năm 
2014. Tiếp đó, trong 
khoảng 4 năm từ năm 
2017-2021, gần 20 nhà 
khoa học trong nhóm 
nghiên cứu đã thiết kế, 
tích hợp, thử nghiệm 
chức năng của vệ  tinh 
này.

Vệ tinh NanoDragon 
là vệ tinh dạng cubesat 
lớp nano, nặng khoảng 
4kg với kích thước 3U 
(100 x 100 x 340,5mm).

NanoDragon là sản 
phẩm của Đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo, phóng và vận 
hành thử nghiệm vệ 
tinh siêu nhỏ cỡ nano” 
thuộc “Chương trình 
khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia về công 
nghệ vũ trụ giai đoạn 
2016-2020.”

Quá trình nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo, tích 
hợp, thử nghiệm chức 
năng vệ tinh hoàn toàn 
được thực hiện tại Việt 

Nam, do các cán bộ 
nghiên cứu của VNSC 
đảm nhận.

Vệ tinh NanoDragon 
được phát triển với các 
mục đích: làm chủ công 
nghệ phát triển hệ 
thống vệ tinh nhỏ của 
Viện Nam; Thử nghiệm 
hệ thống, công nghệ 
chùm vệ tinh siêu nhỏ 
có thể thu tín hiệu, 
nhận dạng tự động tàu 
thủy (Automatic Identi-
�cation System-AIS) để 
theo dõi, giám sát 
phương tiện trên biển; 
hoàn thiện hiệu chỉnh, 
chất lượng hệ thống 
điều khiển và xác định 
tư thế vệ tinh. Vệ tinh 
NanoDragon dự kiến 
hoạt động ở quỹ đạo 
đồng bộ mặt trời ở độ 
cao khoảng 560km.

Sau khi hoàn thành 
quá trình chế tạo, tích 
hợp và thử nghiệm 
chức năng tại Việt Nam, 
từ ngày 9/3 đến 
9/4/2021, vệ tinh đã 
hoàn thành thử nghiệm 
môi trường trước 
phóng tại Trung tâm 
Thử nghiệm vệ tinh 
nhỏ, Học viện Công 
nghệ Kyushu, Nhật Bản.

Sau khi thử nghiệm 
tại Nhật Bản, vệ tinh lại 
quay trở lại Việt Nam để 
tiếp tục hoàn thiện. 
Song song với quá trình 
phát triển vệ tinh, một 
trạm mặt đất để vận 

hành vệ tinh sau khi 
phóng đã được phát 
triển và hoàn thành việc 
lắp đặt tại VNSC, Khu 
công nghệ cao Hòa Lạc. 
Hiện tại, trạm mặt đất 
đã sẵn sàng hoạt động.

Vệ tinh NanoDragon – Thành tựu phát triển công nghệ 
vũ trụ của Việt Nam

NanoDragon là vệ tinh được thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam và là một sản phẩm nằm trong lộ 
trình phát triển vệ tinh nhỏ “made in Vietnam” của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhằm thực hiện "Chiến lược phát triển và ứng dụng 
khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 
04/02/2021.
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NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Giấc mơ không gian của người Việt
Lịch sử hình thành của 

ngành công nghệ vũ trụ 
Việt Nam phải kể từ khi 
Anh hùng Phạm Tuân là 
người châu Á đầu tiên du 
hành trong vũ trụ vào 
năm 1980. Tới năm 2006, 
Thủ tướng đã phê duyệt 
“Chiến lược nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ 
vũ trụ đến năm 2020” 
trong đó có nội dung 
quan trọng là chế tạo vệ 
tinh nhỏ quan sát trái đất 
“Made in Vietnam.”

Kể từ chuyến bay của 
Anh hùng Phạm Tuân 
vào vũ trụ - thế hệ trẻ 

Việt Nam, đặc biệt là các 
nhà nghiên cứu của 
VNSC đã tiếp bước thực 
hiện “giấc mơ bay” của 
Việt Nam.

Năm 2007, Việt Nam 
đã hợp tác với Cơ quan 
hàng không vũ trụ Nhật 
Bản (JAXA) để khởi động 
dự án vệ tinh siêu nhỏ 
PicoDragon. Đây được 
coi là bước đi đầu tiên 
cho quá trình phát triển 
vệ tinh của Việt Nam.

Năm 2008, Việt Nam 
phóng VINASat-1, vệ tinh 
viễn thông đầu tiên vào 
không gian. Năm 2013, 

VNREDSat-1, vệ tinh 
quan sát trái đất đầu tiên 
đã được phóng lên        
quỹ đạo.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ 
Chu Hoàng Hà, Phó Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt 
Nam cho biết, Chương 
trình Khoa học và Công 
nghệ cấp Quốc gia về 
công nghệ Vũ trụ giai 
đoạn 2016-2020 đã có 
vai trò rất quan trọng 
trong Chiến lược nghiên 
cứu và ứng dụng công 
nghệ vũ trụ đến             
năm 2020.

Thông qua việc xây 
dựng, triển khai các đề 
tài, nhiệm vụ nghiên cứu 
khoa học về công nghệ 
vũ trụ, sẽ tạo ra một đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu 
có trình độ cao, tạo ra các 
sản phẩm khoa học công 
nghệ vũ trụ ngang tầm 
với khu vực và thế giới, 
làm tiền đề, thực hiện 
thành công Chiến lược, 
đưa công nghệ vũ trụ trở 
thành công cụ quan 
trọng phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội, bảo đảm 
quốc phòng-an ninh.

Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ chế tạo
   Năm 2013, Trung tâm 
Vũ trụ Việt Nam đã 
nghiên cứu, chế tạo 
thành công vệ tinh siêu 
nhỏ PicoDragon. Đây là 
vệ tinh “Made in 
Vietnam” đầu tiên hoạt 
động thành công trong 
quỹ đạo không gian.
    Năm 2019, vệ tinh 50kg 
đầu tiên do các chuyên 
gia, kỹ sư Việt Nam thiết 
kế, chế tạo - vệ tinh 
MicroDragon đã được 
phóng lên quỹ đạo bằng 
tên lửa đẩy Epsilon tại 

Trung tâm vũ trụ Uchi-
noura, Nhật Bản.
    Việc phóng thành công 
vệ tinh MicroDragon đã 
cho thấy được đội ngũ 
chuyên gia của nước ta 
đã từng bước làm chủ 
công nghệ ở tất cả các 
khâu, từ phân tích yêu 
cầu của vệ tinh, thu thập 
các yêu cầu của ngành 
liên quan, đến thiết kế 
nhiệm vụ vệ tinh, yêu 
cầu linh kiện và lắp ráp, 
tích hợp để hoàn thành 
chức năng vệ tinh, chế 

tạo hệ thống mặt đất...
MicroDragon là vệ tinh 
quang học, được trang bị 
ống kính quang học 12 
bước sóng, hoạt động 
trên 12 dải phổ (VINA-
Sat-1 chỉ có 4 dải phổ), 
thích hợp quan sát ngoài 
biển, quan sát “màu đại 
dương” để giúp có 
những đánh giá về ngư 
trường, định vị nguồn 
thuỷ sản hoặc nhận biết 
những thảm hoạ môi 
trường lớn, chẳng hạn 
tràn dầu.

  Nhưng ý nghĩa lớn nhất 
của việc chế tạo thành 
công MicroDragon là 
nằm ở mục đích đào tạo, 
thể hiện người Việt Nam 
hoàn toàn có thể làm 
chủ được vệ tinh, và thực 
sự chúng ta đã làm được.
     Theo lộ trình, tiếp theo 
MicroDragon là vệ tinh 
NanoDragon được lắp 
ráp, thiết kế hoàn toàn 
tại Việt Nam.

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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ói về quá trình 
hình thành và 
phát triển vệ tinh 

NanoDragon, Tiến sỹ Lê 
Xuân Huy, Phó Tổng 
Giám đốc VNSC cho 
biết, ý tưởng về sản xuất 
vệ tinh này đã có từ năm 
2014. Tiếp đó, trong 
khoảng 4 năm từ năm 
2017-2021, gần 20 nhà 
khoa học trong nhóm 
nghiên cứu đã thiết kế, 
tích hợp, thử nghiệm 
chức năng của vệ  tinh 
này.

Vệ tinh NanoDragon 
là vệ tinh dạng cubesat 
lớp nano, nặng khoảng 
4kg với kích thước 3U 
(100 x 100 x 340,5mm).

NanoDragon là sản 
phẩm của Đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo, phóng và vận 
hành thử nghiệm vệ 
tinh siêu nhỏ cỡ nano” 
thuộc “Chương trình 
khoa học và công nghệ 
cấp quốc gia về công 
nghệ vũ trụ giai đoạn 
2016-2020.”

Quá trình nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo, tích 
hợp, thử nghiệm chức 
năng vệ tinh hoàn toàn 
được thực hiện tại Việt 

Nam, do các cán bộ 
nghiên cứu của VNSC 
đảm nhận.

Vệ tinh NanoDragon 
được phát triển với các 
mục đích: làm chủ công 
nghệ phát triển hệ 
thống vệ tinh nhỏ của 
Viện Nam; Thử nghiệm 
hệ thống, công nghệ 
chùm vệ tinh siêu nhỏ 
có thể thu tín hiệu, 
nhận dạng tự động tàu 
thủy (Automatic Identi-
�cation System-AIS) để 
theo dõi, giám sát 
phương tiện trên biển; 
hoàn thiện hiệu chỉnh, 
chất lượng hệ thống 
điều khiển và xác định 
tư thế vệ tinh. Vệ tinh 
NanoDragon dự kiến 
hoạt động ở quỹ đạo 
đồng bộ mặt trời ở độ 
cao khoảng 560km.

Sau khi hoàn thành 
quá trình chế tạo, tích 
hợp và thử nghiệm 
chức năng tại Việt Nam, 
từ ngày 9/3 đến 
9/4/2021, vệ tinh đã 
hoàn thành thử nghiệm 
môi trường trước 
phóng tại Trung tâm 
Thử nghiệm vệ tinh 
nhỏ, Học viện Công 
nghệ Kyushu, Nhật Bản.

Sau khi thử nghiệm 
tại Nhật Bản, vệ tinh lại 
quay trở lại Việt Nam để 
tiếp tục hoàn thiện. 
Song song với quá trình 
phát triển vệ tinh, một 
trạm mặt đất để vận 

hành vệ tinh sau khi 
phóng đã được phát 
triển và hoàn thành việc 
lắp đặt tại VNSC, Khu 
công nghệ cao Hòa Lạc. 
Hiện tại, trạm mặt đất 
đã sẵn sàng hoạt động.

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

ệ thống VNRED-
Sat-1 (hệ thống 
viễn thám khép 

kín đầu tiên vủa Việt 
Nam, bao gồm quả vệ 
tinh và hệ thống trạm 
mặt đất hoàn chỉnh) 
được sử dụng như một 
công cụ giám sát, cung 
cấp nguồn dữ liệu tin cậy 
và có giá trị, tạo thế chủ 
động cho các cơ quan 
chức năng trong việc 
quản lý tài nguyên môi 
trường, phòng chống 
giảm nhẹ thiên tai, phục 
vụ nghiên cứu khoa học, 
phát triển nguồn nhân 
lực và phát triển bền 
vững kinh tế-xã hội, bảo 
vệ chủ quyền quốc gia và 
hợp tác quốc tế. Đặc biệt, 
Dự án VNREDSat-1 là dấu 
mốc quan trọng trong 
mối quan hệ hợp tác 
khoa học và công nghệ 
Việt - Pháp về lĩnh vực 
công nghệ vũ trụ. 

Dự án “Vệ tinh nhỏ Việt 
Nam quan sát tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường 
và thiên tai”, gọi tắt là 
VNREDSat-1, được Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt và giao Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam chịu trách 
nhiệm toàn diện về thực 
hiện và hiệu quả của Dự 
án. Dự án VNREDSat-1 sử 
dụng nguồn vốn ODA ưu 

đãi của Chính phủ Pháp. 
Vệ tinh VNREDSat-1 là vệ 
tinh quang học đa         
phổ đầu tiên của Việt 
Nam, có khả năng chụp 
ảnh ở kênh toàn sắc 
(PAN) và 4 kênh đa phổ 
(MS), với độ phân giải 
tương ứng là 2,5m (PAN) 
và 10m (MS). Vệ tinh 
VNREDSat-1 được chế 
tạo bởi Công ty EADS 
Astrium (Pháp)-nay là 
Airbus Defence and 
Space (ADS).

Dự án VNREDSat-1 còn 
là sự phối hợp giữa Viện 
Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam và 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để khai thác hiệu 
quả các hạ tầng kỹ thuật 
sẵn có. Đó là “Hệ thống 
thu nhận, lưu trữ và xử lý 
ảnh các vệ tinh viễn 
thám” của Bộ Tài nguyên 
Môi trường đã được đầu 
tư giai đoạn trước, nhằm 

tạo ra một hệ thống 
giám sát hoàn chỉnh, độc 
lập từ vệ tinh đến trạm 
thu mặt đất và trung tâm 
xử lý phân phối dữ liệu 
ảnh viễn thám tại           
Việt Nam.

Hệ thống VNREDSat-1 
bao gồm các cấu phần 
chính: 1 quả vệ tinh hoạt 
động trên quỹ đạo, 1 
trạm thu phát tín hiệu 
điều khiển vệ tinh băng S 
(đặt tại Hòa Lạc), 1 trung 
tâm điều khiển và lưu trữ 
dữ liệu dự phòng (đặt tại 
Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam) 
và 1 trạm thu dữ liệu ảnh 
băng X (đặt tại Cục Viễn 
thám quốc gia, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường). 
Các trang thiết bị thuộc 
các cấu phần mặt đất 
được liên kết với nhau 
bằng hệ thống mạng 
cáp quang tốc độ 
cao.Theo đánh giá kỹ 

thuật được phối hợp 
thực hiện bởi các chuyên 
gia của ADS và các kỹ sư 
của Viện Công nghệ vũ 
trụ, sau gần 9 năm vận 
hành và khai thác, đến 
nay các phân hệ trên vệ 
tinh, trạm mặt đất vẫn 
hoạt động ổn định, các 
chỉ tiêu kỹ thuật gần như 
không suy giảm so với 
thiết kế của hệ thống. 
Điều này chắc chắn đảm 
bảo cho hoạt động của 
hệ thống trong vài năm 
tới. Đây cũng là một 
thành công của dự án về 
công tác đào tạo cán bộ, 
làm chủ hệ thống.

Hệ thống đã thu nhận 
và lưu trữ được khoảng 
92.000 cảnh ảnh với 
dung lượng lưu trữ tại 
Viện công nghệ vũ trụ là 
6,65 TB dữ liệu ảnh, trên 
500 GB dữ liệu kỹ thuật 
của hệ thống. Vệ tinh 
VNREDSat-1 có tính sẵn 

sàng rất cao trong suốt 5 
năm hoạt động, chỉ 2 lần 
phải chuyển vào trạng 
thái an toàn (safe-mode). 
Ngoài ra, để duy trì quỹ 
đạo theo thiết kế cũng 
như bảo vệ vệ tinh tránh 
va chạm với rác vũ trụ, 
VNREDSat-1 đã thực hiện 
26 lần hiệu chỉnh quỹ 
đạo (trong đó có 6 lần 
tránh rác vũ trụ), tức là 
trung bình 2-3 tháng/lần 
hiệu chỉnh.

Do sử dụng hiệu quả 
nên nhiên liệu không 
phải là yếu tố hạn chế 
thời gian kéo dài hoạt 
động trên quỹ đạo của 
vệ tinh VNREDSat-1 (yếu 
tố quan trọng nhất là 
tuổi thọ của ắc quy trên 
vệ tinh). Trong tổng số 
khoảng 92.000 cảnh ảnh 
thu nhận được thì trên 
60%  đáp ứng các yêu 
cầu từ Cục Viễn thám 

quốc gia, trên 38% cho 
các yêu cầu chụp ảnh 
đặc thù và khoảng 1% 
cho mục đích hợp tác 
quốc tế.

Về mặt chất lượng ảnh 
thu nhận được, khoảng 
30% số cảnh ảnh có tỷ lệ 
che phủ mây dưới 25% 
(ảnh chất lượng cao). 
Đây cũng là một tỷ lệ 
phù hợp với đặc thù của 
vệ tinh quang học,  đặc 
biệt đã được tối ưu hóa 
quá trình đặt chụp ảnh 
phù hợp với các điều 
kiện che phủ mây của 
các vùng trên lãnh thổ 
Việt Nam. Hệ thống 
VNREDSat-1 cũng đã 
cung cấp hàng chục 
nghìn cảnh ảnh cho các 
mục đích an ninh quốc 
phòng. Do việc chủ động 
trong đặt lịch chụp ảnh, 
vệ tinh VNREDSat-1 đã 
cung cấp kịp thời, liên 

tục dữ liệu ảnh cho các 
đơn vị có nhu cầu, phục 
vụ hiệu quả các nhiệm 
vụ an ninh quốc phòng.

Mặt khác, với chức 
năng giám sát tài 
nguyên thiên nhiên môi 
trường và thiên tai, hệ 
thống VNREDSat-1 đã 
đóng góp tích cực vào 
công tác phòng chống 
và giảm nhẹ thiên tai và 
các sự cố môi trường 
trong nước. Những đóng 
góp này đã được các cơ 
quan trong và ngoài 
nước ghi nhận. Điển hình 
như theo dõi bãi thải bùn 
đỏ tại Tây Nguyên; phục 
vụ tính toán chlorophyll 
khu vực sự cố môi trường 
biển tại 4 tỉnh miền 
Trung năm 2016. 

Với ưu điểm là phạm vi 
chụp ảnh rộng, độ phân 
giải hợp lý và đặc biệt là 
chủ động trong công tác 

lập lịch, những bức ảnh 
của hệ thống VNREDSat-1 
đóng góp không nhỏ vào 
công tác phòng tránh và 
giảm nhẹ thiên tai, đồng 
thời hỗ trợ đắc lực trong 
công tác điều tra, đánh 
giá các sự cố môi trường.

Ngoài việc cung cấp 
các bức ảnh có giá trị 
phục vụ công tác giám sát 
tài nguyên, thiên nhiên, 
môi trường và thiên tai, 
hệ thống VNREDSat-1 
cũng đã đóng góp tích 
cực vào công tác nghiên 
cứu, đào tào trong và 
ngoài nước, cụ thể là 
phục vụ các đề tài khoa 
học trong chương trình 
Khoa học Công nghệ vũ 
trụ, Chương trình Tây 
Nguyên; đóng góp dữ 
liệu quan trọng cho các 
đề tài các cấp Bộ và hợp 
tác với địa phương…

quốc gia và các đơn vị 
liên quan trong việc triển 
khai thực hiện Dự án 
“Xây dựng Trạm dò tìm, 
tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh”, Phó Đại sứ 

Ấn Độ tại Hà Nội 
SubHash P Gupta cũng 
đề nghị Cục Viễn thám 
quốc gia và Cơ quan 
ISRO thuộc DOS của Ấn 
Độ tiếp tục tăng cường 
hơn nữa trao đổi sớm lựa 

chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam, đồng thời 
thúc đẩy phát huy hiệu 

quả của các cơ chế đối 
thoại đã được thiết lập 
và thực hiện hiệu quả các 
thỏa thuận đã ký kết 
giữa hai bên.

quốc tế của họ, các cam 
kết và các nguyên tắc 
của luật pháp quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
của Việt Nam (MONRE), 
Cơ quan Nghiên cứu Vũ 
trụ Ấn Độ (ISRO) và Cục 
Không gian Ấn Độ được 
là các cơ quan có trách 
nhiệm thực hiện Thỏa 
thuận này.

Theo Thỏa thuận, Dự 
án “Xây dựng Trạm dò 
tìm, tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh” sử dụng quỹ 
ASEAN - Ấn Độ sẽ được 
thực hiện bởi Cục Viễn 
thám quốc gia thuộc Bộ 
TN&MT Việt Nam và ISRO 
thuộc DOS Ấn Độ, trong 
đó Ấn Độ chi trả toàn bộ 
kinh phí của phần xây 
lắp và cung cấp các thiết 
bị lắp đặt, đồng thời vận 
hành trạm thu ảnh viễn 
thám và cung cấp miễn 
phí dữ liệu từ các thế hệ 
vệ tinh viễn thám Ấn Độ 
là Resourcesat và Ocean-
sat tại trạm thu trong 5 
năm. Dự án cũng có nội 
dung về đào tạo cho các 

nước ASEAN về công 
nghệ vũ trụ thông qua 
các khóa học dài hạn 
(sau đại học) và              
ngắn hạn.

Đối với Việt Nam, việc 
thiết lập mới một trạm 
dò tìm, thu nhận dữ liệu 
và trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh đem lại rất 
nhiều lợi ích cho đất 
nước. Trước tiên, đây là 
bước đi rất phù hợp với 
“Chiến lược Nghiên cứu 
và Ứng dụng công nghệ 
vũ trụ đến năm 2020”     
đã được Thủ tướng   
chính phủ phê duyệt tại      
Quyết định số 
137/2006/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 06 năm 2006 
cũng như chủ trương dài 
hạn phát triển ứng dụng 
lĩnh vực viễn thám phục 
vụ công tác quản lý tài 
nguyên môi trường.

Bên cạnh nguồn dữ 
liệu thu được từ trạm thu 
ảnh viễn thám do Cục 
Viễn thám quốc gia đang 
vận hành (từ vệ tinh 
quan sát trái đất VNRED-
Sat-1 của Việt Nam), việc 
sử dụng kết hợp các loại 

ảnh viễn thám Ấn Độ với 
các dữ liệu ảnh viễn 
thám hiện có trong cơ sở 
dữ liệu viễn thám quốc 
gia cũng sẽ tăng cường 
hiệu quả của nhiều ứng 
dụng, cho phép theo dõi, 
giám sát các đối tượng 
trên bề mặt ở nhiều mức 
độ khác nhau về cả 
không gian và thời gian, 
từ khái quát đến chi tiết.

Sau thời gian vận 
hành của dự án, Việt 
Nam và Ấn Độ có thể tiếp 
tục hợp tác, phối hợp 
nâng cấp Trạm này để có 
thể thu nhận và xử lý 
được những dữ liệu ảnh 
viễn thám từ các vệ tinh 
khác của Ấn Độ để có thể 
chia sẽ nguồn dữ liệu 
cho các nước ASEAN.

Về tiến độ Dự án, Cục 
trưởng Nguyễn Quốc 
Khánh cho biết, thời gian 
triển khai dự án của Quỹ 
ASEAN - Ấn Độ bắt đầu 
từ năm 2020, hoàn thành 
xây dựng công trình, lắp 
đặt thiết bị vận hành 
trong năm 2022.

Ngày 21/9/2020, 
Trung tâm Phát triển quỹ 
đất tỉnh Bình Dương và 
Cục Viễn thám quốc gia 

đã tổ chức bàn giao khu 
đất CC-9D (3,9ha), khu 
đô thị Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
phục vụ Dự án. Ngày 
11/11/2020, tỉnh Bình 
Dương đã ban hành 
Quyết định giao khu đất 
3,9ha cho Cục Viễn thám 
quốc gia để thực hiện dự 
án. Đến nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã hoàn 
thiện các thủ tục, hồ sơ 
để trình các cấp có thẩm 
quyền quyết định và phê 
duyệt thiết kế cơ sở; hệ 
thống cung cấp điện, 
nước và phương án 
phòng cháy chữa cháy.

Để đẩy nhanh tiến độ 
dự án, ông Nguyễn Quốc 
Khánh cũng đề nghị phía 
ISRO sớm cung cấp thiết 
kế hệ thống phòng cháy 
chữa cháy toà nhà Trạm 
thu để xin phê duyệt; 
đồng thời nhanh chóng 
lựa chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam.

Đánh giá cao những 
nỗ lực của Cục Viễn thám 

ại buổi làm việc, 
hai bên cũng đã 
trao đổi, đề xuất 

xây dựng mới một Trạm 
thu tại Hà Nội để nhận 
dữ liệu viễn thám radar 
và quang học độ phân 
giải siêu cao từ các vệ 
tinh của Ấn Độ; hợp tác 
sản xuất và xây dựng 
một Hệ thống thu nhận 
dữ liệu viễn thám độ 
phân giải cao và siêu cao 
phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn của Việt Nam; 
đồng thời đào tạo nguồn 

nhân lực trong thiết kế 
vệ tinh viễn thám, chế 
tạo một số thiết bị trạm 
thu dữ liệu viễn thám, 
xây dựng hệ thống xử lý 
dữ liệu viễn thám

Theo Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia 
Nguyễn Quốc Khánh, 
Thỏa thuận Khung hợp 
tác nghiên cứu vũ trụ về 
hòa bình giữa Việt Nam 
và Ấn Độ nhằm thúc đẩy 
hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực nghiên 
cứu vũ trụ và sử dụng 

không gian vũ trụ cho vì 
mục đích hòa bình phù 
hợp với luật pháp quốc 

gia tương ứng của mỗi 
nước và các quy định có 
hiệu lực và các nghĩa vụ 

VNREDSat-1 dấu mốc quan trọng trong phát triển lĩnh 
vực công nghệ vũ trụ của Việt Nam

Sự thành công của VNREDSat-1 đã góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ vũ trụ cho Việt 
Nam, tích cực và chủ động đóng góp cho các nhiệm vụ khoa học, phát triển kinh tế-xã hội và an 
ninh-quốc phòng, chủ động hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều quan trọng 
hơn cả là góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp thu công nghệ, 
tiếp nhận và khai thác các hệ thống vệ tinh trong tương lai của Việt Nam.

Ảnh minh họa
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ệ thống VNRED-
Sat-1 (hệ thống 
viễn thám khép 

kín đầu tiên vủa Việt 
Nam, bao gồm quả vệ 
tinh và hệ thống trạm 
mặt đất hoàn chỉnh) 
được sử dụng như một 
công cụ giám sát, cung 
cấp nguồn dữ liệu tin cậy 
và có giá trị, tạo thế chủ 
động cho các cơ quan 
chức năng trong việc 
quản lý tài nguyên môi 
trường, phòng chống 
giảm nhẹ thiên tai, phục 
vụ nghiên cứu khoa học, 
phát triển nguồn nhân 
lực và phát triển bền 
vững kinh tế-xã hội, bảo 
vệ chủ quyền quốc gia và 
hợp tác quốc tế. Đặc biệt, 
Dự án VNREDSat-1 là dấu 
mốc quan trọng trong 
mối quan hệ hợp tác 
khoa học và công nghệ 
Việt - Pháp về lĩnh vực 
công nghệ vũ trụ. 

Dự án “Vệ tinh nhỏ Việt 
Nam quan sát tài nguyên 
thiên nhiên, môi trường 
và thiên tai”, gọi tắt là 
VNREDSat-1, được Thủ 
tướng Chính phủ phê 
duyệt và giao Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam chịu trách 
nhiệm toàn diện về thực 
hiện và hiệu quả của Dự 
án. Dự án VNREDSat-1 sử 
dụng nguồn vốn ODA ưu 

đãi của Chính phủ Pháp. 
Vệ tinh VNREDSat-1 là vệ 
tinh quang học đa         
phổ đầu tiên của Việt 
Nam, có khả năng chụp 
ảnh ở kênh toàn sắc 
(PAN) và 4 kênh đa phổ 
(MS), với độ phân giải 
tương ứng là 2,5m (PAN) 
và 10m (MS). Vệ tinh 
VNREDSat-1 được chế 
tạo bởi Công ty EADS 
Astrium (Pháp)-nay là 
Airbus Defence and 
Space (ADS).

Dự án VNREDSat-1 còn 
là sự phối hợp giữa Viện 
Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam và 
Bộ Tài nguyên và Môi 
trường để khai thác hiệu 
quả các hạ tầng kỹ thuật 
sẵn có. Đó là “Hệ thống 
thu nhận, lưu trữ và xử lý 
ảnh các vệ tinh viễn 
thám” của Bộ Tài nguyên 
Môi trường đã được đầu 
tư giai đoạn trước, nhằm 

tạo ra một hệ thống 
giám sát hoàn chỉnh, độc 
lập từ vệ tinh đến trạm 
thu mặt đất và trung tâm 
xử lý phân phối dữ liệu 
ảnh viễn thám tại           
Việt Nam.

Hệ thống VNREDSat-1 
bao gồm các cấu phần 
chính: 1 quả vệ tinh hoạt 
động trên quỹ đạo, 1 
trạm thu phát tín hiệu 
điều khiển vệ tinh băng S 
(đặt tại Hòa Lạc), 1 trung 
tâm điều khiển và lưu trữ 
dữ liệu dự phòng (đặt tại 
Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam) 
và 1 trạm thu dữ liệu ảnh 
băng X (đặt tại Cục Viễn 
thám quốc gia, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường). 
Các trang thiết bị thuộc 
các cấu phần mặt đất 
được liên kết với nhau 
bằng hệ thống mạng 
cáp quang tốc độ 
cao.Theo đánh giá kỹ 

thuật được phối hợp 
thực hiện bởi các chuyên 
gia của ADS và các kỹ sư 
của Viện Công nghệ vũ 
trụ, sau gần 9 năm vận 
hành và khai thác, đến 
nay các phân hệ trên vệ 
tinh, trạm mặt đất vẫn 
hoạt động ổn định, các 
chỉ tiêu kỹ thuật gần như 
không suy giảm so với 
thiết kế của hệ thống. 
Điều này chắc chắn đảm 
bảo cho hoạt động của 
hệ thống trong vài năm 
tới. Đây cũng là một 
thành công của dự án về 
công tác đào tạo cán bộ, 
làm chủ hệ thống.

Hệ thống đã thu nhận 
và lưu trữ được khoảng 
92.000 cảnh ảnh với 
dung lượng lưu trữ tại 
Viện công nghệ vũ trụ là 
6,65 TB dữ liệu ảnh, trên 
500 GB dữ liệu kỹ thuật 
của hệ thống. Vệ tinh 
VNREDSat-1 có tính sẵn 

sàng rất cao trong suốt 5 
năm hoạt động, chỉ 2 lần 
phải chuyển vào trạng 
thái an toàn (safe-mode). 
Ngoài ra, để duy trì quỹ 
đạo theo thiết kế cũng 
như bảo vệ vệ tinh tránh 
va chạm với rác vũ trụ, 
VNREDSat-1 đã thực hiện 
26 lần hiệu chỉnh quỹ 
đạo (trong đó có 6 lần 
tránh rác vũ trụ), tức là 
trung bình 2-3 tháng/lần 
hiệu chỉnh.

Do sử dụng hiệu quả 
nên nhiên liệu không 
phải là yếu tố hạn chế 
thời gian kéo dài hoạt 
động trên quỹ đạo của 
vệ tinh VNREDSat-1 (yếu 
tố quan trọng nhất là 
tuổi thọ của ắc quy trên 
vệ tinh). Trong tổng số 
khoảng 92.000 cảnh ảnh 
thu nhận được thì trên 
60%  đáp ứng các yêu 
cầu từ Cục Viễn thám 

quốc gia, trên 38% cho 
các yêu cầu chụp ảnh 
đặc thù và khoảng 1% 
cho mục đích hợp tác 
quốc tế.

Về mặt chất lượng ảnh 
thu nhận được, khoảng 
30% số cảnh ảnh có tỷ lệ 
che phủ mây dưới 25% 
(ảnh chất lượng cao). 
Đây cũng là một tỷ lệ 
phù hợp với đặc thù của 
vệ tinh quang học,  đặc 
biệt đã được tối ưu hóa 
quá trình đặt chụp ảnh 
phù hợp với các điều 
kiện che phủ mây của 
các vùng trên lãnh thổ 
Việt Nam. Hệ thống 
VNREDSat-1 cũng đã 
cung cấp hàng chục 
nghìn cảnh ảnh cho các 
mục đích an ninh quốc 
phòng. Do việc chủ động 
trong đặt lịch chụp ảnh, 
vệ tinh VNREDSat-1 đã 
cung cấp kịp thời, liên 

tục dữ liệu ảnh cho các 
đơn vị có nhu cầu, phục 
vụ hiệu quả các nhiệm 
vụ an ninh quốc phòng.

Mặt khác, với chức 
năng giám sát tài 
nguyên thiên nhiên môi 
trường và thiên tai, hệ 
thống VNREDSat-1 đã 
đóng góp tích cực vào 
công tác phòng chống 
và giảm nhẹ thiên tai và 
các sự cố môi trường 
trong nước. Những đóng 
góp này đã được các cơ 
quan trong và ngoài 
nước ghi nhận. Điển hình 
như theo dõi bãi thải bùn 
đỏ tại Tây Nguyên; phục 
vụ tính toán chlorophyll 
khu vực sự cố môi trường 
biển tại 4 tỉnh miền 
Trung năm 2016. 

Với ưu điểm là phạm vi 
chụp ảnh rộng, độ phân 
giải hợp lý và đặc biệt là 
chủ động trong công tác 

lập lịch, những bức ảnh 
của hệ thống VNREDSat-1 
đóng góp không nhỏ vào 
công tác phòng tránh và 
giảm nhẹ thiên tai, đồng 
thời hỗ trợ đắc lực trong 
công tác điều tra, đánh 
giá các sự cố môi trường.

Ngoài việc cung cấp 
các bức ảnh có giá trị 
phục vụ công tác giám sát 
tài nguyên, thiên nhiên, 
môi trường và thiên tai, 
hệ thống VNREDSat-1 
cũng đã đóng góp tích 
cực vào công tác nghiên 
cứu, đào tào trong và 
ngoài nước, cụ thể là 
phục vụ các đề tài khoa 
học trong chương trình 
Khoa học Công nghệ vũ 
trụ, Chương trình Tây 
Nguyên; đóng góp dữ 
liệu quan trọng cho các 
đề tài các cấp Bộ và hợp 
tác với địa phương…

quốc gia và các đơn vị 
liên quan trong việc triển 
khai thực hiện Dự án 
“Xây dựng Trạm dò tìm, 
tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh”, Phó Đại sứ 

Ấn Độ tại Hà Nội 
SubHash P Gupta cũng 
đề nghị Cục Viễn thám 
quốc gia và Cơ quan 
ISRO thuộc DOS của Ấn 
Độ tiếp tục tăng cường 
hơn nữa trao đổi sớm lựa 

chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam, đồng thời 
thúc đẩy phát huy hiệu 

quả của các cơ chế đối 
thoại đã được thiết lập 
và thực hiện hiệu quả các 
thỏa thuận đã ký kết 
giữa hai bên.

quốc tế của họ, các cam 
kết và các nguyên tắc 
của luật pháp quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
của Việt Nam (MONRE), 
Cơ quan Nghiên cứu Vũ 
trụ Ấn Độ (ISRO) và Cục 
Không gian Ấn Độ được 
là các cơ quan có trách 
nhiệm thực hiện Thỏa 
thuận này.

Theo Thỏa thuận, Dự 
án “Xây dựng Trạm dò 
tìm, tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh” sử dụng quỹ 
ASEAN - Ấn Độ sẽ được 
thực hiện bởi Cục Viễn 
thám quốc gia thuộc Bộ 
TN&MT Việt Nam và ISRO 
thuộc DOS Ấn Độ, trong 
đó Ấn Độ chi trả toàn bộ 
kinh phí của phần xây 
lắp và cung cấp các thiết 
bị lắp đặt, đồng thời vận 
hành trạm thu ảnh viễn 
thám và cung cấp miễn 
phí dữ liệu từ các thế hệ 
vệ tinh viễn thám Ấn Độ 
là Resourcesat và Ocean-
sat tại trạm thu trong 5 
năm. Dự án cũng có nội 
dung về đào tạo cho các 

nước ASEAN về công 
nghệ vũ trụ thông qua 
các khóa học dài hạn 
(sau đại học) và              
ngắn hạn.

Đối với Việt Nam, việc 
thiết lập mới một trạm 
dò tìm, thu nhận dữ liệu 
và trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh đem lại rất 
nhiều lợi ích cho đất 
nước. Trước tiên, đây là 
bước đi rất phù hợp với 
“Chiến lược Nghiên cứu 
và Ứng dụng công nghệ 
vũ trụ đến năm 2020”     
đã được Thủ tướng   
chính phủ phê duyệt tại      
Quyết định số 
137/2006/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 06 năm 2006 
cũng như chủ trương dài 
hạn phát triển ứng dụng 
lĩnh vực viễn thám phục 
vụ công tác quản lý tài 
nguyên môi trường.

Bên cạnh nguồn dữ 
liệu thu được từ trạm thu 
ảnh viễn thám do Cục 
Viễn thám quốc gia đang 
vận hành (từ vệ tinh 
quan sát trái đất VNRED-
Sat-1 của Việt Nam), việc 
sử dụng kết hợp các loại 

ảnh viễn thám Ấn Độ với 
các dữ liệu ảnh viễn 
thám hiện có trong cơ sở 
dữ liệu viễn thám quốc 
gia cũng sẽ tăng cường 
hiệu quả của nhiều ứng 
dụng, cho phép theo dõi, 
giám sát các đối tượng 
trên bề mặt ở nhiều mức 
độ khác nhau về cả 
không gian và thời gian, 
từ khái quát đến chi tiết.

Sau thời gian vận 
hành của dự án, Việt 
Nam và Ấn Độ có thể tiếp 
tục hợp tác, phối hợp 
nâng cấp Trạm này để có 
thể thu nhận và xử lý 
được những dữ liệu ảnh 
viễn thám từ các vệ tinh 
khác của Ấn Độ để có thể 
chia sẽ nguồn dữ liệu 
cho các nước ASEAN.

Về tiến độ Dự án, Cục 
trưởng Nguyễn Quốc 
Khánh cho biết, thời gian 
triển khai dự án của Quỹ 
ASEAN - Ấn Độ bắt đầu 
từ năm 2020, hoàn thành 
xây dựng công trình, lắp 
đặt thiết bị vận hành 
trong năm 2022.

Ngày 21/9/2020, 
Trung tâm Phát triển quỹ 
đất tỉnh Bình Dương và 
Cục Viễn thám quốc gia 

đã tổ chức bàn giao khu 
đất CC-9D (3,9ha), khu 
đô thị Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
phục vụ Dự án. Ngày 
11/11/2020, tỉnh Bình 
Dương đã ban hành 
Quyết định giao khu đất 
3,9ha cho Cục Viễn thám 
quốc gia để thực hiện dự 
án. Đến nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã hoàn 
thiện các thủ tục, hồ sơ 
để trình các cấp có thẩm 
quyền quyết định và phê 
duyệt thiết kế cơ sở; hệ 
thống cung cấp điện, 
nước và phương án 
phòng cháy chữa cháy.

Để đẩy nhanh tiến độ 
dự án, ông Nguyễn Quốc 
Khánh cũng đề nghị phía 
ISRO sớm cung cấp thiết 
kế hệ thống phòng cháy 
chữa cháy toà nhà Trạm 
thu để xin phê duyệt; 
đồng thời nhanh chóng 
lựa chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam.

Đánh giá cao những 
nỗ lực của Cục Viễn thám 

ại buổi làm việc, 
hai bên cũng đã 
trao đổi, đề xuất 

xây dựng mới một Trạm 
thu tại Hà Nội để nhận 
dữ liệu viễn thám radar 
và quang học độ phân 
giải siêu cao từ các vệ 
tinh của Ấn Độ; hợp tác 
sản xuất và xây dựng 
một Hệ thống thu nhận 
dữ liệu viễn thám độ 
phân giải cao và siêu cao 
phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn của Việt Nam; 
đồng thời đào tạo nguồn 

nhân lực trong thiết kế 
vệ tinh viễn thám, chế 
tạo một số thiết bị trạm 
thu dữ liệu viễn thám, 
xây dựng hệ thống xử lý 
dữ liệu viễn thám

Theo Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia 
Nguyễn Quốc Khánh, 
Thỏa thuận Khung hợp 
tác nghiên cứu vũ trụ về 
hòa bình giữa Việt Nam 
và Ấn Độ nhằm thúc đẩy 
hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực nghiên 
cứu vũ trụ và sử dụng 

không gian vũ trụ cho vì 
mục đích hòa bình phù 
hợp với luật pháp quốc 

gia tương ứng của mỗi 
nước và các quy định có 
hiệu lực và các nghĩa vụ 

Thúc đẩy thực hiện Thỏa thuận Khung hợp tác nghiên 
cứu vũ trụ về hòa bình giữa Việt Nam và Ấn Độ

Chiều 9/3, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã có buổi tiếp và 
làm việc với Phó Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội SubHash P Gupta về tình hình triển khai Trạm thu ảnh viễn 
thám và Thỏa thuận Khung hợp tác nghiên cứu vũ trụ về hòa bình giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia
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quốc gia và các đơn vị 
liên quan trong việc triển 
khai thực hiện Dự án 
“Xây dựng Trạm dò tìm, 
tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh”, Phó Đại sứ 

Ấn Độ tại Hà Nội 
SubHash P Gupta cũng 
đề nghị Cục Viễn thám 
quốc gia và Cơ quan 
ISRO thuộc DOS của Ấn 
Độ tiếp tục tăng cường 
hơn nữa trao đổi sớm lựa 

chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam, đồng thời 
thúc đẩy phát huy hiệu 

quả của các cơ chế đối 
thoại đã được thiết lập 
và thực hiện hiệu quả các 
thỏa thuận đã ký kết 
giữa hai bên.

ông nghệ viễn 
thám có ưu điểm 
vượt trội so với các 

phương pháp truyền 
thống khác; là công cụ 
duy nhất có hiệu quả để 
giám sát tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 
với thông tin không gian 
rộng, đa thời gian, chính 
xác, khách quan, nhanh 
chóng; các yếu tố vật lý 
biển, kiểm kê, xác định vị 
trí, hình dáng, diện tích 
các đảo, xác định công 
trình trên các hải đảo và 
đặc biệt quan trọng đối 
với những vùng xa bờ, 
những nơi khó có điều 
kiện tiếp cận để điều     
tra bằng các phương 
pháp truyền thống như 
quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa,… Việc sử 
dụng nguồn tư liệu ảnh 
viễn thám thu được theo 
những khoảng thời      
gian khác nhau sẽ cho 
phép giám sát biến động 
tài nguyên môi trường 
biển, hải đảo theo         
thời gian.

Các nội dung và quy 
mô thực hiện bao gồm 3 
nhóm nội dung chính. 
Một là xây dựng cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý đa 
thời gian cho toàn vùng 
biển và hải đảo bằng 
công nghệ viễn thám để 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis, 
Meris, Asar tỷ lệ 
1:1.000.000 toàn vùng 
biển đa thời gian, bình 
đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đặc biệt, thành lập hệ 
thống bản đồ địa hình 
quần đảo Trường Sa và 
quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 
1:25.000, tỷ lệ 1:250.000 
các đảo nổi và bãi đá 
ngầm độ sâu đến 10m.

Hai là xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên đề về tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo bằng công 
nghệ viễn thám để xây 
dựng bộ bản đồ chuyên 
đề về lớp phủ bề mặt 

(landcover) tỷ lệ 1:50.000 
cho vùng ven biển và các 
đảo nổi. Xây dựng hệ 
thống bản đồ chuyên đề 
tỷ lệ 1:1.000.000 kèm 
theo là các bộ số liệu về 
các yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển, hải đảo cho toàn 
vùng lãnh hải Việt Nam 
gồm: Bản đồ trường 
nhiệt độ bề mặt nước 
biển; Bản đồ phân bố 
hàm lượng diệp lục nước 
biển (chlorophyll); Bản 
đồ xác định hàm lượng 
muối bề mặt biển.

Ba là xây dựng hệ 
thống giám sát đa thời 
gian tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 

Việt Nam trên nền công 
nghệ viễn thám và địa tin 
học để xây dựng nội 
dung cho hệ thống giám 
sát đa thời gian tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo; Xây dựng cơ 
sở dữ liệu hệ thống 
thông tin địa lý và 
chuyên đề tài nguyên 
môi trường biển.

Với nỗ lực của cán bộ 
quản lý và chuyên gia 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã cho kết quả hoàn 
toàn đáp ứng được 
những mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra. Nổi bật nhất là 
thiết lập được cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý ảnh 
viễn thám đa thời gian 

cho toàn vùng biển và 
hải đảo Việt Nam: Thành 
lập được bộ bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1:25.000 và 
1:250.000 bằng tư liệu 
ảnh viễn thám cho 2 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Thiết lập được 
cơ sở dữ liệu chuyên đề 
về một số yếu tố môi 
trường vật lý, hóa học và 
sinh vật vùng biển theo 
những khoảng thời gian 
trong năm (4 mùa/năm), 
các yếu tố lớp phủ bề 
mặt vùng ven biển và hải 
đảo Việt Nam và mở ra 
triển vọng to lớn trong 
việc tăng cường năng lực 
cho việc áp dụng công 
nghệ viễn thám phục vụ 
điều tra cơ bản và giám 
sát tài nguyên – môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam thời gian tới.

Dự án xác định được 
khối lượng sản phẩm 
chuyên ngành lớn mang 
đậm tính khoa học, kỹ 
thuật cao như: Bình đồ 
ảnh viễn thám Spot5 độ 
phân giải 2,5m tỷ lệ 
1/25.000 với 260 mảnh; 
Bình đồ ảnh Modis, 
Meris, EnvisatAsar tỷ lệ 
1:1.000.000 với 432 
mảnh; Bình đồ ảnh viễn 
thám Spot 5, Spot 4 tỷ lệ 
1:50.000 với 185 mảnh; 
Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:25.000 vùng quần đảo 
Trường Sa, quần đảo 
Hoàng Sa với 260 mảnh; 
20 mảnh bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1:250.000 vùng 
quần đảo Trường Sa, 
quần đảo Hoàng Sa; 185 
mảnh mảnh thuộc bộ 
bản đồ chuyên đề về lớp 
phủ bề mặt (landcover) 
tỷ lệ 1:50.000 cho vùng 

ven biển và các đảo gần 
bờ; Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
Trường nhiệt độ bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Bộ bản đồ 
kèm các số liệu theo 4 
mùa/năm về Phân bố 
hàm lượng diệp lục 
(Chlorophyl) nước biển 
vùng biển Việt Nam: 144 
mảnh tỷ lệ 1:1.000.000; 
Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
hàm lượng muối bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Hệ thống 
giám sát đa thời gian tài 
nguyên – môi trường 
biển và hải đảo Việt Nam 
bao gồm Cơ sở dữ liệu 
toàn bộ hệ thống thông 
tin địa lý vùng 2 quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
(bản đồ địa hình và bản 
đồ biển), hệ thống bình 
đồ ảnh viễn thám đa thời 
gian vùng biển và ven 
biển Việt Nam, hệ thống 
bản đồ lớp phủ bề mặt 
ven biển và các đảo gần 
bờ, các loại bản đồ, bộ số 
liệu chuyên đề về các 
yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển theo 4 mùa/năm 
của dự án ở dạng mở, có 
thể cập nhật thường 
xuyên hoặc theo chu kỳ.

Việc áp dụng công 
nghệ viễn thám trong 
điều tra, giám sát tài 
nguyên môi trường biển, 
hải đảo là hoàn toàn khả 
thi và khoa học. Đồng 
thời, khẳng định hiệu 
quả đầu tư của trạm thu 
ảnh viễn thám quốc gia 
được đầu tư do Cục Viễn 

thám quốc gia quản lý 
vận hành; góp phần tăng 
cường an ninh quốc 
phòng, bảo đảm chủ 
quyền vùng lãnh hải 
quốc gia. Các nội dung 
thực hiện của dự án đã 
khai thác tối ưu nguồn tư 
liệu ảnh viễn thám thu 
được tại Trạm thu ảnh đã 
được Chính phủ đầu tư, 
góp phần thực hiện 
thắng lợi “Chiến lược 
nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ vũ trụ đến 
năm 2020” của Thủ 
tướng Chính phủ và 
nâng cao hiệu quả của 
“Dự án xây dựng hệ 
thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và 
môi trường tại Việt Nam”.

Qua đây cũng là dịp 
tiếp tục khẳng định sự 
trưởng thành cao của đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
chuyên gia kỹ thuật của 
lĩnh vực viễn thám; cập 
nhật thêm được những 
kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến, kinh nghiệm trong 
xử lý, phân tích ảnh, chiết 
xuất thông tin, số liệu về 
các yếu tố vật lý, hóa học, 
sinh vật và môi          
trường biển.

Để nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên và môi 
trường biển, Bộ TN&MT 
đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền cần tiến hành tổ 
chức, quản lý, vận hành 
hệ thống giám sát đa 
thời gian tài nguyên môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam nhằm phát huy vai 
trò của cộng nghệ viễn 
thám trong cập nhật 
định kỳ hằng năm đối với 
công tác điều tra thông 

tin cơ bản về tài nguyên 
môi trường biển như: các 
yếu tố vật lý, sinh học 
biển, xác định vị trí, hình 
dáng, diện tích các hải 
đảo, xác định công trình 
trên các hải đảo, v.v… 
phục vụ cho công tác 
quy hoạch phát triển 
kinh tế biển, khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên 
biển, bảo vệ môi trường 
biển và phòng chống 
thiên tai. Đồng thời góp 
phần tăng cường an 
ninh quốc phòng, bảo 
đảm chủ quyền vùng 
lãnh hải quốc gia. Đồng 
thời, tiếp tục xây dựng 
các nhiệm vụ, dự án 
trong giai đoạn tiếp 
theo, cần ưu tiên các nội 
dung về: Cập nhật các dữ 
liệu sản phẩm ở mức độ 
chi tiết cao hơn cho các 
loại bản đồ tỉ lệ lớn 
1/5.000 và 1/10.000 trên 
các đảo trọng điểm; 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis 
tỷ lệ 1:1.000.000 toàn 
vùng biển đa thời gian; 
bình đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; 
Xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu chuyên đề cũng 
như bản đồ tỷ lệ 
1:1.000.000 về các yếu tố 
vật lý, hoá học, sinh vật 
và môi trường biển, hải 
đảo cho toàn vùng lãnh 
hải Việt Nam, tổ chức thu 
thập số liệu một cách 
đầy đủ, chính xác phù 
hợp với mục tiêu chung 
của Đề án tổng thể. 

quốc tế của họ, các cam 
kết và các nguyên tắc 
của luật pháp quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
của Việt Nam (MONRE), 
Cơ quan Nghiên cứu Vũ 
trụ Ấn Độ (ISRO) và Cục 
Không gian Ấn Độ được 
là các cơ quan có trách 
nhiệm thực hiện Thỏa 
thuận này.

Theo Thỏa thuận, Dự 
án “Xây dựng Trạm dò 
tìm, tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh” sử dụng quỹ 
ASEAN - Ấn Độ sẽ được 
thực hiện bởi Cục Viễn 
thám quốc gia thuộc Bộ 
TN&MT Việt Nam và ISRO 
thuộc DOS Ấn Độ, trong 
đó Ấn Độ chi trả toàn bộ 
kinh phí của phần xây 
lắp và cung cấp các thiết 
bị lắp đặt, đồng thời vận 
hành trạm thu ảnh viễn 
thám và cung cấp miễn 
phí dữ liệu từ các thế hệ 
vệ tinh viễn thám Ấn Độ 
là Resourcesat và Ocean-
sat tại trạm thu trong 5 
năm. Dự án cũng có nội 
dung về đào tạo cho các 

nước ASEAN về công 
nghệ vũ trụ thông qua 
các khóa học dài hạn 
(sau đại học) và              
ngắn hạn.

Đối với Việt Nam, việc 
thiết lập mới một trạm 
dò tìm, thu nhận dữ liệu 
và trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh đem lại rất 
nhiều lợi ích cho đất 
nước. Trước tiên, đây là 
bước đi rất phù hợp với 
“Chiến lược Nghiên cứu 
và Ứng dụng công nghệ 
vũ trụ đến năm 2020”     
đã được Thủ tướng   
chính phủ phê duyệt tại      
Quyết định số 
137/2006/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 06 năm 2006 
cũng như chủ trương dài 
hạn phát triển ứng dụng 
lĩnh vực viễn thám phục 
vụ công tác quản lý tài 
nguyên môi trường.

Bên cạnh nguồn dữ 
liệu thu được từ trạm thu 
ảnh viễn thám do Cục 
Viễn thám quốc gia đang 
vận hành (từ vệ tinh 
quan sát trái đất VNRED-
Sat-1 của Việt Nam), việc 
sử dụng kết hợp các loại 

ảnh viễn thám Ấn Độ với 
các dữ liệu ảnh viễn 
thám hiện có trong cơ sở 
dữ liệu viễn thám quốc 
gia cũng sẽ tăng cường 
hiệu quả của nhiều ứng 
dụng, cho phép theo dõi, 
giám sát các đối tượng 
trên bề mặt ở nhiều mức 
độ khác nhau về cả 
không gian và thời gian, 
từ khái quát đến chi tiết.

Sau thời gian vận 
hành của dự án, Việt 
Nam và Ấn Độ có thể tiếp 
tục hợp tác, phối hợp 
nâng cấp Trạm này để có 
thể thu nhận và xử lý 
được những dữ liệu ảnh 
viễn thám từ các vệ tinh 
khác của Ấn Độ để có thể 
chia sẽ nguồn dữ liệu 
cho các nước ASEAN.

Về tiến độ Dự án, Cục 
trưởng Nguyễn Quốc 
Khánh cho biết, thời gian 
triển khai dự án của Quỹ 
ASEAN - Ấn Độ bắt đầu 
từ năm 2020, hoàn thành 
xây dựng công trình, lắp 
đặt thiết bị vận hành 
trong năm 2022.

Ngày 21/9/2020, 
Trung tâm Phát triển quỹ 
đất tỉnh Bình Dương và 
Cục Viễn thám quốc gia 

đã tổ chức bàn giao khu 
đất CC-9D (3,9ha), khu 
đô thị Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
phục vụ Dự án. Ngày 
11/11/2020, tỉnh Bình 
Dương đã ban hành 
Quyết định giao khu đất 
3,9ha cho Cục Viễn thám 
quốc gia để thực hiện dự 
án. Đến nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã hoàn 
thiện các thủ tục, hồ sơ 
để trình các cấp có thẩm 
quyền quyết định và phê 
duyệt thiết kế cơ sở; hệ 
thống cung cấp điện, 
nước và phương án 
phòng cháy chữa cháy.

Để đẩy nhanh tiến độ 
dự án, ông Nguyễn Quốc 
Khánh cũng đề nghị phía 
ISRO sớm cung cấp thiết 
kế hệ thống phòng cháy 
chữa cháy toà nhà Trạm 
thu để xin phê duyệt; 
đồng thời nhanh chóng 
lựa chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam.

Đánh giá cao những 
nỗ lực của Cục Viễn thám 

ại buổi làm việc, 
hai bên cũng đã 
trao đổi, đề xuất 

xây dựng mới một Trạm 
thu tại Hà Nội để nhận 
dữ liệu viễn thám radar 
và quang học độ phân 
giải siêu cao từ các vệ 
tinh của Ấn Độ; hợp tác 
sản xuất và xây dựng 
một Hệ thống thu nhận 
dữ liệu viễn thám độ 
phân giải cao và siêu cao 
phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn của Việt Nam; 
đồng thời đào tạo nguồn 

nhân lực trong thiết kế 
vệ tinh viễn thám, chế 
tạo một số thiết bị trạm 
thu dữ liệu viễn thám, 
xây dựng hệ thống xử lý 
dữ liệu viễn thám

Theo Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia 
Nguyễn Quốc Khánh, 
Thỏa thuận Khung hợp 
tác nghiên cứu vũ trụ về 
hòa bình giữa Việt Nam 
và Ấn Độ nhằm thúc đẩy 
hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực nghiên 
cứu vũ trụ và sử dụng 

không gian vũ trụ cho vì 
mục đích hòa bình phù 
hợp với luật pháp quốc 

gia tương ứng của mỗi 
nước và các quy định có 
hiệu lực và các nghĩa vụ 

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia trao 
đổi về dự án “Xây dựng Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm 
xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh”

Phó Đại sứ Ấn Độ tại Hà Nội SubHash P Gupta đề nghị Cục Viễn 
thám quốc gia và Cơ quan ISRO thuộc DOS của Ấn Độ tăng cường 
hơn nữa trao đổi để thực hiện Dự án

Bản tin Viễn Thám 1 [22]



NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

quốc gia và các đơn vị 
liên quan trong việc triển 
khai thực hiện Dự án 
“Xây dựng Trạm dò tìm, 
tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh”, Phó Đại sứ 

Ấn Độ tại Hà Nội 
SubHash P Gupta cũng 
đề nghị Cục Viễn thám 
quốc gia và Cơ quan 
ISRO thuộc DOS của Ấn 
Độ tiếp tục tăng cường 
hơn nữa trao đổi sớm lựa 

chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam, đồng thời 
thúc đẩy phát huy hiệu 

quả của các cơ chế đối 
thoại đã được thiết lập 
và thực hiện hiệu quả các 
thỏa thuận đã ký kết 
giữa hai bên.

ông nghệ viễn 
thám có ưu điểm 
vượt trội so với các 

phương pháp truyền 
thống khác; là công cụ 
duy nhất có hiệu quả để 
giám sát tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 
với thông tin không gian 
rộng, đa thời gian, chính 
xác, khách quan, nhanh 
chóng; các yếu tố vật lý 
biển, kiểm kê, xác định vị 
trí, hình dáng, diện tích 
các đảo, xác định công 
trình trên các hải đảo và 
đặc biệt quan trọng đối 
với những vùng xa bờ, 
những nơi khó có điều 
kiện tiếp cận để điều     
tra bằng các phương 
pháp truyền thống như 
quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa,… Việc sử 
dụng nguồn tư liệu ảnh 
viễn thám thu được theo 
những khoảng thời      
gian khác nhau sẽ cho 
phép giám sát biến động 
tài nguyên môi trường 
biển, hải đảo theo         
thời gian.

Các nội dung và quy 
mô thực hiện bao gồm 3 
nhóm nội dung chính. 
Một là xây dựng cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý đa 
thời gian cho toàn vùng 
biển và hải đảo bằng 
công nghệ viễn thám để 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis, 
Meris, Asar tỷ lệ 
1:1.000.000 toàn vùng 
biển đa thời gian, bình 
đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đặc biệt, thành lập hệ 
thống bản đồ địa hình 
quần đảo Trường Sa và 
quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 
1:25.000, tỷ lệ 1:250.000 
các đảo nổi và bãi đá 
ngầm độ sâu đến 10m.

Hai là xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên đề về tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo bằng công 
nghệ viễn thám để xây 
dựng bộ bản đồ chuyên 
đề về lớp phủ bề mặt 

(landcover) tỷ lệ 1:50.000 
cho vùng ven biển và các 
đảo nổi. Xây dựng hệ 
thống bản đồ chuyên đề 
tỷ lệ 1:1.000.000 kèm 
theo là các bộ số liệu về 
các yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển, hải đảo cho toàn 
vùng lãnh hải Việt Nam 
gồm: Bản đồ trường 
nhiệt độ bề mặt nước 
biển; Bản đồ phân bố 
hàm lượng diệp lục nước 
biển (chlorophyll); Bản 
đồ xác định hàm lượng 
muối bề mặt biển.

Ba là xây dựng hệ 
thống giám sát đa thời 
gian tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 

Việt Nam trên nền công 
nghệ viễn thám và địa tin 
học để xây dựng nội 
dung cho hệ thống giám 
sát đa thời gian tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo; Xây dựng cơ 
sở dữ liệu hệ thống 
thông tin địa lý và 
chuyên đề tài nguyên 
môi trường biển.

Với nỗ lực của cán bộ 
quản lý và chuyên gia 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã cho kết quả hoàn 
toàn đáp ứng được 
những mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra. Nổi bật nhất là 
thiết lập được cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý ảnh 
viễn thám đa thời gian 

cho toàn vùng biển và 
hải đảo Việt Nam: Thành 
lập được bộ bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1:25.000 và 
1:250.000 bằng tư liệu 
ảnh viễn thám cho 2 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Thiết lập được 
cơ sở dữ liệu chuyên đề 
về một số yếu tố môi 
trường vật lý, hóa học và 
sinh vật vùng biển theo 
những khoảng thời gian 
trong năm (4 mùa/năm), 
các yếu tố lớp phủ bề 
mặt vùng ven biển và hải 
đảo Việt Nam và mở ra 
triển vọng to lớn trong 
việc tăng cường năng lực 
cho việc áp dụng công 
nghệ viễn thám phục vụ 
điều tra cơ bản và giám 
sát tài nguyên – môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam thời gian tới.

Dự án xác định được 
khối lượng sản phẩm 
chuyên ngành lớn mang 
đậm tính khoa học, kỹ 
thuật cao như: Bình đồ 
ảnh viễn thám Spot5 độ 
phân giải 2,5m tỷ lệ 
1/25.000 với 260 mảnh; 
Bình đồ ảnh Modis, 
Meris, EnvisatAsar tỷ lệ 
1:1.000.000 với 432 
mảnh; Bình đồ ảnh viễn 
thám Spot 5, Spot 4 tỷ lệ 
1:50.000 với 185 mảnh; 
Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:25.000 vùng quần đảo 
Trường Sa, quần đảo 
Hoàng Sa với 260 mảnh; 
20 mảnh bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1:250.000 vùng 
quần đảo Trường Sa, 
quần đảo Hoàng Sa; 185 
mảnh mảnh thuộc bộ 
bản đồ chuyên đề về lớp 
phủ bề mặt (landcover) 
tỷ lệ 1:50.000 cho vùng 

ven biển và các đảo gần 
bờ; Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
Trường nhiệt độ bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Bộ bản đồ 
kèm các số liệu theo 4 
mùa/năm về Phân bố 
hàm lượng diệp lục 
(Chlorophyl) nước biển 
vùng biển Việt Nam: 144 
mảnh tỷ lệ 1:1.000.000; 
Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
hàm lượng muối bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Hệ thống 
giám sát đa thời gian tài 
nguyên – môi trường 
biển và hải đảo Việt Nam 
bao gồm Cơ sở dữ liệu 
toàn bộ hệ thống thông 
tin địa lý vùng 2 quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
(bản đồ địa hình và bản 
đồ biển), hệ thống bình 
đồ ảnh viễn thám đa thời 
gian vùng biển và ven 
biển Việt Nam, hệ thống 
bản đồ lớp phủ bề mặt 
ven biển và các đảo gần 
bờ, các loại bản đồ, bộ số 
liệu chuyên đề về các 
yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển theo 4 mùa/năm 
của dự án ở dạng mở, có 
thể cập nhật thường 
xuyên hoặc theo chu kỳ.

Việc áp dụng công 
nghệ viễn thám trong 
điều tra, giám sát tài 
nguyên môi trường biển, 
hải đảo là hoàn toàn khả 
thi và khoa học. Đồng 
thời, khẳng định hiệu 
quả đầu tư của trạm thu 
ảnh viễn thám quốc gia 
được đầu tư do Cục Viễn 

thám quốc gia quản lý 
vận hành; góp phần tăng 
cường an ninh quốc 
phòng, bảo đảm chủ 
quyền vùng lãnh hải 
quốc gia. Các nội dung 
thực hiện của dự án đã 
khai thác tối ưu nguồn tư 
liệu ảnh viễn thám thu 
được tại Trạm thu ảnh đã 
được Chính phủ đầu tư, 
góp phần thực hiện 
thắng lợi “Chiến lược 
nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ vũ trụ đến 
năm 2020” của Thủ 
tướng Chính phủ và 
nâng cao hiệu quả của 
“Dự án xây dựng hệ 
thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và 
môi trường tại Việt Nam”.

Qua đây cũng là dịp 
tiếp tục khẳng định sự 
trưởng thành cao của đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
chuyên gia kỹ thuật của 
lĩnh vực viễn thám; cập 
nhật thêm được những 
kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến, kinh nghiệm trong 
xử lý, phân tích ảnh, chiết 
xuất thông tin, số liệu về 
các yếu tố vật lý, hóa học, 
sinh vật và môi          
trường biển.

Để nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên và môi 
trường biển, Bộ TN&MT 
đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền cần tiến hành tổ 
chức, quản lý, vận hành 
hệ thống giám sát đa 
thời gian tài nguyên môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam nhằm phát huy vai 
trò của cộng nghệ viễn 
thám trong cập nhật 
định kỳ hằng năm đối với 
công tác điều tra thông 

tin cơ bản về tài nguyên 
môi trường biển như: các 
yếu tố vật lý, sinh học 
biển, xác định vị trí, hình 
dáng, diện tích các hải 
đảo, xác định công trình 
trên các hải đảo, v.v… 
phục vụ cho công tác 
quy hoạch phát triển 
kinh tế biển, khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên 
biển, bảo vệ môi trường 
biển và phòng chống 
thiên tai. Đồng thời góp 
phần tăng cường an 
ninh quốc phòng, bảo 
đảm chủ quyền vùng 
lãnh hải quốc gia. Đồng 
thời, tiếp tục xây dựng 
các nhiệm vụ, dự án 
trong giai đoạn tiếp 
theo, cần ưu tiên các nội 
dung về: Cập nhật các dữ 
liệu sản phẩm ở mức độ 
chi tiết cao hơn cho các 
loại bản đồ tỉ lệ lớn 
1/5.000 và 1/10.000 trên 
các đảo trọng điểm; 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis 
tỷ lệ 1:1.000.000 toàn 
vùng biển đa thời gian; 
bình đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; 
Xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu chuyên đề cũng 
như bản đồ tỷ lệ 
1:1.000.000 về các yếu tố 
vật lý, hoá học, sinh vật 
và môi trường biển, hải 
đảo cho toàn vùng lãnh 
hải Việt Nam, tổ chức thu 
thập số liệu một cách 
đầy đủ, chính xác phù 
hợp với mục tiêu chung 
của Đề án tổng thể. 

quốc tế của họ, các cam 
kết và các nguyên tắc 
của luật pháp quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
của Việt Nam (MONRE), 
Cơ quan Nghiên cứu Vũ 
trụ Ấn Độ (ISRO) và Cục 
Không gian Ấn Độ được 
là các cơ quan có trách 
nhiệm thực hiện Thỏa 
thuận này.

Theo Thỏa thuận, Dự 
án “Xây dựng Trạm dò 
tìm, tiếp nhận dữ liệu và 
Trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh” sử dụng quỹ 
ASEAN - Ấn Độ sẽ được 
thực hiện bởi Cục Viễn 
thám quốc gia thuộc Bộ 
TN&MT Việt Nam và ISRO 
thuộc DOS Ấn Độ, trong 
đó Ấn Độ chi trả toàn bộ 
kinh phí của phần xây 
lắp và cung cấp các thiết 
bị lắp đặt, đồng thời vận 
hành trạm thu ảnh viễn 
thám và cung cấp miễn 
phí dữ liệu từ các thế hệ 
vệ tinh viễn thám Ấn Độ 
là Resourcesat và Ocean-
sat tại trạm thu trong 5 
năm. Dự án cũng có nội 
dung về đào tạo cho các 

nước ASEAN về công 
nghệ vũ trụ thông qua 
các khóa học dài hạn 
(sau đại học) và              
ngắn hạn.

Đối với Việt Nam, việc 
thiết lập mới một trạm 
dò tìm, thu nhận dữ liệu 
và trung tâm xử lý dữ liệu 
ảnh vệ tinh đem lại rất 
nhiều lợi ích cho đất 
nước. Trước tiên, đây là 
bước đi rất phù hợp với 
“Chiến lược Nghiên cứu 
và Ứng dụng công nghệ 
vũ trụ đến năm 2020”     
đã được Thủ tướng   
chính phủ phê duyệt tại      
Quyết định số 
137/2006/QĐ-TTg ngày 
14 tháng 06 năm 2006 
cũng như chủ trương dài 
hạn phát triển ứng dụng 
lĩnh vực viễn thám phục 
vụ công tác quản lý tài 
nguyên môi trường.

Bên cạnh nguồn dữ 
liệu thu được từ trạm thu 
ảnh viễn thám do Cục 
Viễn thám quốc gia đang 
vận hành (từ vệ tinh 
quan sát trái đất VNRED-
Sat-1 của Việt Nam), việc 
sử dụng kết hợp các loại 

ảnh viễn thám Ấn Độ với 
các dữ liệu ảnh viễn 
thám hiện có trong cơ sở 
dữ liệu viễn thám quốc 
gia cũng sẽ tăng cường 
hiệu quả của nhiều ứng 
dụng, cho phép theo dõi, 
giám sát các đối tượng 
trên bề mặt ở nhiều mức 
độ khác nhau về cả 
không gian và thời gian, 
từ khái quát đến chi tiết.

Sau thời gian vận 
hành của dự án, Việt 
Nam và Ấn Độ có thể tiếp 
tục hợp tác, phối hợp 
nâng cấp Trạm này để có 
thể thu nhận và xử lý 
được những dữ liệu ảnh 
viễn thám từ các vệ tinh 
khác của Ấn Độ để có thể 
chia sẽ nguồn dữ liệu 
cho các nước ASEAN.

Về tiến độ Dự án, Cục 
trưởng Nguyễn Quốc 
Khánh cho biết, thời gian 
triển khai dự án của Quỹ 
ASEAN - Ấn Độ bắt đầu 
từ năm 2020, hoàn thành 
xây dựng công trình, lắp 
đặt thiết bị vận hành 
trong năm 2022.

Ngày 21/9/2020, 
Trung tâm Phát triển quỹ 
đất tỉnh Bình Dương và 
Cục Viễn thám quốc gia 

đã tổ chức bàn giao khu 
đất CC-9D (3,9ha), khu 
đô thị Mỹ Phước 3, 
phường Thới Hòa, thị xã 
Bến Cát, tỉnh Bình Dương 
phục vụ Dự án. Ngày 
11/11/2020, tỉnh Bình 
Dương đã ban hành 
Quyết định giao khu đất 
3,9ha cho Cục Viễn thám 
quốc gia để thực hiện dự 
án. Đến nay, Cục Viễn 
thám quốc gia đã hoàn 
thiện các thủ tục, hồ sơ 
để trình các cấp có thẩm 
quyền quyết định và phê 
duyệt thiết kế cơ sở; hệ 
thống cung cấp điện, 
nước và phương án 
phòng cháy chữa cháy.

Để đẩy nhanh tiến độ 
dự án, ông Nguyễn Quốc 
Khánh cũng đề nghị phía 
ISRO sớm cung cấp thiết 
kế hệ thống phòng cháy 
chữa cháy toà nhà Trạm 
thu để xin phê duyệt; 
đồng thời nhanh chóng 
lựa chọn nhà thầu tư vấn 
thiết kế và thi công toà 
nhà Trạm thu để chuẩn 
bị hồ sơ xin giấy phép 
xây dựng theo quy định 
của Việt Nam.

Đánh giá cao những 
nỗ lực của Cục Viễn thám 

ại buổi làm việc, 
hai bên cũng đã 
trao đổi, đề xuất 

xây dựng mới một Trạm 
thu tại Hà Nội để nhận 
dữ liệu viễn thám radar 
và quang học độ phân 
giải siêu cao từ các vệ 
tinh của Ấn Độ; hợp tác 
sản xuất và xây dựng 
một Hệ thống thu nhận 
dữ liệu viễn thám độ 
phân giải cao và siêu cao 
phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn của Việt Nam; 
đồng thời đào tạo nguồn 

nhân lực trong thiết kế 
vệ tinh viễn thám, chế 
tạo một số thiết bị trạm 
thu dữ liệu viễn thám, 
xây dựng hệ thống xử lý 
dữ liệu viễn thám

Theo Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia 
Nguyễn Quốc Khánh, 
Thỏa thuận Khung hợp 
tác nghiên cứu vũ trụ về 
hòa bình giữa Việt Nam 
và Ấn Độ nhằm thúc đẩy 
hợp tác giữa hai nước 
trong lĩnh vực nghiên 
cứu vũ trụ và sử dụng 

không gian vũ trụ cho vì 
mục đích hòa bình phù 
hợp với luật pháp quốc 

gia tương ứng của mỗi 
nước và các quy định có 
hiệu lực và các nghĩa vụ 

Ứng dụng hiệu quả Công nghệ Viễn thám trong quản 
lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo Việt Nam

Ứng dụng công nghệ viễn thám và sử dụng nguồn dữ liệu ảnh từ trạm thu ảnh viễn thám hiện có 
là giải pháp hữu hiệu để có được bộ thông tin dữ liệu cơ bản và có độ tin cậy cao về tài nguyên môi 
trường biển, hải đảo. Mục tiêu này trở thành hiện thực với kết quả của Dự án “Giám sát tài nguyên 
môi trường biển, hải đảo bằng công nghệ viễn thám” do Cục Viễn thám quốc gia, Bộ TN&MT chủ 
trì, phối hợp thực hiện. Đây là dự án thành phần của “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý 
tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” (Đề án 47).

Ảnh minh họa

Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia

Bản tin Viễn Thám 1 [23]
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NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

ông nghệ viễn 
thám có ưu điểm 
vượt trội so với các 

phương pháp truyền 
thống khác; là công cụ 
duy nhất có hiệu quả để 
giám sát tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 
với thông tin không gian 
rộng, đa thời gian, chính 
xác, khách quan, nhanh 
chóng; các yếu tố vật lý 
biển, kiểm kê, xác định vị 
trí, hình dáng, diện tích 
các đảo, xác định công 
trình trên các hải đảo và 
đặc biệt quan trọng đối 
với những vùng xa bờ, 
những nơi khó có điều 
kiện tiếp cận để điều     
tra bằng các phương 
pháp truyền thống như 
quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa,… Việc sử 
dụng nguồn tư liệu ảnh 
viễn thám thu được theo 
những khoảng thời      
gian khác nhau sẽ cho 
phép giám sát biến động 
tài nguyên môi trường 
biển, hải đảo theo         
thời gian.

Các nội dung và quy 
mô thực hiện bao gồm 3 
nhóm nội dung chính. 
Một là xây dựng cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý đa 
thời gian cho toàn vùng 
biển và hải đảo bằng 
công nghệ viễn thám để 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis, 
Meris, Asar tỷ lệ 
1:1.000.000 toàn vùng 
biển đa thời gian, bình 
đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đặc biệt, thành lập hệ 
thống bản đồ địa hình 
quần đảo Trường Sa và 
quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 
1:25.000, tỷ lệ 1:250.000 
các đảo nổi và bãi đá 
ngầm độ sâu đến 10m.

Hai là xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên đề về tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo bằng công 
nghệ viễn thám để xây 
dựng bộ bản đồ chuyên 
đề về lớp phủ bề mặt 

(landcover) tỷ lệ 1:50.000 
cho vùng ven biển và các 
đảo nổi. Xây dựng hệ 
thống bản đồ chuyên đề 
tỷ lệ 1:1.000.000 kèm 
theo là các bộ số liệu về 
các yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển, hải đảo cho toàn 
vùng lãnh hải Việt Nam 
gồm: Bản đồ trường 
nhiệt độ bề mặt nước 
biển; Bản đồ phân bố 
hàm lượng diệp lục nước 
biển (chlorophyll); Bản 
đồ xác định hàm lượng 
muối bề mặt biển.

Ba là xây dựng hệ 
thống giám sát đa thời 
gian tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 

Việt Nam trên nền công 
nghệ viễn thám và địa tin 
học để xây dựng nội 
dung cho hệ thống giám 
sát đa thời gian tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo; Xây dựng cơ 
sở dữ liệu hệ thống 
thông tin địa lý và 
chuyên đề tài nguyên 
môi trường biển.

Với nỗ lực của cán bộ 
quản lý và chuyên gia 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã cho kết quả hoàn 
toàn đáp ứng được 
những mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra. Nổi bật nhất là 
thiết lập được cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý ảnh 
viễn thám đa thời gian 

cho toàn vùng biển và 
hải đảo Việt Nam: Thành 
lập được bộ bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1:25.000 và 
1:250.000 bằng tư liệu 
ảnh viễn thám cho 2 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Thiết lập được 
cơ sở dữ liệu chuyên đề 
về một số yếu tố môi 
trường vật lý, hóa học và 
sinh vật vùng biển theo 
những khoảng thời gian 
trong năm (4 mùa/năm), 
các yếu tố lớp phủ bề 
mặt vùng ven biển và hải 
đảo Việt Nam và mở ra 
triển vọng to lớn trong 
việc tăng cường năng lực 
cho việc áp dụng công 
nghệ viễn thám phục vụ 
điều tra cơ bản và giám 
sát tài nguyên – môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam thời gian tới.

Dự án xác định được 
khối lượng sản phẩm 
chuyên ngành lớn mang 
đậm tính khoa học, kỹ 
thuật cao như: Bình đồ 
ảnh viễn thám Spot5 độ 
phân giải 2,5m tỷ lệ 
1/25.000 với 260 mảnh; 
Bình đồ ảnh Modis, 
Meris, EnvisatAsar tỷ lệ 
1:1.000.000 với 432 
mảnh; Bình đồ ảnh viễn 
thám Spot 5, Spot 4 tỷ lệ 
1:50.000 với 185 mảnh; 
Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:25.000 vùng quần đảo 
Trường Sa, quần đảo 
Hoàng Sa với 260 mảnh; 
20 mảnh bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1:250.000 vùng 
quần đảo Trường Sa, 
quần đảo Hoàng Sa; 185 
mảnh mảnh thuộc bộ 
bản đồ chuyên đề về lớp 
phủ bề mặt (landcover) 
tỷ lệ 1:50.000 cho vùng 

ven biển và các đảo gần 
bờ; Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
Trường nhiệt độ bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Bộ bản đồ 
kèm các số liệu theo 4 
mùa/năm về Phân bố 
hàm lượng diệp lục 
(Chlorophyl) nước biển 
vùng biển Việt Nam: 144 
mảnh tỷ lệ 1:1.000.000; 
Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
hàm lượng muối bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Hệ thống 
giám sát đa thời gian tài 
nguyên – môi trường 
biển và hải đảo Việt Nam 
bao gồm Cơ sở dữ liệu 
toàn bộ hệ thống thông 
tin địa lý vùng 2 quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
(bản đồ địa hình và bản 
đồ biển), hệ thống bình 
đồ ảnh viễn thám đa thời 
gian vùng biển và ven 
biển Việt Nam, hệ thống 
bản đồ lớp phủ bề mặt 
ven biển và các đảo gần 
bờ, các loại bản đồ, bộ số 
liệu chuyên đề về các 
yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển theo 4 mùa/năm 
của dự án ở dạng mở, có 
thể cập nhật thường 
xuyên hoặc theo chu kỳ.

Việc áp dụng công 
nghệ viễn thám trong 
điều tra, giám sát tài 
nguyên môi trường biển, 
hải đảo là hoàn toàn khả 
thi và khoa học. Đồng 
thời, khẳng định hiệu 
quả đầu tư của trạm thu 
ảnh viễn thám quốc gia 
được đầu tư do Cục Viễn 

thám quốc gia quản lý 
vận hành; góp phần tăng 
cường an ninh quốc 
phòng, bảo đảm chủ 
quyền vùng lãnh hải 
quốc gia. Các nội dung 
thực hiện của dự án đã 
khai thác tối ưu nguồn tư 
liệu ảnh viễn thám thu 
được tại Trạm thu ảnh đã 
được Chính phủ đầu tư, 
góp phần thực hiện 
thắng lợi “Chiến lược 
nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ vũ trụ đến 
năm 2020” của Thủ 
tướng Chính phủ và 
nâng cao hiệu quả của 
“Dự án xây dựng hệ 
thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và 
môi trường tại Việt Nam”.

Qua đây cũng là dịp 
tiếp tục khẳng định sự 
trưởng thành cao của đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
chuyên gia kỹ thuật của 
lĩnh vực viễn thám; cập 
nhật thêm được những 
kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến, kinh nghiệm trong 
xử lý, phân tích ảnh, chiết 
xuất thông tin, số liệu về 
các yếu tố vật lý, hóa học, 
sinh vật và môi          
trường biển.

Để nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên và môi 
trường biển, Bộ TN&MT 
đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền cần tiến hành tổ 
chức, quản lý, vận hành 
hệ thống giám sát đa 
thời gian tài nguyên môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam nhằm phát huy vai 
trò của cộng nghệ viễn 
thám trong cập nhật 
định kỳ hằng năm đối với 
công tác điều tra thông 

tin cơ bản về tài nguyên 
môi trường biển như: các 
yếu tố vật lý, sinh học 
biển, xác định vị trí, hình 
dáng, diện tích các hải 
đảo, xác định công trình 
trên các hải đảo, v.v… 
phục vụ cho công tác 
quy hoạch phát triển 
kinh tế biển, khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên 
biển, bảo vệ môi trường 
biển và phòng chống 
thiên tai. Đồng thời góp 
phần tăng cường an 
ninh quốc phòng, bảo 
đảm chủ quyền vùng 
lãnh hải quốc gia. Đồng 
thời, tiếp tục xây dựng 
các nhiệm vụ, dự án 
trong giai đoạn tiếp 
theo, cần ưu tiên các nội 
dung về: Cập nhật các dữ 
liệu sản phẩm ở mức độ 
chi tiết cao hơn cho các 
loại bản đồ tỉ lệ lớn 
1/5.000 và 1/10.000 trên 
các đảo trọng điểm; 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis 
tỷ lệ 1:1.000.000 toàn 
vùng biển đa thời gian; 
bình đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; 
Xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu chuyên đề cũng 
như bản đồ tỷ lệ 
1:1.000.000 về các yếu tố 
vật lý, hoá học, sinh vật 
và môi trường biển, hải 
đảo cho toàn vùng lãnh 
hải Việt Nam, tổ chức thu 
thập số liệu một cách 
đầy đủ, chính xác phù 
hợp với mục tiêu chung 
của Đề án tổng thể. 

phục vụ tính toán phát 
thải các bon sử dụng tư 
liệu viễn thám.

Cùng với đó, trên cơ sở 
các định hướng, phân 
tích, kết hợp nghiên cứu  
các chức năng và cơ chế 
tính toán của phần mềm 
tính toán phát thải khí 
nhà kính ALU, nhóm 
nghiên cứu đã đề xuất và 
hoàn thiện được Quy 
trình ứng dụng công 
nghệ viễn thám xây 
dựng dữ liệu phục vụ 
tính toán phát thải khí 
các bon sau quá trình 
thực nghiệm sử dụng 

nhiều loại dữ liệu ảnh 
viễn thám với độ phân 
giải khác nhau.

Đánh giá về kết quả 
của đề tài, ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám viễn thám 
khẳng định tính hữu 
dụng của phương pháp 
tính toán phát thải khí 
các-bon sử dụng tư liệu 
viễn thám với sự minh 
bạch, đa thời gian, cập 
nhật thông tin.  Đây 
cũng là cơ sở khoa học 
quan trọng góp phần 
đưa ra các định hướng về 
phương pháp tính toán 

phát thải các-bon sử 
dụng công nghệ viễn 
thám trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề tài 
cũng góp phần nâng cao 
năng lực các cán bộ      
của Cục Viễn thám quốc 
gia, với việc tích lũy    
thêm kinh nghiệm,      
kiến thức đồng thời nắm 
bắt xu hướng mới trong 
kỹ thuật xử lý ảnh                
viễn thám.

Ông Hà Quang Anh, 
Giám đốc Trung tâm Bảo 
vệ tầng ô-dôn và phát 
triển kinh tế các-bon 
thấp cho rằng, sản phẩm 

của đề tài là công cụ mới 
cho công tác kiểm soát 
phát thải khí nhà kính tự 
nhiên bằng ứng dụng 
công nghệ số, đây là cải 
tiến trong công nghệ sẽ 
mang lại hiệu quả về 
kinh tế cao, tiết kiệm chi 
phí, rút ngắn thời gian và 
sức lực của người lao 
động. Cùng với đó, đề tài 
tạo ra những bước tiến 
lớn về công nghệ, nâng 
tầm với các nước khác 
trên thế giới trong lĩnh 
vực hoạt biến đổi             
khí hậu.

ĩnh vực năng lượng, 
nông nghiệp, sử 
dụng đất, thay đổi 

sử dụng đất và lâm 
nghiệp (LULUCF) là một 
trong năm lĩnh vực phát 
thải phải được kiểm kê 
để phục vụ các Thông 
báo quốc gia cho Công 
ước khung của Liên Hiệp 
Quốc về Biến đổi khí hậu 
(UNFCCC) và được kỳ 
vọng là căn cứ để giảm 
phát thải cho việc thực 
hiện Đóng góp quốc gia 
tự quyết định (INDC) của 
Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong những lần kiểm kê 
trước đây, các số liệu này 
chưa mang tính liên tục, 
chưa có tính minh bạch 
dẫn đến độ tin cậy và 
tính chính xác của các 
kết quả kiểm kê             
chưa cao.

Mặt khác, theo khuyến 
cáo của UNFCCC, các 
quốc gia nên sử dụng 
công nghệ viễn thám để 
xây dựng bộ dữ liệu hiện 
trạng sử dụng đất, lớp 
phủ bề mặt, bản đồ địa lý 
theo vùng sinh thái và 
bản đồ thổ nhưỡng để 
trích xuất số liệu cập 
nhật phục vụ cho kiểm 
kê khí nhà kính. Nhưng 
đến nay quy trình tính 
toán phát thải các - bon 
sử dụng đầu vào là tư 
liệu viễn thám cũng như 
những tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho bộ dữ liệu 
LULUCF theo hướng dẫn 
của IPCC phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam 
vẫn chưa  được xây dựng.

Từ những nhu cầu 
thực tiễn, nhóm tác giả 
của Cục Viễn thám quốc 
gia đã nghiên cứu và đề 
xuất các giải pháp triển 
khai thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học: 
"Nghiên cứu tính toán 
hàm lượng phát thải các 
bon sử dụng tư liệu viễn 
thám phục vụ việc kiểm 
kê khí nhà kính. Thực 
nghiệm ảnh VNREDSat-1 
và các nguồn ảnh hiện 
có tại Việt Nam". Đây là 
nghiên cứu đầu tiên tại 
Việt Nam về tính toán 
phát thải các bon sử 
dụng công nghệ viễn 

thám và GIS kết hợp 
phần mềm tính toán 
phát thải, là cơ sở quan 
trọng để xây dựng quy 
trình công nghệ tính 
toán hàm lượng phát 
thải các bon tiêu chuẩn 
của Ủy ban liên Chính 
phủ về biến đổi khí hậu 
phục vụ kiểm kê khí     
nhà kính.

Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu sử dụng một 
số loại ảnh hiện có tại Việt 
Nam để thử nghiệm tính 
toán phát thải cho vùng 
Tây Nguyên với các loại tỷ 
lệ tương ứng đi kèm các 
đặc trưng theo tỉnh, theo 
vùng. Trên cơ sở đó có thể 
đưa ra quy định dữ liệu 
đầu vào, quy trình và thực 
nghiệm phù hợp tính 
toán phát thải các - bon.  

Theo ông Lê Quốc 
Hưng, Phó Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Chủ nhiệm đề tài, sau khi 
triển khai nghiên cứu, đề 
tài đã đưa ra tổng quan 
về phát thải KNK và các 
văn bản quy định kiểm 
kê KNK phục vụ định 
hướng nghiên cứu; 
nghiên cứu được cơ sở 
khoa học của công nghệ 
viễn thám trong việc xây 
dựng dữ liệu tính toán 
phát thải các bon; phân 
tích làm sáng tỏ hệ 
thống phân loại lớp phủ 
mặt đất bằng dữ liệu ảnh 
viễn thám, đánh giá khả 
năng phù hợp cho tính 
toán phát thải các bon. 
Đồng thời đề xuất, xây 
dựng các quy định kỹ 
thuật của bộ dữ liệu 
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ông nghệ viễn 
thám có ưu điểm 
vượt trội so với các 

phương pháp truyền 
thống khác; là công cụ 
duy nhất có hiệu quả để 
giám sát tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 
với thông tin không gian 
rộng, đa thời gian, chính 
xác, khách quan, nhanh 
chóng; các yếu tố vật lý 
biển, kiểm kê, xác định vị 
trí, hình dáng, diện tích 
các đảo, xác định công 
trình trên các hải đảo và 
đặc biệt quan trọng đối 
với những vùng xa bờ, 
những nơi khó có điều 
kiện tiếp cận để điều     
tra bằng các phương 
pháp truyền thống như 
quần đảo Hoàng Sa, 
Trường Sa,… Việc sử 
dụng nguồn tư liệu ảnh 
viễn thám thu được theo 
những khoảng thời      
gian khác nhau sẽ cho 
phép giám sát biến động 
tài nguyên môi trường 
biển, hải đảo theo         
thời gian.

Các nội dung và quy 
mô thực hiện bao gồm 3 
nhóm nội dung chính. 
Một là xây dựng cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý đa 
thời gian cho toàn vùng 
biển và hải đảo bằng 
công nghệ viễn thám để 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis, 
Meris, Asar tỷ lệ 
1:1.000.000 toàn vùng 
biển đa thời gian, bình 
đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa. 
Đặc biệt, thành lập hệ 
thống bản đồ địa hình 
quần đảo Trường Sa và 
quần đảo Hoàng Sa tỷ lệ 
1:25.000, tỷ lệ 1:250.000 
các đảo nổi và bãi đá 
ngầm độ sâu đến 10m.

Hai là xây dựng cơ sở 
dữ liệu chuyên đề về tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo bằng công 
nghệ viễn thám để xây 
dựng bộ bản đồ chuyên 
đề về lớp phủ bề mặt 

(landcover) tỷ lệ 1:50.000 
cho vùng ven biển và các 
đảo nổi. Xây dựng hệ 
thống bản đồ chuyên đề 
tỷ lệ 1:1.000.000 kèm 
theo là các bộ số liệu về 
các yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển, hải đảo cho toàn 
vùng lãnh hải Việt Nam 
gồm: Bản đồ trường 
nhiệt độ bề mặt nước 
biển; Bản đồ phân bố 
hàm lượng diệp lục nước 
biển (chlorophyll); Bản 
đồ xác định hàm lượng 
muối bề mặt biển.

Ba là xây dựng hệ 
thống giám sát đa thời 
gian tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo 

Việt Nam trên nền công 
nghệ viễn thám và địa tin 
học để xây dựng nội 
dung cho hệ thống giám 
sát đa thời gian tài 
nguyên môi trường biển 
và hải đảo; Xây dựng cơ 
sở dữ liệu hệ thống 
thông tin địa lý và 
chuyên đề tài nguyên 
môi trường biển.

Với nỗ lực của cán bộ 
quản lý và chuyên gia 
Cục Viễn thám quốc gia 
đã cho kết quả hoàn 
toàn đáp ứng được 
những mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra. Nổi bật nhất là 
thiết lập được cơ sở dữ 
liệu thông tin địa lý ảnh 
viễn thám đa thời gian 

cho toàn vùng biển và 
hải đảo Việt Nam: Thành 
lập được bộ bản đồ địa 
hình tỷ lệ 1:25.000 và 
1:250.000 bằng tư liệu 
ảnh viễn thám cho 2 
quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa. Thiết lập được 
cơ sở dữ liệu chuyên đề 
về một số yếu tố môi 
trường vật lý, hóa học và 
sinh vật vùng biển theo 
những khoảng thời gian 
trong năm (4 mùa/năm), 
các yếu tố lớp phủ bề 
mặt vùng ven biển và hải 
đảo Việt Nam và mở ra 
triển vọng to lớn trong 
việc tăng cường năng lực 
cho việc áp dụng công 
nghệ viễn thám phục vụ 
điều tra cơ bản và giám 
sát tài nguyên – môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam thời gian tới.

Dự án xác định được 
khối lượng sản phẩm 
chuyên ngành lớn mang 
đậm tính khoa học, kỹ 
thuật cao như: Bình đồ 
ảnh viễn thám Spot5 độ 
phân giải 2,5m tỷ lệ 
1/25.000 với 260 mảnh; 
Bình đồ ảnh Modis, 
Meris, EnvisatAsar tỷ lệ 
1:1.000.000 với 432 
mảnh; Bình đồ ảnh viễn 
thám Spot 5, Spot 4 tỷ lệ 
1:50.000 với 185 mảnh; 
Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1:25.000 vùng quần đảo 
Trường Sa, quần đảo 
Hoàng Sa với 260 mảnh; 
20 mảnh bản đồ địa hình 
tỷ lệ 1:250.000 vùng 
quần đảo Trường Sa, 
quần đảo Hoàng Sa; 185 
mảnh mảnh thuộc bộ 
bản đồ chuyên đề về lớp 
phủ bề mặt (landcover) 
tỷ lệ 1:50.000 cho vùng 

ven biển và các đảo gần 
bờ; Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
Trường nhiệt độ bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Bộ bản đồ 
kèm các số liệu theo 4 
mùa/năm về Phân bố 
hàm lượng diệp lục 
(Chlorophyl) nước biển 
vùng biển Việt Nam: 144 
mảnh tỷ lệ 1:1.000.000; 
Bộ bản đồ kèm các số 
liệu theo 4 mùa/năm về 
hàm lượng muối bề mặt 
nước biển vùng biển Việt 
Nam: 144 mảnh tỷ lệ 
1:1.000.000; Hệ thống 
giám sát đa thời gian tài 
nguyên – môi trường 
biển và hải đảo Việt Nam 
bao gồm Cơ sở dữ liệu 
toàn bộ hệ thống thông 
tin địa lý vùng 2 quần 
đảo Trường Sa, Hoàng Sa 
(bản đồ địa hình và bản 
đồ biển), hệ thống bình 
đồ ảnh viễn thám đa thời 
gian vùng biển và ven 
biển Việt Nam, hệ thống 
bản đồ lớp phủ bề mặt 
ven biển và các đảo gần 
bờ, các loại bản đồ, bộ số 
liệu chuyên đề về các 
yếu tố vật lý, hoá học, 
sinh vật và môi trường 
biển theo 4 mùa/năm 
của dự án ở dạng mở, có 
thể cập nhật thường 
xuyên hoặc theo chu kỳ.

Việc áp dụng công 
nghệ viễn thám trong 
điều tra, giám sát tài 
nguyên môi trường biển, 
hải đảo là hoàn toàn khả 
thi và khoa học. Đồng 
thời, khẳng định hiệu 
quả đầu tư của trạm thu 
ảnh viễn thám quốc gia 
được đầu tư do Cục Viễn 

thám quốc gia quản lý 
vận hành; góp phần tăng 
cường an ninh quốc 
phòng, bảo đảm chủ 
quyền vùng lãnh hải 
quốc gia. Các nội dung 
thực hiện của dự án đã 
khai thác tối ưu nguồn tư 
liệu ảnh viễn thám thu 
được tại Trạm thu ảnh đã 
được Chính phủ đầu tư, 
góp phần thực hiện 
thắng lợi “Chiến lược 
nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ vũ trụ đến 
năm 2020” của Thủ 
tướng Chính phủ và 
nâng cao hiệu quả của 
“Dự án xây dựng hệ 
thống giám sát tài 
nguyên thiên nhiên và 
môi trường tại Việt Nam”.

Qua đây cũng là dịp 
tiếp tục khẳng định sự 
trưởng thành cao của đội 
ngũ cán bộ quản lý, 
chuyên gia kỹ thuật của 
lĩnh vực viễn thám; cập 
nhật thêm được những 
kỹ thuật, công nghệ tiên 
tiến, kinh nghiệm trong 
xử lý, phân tích ảnh, chiết 
xuất thông tin, số liệu về 
các yếu tố vật lý, hóa học, 
sinh vật và môi          
trường biển.

Để nâng cao hiệu quả 
quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên và môi 
trường biển, Bộ TN&MT 
đề xuất cơ quan có thẩm 
quyền cần tiến hành tổ 
chức, quản lý, vận hành 
hệ thống giám sát đa 
thời gian tài nguyên môi 
trường biển, hải đảo Việt 
Nam nhằm phát huy vai 
trò của cộng nghệ viễn 
thám trong cập nhật 
định kỳ hằng năm đối với 
công tác điều tra thông 

tin cơ bản về tài nguyên 
môi trường biển như: các 
yếu tố vật lý, sinh học 
biển, xác định vị trí, hình 
dáng, diện tích các hải 
đảo, xác định công trình 
trên các hải đảo, v.v… 
phục vụ cho công tác 
quy hoạch phát triển 
kinh tế biển, khai thác, sử 
dụng hợp lý tài nguyên 
biển, bảo vệ môi trường 
biển và phòng chống 
thiên tai. Đồng thời góp 
phần tăng cường an 
ninh quốc phòng, bảo 
đảm chủ quyền vùng 
lãnh hải quốc gia. Đồng 
thời, tiếp tục xây dựng 
các nhiệm vụ, dự án 
trong giai đoạn tiếp 
theo, cần ưu tiên các nội 
dung về: Cập nhật các dữ 
liệu sản phẩm ở mức độ 
chi tiết cao hơn cho các 
loại bản đồ tỉ lệ lớn 
1/5.000 và 1/10.000 trên 
các đảo trọng điểm; 
thành lập hệ thống bình 
đồ ảnh số vệ tinh Modis 
tỷ lệ 1:1.000.000 toàn 
vùng biển đa thời gian; 
bình đồ ảnh Spot tỷ lệ 
1:50.000 ven biển và tỷ lệ 
1:25.000 các đảo và bãi 
đá ngầm thuộc quần đảo 
Hoàng Sa và Trường Sa; 
Xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu chuyên đề cũng 
như bản đồ tỷ lệ 
1:1.000.000 về các yếu tố 
vật lý, hoá học, sinh vật 
và môi trường biển, hải 
đảo cho toàn vùng lãnh 
hải Việt Nam, tổ chức thu 
thập số liệu một cách 
đầy đủ, chính xác phù 
hợp với mục tiêu chung 
của Đề án tổng thể. 

phục vụ tính toán phát 
thải các bon sử dụng tư 
liệu viễn thám.

Cùng với đó, trên cơ sở 
các định hướng, phân 
tích, kết hợp nghiên cứu  
các chức năng và cơ chế 
tính toán của phần mềm 
tính toán phát thải khí 
nhà kính ALU, nhóm 
nghiên cứu đã đề xuất và 
hoàn thiện được Quy 
trình ứng dụng công 
nghệ viễn thám xây 
dựng dữ liệu phục vụ 
tính toán phát thải khí 
các bon sau quá trình 
thực nghiệm sử dụng 

nhiều loại dữ liệu ảnh 
viễn thám với độ phân 
giải khác nhau.

Đánh giá về kết quả 
của đề tài, ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám viễn thám 
khẳng định tính hữu 
dụng của phương pháp 
tính toán phát thải khí 
các-bon sử dụng tư liệu 
viễn thám với sự minh 
bạch, đa thời gian, cập 
nhật thông tin.  Đây 
cũng là cơ sở khoa học 
quan trọng góp phần 
đưa ra các định hướng về 
phương pháp tính toán 

phát thải các-bon sử 
dụng công nghệ viễn 
thám trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề tài 
cũng góp phần nâng cao 
năng lực các cán bộ      
của Cục Viễn thám quốc 
gia, với việc tích lũy    
thêm kinh nghiệm,      
kiến thức đồng thời nắm 
bắt xu hướng mới trong 
kỹ thuật xử lý ảnh                
viễn thám.

Ông Hà Quang Anh, 
Giám đốc Trung tâm Bảo 
vệ tầng ô-dôn và phát 
triển kinh tế các-bon 
thấp cho rằng, sản phẩm 

của đề tài là công cụ mới 
cho công tác kiểm soát 
phát thải khí nhà kính tự 
nhiên bằng ứng dụng 
công nghệ số, đây là cải 
tiến trong công nghệ sẽ 
mang lại hiệu quả về 
kinh tế cao, tiết kiệm chi 
phí, rút ngắn thời gian và 
sức lực của người lao 
động. Cùng với đó, đề tài 
tạo ra những bước tiến 
lớn về công nghệ, nâng 
tầm với các nước khác 
trên thế giới trong lĩnh 
vực hoạt biến đổi             
khí hậu.

ĩnh vực năng lượng, 
nông nghiệp, sử 
dụng đất, thay đổi 

sử dụng đất và lâm 
nghiệp (LULUCF) là một 
trong năm lĩnh vực phát 
thải phải được kiểm kê 
để phục vụ các Thông 
báo quốc gia cho Công 
ước khung của Liên Hiệp 
Quốc về Biến đổi khí hậu 
(UNFCCC) và được kỳ 
vọng là căn cứ để giảm 
phát thải cho việc thực 
hiện Đóng góp quốc gia 
tự quyết định (INDC) của 
Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong những lần kiểm kê 
trước đây, các số liệu này 
chưa mang tính liên tục, 
chưa có tính minh bạch 
dẫn đến độ tin cậy và 
tính chính xác của các 
kết quả kiểm kê             
chưa cao.

Mặt khác, theo khuyến 
cáo của UNFCCC, các 
quốc gia nên sử dụng 
công nghệ viễn thám để 
xây dựng bộ dữ liệu hiện 
trạng sử dụng đất, lớp 
phủ bề mặt, bản đồ địa lý 
theo vùng sinh thái và 
bản đồ thổ nhưỡng để 
trích xuất số liệu cập 
nhật phục vụ cho kiểm 
kê khí nhà kính. Nhưng 
đến nay quy trình tính 
toán phát thải các - bon 
sử dụng đầu vào là tư 
liệu viễn thám cũng như 
những tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho bộ dữ liệu 
LULUCF theo hướng dẫn 
của IPCC phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam 
vẫn chưa  được xây dựng.

Từ những nhu cầu 
thực tiễn, nhóm tác giả 
của Cục Viễn thám quốc 
gia đã nghiên cứu và đề 
xuất các giải pháp triển 
khai thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học: 
"Nghiên cứu tính toán 
hàm lượng phát thải các 
bon sử dụng tư liệu viễn 
thám phục vụ việc kiểm 
kê khí nhà kính. Thực 
nghiệm ảnh VNREDSat-1 
và các nguồn ảnh hiện 
có tại Việt Nam". Đây là 
nghiên cứu đầu tiên tại 
Việt Nam về tính toán 
phát thải các bon sử 
dụng công nghệ viễn 

thám và GIS kết hợp 
phần mềm tính toán 
phát thải, là cơ sở quan 
trọng để xây dựng quy 
trình công nghệ tính 
toán hàm lượng phát 
thải các bon tiêu chuẩn 
của Ủy ban liên Chính 
phủ về biến đổi khí hậu 
phục vụ kiểm kê khí     
nhà kính.

Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu sử dụng một 
số loại ảnh hiện có tại Việt 
Nam để thử nghiệm tính 
toán phát thải cho vùng 
Tây Nguyên với các loại tỷ 
lệ tương ứng đi kèm các 
đặc trưng theo tỉnh, theo 
vùng. Trên cơ sở đó có thể 
đưa ra quy định dữ liệu 
đầu vào, quy trình và thực 
nghiệm phù hợp tính 
toán phát thải các - bon.  

Theo ông Lê Quốc 
Hưng, Phó Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Chủ nhiệm đề tài, sau khi 
triển khai nghiên cứu, đề 
tài đã đưa ra tổng quan 
về phát thải KNK và các 
văn bản quy định kiểm 
kê KNK phục vụ định 
hướng nghiên cứu; 
nghiên cứu được cơ sở 
khoa học của công nghệ 
viễn thám trong việc xây 
dựng dữ liệu tính toán 
phát thải các bon; phân 
tích làm sáng tỏ hệ 
thống phân loại lớp phủ 
mặt đất bằng dữ liệu ảnh 
viễn thám, đánh giá khả 
năng phù hợp cho tính 
toán phát thải các bon. 
Đồng thời đề xuất, xây 
dựng các quy định kỹ 
thuật của bộ dữ liệu 

Sử dụng ảnh viễn thám phục vụ tính toán phát 
thải các-bon

"Nghiên cứu tính toán hàm lượng phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ việc kiểm kê 
khí nhà kính. Thực nghiệm ảnh VNREDSat-1 và các nguồn ảnh hiện có tại Việt Nam" - Đây là nghiên 
cứu quan trọng để xây dựng quy trình công nghệ tính toán hàm lượng phát thải các bon tiêu chuẩn 
của Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu phục vụ kiểm kê khí nhà kính được các nhà nghiên 
cứu của Cục Viễn thám quốc gia thực hiện.

Minh họa một mảnh bản đồ phân vùng khí hậu, tỷ lệ 1: 250.000
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phục vụ tính toán phát 
thải các bon sử dụng tư 
liệu viễn thám.

Cùng với đó, trên cơ sở 
các định hướng, phân 
tích, kết hợp nghiên cứu  
các chức năng và cơ chế 
tính toán của phần mềm 
tính toán phát thải khí 
nhà kính ALU, nhóm 
nghiên cứu đã đề xuất và 
hoàn thiện được Quy 
trình ứng dụng công 
nghệ viễn thám xây 
dựng dữ liệu phục vụ 
tính toán phát thải khí 
các bon sau quá trình 
thực nghiệm sử dụng 

nhiều loại dữ liệu ảnh 
viễn thám với độ phân 
giải khác nhau.

Đánh giá về kết quả 
của đề tài, ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám viễn thám 
khẳng định tính hữu 
dụng của phương pháp 
tính toán phát thải khí 
các-bon sử dụng tư liệu 
viễn thám với sự minh 
bạch, đa thời gian, cập 
nhật thông tin.  Đây 
cũng là cơ sở khoa học 
quan trọng góp phần 
đưa ra các định hướng về 
phương pháp tính toán 

phát thải các-bon sử 
dụng công nghệ viễn 
thám trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề tài 
cũng góp phần nâng cao 
năng lực các cán bộ      
của Cục Viễn thám quốc 
gia, với việc tích lũy    
thêm kinh nghiệm,      
kiến thức đồng thời nắm 
bắt xu hướng mới trong 
kỹ thuật xử lý ảnh                
viễn thám.

Ông Hà Quang Anh, 
Giám đốc Trung tâm Bảo 
vệ tầng ô-dôn và phát 
triển kinh tế các-bon 
thấp cho rằng, sản phẩm 

của đề tài là công cụ mới 
cho công tác kiểm soát 
phát thải khí nhà kính tự 
nhiên bằng ứng dụng 
công nghệ số, đây là cải 
tiến trong công nghệ sẽ 
mang lại hiệu quả về 
kinh tế cao, tiết kiệm chi 
phí, rút ngắn thời gian và 
sức lực của người lao 
động. Cùng với đó, đề tài 
tạo ra những bước tiến 
lớn về công nghệ, nâng 
tầm với các nước khác 
trên thế giới trong lĩnh 
vực hoạt biến đổi             
khí hậu.

ĩnh vực năng lượng, 
nông nghiệp, sử 
dụng đất, thay đổi 

sử dụng đất và lâm 
nghiệp (LULUCF) là một 
trong năm lĩnh vực phát 
thải phải được kiểm kê 
để phục vụ các Thông 
báo quốc gia cho Công 
ước khung của Liên Hiệp 
Quốc về Biến đổi khí hậu 
(UNFCCC) và được kỳ 
vọng là căn cứ để giảm 
phát thải cho việc thực 
hiện Đóng góp quốc gia 
tự quyết định (INDC) của 
Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong những lần kiểm kê 
trước đây, các số liệu này 
chưa mang tính liên tục, 
chưa có tính minh bạch 
dẫn đến độ tin cậy và 
tính chính xác của các 
kết quả kiểm kê             
chưa cao.

Mặt khác, theo khuyến 
cáo của UNFCCC, các 
quốc gia nên sử dụng 
công nghệ viễn thám để 
xây dựng bộ dữ liệu hiện 
trạng sử dụng đất, lớp 
phủ bề mặt, bản đồ địa lý 
theo vùng sinh thái và 
bản đồ thổ nhưỡng để 
trích xuất số liệu cập 
nhật phục vụ cho kiểm 
kê khí nhà kính. Nhưng 
đến nay quy trình tính 
toán phát thải các - bon 
sử dụng đầu vào là tư 
liệu viễn thám cũng như 
những tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho bộ dữ liệu 
LULUCF theo hướng dẫn 
của IPCC phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam 
vẫn chưa  được xây dựng.

Từ những nhu cầu 
thực tiễn, nhóm tác giả 
của Cục Viễn thám quốc 
gia đã nghiên cứu và đề 
xuất các giải pháp triển 
khai thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học: 
"Nghiên cứu tính toán 
hàm lượng phát thải các 
bon sử dụng tư liệu viễn 
thám phục vụ việc kiểm 
kê khí nhà kính. Thực 
nghiệm ảnh VNREDSat-1 
và các nguồn ảnh hiện 
có tại Việt Nam". Đây là 
nghiên cứu đầu tiên tại 
Việt Nam về tính toán 
phát thải các bon sử 
dụng công nghệ viễn 

thám và GIS kết hợp 
phần mềm tính toán 
phát thải, là cơ sở quan 
trọng để xây dựng quy 
trình công nghệ tính 
toán hàm lượng phát 
thải các bon tiêu chuẩn 
của Ủy ban liên Chính 
phủ về biến đổi khí hậu 
phục vụ kiểm kê khí     
nhà kính.

Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu sử dụng một 
số loại ảnh hiện có tại Việt 
Nam để thử nghiệm tính 
toán phát thải cho vùng 
Tây Nguyên với các loại tỷ 
lệ tương ứng đi kèm các 
đặc trưng theo tỉnh, theo 
vùng. Trên cơ sở đó có thể 
đưa ra quy định dữ liệu 
đầu vào, quy trình và thực 
nghiệm phù hợp tính 
toán phát thải các - bon.  

Theo ông Lê Quốc 
Hưng, Phó Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Chủ nhiệm đề tài, sau khi 
triển khai nghiên cứu, đề 
tài đã đưa ra tổng quan 
về phát thải KNK và các 
văn bản quy định kiểm 
kê KNK phục vụ định 
hướng nghiên cứu; 
nghiên cứu được cơ sở 
khoa học của công nghệ 
viễn thám trong việc xây 
dựng dữ liệu tính toán 
phát thải các bon; phân 
tích làm sáng tỏ hệ 
thống phân loại lớp phủ 
mặt đất bằng dữ liệu ảnh 
viễn thám, đánh giá khả 
năng phù hợp cho tính 
toán phát thải các bon. 
Đồng thời đề xuất, xây 
dựng các quy định kỹ 
thuật của bộ dữ liệu 

Ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian giám sát biến 
động sử dụng đất

Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời 
gian và lựa chọn mô hình trong việc giám sát và dự báo biến động sử dụng đất dưới tác động của 
điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, thử nghiệm tại thành phố Hải Phòng”.

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN
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Nguồn: Cục Viễn thám Quốc Gia

Đây là đề tài nghiên cứu 
quan trọng nhằm cung 
cấp cơ sở khoa học, thực 

tiễn để hỗ trợ các nhà quản lý 
căn cứ đưa ra phương án quy 
hoạch sử dụng đất phù hợp 
nhằm đảm bảo nguồn sử dụng 
tài nguyên đất bền vững, thích 
ứng BĐKH.
Kết quả đề tài đã cung cấp một 
công cụ hữu hiệu, đảm bảo độ 
tin cậy đối với các nhà quản lý, 
nhà chuyên môn trong việc xác 

định các giải pháp, phương án 
xử lý thích hợp trong việc giám 
sát biến động sử dụng đất 
thông qua biến động lớp phủ 
mặt đất, đánh giá xu hướng 
biến động sử dụng đất do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và 
các yếu tố kinh tế xã hội khác, 
từ đó, đưa ra những đánh giá, 
đề xuất giải pháp cho công tác 
quy hoạch, chuyển đổi sử dụng 
đất thích hợp giúp tiết kiệm chi 
phí, đem lại hiệu quả kinh           

tế cao.
Trong khuôn khổ đề tài, nhóm 
nghiên cứu đã tập trung phân 
tích một số mô hình dự báo 
biến động sử dụng đất thông 
qua biến động lớp phủ mặt 
đất; đồng thời xác định được 
loại dữ liệu ảnh vệ tinh viễn 
thám đa thời gian và đề xuất, 
khuyến nghị lựa chọn mô hình 
phân tích trong dự báo biến 
động sử dụng đất thông qua 
biến động lớp phủ mặt đất phù 

hợp với một số điều kiện cụ thể 
ở Việt Nam.
Tiếp đó, nhóm nghiên cứu đã 
xây dựng quy trình sử dụng dữ 
liệu ảnh vệ tinh viễn thám đa 
thời gian, GIS kết hợp với mô 
hình phân tích giám sát biến 
động lớp phủ mặt đất phù hợp 
với một số điều kiện cụ thể ở 
Việt Nam. Đây là mô hình phân 
tích hiện đại cho phép đánh giá 
độ chính xác kết quả của từng 
quá trình thực hiện, xác định 
trọng số của các tham số một 
cách khách quan, khoa học và 
có khả năng cho phép thiết lập 
bản đồ dự báo biến động đảm 
bảo độ chính xác cao. 



NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

phục vụ tính toán phát 
thải các bon sử dụng tư 
liệu viễn thám.

Cùng với đó, trên cơ sở 
các định hướng, phân 
tích, kết hợp nghiên cứu  
các chức năng và cơ chế 
tính toán của phần mềm 
tính toán phát thải khí 
nhà kính ALU, nhóm 
nghiên cứu đã đề xuất và 
hoàn thiện được Quy 
trình ứng dụng công 
nghệ viễn thám xây 
dựng dữ liệu phục vụ 
tính toán phát thải khí 
các bon sau quá trình 
thực nghiệm sử dụng 

nhiều loại dữ liệu ảnh 
viễn thám với độ phân 
giải khác nhau.

Đánh giá về kết quả 
của đề tài, ông Nguyễn 
Quốc Khánh, Cục trưởng 
Cục Viễn thám viễn thám 
khẳng định tính hữu 
dụng của phương pháp 
tính toán phát thải khí 
các-bon sử dụng tư liệu 
viễn thám với sự minh 
bạch, đa thời gian, cập 
nhật thông tin.  Đây 
cũng là cơ sở khoa học 
quan trọng góp phần 
đưa ra các định hướng về 
phương pháp tính toán 

phát thải các-bon sử 
dụng công nghệ viễn 
thám trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề tài 
cũng góp phần nâng cao 
năng lực các cán bộ      
của Cục Viễn thám quốc 
gia, với việc tích lũy    
thêm kinh nghiệm,      
kiến thức đồng thời nắm 
bắt xu hướng mới trong 
kỹ thuật xử lý ảnh                
viễn thám.

Ông Hà Quang Anh, 
Giám đốc Trung tâm Bảo 
vệ tầng ô-dôn và phát 
triển kinh tế các-bon 
thấp cho rằng, sản phẩm 

của đề tài là công cụ mới 
cho công tác kiểm soát 
phát thải khí nhà kính tự 
nhiên bằng ứng dụng 
công nghệ số, đây là cải 
tiến trong công nghệ sẽ 
mang lại hiệu quả về 
kinh tế cao, tiết kiệm chi 
phí, rút ngắn thời gian và 
sức lực của người lao 
động. Cùng với đó, đề tài 
tạo ra những bước tiến 
lớn về công nghệ, nâng 
tầm với các nước khác 
trên thế giới trong lĩnh 
vực hoạt biến đổi             
khí hậu.

hép đo ảnh SfM là 
một kỹ thuật xử lý 
hình ảnh cho phép 

tái tạo các mô hình 3D 
chính xác từ các bức ảnh 
liên tiếp chồng lên nhau 
được chụp từ máy ảnh ở 
nhiều góc độ khác nhau 
có hoặc không có điểm 
điều khiển mặt đất 
(GCP). Các mô hình này 

không chỉ hấp dẫn mà 
còn chứa thông tin 
không gian, chất lượng 
và độ chính xác của 
chúng phụ thuộc vào cả 
phương pháp thu nhận 
và quy trình xử lý.

Độ chính xác của mô 
hình lấy từ SfM có thể 
được đánh giá bằng cách 
so sánh nó với mô hình 

tham chiếu hoặc bằng 
cách đo độ lệch của các 
điểm kiểm soát được xác 
định trên mô hình. Các 
phép đo được thực hiện 
bằng các phương pháp 
khảo sát địa hình cổ điển 
và các dụng cụ khảo sát 
có độ chính xác cao hơn. 
Để đánh giá về khả năng 
ứng dụng, kỹ thuật xác 

thực điểm - điểm dựa 
trên động học (RTK) theo 
thời gian thực dựa trên 
hai bộ GCP được chọn 
ngẫu nhiên đã được sử 
dụng để đánh giá độ 
chính xác hình học của 
công nghệ SfM để lập 
bản đồ địa hình 3D trên 
một khu vực nhỏ.

Tổng cộng có 15 mục 
tiêu (GCP) được phân bổ 
và điều phối đồng đều 
trong khu vực nghiên 
cứu ở Glasgow, Vương 
quốc Anh (Hình 1) sử 
dụng Hệ thống Vệ tinh 
Điều hướng Toàn cầu 
RTK của mạng Leica 
(GNSS). Việc điều phối 

các mục tiêu được liên 
kết với Trạm Tham chiếu 
Hoạt động Liên tục GLAS 
(CORS) thông qua Smart-
net. Thông thường, các 
giải pháp RTK tại Vương 
quốc Anh cung cấp kết 
quả tức thời đạt được độ 
chính xác bình phương 
trung bình khoảng 

10-20mm ở tọa độ 
phẳng (XY) và 20-40mm 
ở độ cao (Z), đây là độ 
chính xác tương đối cao. 
Độ chính xác tọa độ 
phẳng thu được từ khảo 
sát GNSS RTK của các 
mục tiêu nằm trong 
khoảng từ 5,1mm đến 
11,3mm trong khi độ 

chính xác độ cao dao 
động từ 9,2mm đến 
18,4mm. Kết quả này cho 
thấy rõ ràng mức độ 
chính xác cao và chất 
lượng dữ liệu tốt. Do đó, 
đây được coi là giải pháp 
phù hợp với mục đích 
làm dữ liệu tham khảo.

ĩnh vực năng lượng, 
nông nghiệp, sử 
dụng đất, thay đổi 

sử dụng đất và lâm 
nghiệp (LULUCF) là một 
trong năm lĩnh vực phát 
thải phải được kiểm kê 
để phục vụ các Thông 
báo quốc gia cho Công 
ước khung của Liên Hiệp 
Quốc về Biến đổi khí hậu 
(UNFCCC) và được kỳ 
vọng là căn cứ để giảm 
phát thải cho việc thực 
hiện Đóng góp quốc gia 
tự quyết định (INDC) của 
Việt Nam. Tuy nhiên, 
trong những lần kiểm kê 
trước đây, các số liệu này 
chưa mang tính liên tục, 
chưa có tính minh bạch 
dẫn đến độ tin cậy và 
tính chính xác của các 
kết quả kiểm kê             
chưa cao.

Mặt khác, theo khuyến 
cáo của UNFCCC, các 
quốc gia nên sử dụng 
công nghệ viễn thám để 
xây dựng bộ dữ liệu hiện 
trạng sử dụng đất, lớp 
phủ bề mặt, bản đồ địa lý 
theo vùng sinh thái và 
bản đồ thổ nhưỡng để 
trích xuất số liệu cập 
nhật phục vụ cho kiểm 
kê khí nhà kính. Nhưng 
đến nay quy trình tính 
toán phát thải các - bon 
sử dụng đầu vào là tư 
liệu viễn thám cũng như 
những tiêu chuẩn kỹ 

thuật cho bộ dữ liệu 
LULUCF theo hướng dẫn 
của IPCC phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam 
vẫn chưa  được xây dựng.

Từ những nhu cầu 
thực tiễn, nhóm tác giả 
của Cục Viễn thám quốc 
gia đã nghiên cứu và đề 
xuất các giải pháp triển 
khai thực hiện đề tài 
nghiên cứu khoa học: 
"Nghiên cứu tính toán 
hàm lượng phát thải các 
bon sử dụng tư liệu viễn 
thám phục vụ việc kiểm 
kê khí nhà kính. Thực 
nghiệm ảnh VNREDSat-1 
và các nguồn ảnh hiện 
có tại Việt Nam". Đây là 
nghiên cứu đầu tiên tại 
Việt Nam về tính toán 
phát thải các bon sử 
dụng công nghệ viễn 

thám và GIS kết hợp 
phần mềm tính toán 
phát thải, là cơ sở quan 
trọng để xây dựng quy 
trình công nghệ tính 
toán hàm lượng phát 
thải các bon tiêu chuẩn 
của Ủy ban liên Chính 
phủ về biến đổi khí hậu 
phục vụ kiểm kê khí     
nhà kính.

Đề tài đã tập trung 
nghiên cứu sử dụng một 
số loại ảnh hiện có tại Việt 
Nam để thử nghiệm tính 
toán phát thải cho vùng 
Tây Nguyên với các loại tỷ 
lệ tương ứng đi kèm các 
đặc trưng theo tỉnh, theo 
vùng. Trên cơ sở đó có thể 
đưa ra quy định dữ liệu 
đầu vào, quy trình và thực 
nghiệm phù hợp tính 
toán phát thải các - bon.  

Theo ông Lê Quốc 
Hưng, Phó Cục trưởng 
Cục Viễn thám quốc gia, 
Chủ nhiệm đề tài, sau khi 
triển khai nghiên cứu, đề 
tài đã đưa ra tổng quan 
về phát thải KNK và các 
văn bản quy định kiểm 
kê KNK phục vụ định 
hướng nghiên cứu; 
nghiên cứu được cơ sở 
khoa học của công nghệ 
viễn thám trong việc xây 
dựng dữ liệu tính toán 
phát thải các bon; phân 
tích làm sáng tỏ hệ 
thống phân loại lớp phủ 
mặt đất bằng dữ liệu ảnh 
viễn thám, đánh giá khả 
năng phù hợp cho tính 
toán phát thải các bon. 
Đồng thời đề xuất, xây 
dựng các quy định kỹ 
thuật của bộ dữ liệu 

Ảnh hàng không SfM trong thành lập bản đồ địa hình 3D
Kỹ thuật dựa trên cấu trúc từ sự chuyển động qua lại (SfM) đã được đề xuất như một giải pháp thay 
thế hợp lệ cho các phương pháp đo quang học truyền thống. Trong một dự án ở Glasgow, Vương 
quốc Anh, một kỹ thuật xác thực điểm-điểm trên định vị RTK dựa trên hai tập hợp các điểm kiểm 
soát mặt đất được chọn ngẫu nhiên đã được sử dụng để đánh giá độ chính xác hình học của công 
nghệ SfM để lập bản đồ địa hình 3D trên một khu vực nhỏ.

Khảo sát RTK GNSS

Sản phẩm các bản đồ biến động sử dụng đất một số khu vực tại Thành phố Hải Phòng
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P
ây là đề tài nghiên cứu 
quan trọng nhằm cung 
cấp cơ sở khoa học, thực 

tiễn để hỗ trợ các nhà quản lý 
căn cứ đưa ra phương án quy 
hoạch sử dụng đất phù hợp 
nhằm đảm bảo nguồn sử dụng 
tài nguyên đất bền vững, thích 
ứng BĐKH.
Kết quả đề tài đã cung cấp một 
công cụ hữu hiệu, đảm bảo độ 
tin cậy đối với các nhà quản lý, 
nhà chuyên môn trong việc xác 

định các giải pháp, phương án 
xử lý thích hợp trong việc giám 
sát biến động sử dụng đất 
thông qua biến động lớp phủ 
mặt đất, đánh giá xu hướng 
biến động sử dụng đất do ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu và 
các yếu tố kinh tế xã hội khác, 
từ đó, đưa ra những đánh giá, 
đề xuất giải pháp cho công tác 
quy hoạch, chuyển đổi sử dụng 
đất thích hợp giúp tiết kiệm chi 
phí, đem lại hiệu quả kinh           

tế cao.
Trong khuôn khổ đề tài, nhóm 
nghiên cứu đã tập trung phân 
tích một số mô hình dự báo 
biến động sử dụng đất thông 
qua biến động lớp phủ mặt 
đất; đồng thời xác định được 
loại dữ liệu ảnh vệ tinh viễn 
thám đa thời gian và đề xuất, 
khuyến nghị lựa chọn mô hình 
phân tích trong dự báo biến 
động sử dụng đất thông qua 
biến động lớp phủ mặt đất phù 

hợp với một số điều kiện cụ thể 
ở Việt Nam.
Tiếp đó, nhóm nghiên cứu đã 
xây dựng quy trình sử dụng dữ 
liệu ảnh vệ tinh viễn thám đa 
thời gian, GIS kết hợp với mô 
hình phân tích giám sát biến 
động lớp phủ mặt đất phù hợp 
với một số điều kiện cụ thể ở 
Việt Nam. Đây là mô hình phân 
tích hiện đại cho phép đánh giá 
độ chính xác kết quả của từng 
quá trình thực hiện, xác định 
trọng số của các tham số một 
cách khách quan, khoa học và 
có khả năng cho phép thiết lập 
bản đồ dự báo biến động đảm 
bảo độ chính xác cao. 
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Hình 1: Kế hoạch bay hiển thị các GCP (mục tiêu) và vị trí camera 
trong khu vực nghiên cứu, với đường màu xanh lá cây theo vị trí 
của các camera bắt đầu từ điểm chính.

Việc xử lý dữ liệu được 
thực hiện bằng phần 
mềm Pix4Dmapper. Quy 
trình xử lý bắt đầu với 
quá trình xử lý ban đầu 
xử lý việc căn chỉnh hình 
ảnh và tạo ra các đám 
mây điểm thưa thớt. Đối 
với dự án này, một nửa 
kích thước hình ảnh 
được chọn vì hai lý do: (i) 
để giảm thời gian xử lý 
và (ii) để giải quyết kết 
cấu thấp trong hình ảnh 
đã chụp để cải thiện kết 
quả đầu ra. 15 điểm GCP 
đã được nhập và khớp 
(tham chiếu địa lý) bằng 

menu rayCloud Editor có 
sẵn trong Pix4D. Báo cáo 
xử lý cho thấy độ chính 
xác không gian nằm 
trong giới hạn chấp nhận 
được (với RMSE trung 
bình là 27mm). Giai đoạn 
tiếp theo là xác định mật 
độ đám mây điểm. Ở đây, 
lấy mẫu lại một phần tư 
độ phân giải ban đầu 
được sử dụng dựa trên 

Xử lý dữ liệu (quy trình làm việc của SfM)

Để thu thập dữ liệu 
bằng thiết bị bay không 
người lái (UAV hoặc ‘máy 
bay không người lái’), DJI 
Phantom 3 Professional 
được trang bị tiêu cự 
20mm (tương đương 
35mm) và cảm biến 
12,76 megapixel đã được 
sử dụng. Đường bay đã 
được xác định trước trên 
phần mềm lập bản đồ 
của máy bay không 
người lái. Điểm gốc của 
máy bay không người lái 
được đặt bắt đầu từ điểm 
cơ bản 0 và các hình ảnh 
được chụp theo trình tự 
theo mô hình lưới thể 

hiện trong Hình 1 để 
đảm bảo khả năng bao 
phủ và khả năng hiển thị 
tốt. Ở độ cao bay 60m so 
với mặt đất và độ chồng 
chéo tối ưu (75% chồng 
trước và 65% chồng 
bên), hệ thống đã chụp 
được 49 hình ảnh trong 
một lần bay trên một 
khu vực có chiều dài 
153m và chiều rộng 
129m. Độ cao bay 60m 

Thu thập dữ liệu từ máy bay không người lái

được chọn để đảm bảo 
thu thập được tập dữ liệu 
có độ phân giải cao 
trong khi tránh mọi sự 
can thiệp của máy bay 
không người lái với cây 

cối xung quanh. Điều 
này cũng cho phép thu 
được ảnh tối ưu và giảm 
thiểu thời gian xử lý. Tất 
cả các hình ảnh được 

chụp đều được định vị 
địa lý và đạt được 
khoảng cách lấy mẫu 
trên mặt đất là 2,63cm.

khuyến nghị cho các dự 
án có thảm thực vật. Đối 
với mỗi hình ảnh đầu 
vào, một đám mây điểm 
cuối cùng được tự động 
lưu vào định dạng tệp 

Lidar (.las) như được 
chọn trong giai đoạn xử 
lý ban đầu, đây là một 
trong những định dạng 
phổ biến nhất để trao 
đổi các giữa các đám 
mây điểm. Cuối cùng, cả 

dữ liệu DSM và ảnh ghép 
trực giao (orthomosaic) 
được tạo ra và lưu ở định 
dạng nén không mất dữ 
liệu của GeoTi� (.tif ) để 
giúp bảo toàn chất 
lượng hình ảnh (Hình 2).

Có ba phương pháp 
đánh giá cho các điểm 
dữ liệu SfM: i) điểm tới 
điểm (dữ liệu so sánh 
giữa hai đám mây điểm), 
ii) điểm tới điểm raster 
(so sánh các điểm có 

nguồn gốc từ SfM như 
DSM với các điểm từ dữ 
liệu địa hình, ví dụ GNSS 
và máy toàn đạc, và iii) 
raster với raster (so sánh 
các điểm DSM có nguồn 
gốc từ SfM với các sản 

phẩm dữ liệu dựa trên 
raster tương đương thu 
được từ một kỹ thuật 
khảo sát khác như quét 
laser trên mặt đất). Tuy 
nhiên, việc lựa chọn 
phương pháp đánh giá 

phụ thuộc vào dữ liệu 
tham khảo có sẵn. Vì tập 
dữ liệu tham chiếu dựa 
trên tọa độ thu được từ 
RTK GNSS của đường 
chéo mục tiêu, nên một 
phương pháp xác thực 

điểm-điểm đã được chấp 
nhận. Việc xác nhận 
điểm-điểm được thực 
hiện theo hai cách; trước 
hết bằng cách sử dụng 
năm trong số các GCP 
làm điểm kiểm tra và thứ 
hai bằng cách sử dụng 

mười điểm còn lại. Điều 
này được thực hiện để 
đánh giá ảnh hưởng của 
số lượng các điểm kiểm 
tra đối với sai số bình 
phương trung bình 
(RMSE) thu được. Ở độ 
cao bay của dự án này là 

60m, RMSE dự kiến để 
xác nhận điểm - điểm là 
80mm. Kết quả thu được 
khi mười điểm kiểm tra 
được sử dụng nằm trong 
phạm vi dự kiến 
(20,93mm, 18,48mm và 
46,05mm ở các tọa độ X, 

Y và Z tương ứng). Tuy 
nhiên, khi sử dụng năm 
điểm kiểm tra, thu được 
RMSE cao hơn 
(45,90mm, 22,27mm và 
75,26mm ở các tọa độ X, 
Y và Z tương ứng).

Đánh giá độ chính xác

Hình 2: Mô hình số độ cao (DSM) và hình ảnh nắn trực giao được 
tạo ra trong khu vực nghiên cứu.

Bản tin Viễn Thám 1 [28]
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Hình 3: Tái tạo đám mây điểm 3D cho thấy các khoảng trống trong khu vực nghiên cứu.

Có ba phương pháp 
đánh giá cho các điểm 
dữ liệu SfM: i) điểm tới 
điểm (dữ liệu so sánh 
giữa hai đám mây điểm), 
ii) điểm tới điểm raster 
(so sánh các điểm có 

nguồn gốc từ SfM như 
DSM với các điểm từ dữ 
liệu địa hình, ví dụ GNSS 
và máy toàn đạc, và iii) 
raster với raster (so sánh 
các điểm DSM có nguồn 
gốc từ SfM với các sản 

phẩm dữ liệu dựa trên 
raster tương đương thu 
được từ một kỹ thuật 
khảo sát khác như quét 
laser trên mặt đất). Tuy 
nhiên, việc lựa chọn 
phương pháp đánh giá 

phụ thuộc vào dữ liệu 
tham khảo có sẵn. Vì tập 
dữ liệu tham chiếu dựa 
trên tọa độ thu được từ 
RTK GNSS của đường 
chéo mục tiêu, nên một 
phương pháp xác thực 

điểm-điểm đã được chấp 
nhận. Việc xác nhận 
điểm-điểm được thực 
hiện theo hai cách; trước 
hết bằng cách sử dụng 
năm trong số các GCP 
làm điểm kiểm tra và thứ 
hai bằng cách sử dụng 

mười điểm còn lại. Điều 
này được thực hiện để 
đánh giá ảnh hưởng của 
số lượng các điểm kiểm 
tra đối với sai số bình 
phương trung bình 
(RMSE) thu được. Ở độ 
cao bay của dự án này là 

60m, RMSE dự kiến để 
xác nhận điểm - điểm là 
80mm. Kết quả thu được 
khi mười điểm kiểm tra 
được sử dụng nằm trong 
phạm vi dự kiến 
(20,93mm, 18,48mm và 
46,05mm ở các tọa độ X, 

Y và Z tương ứng). Tuy 
nhiên, khi sử dụng năm 
điểm kiểm tra, thu được 
RMSE cao hơn 
(45,90mm, 22,27mm và 
75,26mm ở các tọa độ X, 
Y và Z tương ứng).

Mật độ đám mây điểm 
đạt được 3.386.259 điểm 
với mật độ trung bình là 
140,46 điểm trên m2. 
Đám mây điểm 3D được 
tạo ra được thể hiện 
trong Hình 3. Kết quả này 
là rất ấn tượng với mức 
độ chi tiết được hiển thị. 
Tuy nhiên, như đã thấy 

trong phần trong (A), có 
một số vùng đen 
(khoảng trống) do bóng 
đổ từ một số cây cối. 
Khoảng trống xảy ra ở 
những khu vực đó do 
không đủ điểm quan sát 
của máy ảnh. Điều này 
ngụ ý rằng có thể đạt 
được kết quả tốt hơn nếu 

một số thông số ban đầu 
như độ chồng chéo (phía 
trước và bên) và độ cao 
bay (60m) được thay đổi. 
Tuy nhiên, những thay 
đổi này cũng có thể phải 
trả giá bằng khả năng 
lưu trữ và tốc độ xử lý do 
khối lượng lớn dữ liệu sẽ 
liên quan. Tuy nhiên, 

nguyên tắc kinh tế của 
tính chính xác - tức là 
thiết lập sự cân bằng 
giữa chi phí và độ chính 
xác - được mong đợi 
trong mọi dự án. Vì vậy, 
nó cũng đã được xem xét 
trong nghiên cứu này.

đen (khoảng trống) 
trong mô hình, bắt buộc 
phải có nhiều điểm quan 
sát máy ảnh và số lượng 
GCP thích hợp được 
phân bổ đồng đều trong 
khu vực quan tâm. Nói 

chung, cần lưu ý rằng 
chất lượng của dữ liệu 
thu thập được phụ thuộc 
vào phương pháp luận 
được áp dụng và            
xem xét.

Tái tạo đám mây điểm 3D

Bài báo này đã xem xét 
ứng dụng của phép đo 
quang SfM để lập bản đồ 
địa hình 3D. Về cơ bản, 
phương pháp kiểm 
chứng điểm-điểm bằng 
cách sử dụng tọa độ dẫn 
xuất RTK GNSS đã được 
sử dụng để thể hiện độ 
chính xác có thể đạt 
được của công nghệ SfM. 
Các yếu tố liên quan như 
sự chồng chéo, độ cao 
bay và các điểm kiểm 
soát mặt đất đã được 
xem xét trong đánh giá. 
Các phép kiểm chứng 
cho thấy rằng số lượng 
điểm kiểm tra cao hơn, 
được phân bổ đều trong 
khu vực nghiên cứu, có 
thể làm tăng độ chính 
xác của mô hình. Tuy 

Kết luận

nhiên, cần phải phân tích 
thêm để đánh giá không 
chỉ ảnh hưởng của số 
lượng điểm kiểm soát mặt 
đất đến độ chính xác mà 
còn cả cấu hình của 
chúng. Để tránh các vùng 
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Hình 1: Mô tả các tòa nhà trong hiệu chỉnh hình học  truyền thống 
(trái) và hiệu chỉnh hình học thực (phải).

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Tự động hiệu chỉnh hình học thực ảnh viễn thám cho 
các khu vực đô thị lớn

Sự khác biệt giữa hiệu chỉnh hình học truyền thống và hiệu chỉnh hình học thực

Ảnh hiệu chỉnh hình 
học là một bức ảnh hoặc 
một hình ảnh được sửa 
chữa các biến dạng hình 
chiếu. Nó có một tỷ lệ xác 
định và có thể được sử 
dụng tương tự như một 
bản đồ phẳng. Các dự án 
hiệu chỉnh hình học 
nhằm mục đích cung cấp 
một bức tranh ghép trực 
quan liền mạch được tạo 
ra từ các hình ảnh đã 
được chỉnh sửa duy nhất. 
Để tạo ra một hình ảnh 
trực quan, cần có hình 
ảnh hàng không tham 
chiếu địa lý và mô hình 
bề mặt tham chiếu kỹ 
thuật số. Các hiệu chỉnh 
hình học truyền thống 
đã được sản xuất trên 
toàn thế giới trong hơn 
30 năm, là lớp dữ liệu 
không thể thiếu trong 
nhiều ứng dụng GIS. 
Trong sản xuất hiệu 
chỉnh hình học truyền 
thống, bề mặt tham 

chiếu là một mô hình địa 
hình kỹ thuật số. Do đó, 
các đối tượng phía trên 
địa hình (ví dụ: tòa nhà, 
thảm thực vật) không 
được mô tả ở vị trí ngang 
chính xác (Hình 1). Trong 
hiệu chỉnh hình học 
thực, mô hình tòa nhà kỹ 
thuật số được xem xét 
trong các khu vực được 

xây dựng, hoặc mô hình 
bề mặt kỹ thuật số bao 
gồm lớp phủ thực vật 
được sử dụng. Trong quá 
trình tạo ảnh hiệu chỉnh 
hình học thực, các thuật 
toán phải giải quyết hai 
vấn đề chính: phát hiện 
các khu vực bị che khuất 
do các đối tượng phía 
trên địa hình trong ảnh 

gốc gây ra và ngăn chặn 
ánh xạ kép trong các khu 
vực này. Để điền nội 
dung còn thiếu vào 
những chỗ khuất, độ 
chồng hình ít nhất phải 
là 50% theo cả hai chiều.

rong các dự án 
hiệu chỉnh hình 
học ảnh viễn thám 

của các khu vực đô thị 
dày đặc, các hệ thống 
hiệu chỉnh thực được ưa 
chuộng hơn so với các 
hệ thống hiệu chỉnh 
truyền thống vì chúng 
đặt các mái tòa nhà vào 
đúng vị trí nằm ngang. 
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều 
người tin rằng việc sản 
xuất một bộ hiệu chỉnh 

thực là tốn kém và đòi 
hỏi nhiều công sức. Các 
tác giả bắt đầu tìm hiểu 
xem điều đó có thật hay 
không dựa trên một 
nghiên cứu về việc đề 
xuất một mô hình hiệu 
chỉnh thực đối với          
khu vực Thành phố                 
Ljubljana, Slovenia.

Trước khi tạo ra một 
hình ảnh hiệu chỉnh hình 
học thực  cho toàn bộ đô 
thị Ljubljana, Slovenia, các 

tác giả trước tiên đã thử 
nghiệm nhiều cách tiếp 
cận khác nhau trong một 
khu vực nhỏ hơn để tìm ra 
quy trình làm việc kinh tế 
nhất. Một cách tiếp cận sử 
dụng kết hợp mô hình địa 
hình kỹ thuật số và mô 
hình vectơ tòa nhà kỹ 
thuật số và một cách tiếp 
cận khác sử dụng mô hình 
bề mặt kỹ thuật số được 
tạo tự động. Các hiệu 
chỉnh hình học thu được 

sau đó được so sánh với 
hiệu chỉnh truyền thống 
về hình thức thẩm mỹ và 
công việc thủ công cần 
thiết. Dựa trên những 
phát hiện, nhóm đã quyết 
định sử dụng một hình 
ảnh hiệu chỉnh hình học 
thực dựa trên một mô 
hình bề mặt kỹ thuật số 
được tạo tự động. Nghiên 
cứu điển hình và dự án 
cuối cùng được trình bày 
dưới đây.
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Khu vực nghiên cứu 
bao gồm một khu dân cư 
dày đặc ở trung tâm 
Ljubljana (700m x 500m) 
và một khu định cư 
ngoại ô với những ngôi 
nhà dân cư (500m x 
400m), do đó bao gồm 
hai kiểu đô thị hóa điển 
hình. Các hình ảnh từ 
trên không tham chiếu 
địa lý có khoảng cách 
mẫu mặt đất 10cm (GSD) 
và độ chồng chéo 70% / 
50%, cũng như đám mây 
điểm Lidar với mật độ 18 
điểm / m2 là dữ liệu đầu 
vào chính. Cả hai bộ dữ 

liệu đã được thu thập 
trong cùng một cuộc 
khảo sát trên không vào 
tháng 4 năm 2019. Từ 
một đám mây điểm đã 
phân loại, một mô hình 
địa hình kỹ thuật số và 
một mô hình tòa nhà kỹ 

thuật số đã được tạo ra 
(sử dụng TerraScan và 
TerraModeler của Terra-
Solid). Mô hình vectơ tòa 
nhà kỹ thuật số lần đầu 
tiên được tạo tự động, 
nhưng cần nhiều thao 
tác thủ công bổ sung để 

cải thiện mô hình do các 
tòa nhà phức tạp ở trung 
tâm thành phố cũ. Nếu 
các cạnh của mái không 
được xác định chính xác, 
thì ánh xạ kép xảy ra 
trong chỉnh hình        
(Hình 2).

Hình 3: So sánh hiệu chỉnh hình học thực, được hiển thị trong (a), 
(c) và (e), với  hiệu chỉnh hình họctruyền thống, được hiển thị 
trong (b) và (d). Các đa giác màu đen trong (a) xác định các vùng 
ẩn trong chỉnh hình truyền thống. Ba cây cầu ở trung tâm của 
Ljubljana có thể nhìn thấy ở góc trên bên trái của (a).

Hình 4: So sánh trực quan các hiệu chỉnh hình học thực: (a) và (c) được tạo ra từ mô hình tòa nhà được vector hóa, trong khi (b) và (d) 
được tạo ra từ mô hình bề mặt kỹ thuật số

Hình 2: Các ví dụ về ánh xạ kép trong hiệu chỉnh hình học thực do kết quả của các cạnh mái được 
xác định không chính xác

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Khu vực nghiên cứu và dữ liệu đầu vào

Kết quả
Một ảnh hiệu chỉnh 

hình học truyền thống 
(trong TerraPhoto) và hai 
phiên bản của một ảnh 
hiệu chỉnh hình học thực 
được tạo ra từ các hình 
ảnh trên không và một 
mô hình địa hình kỹ 
thuật số. Trong phiên 
bản đầu tiên, sự kết hợp 
giữa mô hình địa hình kỹ 
thuật số và mô hình 
vectơ tòa nhà kỹ thuật số 
được mô tả trước đây 
(trong TerraPhoto) đã 
được sử dụng. Phiên bản 

thứ hai được sản xuất 
theo quy trình gần như 
hoàn toàn tự động trong 
phần mềm nFrames 
SURE. Một mô hình bề 
mặt kỹ thuật số ở dạng 
mạng tam giác không 
đều được tạo ra từ một 
đám mây điểm đo 
quang, được tạo ra bằng 
một thuật toán đối sánh 
hình ảnh.Hình 3 cho thấy 
rõ ràng những ưu điểm 
của hiệu chỉnh hình học 
thực so với hiệu chỉnh 
hình học truyền thống.
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Hiệu chỉnh hình học thực cho Ljubljana
Ljubljana, thành phố 

thủ đô của Slovenia, có 
khoảng 290.000 dân và 
có diện tích khoảng 
275km2. Giống như bất 
kỳ thành phố lớn nào 
chịu sự thay đổi nhanh 
chóng của quá trình đô 
thị hóa, đô thị này yêu 
cầu dữ liệu địa lý cập 
nhật cho mục đích ra 
quyết định. Ở cấp quốc 
gia ở Slovenia, hiệu 
chỉnh hình học truyền 
thống được cung cấp ba 
năm một lần với GSD 
25cm. Tuy nhiên, sản 
phẩm này không phù 
hợp với nhu cầu của 
Thành phố Ljubljana. Do 
đó, vào năm 2020, thành 
phố này đã tài trợ cho 
việc sản xuất một bức 

tranh ghép hình ảnh trực 
quan thực sự, được thực 
hiện bởi Flycom Technol-
ogies. Việc thu thập dữ 
liệu trên không được 
thực hiện vào tháng 4 
năm 2020 với hình ảnh 
chồng chéo 80% / 60% 
(và 80% / 80% ở trung 
tâm thành phố), với GSD 
5cm. Sau khi hoàn thành 
tam giác ảnh trên không 
(trong Match-AT của 
Trimble Inpho), một ảnh 
hiệu chỉnh hình học thực 
đã được tạo ra (trong 
SURE) dựa trên mô hình 
bề mặt kỹ thuật số (Hình 
6). Độ chính xác theo 
phương ngang ước tính, 
được tính toán từ các 
trạm kiểm soát trên mặt 
đất, là 0,04m theo cả hai 

hướng X và Y. Như một ví 
dụ về trực quan hóa dữ 
liệu, một lưới 3D kết xuất 
ảnh của trung tâm thành 
phố đã được tạo ra từ các 
hình ảnh nadir (Hình 7). 
Dựa trên những kết quả 

tốt đẹp này, Chính quyền 
thành phố Ljubljana đã 
quyết định tài trợ cho 
việc sản xuất hàng năm 
ảnh hiệu chỉnh hình học 
thực kể từ bây giờ.

Hình 5: Vị trí nằm ngang của cây: (a) được vectơ hóa từ đám mây điểm, (b) trong ảnh trực quan thực được tạo ra từ mô hình tòa nhà 
được vector hóa, (c) trong ảnh trực quan thực được tạo ra từ mô hình bề mặt kỹ thuật số.

Hình 6: Một phần của ảnh ghép được hiệu chỉnh hình học thực của 
trung tâm thành phố Ljubljana (vào năm 2020).

Ngoài ra, so sánh trực quan của 
cả hai phiên bản của hiệu chỉnh 
hình học thực chỉ cho thấy sự 
khác biệt nhỏ ở các cạnh mái. 
Trong phiên bản dựa trên mô 
hình bề mặt kỹ thuật số được sản 
xuất tự động, các mép mái có 
răng cưa nhẹ, đây là một thiếu sót 
không đáng kể trong chất lượng 
thẩm mỹ tổng thể tốt (Hình 4). 
Một ưu điểm của ảnh hiệu chỉnh 
hình học thực được tạo ra từ mô 
hình bề mặt kỹ thuật số là cây cối 

được mô tả ở vị trí chính xác theo 
chiều ngang (Hình 5).

Dựa trên ước tính về công việc 
thủ công cần thiết trong quá 
trình sản xuất từng loại ảnh hiệu 
chỉnh hình học, nhóm đã kết luận 
rằng cách tiếp cận sử dụng nhiều 
lao động nhất là sản xuất máy 
ảnh hiệu chỉnh hình học thực dựa 
trên sự kết hợp của mô hình địa 
hình kỹ thuật số và mô hình vectơ 
tòa nhà kỹ thuật số. Điều này đòi 
hỏi công việc thủ công gấp 

khoảng hai lần so với việc sản 
xuất một bộ hiệu chỉnh hình học 
truyền thống. Mặt khác, hiệu 
chỉnh hình học thực được sản 
xuất tự động mất khoảng 25% 
thời gian để sản xuất so với hiệu 
chỉnh hình học truyền thống. Sau 
khi xem xét tất cả các khía cạnh 
này, các tác giả quyết định áp 
dụng dây chuyền sản xuất hiệu 
chỉnh hình học thực tự động 
trong dự án hoạt động.
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Phần kết luận

Công nghệ Lidar

Sự thành công của dự 
án quy mô lớn này cho 
thấy rằng việc sản xuất 
tự động một ảnh hiệu 
chỉnh hình học thực thực 
đã hoạt động hoàn toàn 
trong cuộc sống thực. 
Kết quả là bức tranh 
ghép trực quan thực sự 
có chất lượng tốt và yêu 
cầu ít công việc thủ công 
hơn nhiều so với các 
phương pháp tiếp cận 
khác, do đó cho phép 
tiết kiệm một phần đáng 
kể chi phí cuối cùng của 
dự án. Cách tiếp cận như 
vậy đòi hỏi phần mềm 
thích hợp, máy tính 
mạnh và đầu tư vào đào 
tạo nhân viên. Những 
khoản đầu tư ban đầu 
này có thể nhanh chóng 

được thu hồi trong các 
dự án tiếp theo. Các tác 
giả muốn chỉ ra rằng một 
ảnh hiệu chỉnh hình học 
thực đòi hỏi sự chồng 
chéo của các hình ảnh 
trên không lớn hơn so 

với một hình ảnh hiệu 
chỉnh hình học truyền 
thống. Tuy nhiên, chi phí 
này chỉ chiếm một phần 
nhỏ của chi phí cuối 
cùng. Xem xét tất cả các 
khía cạnh được thảo luận 

ở đây, các tác giả kết luận 
rằng không có lý do gì để 
không tạo ra một ảnh 
hiệu chỉnh hình học thực 
theo cách gần như hoàn 
toàn tự động trong các 
khu vực đô thị.

Hình 1. UAV RiCOPTOR, được trang bị máy quét laser VUX-1LR, 
đang hoạt động gần Martinswand, một vách đá nổi bật ngay 
phía tây Innsbruck. (Nguồn: Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu 
Liên bang, Áo)

rong vài thập kỷ qua, sự tăng trưởng và phát 
triển của quang điện tử và Lidar đã rất ấn 
tượng. Chúng tôi đã trải qua những cải tiến to 

lớn về khả năng thu thập dữ liệu. Quy mô, hiệu suất 
và năng suất của các hệ thống đã thay đổi đối với 
các ngành nghề đo đạc và bản đồ. Cách thức thực 
hiện công việc và kỳ vọng của người dùng cuối 
thường xuyên thay đổi. Những cải tiến mạnh mẽ 
trong công nghệ đã dẫn đến tỷ lệ lặp lại xung (PRR) 
cao hơn và thu nhỏ. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi 
chúng ta đạt đến giới hạn của Định luật Moore. 
Thuật ngữ Lidar dùng để chỉ một hệ thống gồm 
nhiều thành phần khác nhau. Hệ thống phức tạp 
này có những điểm mạnh và hạn chế, cũng như các 
định luật vật lý. Khi chúng ta đạt loại bỏ những hạn 

Tương lai của Lidar rất quan trọng đối với tương lai 
của thế giới chúng ta
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chế trong một lĩnh vực của các hệ thống này, chúng 
ta tìm thấy những tiến bộ trong các lĩnh vực liên 
quan. Một ví dụ về điều này là vai trò của 5G trong 
việc cải thiện ước tính đưa ra ở các trung tâm đô thị.

Một ví dụ khác xảy ra với việc giải quyết sự không 
rõ ràng về phạm vi, điều này ngày càng trở nên khó 
khăn đối với các thiết bị đơn kênh. Điều này ảnh 
hưởng đến thiết kế hệ thống để phù hợp với các 
thiết bị đa kênh. Ví dụ: mỗi kênh đang hoạt động ở 
mức PRR tiêu chuẩn ngày nay, nhưng với các hướng 
nhìn riêng lẻ. Do đó, chúng ta sẽ thấy nhiều máy 
quét laser chuyên dụng hơn cho các nhiệm vụ cụ 
thể, như lập bản đồ hành lang và giám sát đường 

dây điện, có các mẫu quét độc đáo để giảm thiểu 
hiệu ứng đổ bóng.

Vai trò của việc thu nhỏ trong thiết bị điện tử 
được thể hiện rõ ràng với lớp hệ thống Lidar nhỏ 
hơn được tìm thấy trên các phương tiện bay không 
người lái (UAV hoặc ‘drones’). Thị trường đang 
chứng kiến các cảm biến được tối ưu hóa để lập bản 
đồ hành lang do các nền tảng cất cánh và hạ cánh 
thẳng đứng (VTOL) phát triển. Các hệ thống mới 
này có trọng lượng nhẹ và khả năng định hướng 
của chúng dẫn đến giảm độ che bóng của đối 
tượng. Chúng có độ chính xác đo cao và tốc độ đo 
cao, với khả năng đa mục tiêu riêng biệt. 

Dữ liệu mở
Trên thực tế, giá trị và 

tầm quan trọng của dữ 
liệu không gian địa lý mở 
hiện đang thường xuyên 
được nhìn thấy. Thị 
trường không gian địa lý 
đã phát triển trong 
những thập kỷ qua đến 
mức nó trở nên quan 
trọng đối với cách chúng 
ta nhìn nhận bản thân và 
quản lý thế giới của 
mình. Các bảng điều 
khiển theo dõi sự lây lan 
của đại dịch COVID-19 
trên toàn cầu là một ví 
dụ tuyệt vời. Dữ liệu 
miễn phí từ các hệ thống 
vệ tinh cho thấy tác 
động của việc lây lan 
vi-rút, bất kể tính xác 
thực của số liệu thống kê 
của quốc gia báo cáo, 
chẳng hạn như bằng 
cách chứng minh sự 
xanh hóa của hành tinh 
trong thời kỳ kinh tế 
ngừng hoạt động.

Trong lĩnh vực Lidar, 
chúng tôi có các ví dụ về 
lập bản đồ quốc gia 

.trong đó kết quả được 
mở miễn phí cho tất cả 
người dùng tiềm năng 
và không cần giấy phép. 
Điều này đã được sử 
dụng trong các lĩnh vực 
đáng chú ý. Nhiều thành 
phố, quận và tiểu bang 
đã sử dụng dữ liệu này 
để cải thiện việc quản lý 
các quận của họ. Các nỗ 
lực lập bản đồ quốc gia 
được nhìn thấy trên toàn 
cầu như hội đồng Euro-
Geographics là một ví dụ 
điển hình cho xu hướng 
đang gia tăng này: các 
quốc gia như Cộng hòa 
Ireland và Hà Lan đã thiết 
lập các nỗ lực lập bản đồ 
quốc gia và Thụy Sĩ đã sử 
dụng 3D trong bản đồ 
địa hình của mình.

NOAA Shoreline Data 
Explorer để theo dõi và 
giám sát bão và nước 
biển dâng là một ví dụ 
khác về dữ liệu mở phục 
vụ người dùng. Ví dụ về 
dữ liệu Lidar đo độ sâu 
này cực kỳ quan trọng để 

cứu tính mạng và tài sản. 
Tác động của các hệ 
thống đo độ sâu nhỏ 
hơn do UAV sinh ra sẽ 
làm nổi bật khả năng của 
các huyện địa phương 
trong việc giám sát các 
vùng đất ngập nước 
quan trọng và tính toán 
tải trọng nước ở các sông 
và suối để bảo vệ chúng 
ta khỏi lũ lụt tái diễn.

Ở Hoa Kỳ, ví dụ về dữ 
liệu mở của USGS là 
chương trình 3DEP. Nó 
được sử dụng trong 
nhiều lĩnh vực truyền 

thống như giao thông 
vận tải và quản lý nước. 
Tuy nhiên, một lượng lớn 
dữ liệu không gian địa lý 
là miễn phí cho tất cả 
mọi người và nó đã được 
nhiều người ở Thung 
lũng Silicon tải xuống để 
cho phép họ kiểm tra 
bản đồ và chỉnh sửa sản 
phẩm của mình. Đây là 
một tiện ích dữ liệu 
không gian địa lý lớn 
đang được sử dụng để 
hỗ trợ người tiêu dùng 
và các công ty có dữ liệu 
chính xác.

Hình 2. Ở Hoa Kỳ, ví dụ về dữ liệu mở của USGS là Chương trình độ 
cao 3D (3DEP). Hình ảnh này cho thấy mô hình 3D của Mount 
Hood, Oregon, USA.
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Trí tuệ nhân tạo (AI) / Máy học (ML)
Các tác vụ cấp thấp 

hơn từ máy học như 
phân loại độ cao các 
đám mây điểm là một số 
thành quả thấp sẽ tạo 
điều kiện tăng năng suất. 
Việc nâng cấp tiếp theo 
sẽ hứa hẹn khai thác dữ 
liệu để dự báo chính xác 
hơn, đánh giá tác động 
của các thay đổi cũng 
như sử dụng và phân bổ 
hiệu quả các nguồn lực.

Qua nhiều thập kỷ, 
ngày càng có nhiều nhu 
cầu về dữ liệu đám mây 
điểm có độ chính xác 
cao, độ nét cao và mật 
độ gia tăng với các mẫu 
điểm cách đều nhau. Đây 
là những gì mọi người 
gọi là 'độ trung thực cao'. 
Điều này cung cấp cho 
thế giới hình dung cần 
thiết để quản lý tác động 
sinh thái của việc cư trú 
trên hành tinh. Do đó, 
chúng ta thấy tầm quan 
trọng của phân tích 

không gian địa lý đối với 
việc quản lý thế giới của 
chúng ta. Người ta ước 
tính rằng chúng ta chỉ sử 
dụng có lẽ 20% đám mây 
điểm điển hình. Thông 
qua sự phát triển của AI / 
ML, cuối cùng chúng ta 
sẽ có thể sử dụng tất cả 
thông tin mà chế độ xử lý 
tín hiệu kỹ thuật số của 
Lidar cung cấp.

Tiềm năng của Lidar 
nằm ở tính chính xác và 
đầy đủ của thông tin và 
tích hợp dữ liệu cảm biến 
bổ sung có liên quan để 
cung cấp hình ảnh trung 
thực cao cần thiết. Một ví 
dụ là lập bản đồ hành 
lang. Hành lang là yếu tố 
quan trọng đối với thế 
giới của chúng ta. Những 
mối nguy hiểm nhỏ         
về địa kỹ thuật có thể tạo 
ra sự tàn phá nếu      
không được giải quyết 
kịp     thời. Điều tối quan 
trọng là phải có khả 

năng nhìn thấy các tài 
sản vật  chất một cách 
rõ ràng và chính xác. Hệ 
thống Lidar có độ trung          
thực cao với tích hợp 
cảm biến thích hợp           
sẽ trở thành tiêu chuẩn 
cung cấp khả năng 
hiển thị hình ảnh cần 
thiết của AI / ML để 
thường xuyên tìm ra 
các vấn đề và xâm    
nhập cũng như tránh 
thảm họa.

AI / ML, dữ liệu mở và 
bản thân công nghệ 
Lidar chỉ là một số yếu tố 
quan trọng liên quan 
đến tương lai của Lidar 
đối với ngành không 
gian địa lý. Chúng ta có 
thể không đoán trước 
được tương lai nhưng 
nhìn vào tất cả các công 
việc đang được thực hiện 
trong ngành, chúng ta 
có thể thấy rằng chúng 
ta đang đi đúng hướng.

Hình 3. Tiềm năng của Lidar nằm ở tính chính xác và đầy đủ của 
thông tin và tích hợp dữ liệu cảm biến bổ sung có liên quan để 
cung cấp hình ảnh trung thực cao cần thiết. Một ví dụ là lập bản 
đồ hành lang

Tìm hiểu về độ phân giải không gian
Quan điểm của nhà sản xuất

rường nhìn tức thời (IFOV) là một phép đo 
góc và xác định dấu vết mà từ đó một máy dò 
riêng lẻ, thường là một phần tử thiết bị ghép 

điện tích (CCD), thu được bức xạ. Do đó, dấu vết là 
hình chiếu của một máy dò duy nhất trên mặt đất 
thông qua hệ thống thấu kính. Các nhà sản xuất gọi 
nó là độ phân giải không gian, nhưng trường nhìn 
hình học tức thời (IGFOV) sẽ là một thuật ngữ tốt 
hơn. Máy dò đo bức xạ tích hợp từ IGFOV đến mặt 

phẳng tiêu điểm. IGFOV còn được gọi là ‘phần tử độ 
phân giải’ / pixel, mặc dù có một chút khác biệt giữa 
cả hai. Pixel (yếu tố hình ảnh) là đơn vị nhỏ nhất của 
hình ảnh kỹ thuật số được gán độ sáng và màu sắc. 
Kích thước của nó không nhất thiết phải bằng IGFOV, 
vì pixel có thể được tạo ra bằng cách lấy mẫu lại dữ 
liệu gốc. Ví dụ, một hình ảnh từ cảm biến có IGFOV là 
6,25m thu thập bốn mẫu trên khoảng cách 25m. 
Trong quá trình hậu xử lý, nó có thể được lấy mẫu lại 
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Hình 1: Một sân bay được bao quanh bởi các mục đích sử dụng 
đất khác nhau và được chụp bởi bốn cảm biến EO với độ phân 
giải không gian khác nhau: Landsat 7 (30m), Spot (20m), Spot 
(10m) và IRS (5m), cho thấy sự khác biệt về khả năng nhận dạng 
của các đối tượng; lưu ý các dấu thời gian khác nhau của việc 
chụp ảnh (nguồn của các hình ảnh riêng lẻ: Land Info Worldwide 
Mapping, US)

thành 5m dẫn đến năm pixel trên 25m. Các nhà sản 
xuất gọi khoảng cách lấy mẫu lại là khoảng cách 
mẫu mặt đất (GSD). IFOV đặc trưng cho cảm biến, 
bất kể độ cao của bệ. Trường nhìn (FOV) là tổng góc 
nhìn xác định vùng nhìn. Vì vậy, độ phân giải không 
gian 20m cho SPOT HRV có nghĩa là mỗi phần tử 
CCD thu thập bức xạ từ diện tích mặt đất 20mx20m.

Người dùng quan tâm đến việc phân biệt các đối 
tượng khác nhau trong cảnh ảnh. Đối với họ, độ 
phân giải không gian đề cập đến việc xác định các 
đối tượng liền kề có độ phản xạ / độ sáng khác nhau 
trong cảnh ảnh. Khi độ phân giải của SPOT HRV là 
20m, người ta sẽ giả định một cách trực quan rằng 
kích thước của vật thể nhận dạng nhỏ nhất là 20m. 
Tuy nhiên, không phải tất cả các dấu vết có kích 
thước 20mx20m đều có thể nhận dạng được trong 
hình ảnh SPOT. Mặt khác, người ta có thể xác định 
các đối tượng có độ tương phản cao nhỏ hơn 
IGFOV, chẳng hạn như đường bộ và đường sắt, do 
cấu trúc tuyến tính của chúng. Do đó, độ phân giải 
không gian theo quy định của nhà sản xuất không 
xác định đầy đủ khả năng nhận dạng của các đối 
tượng khác nhau.

Quan điểm của người dùng

Một vật thể chỉ có thể được phân biệt với môi 
trường xung quanh nếu có sự khác biệt về độ sáng 
hoặc màu sắc - gọi là độ tương phản - giữa chúng. 
Độ tương phản càng lớn, tức là sự khác biệt về số kỹ 
thuật số (DN) của một vật thể và môi trường xung 
quanh, thì vật thể đó càng dễ được phân biệt. Ví dụ, 
một quả bóng trắng trên bãi cỏ xanh có thể được 
phân biệt dễ dàng hơn một quả bóng xanh trên bãi 
cỏ xanh. Cần có một độ tương phản tối thiểu, được 
gọi là ngưỡng tương phản, để phát hiện một đối 
tượng. Để so sánh các mục tiêu với các mức độ 
chiếu sáng khác nhau, độ tương phản được chuẩn 
hóa với độ chiếu sáng toàn phần; điều này được gọi 
là điều chế tương phản (CM). Đặc điểm cảm biến, 
khí quyển, chuyển động đối tượng và nhiều yếu tố 
khác làm giảm độ tương phản. Hàm truyền điều chế 
(MTF) thể hiện sự giảm CM từ không gian đối tượng 
sang không gian ảnh: MTF bằng CM trong không 
gian ảnh (CMis) chia cho CM trong không gian

Chức năng điều chế chuyển đổi

Hình 2: Cảm biến hình ảnh dải đất trên một dãy máy dò tuyến tính; 
dải đất phụ thuộc vào độ dài của mảng; IFOV (tính bằng radian) 
bằng kích thước của máy dò riêng lẻ (a) chia cho tiêu cự (f).

đối tượng (CMos) (xem Công thức 1 trong Bảng 1). 
MTF là một tham số hiệu suất quan trọng của cảm 
biến, nhưng nó chỉ xác định một phần khả năng 
nhận dạng của một đối tượng.
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Nhiễu

Bảng 1: Phương trình cho MTF và hai 
thước đo Hệ số chất lượng(FOM).

Hệ số chất lượng

So sánh công bằng về khả năng 
phát hiện đối tượng trong hình 
ảnh của các cảm biến EO khác 
nhau hoạt động trong dải phổ 
khả kiến và cận hồng ngoại yêu 
cầu phải có Hệ số chất lượng 
(FOM). Người dùng mong đợi khả 
năng phân biệt mục tiêu cao, có 
nghĩa là cảm biến có thể phân 
biệt các vật thể nhỏ với chênh 
lệch bức xạ thấp. Từ thảo luận ở 
trên, có thể suy ra rằng khả năng 
phân biệt mục tiêu phụ thuộc 
vào độ tương phản đối tượng, 
MTF và bức xạ tương đương 
nhiễu. Để giảm thiểu độ tương 
phản không gian đối tượng trong 
quá trình chụp ảnh, người ta nên 
chọn một cảm biến cho MTF cao 
nhất. Người ta cũng muốn phát 
hiện những thay đổi bức xạ nhỏ, 

yêu cầu một cảm biến có độ phân 
giải đo bức xạ cao (giá trị thấp 
nhất cho NEΔL). FOM bao gồm sự 
mất đi tối thiểu của độ tương 
phản không gian đối tượng và sự 
phát hiện các thay đổi bức xạ nhỏ 
là tỷ số giữa MTF ở IGFOV với bức 
xạ tương đương nhiễu ở một mức 
bức xạ tham chiếu xác định. Vì 
SNR có thể phụ thuộc vào bức xạ 
đầu vào, nên cần phải chỉ định 
mức tham chiếu (Tham khảo) cho 
NEΔL. Có thể sử dụng bức xạ 
tham chiếu ở 90% và 10% giá trị 
bão hòa. Đối với các cảm biến 
hoạt động trong dải nhiệt, chênh 
lệch nhiệt độ (NEΔT) thường 
được biểu thị ở 300K. FOM được 
đưa ra như trong Phương trình 2 
trong Bảng 1. Để làm cho FOM 
độc lập với các đơn vị, người ta có 

thể sử dụng giá trị SNR ở bức xạ 
tham chiếu thay vì độ phân giải 
đo bức xạ. Vì hệ thống có SNR cao 
nhất có hiệu suất tốt hơn, FOM có 
thể được viết lại như trong 
Phương trình 3 trong Bảng 1.

Kết luận
Chỉ riêng thông số kỹ thuật của 

nhà sản xuất về độ phân giải 
không gian không tiết lộ khả 
năng của cảm biến EO trong việc 
xác định đối tượng nhỏ nhất 
trong các sản phẩm hình ảnh. Nói 
chung, độ phân giải không gian 
càng cao thì hình ảnh càng có thể 
nhận dạng được nhiều chi tiết 

hơn. Tuy nhiên, khi thông số kỹ 
thuật của nhà sản xuất về độ 
phân giải không gian của cảm 
biến gần kề, FOM sẽ cung cấp 
thước đo để chọn cảm biến có 
khả năng phân biệt mục tiêu tốt 
nhất. Hơn nữa, thông số kỹ thuật 
của nhà sản xuất dựa trên đánh 
giá trong phòng thí nghiệm về 

hiệu suất của cảm biến. Do đó, 
dựa trên hiệu chuẩn sau khi ra 
mắt của cảm biến, FOM nên được 
đánh giá ở cấp độ sản phẩm mà 
người dùng xử lý.

    Nhiễu được tạo ra bởi máy dò, 
thiết bị điện tử và số hóa và trong 
số những yếu tố khác. Để nhận ra 
một đối tượng, sự khác biệt về 
bức xạ giữa đối tượng và môi 
trường xung quanh nó sẽ tạo ra 
một tín hiệu có thể nhận biết 
được từ nhiễu. Đây được gọi là độ 
phân giải đo bức xạ, là độ chênh 
lệch bức xạ nhỏ nhất mà cảm 
biến có thể phát hiện được. Tại 
cảm biến, nó được biểu thị dưới 
dạng sự thay đổi bức xạ tương 
đương nhiễu (NEΔL). Điều này 
được định nghĩa là sự thay đổi 
trong bức xạ đầu vào tạo ra tín 
hiệu đầu ra bằng căn bình 

phương trung bình(RMS) của 
nhiễu ở mức tín hiệu đó. Nếu tín 
hiệu được tạo ra từ chênh lệch 
bức xạ giữa mục tiêu và môi 
trường xung quanh nhỏ hơn NEΔ
L, thì việc phân biệt đối tượng 
giống như mò kim đáy bể. Độ 
phân giải đo bức xạ càng cao, 
cảm biến càng nhạy để phát hiện 
những khác biệt nhỏ về năng 
lượng phản xạ hoặc phát ra. Độ 
phân giải đo bức xạ phụ thuộc 
vào tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR), 
cài đặt bức xạ bão hòa và số 
lượng bit lượng tử hóa. Nói 
chung, cảm biến SNR cao hơn có 
thể phân biệt đối tượng tốt hơn. 

Độ phân giải đo bức xạ thường bị 
nhầm lẫn với số lượng bit lượng 
tử hóa. Điều này ngụ ý rằng nhiều 
bit hơn sẽ luôn ghi lại những thay 
đổi nhỏ hơn trong độ chói. Điều 
này không đúng (Joseph, 2020). 
Tuy nhiên, càng có nhiều bit thì 
dải động càng tốt, điều này có lợi 
khi cảm biến cần bao phủ toàn 
bộ Trái đất từ những vùng rất tối 
(chẳng hạn như bề mặt biển) đến 
những vùng rất sáng (chẳng hạn 
như sông băng) mà không cần 
thay đổi cài đặt hệ thống cài đặt 
khuếch đại 
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áy bay không 
người lái (UAVs 
hoặc ‘drones’) 

ngày càng trở nên phổ 
biến đối với nhiều ứng 
dụng môi trường, cung 
cấp các mô hình bề mặt 
kỹ thuật số tập hợp điểm 
(DSMs) và ảnh nắn trực 
giao. Độ chính xác của 

các bộ dữ liệu được tạo ra 
từ các máy bay không 
người lái phụ thuộc vào 
các phương pháp thu 
thập dữ liệu, từ cảm biến 
Lidar chủ động hoặc từ 
cảm biến viễn thám thụ 
động (máy ảnh). Các bộ 
dữ liệu tập hợp điểm 
thường chứa một số 

lượng đáng kể các bất 
thường không mong 
muốn, chẳng hạn như sự 
thay đổi mạnh mẽ của 
mật độ điểm cục bộ, 
thiếu dữ liệu, điểm chồng 
chéo và nhiễu. Nghiên 
cứu gần đây của Phòng 
thí nghiệm không gian 
địa lý thuộc Khoa Văn học 

và Khoa học Nhân văn tại 
Đại học Lebanese áp 
dụng các phương pháp 
khác nhau để tăng cường 
chất lượng tập hợp điểm 
và cũng tiến hành các thí 
nghiệm thực địa để giảm 
sự bất thường không 
mong muốn của các tập 
hợp điểm.

Các tập hợp điểm có 
độ phân giải cao và mật 
độ cao đóng một vai trò 
quan trọng trong nhiều 
ứng dụng như nghiên 
cứu giám sát biến động, 
lập bản đồ nội nghiệp và 
ngoại nghiệp. Một số 
nghiên cứu đã so sánh 
Lidar và cấu trúc từ các 
kỹ thuật quang trắc 
chuyển động (SfM) và 
thấy rằng bộ dữ liệu 
Lidar chính xác hơn vì 
các kết quả có nguồn 
gốc từ SfM là thay đổi. 
Một ưu điểm của quang 
trắc SfM là mã hóa các 
tập hợp điểm với thông 
tin đa dạng, là một phân 

loại hữu ích màu tập hợp 
điểm. Tuy nhiên, dữ liệu 
Lidar có thể xâm nhập 
vào cây và đo các khu 
vực bóng để tạo ra một 
tập hợp điểm rất chính 
xác. Máy quét Lidar cung 
cấp một tập hợp điểm 
3D tương đối chính xác, 
trái ngược với máy ảnh 
hình ảnh thụ động có 
mô hình 3D chi tiết hơn 
trong thế giới thực.

Người dùng hệ thống 
không gian địa lý thường 
đặt câu hỏi nên chọn gì 
để quét một khu vực đô 
thị: Lidar hoặc chụp ảnh 
hàng không? Nhưng 
điều gì sẽ xảy ra khi cả 

hai công nghệ được sử 
dụng? Các nhiếp ảnh gia 
phong cảnh và đường 
phố sử dụng các bộ lọc 
mật độ trung tính (ND) 
để tăng cường hình ảnh 
của họ, vậy tại sao không 
áp dụng phương pháp 
này để chụp ảnh?

Phòng thí nghiệm 
không gian địa lý thuộc 
khoa Khoa Văn học và 
Khoa học Nhân văn tại 
Đại học Lebanese đã 
phát triển một quy trình 
để giới thiệu một 
phương pháp cải thiện 
chất lượng tập hợp điểm 
mới dựa trên phản ứng 
tổng hợp Lidar và SfM và 

tích hợp các bộ lọc mật 
độ trung tính trên các 
cảm biến thụ động. Hai 
cải tiến được thực hiện: 
1) Tăng mật độ tập hợp 
điểm Lidar và độ chính 
xác tập hợp điểm SfM, và 
2) Tăng cường màu tập 
hợp điểm. Tăng cường 
tập hợp điểm định lượng 
và định tính đã được tìm 
ra bằng cách thử nghiệm 
phản ứng tổng hợp tập 
hợp điểm và ảnh hưởng 
của bốn bộ lọc mật độ 
trung tính (ND-4, ND-8, 
ND-16 và ND-32) trên 
màu tập hợp điểm.

Người dùng tập hợp 
điểm từ nhiều ngành đã 
thể hiện sự quan tâm 
đến việc hợp nhất Dữ 
liệu Lidar và quang trắc 

để tăng cường chất 
lượng tập hợp điểm. Sự 
hợp nhất của cả dữ liệu 
SfM và Lidar sau đó làm 
tăng khả năng sử dụng 

và lợi ích của các bộ dữ 
liệu. Trong nghiên cứu 
này, các nhà nghiên cứu 
đã tạo ra một tập hợp 
điểm khai thác các kỹ 

thuật Lidar và SfM và sử 
dụng phương pháp 
điểm gần nhất lặp lại 
(ICP) để hợp nhất lidar và 
các tập hợp điểm     

quang trắc thành một 
khung bản đồ.

Vì hình ảnh máy bay 
không người lái bị ảnh 
hưởng bởi tia nắng mặt 
trời, các nhà quang học 

khuyên rằng các lần 
chụp nên được tiến hành 
ở cường độ mặt trời thấp 
hơn. Để giảm lượng ánh 
sáng mặt trời, các nhiếp 
ảnh gia chuyên nghiệp 

sử dụng bộ lọc ND. Do 
thiếu tài liệu và các dự án 
đề cập đến việc sử dụng 
các bộ lọc ND trong 
quang trắc, nghiên cứu 
này là một trong những 

nghiên cứu đầu tiên 
kiểm tra ảnh hưởng của 
các bộ lọc như vậy đối 
với việc tăng cường bộ 
dữ liệu máy bay không 
người lái.

Phương pháp mới cải thiện chất lượng tập hợp điểm

Kết hợp

Lidar hay Chụp ảnh hàng không? Tại sao không sử 
dụng cả hai?

Có thể tăng cường độ chính xác và mật độ của tập hợp điểm bằng cách hợp nhất Lidar với các công 
nghệ chụp ảnh hàng không? Dữ liệu Lidar có thể xuyên qua cây cối và đo các khu vực che bóng để 
tạo ra một tập hợp điểm rất chính xác. Những máy chụp ảnh thụ động lấy mô hình 3D chi tiết hơn 
và mã hóa các tập hợp điểm với thông tin đa nhiệm, dẫn đến phân loại tập hợp điểm màu hữu ích. 
Điều gì sẽ xảy ra nếu có thể hợp nhất các công nghệ này? Hiệu ứng nào có thể lọc mật độ trung tính 
có trên màu tập hợp điểm? Bài viết này khám phá định lượng và định tính tăng cường tập hợp 
điểm chi tiết hơn.

Bản tin Viễn Thám 1 [38]
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Người dùng tập hợp 
điểm từ nhiều ngành đã 
thể hiện sự quan tâm 
đến việc hợp nhất Dữ 
liệu Lidar và quang trắc 

để tăng cường chất 
lượng tập hợp điểm. Sự 
hợp nhất của cả dữ liệu 
SfM và Lidar sau đó làm 
tăng khả năng sử dụng 

và lợi ích của các bộ dữ 
liệu. Trong nghiên cứu 
này, các nhà nghiên cứu 
đã tạo ra một tập hợp 
điểm khai thác các kỹ 

thuật Lidar và SfM và sử 
dụng phương pháp 
điểm gần nhất lặp lại 
(ICP) để hợp nhất lidar và 
các tập hợp điểm     

quang trắc thành một 
khung bản đồ.

Vì hình ảnh máy bay 
không người lái bị ảnh 
hưởng bởi tia nắng mặt 
trời, các nhà quang học 

khuyên rằng các lần 
chụp nên được tiến hành 
ở cường độ mặt trời thấp 
hơn. Để giảm lượng ánh 
sáng mặt trời, các nhiếp 
ảnh gia chuyên nghiệp 

sử dụng bộ lọc ND. Do 
thiếu tài liệu và các dự án 
đề cập đến việc sử dụng 
các bộ lọc ND trong 
quang trắc, nghiên cứu 
này là một trong những 

nghiên cứu đầu tiên 
kiểm tra ảnh hưởng của 
các bộ lọc như vậy đối 
với việc tăng cường bộ 
dữ liệu máy bay không 
người lái.

Tập hợp điểm hợp 
nhất mới được đặc trưng 
bởi độ chính xác cao của 
Lidar và bởi mật độ cao 
của các tập hợp điểm 
SfM. Trong một khu vực 
đô thị ở độ cao chuyến 
bay 150m, các nhà 
nghiên cứu đã quét 
845.669 điểm Lidar. Trên 
cùng một nền tảng trên 
không, một máy ảnh đã 
chụp được 343 khung 
hình. Áp dụng công 
nghệ SfM đã tạo ra một 

tập hợp điểm lớn gấp 
bảy lần so với Lidar, với 
tổng cộng sáu triệu điểm 
(Hình 2).

Một phân tích định 
tính trực quan của Hình 2 
sử dụng các tiêu chí như 
hình dạng, kích thước và 
mật độ, trong khi cách 
tiếp cận định lượng sử 
dụng mật độ tập hợp 
điểm. Trực quan hóa tập 
hợp điểm của các bộ dữ 
liệu khác nhau cho thấy 
sự khác biệt nhất định về 

mật độ điểm, tính chi tiết 
và nhiễu. Sử dụng ảnh 
hàng không và tập hợp 
điểm Lidar để phát hiện 
ranh giới xây dựng có 
những hạn chế do nhiễu 
và sự không chắc chắn 
của các tập hợp điểm 
quang trắc. Hơn nữa, vì 
công nghệ Lidar là một 
công nghệ viễn thám 
hoạt động dựa trên 
chùm tia laser, nó phát 
hiện các cấu trúc mỏng 
như dây điện, hàng rào, 

v.v.
Phân tích trực quan 

các cấu trúc tuyến tính 
của ranh giới của tòa nhà 
có hình dạng hình học 
rất chính xác ở Lidar. 
Ngược lại, trong SfM, các 
tòa nhà và cây cao bị ảnh 
hưởng bởi bóng và 
không có vùng tập hợp 
điểm. Sự khác biệt giữa 
Lidar và SfM là do bóng 
gây ra bởi các tòa nhà, 
bóng của cây cối và cây 
cối bị bỏ qua khi chúng 

không có tán (Hình 2). 
Thuật toán ICP giải quyết 
vấn đề này bằng cách lấp 
đầy các khu vực trống 
này từ tập hợp điểm 
Lidar để được nội suy 
trong khu vực được     
hợp nhất.

Ở SfM, cây bụi, cây 
nhỏ, kè và tấm pin mặt 
trời trên mái nhà đã được 
phát hiện do khoảng 
cách lấy mẫu mặt đất 
(GSD) là 3cm. Các bộ dữ 
liệu được hợp nhất cũng 
sẵn sàng để hình dung 

các cấu trúc đô thị này. 
Phương pháp SfM không 
có khả năng thâm nhập 
vào lớp phủ thảm         
thực vật.

Các tập hợp điểm hợp 
nhất được tạo ra nâng 
cao chất lượng của tập 

hợp điểm SfM bằng cách 
lấy độ chính xác từ bộ dữ 
liệu Lidar, và nâng cao 
chất lượng của tập hợp 
điểm Lidar bằng cách 
tăng mật độ của nó từ 
tập hợp điểm SfM (Dou-
mit, 2020).

Việc địa lý hóa các bộ 
dữ liệu trên không của 
Lidar và chụp ảnh hàng 
không có thể được thực 
hiện bằng GPS-RTK hoặc 
GPS-PPK, trong cùng 
một hệ tọa độ. Thuật 
toán điểm gần nhất lặp 
đi lặp lại (ICP) đã giúp 
giảm khoảng cách giữa 
các tập hợp điểm Lidar 
nguồn và các cặp điểm 
gần nhất của quang trắc, 
cho phép độ chính xác 
cao hơn.

Ưu điểm chính của 
phương pháp ICP là sử 

dụng trực tiếp dữ liệu đo, 
vì không cần nội suy 
hoặc sửa đổi dữ liệu 
khác. Phương pháp này 
cố gắng tìm ra sự biến 
đổi tối ưu giữa hai tập 
hợp điểm bằng cách 
giảm thiểu khoảng cách 
trung bình của các cặp 
điểm tương ứng.

Theo thuật toán ICP, cả 
hai tập hợp điểm dựa 
trên Lidar và SfM đã được 
hợp nhất thành một tệp 
tập hợp điểm hợp nhất 
(Hình 1).

Tăng cường chính xác và mật độ tập hợp điểm 

Hình 1: Tăng cường định lượng và chất lượng của một tập 
hợp điểm.

Hình 2: Một ví dụ về Lidar, SfM và tập hợp điểm hợp nhất của một khu vực đô thị.
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Tập hợp điểm hợp 
nhất mới được đặc trưng 
bởi độ chính xác cao của 
Lidar và bởi mật độ cao 
của các tập hợp điểm 
SfM. Trong một khu vực 
đô thị ở độ cao chuyến 
bay 150m, các nhà 
nghiên cứu đã quét 
845.669 điểm Lidar. Trên 
cùng một nền tảng trên 
không, một máy ảnh đã 
chụp được 343 khung 
hình. Áp dụng công 
nghệ SfM đã tạo ra một 

tập hợp điểm lớn gấp 
bảy lần so với Lidar, với 
tổng cộng sáu triệu điểm 
(Hình 2).

Một phân tích định 
tính trực quan của Hình 2 
sử dụng các tiêu chí như 
hình dạng, kích thước và 
mật độ, trong khi cách 
tiếp cận định lượng sử 
dụng mật độ tập hợp 
điểm. Trực quan hóa tập 
hợp điểm của các bộ dữ 
liệu khác nhau cho thấy 
sự khác biệt nhất định về 

mật độ điểm, tính chi tiết 
và nhiễu. Sử dụng ảnh 
hàng không và tập hợp 
điểm Lidar để phát hiện 
ranh giới xây dựng có 
những hạn chế do nhiễu 
và sự không chắc chắn 
của các tập hợp điểm 
quang trắc. Hơn nữa, vì 
công nghệ Lidar là một 
công nghệ viễn thám 
hoạt động dựa trên 
chùm tia laser, nó phát 
hiện các cấu trúc mỏng 
như dây điện, hàng rào, 

v.v.
Phân tích trực quan 

các cấu trúc tuyến tính 
của ranh giới của tòa nhà 
có hình dạng hình học 
rất chính xác ở Lidar. 
Ngược lại, trong SfM, các 
tòa nhà và cây cao bị ảnh 
hưởng bởi bóng và 
không có vùng tập hợp 
điểm. Sự khác biệt giữa 
Lidar và SfM là do bóng 
gây ra bởi các tòa nhà, 
bóng của cây cối và cây 
cối bị bỏ qua khi chúng 

không có tán (Hình 2). 
Thuật toán ICP giải quyết 
vấn đề này bằng cách lấp 
đầy các khu vực trống 
này từ tập hợp điểm 
Lidar để được nội suy 
trong khu vực được     
hợp nhất.

Ở SfM, cây bụi, cây 
nhỏ, kè và tấm pin mặt 
trời trên mái nhà đã được 
phát hiện do khoảng 
cách lấy mẫu mặt đất 
(GSD) là 3cm. Các bộ dữ 
liệu được hợp nhất cũng 
sẵn sàng để hình dung 

các cấu trúc đô thị này. 
Phương pháp SfM không 
có khả năng thâm nhập 
vào lớp phủ thảm         
thực vật.

Các tập hợp điểm hợp 
nhất được tạo ra nâng 
cao chất lượng của tập 

hợp điểm SfM bằng cách 
lấy độ chính xác từ bộ dữ 
liệu Lidar, và nâng cao 
chất lượng của tập hợp 
điểm Lidar bằng cách 
tăng mật độ của nó từ 
tập hợp điểm SfM (Dou-
mit, 2020).

Bảng 1 cho thấy mật 
độ quang học của bộ lọc 
và giảm điểm dừng tăng 
theo số bộ lọc và có ảnh 
hưởng cao đến việc 
truyền. Để kiểm tra các 
bộ lọc ND, năm chuyến 
bay đã được thực hiện 
cùng một khu vực bằng 
cách sử dụng: không có 
bộ lọc, ND-4, ND-8, 
ND-16 và ND-32. Xử lý 
dẫn đến đầu ra của các 
tập hợp năm điểm với 
cùng một thông số kỹ 

thuật nhưng với màu sắc, 
bức xạ và kết cấu khác 
nhau. Tập hợp điểm 
không lọc hoạt động 
như một cơ sở để so sánh 
giữa các tập hợp điểm 
được lọc. Trong một 
phiên bản trực quan 
(Hình 3), các chi tiết kết 
cấu cao đã được phát 
hiện trong các tập hợp 
điểm được tạo ra bằng 
cách sử dụng ND-4, ND-8 
và ND-16, trong khi 
trong tập hợp điểm 

không có bộ lọc và với 
ND-32, các chi tiết ít rõ 
ràng hơn.

Mái gạch, lá cây, hàng 
rào và các chi tiết khác 
được làm nổi bật trong 
ND-8 và ND-16 và bị che 
khuất trong tất cả các 
tập hợp điểm khác. Các 
biến thể về độ sáng và 
độ tương phản màu cho 
phép xác định mục tiêu 
với các yếu tố khác như 
hình dạng, kích thước, 
v.v. Kết cấu là sự sắp xếp 

và tần số của các biến 
thể tông màu từ thô đến 
mịn; kết cấu mịn có các 
biến thể tông màu đồng 
nhất như tập hợp điểm 
mà không có bộ lọc và 
ND-32, trong khi kết cấu 
thô có các biến thể tông 
màu đột ngột có thể 
nhìn thấy trong kết quả 
bằng cách sử dụng ND-4, 
ND-8 và ND-16 (Doumit 
&Abou Chakra, 2020).

Tăng cường màu tập hợp điểm

Bảng 1: Thông số kỹ thuật bộ lọc mật độ trung tính (mật độ quang học, giảm điểm dừng và truyền dẫn).

Bộ lọc mật độ trung tính được đặt tên của chúng từ thực tế là chúng không ảnh hưởng đến màu sắc của 
ánh sáng đi qua chúng. Sử dụng bộ lọc ND có thể làm giảm ánh sáng bằng một, hai, ba hoặc nhiều điểm 
dừng, cho phép tốc độ màn trập chậm (Bryan, 2004).

Hình 3: Màu tập hợp điểm được 
tạo ra mà không có bộ lọc và 
với bộ lọc mật độ trung tính.
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Sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT 8 để tính toán một số 
thông số môi trường khu vực tỉnh Bắc Ninh trong giai 
đoạn 2013-2015-2017

Kết luận

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Trong phần giải thích 
hình ảnh trực quan, ND-8 
và ND-16 được chọn là 
những tập hợp điểm có 

màu tốt hơn. Nếu kết 
quả được hiển thị trong 
Hình 3 được xếp hạng từ 
chi tiết nhất đến ít chi 

tiết nhất, phân loại sẽ 
như sau: ND-8, ND-16, 
ND-4 và ND-32. Bộ lọc 
ND-32 chỉ nên được         

sử dụng nếu cường độ 
mặt trời cao xảy ra trong 
các lần quang trắc.

Các nhà nghiên cứu đã 
thử nghiệm các tập hợp 
lidar và ảnh hàng không 
do UAV tạo ra để đánh 
giá việc tăng cường chất 
lượng tập hợp điểm. ICP 
đã được sử dụng để hợp 
nhất hai tập hợp điểm 
vào một khung bản đồ 
để tăng cường độ chính 
xác của tập hợp điểm 
hàng không và thêm    
mật độ cho tập hợp    
điểm Lidar.

Sản xuất dữ liệu Lidar, 
quang trắc SfM và tập 
hợp điểm hợp nhất được 
so sánh về chất lượng. 
Kết quả cho thấy khoảng 
trống trong các tập hợp 
điểm ảnh hàng không và 
mật độ thấp của các tập 
hợp điểm Lidar có thể 
được tăng cường sau 
quá trình hợp nhất dữ 
liệu. Nghiên cứu này 
cũng xem xét ảnh hưởng 
của các bộ lọc mật độ 

trung tính để tăng cường 
màu tập hợp điểm.

Tóm lại, để lập bản đồ 
tốt hơn ở các khu vực đô 
thị quy mô lớn, tốt hơn là 
sử dụng hợp nhất Lidar 
và dữ liệu tập hợp điểm 
ảnh chụp hàng không vì 
Lidar có thể thâm nhập 
vào thảm thực vật dày 
đặc và tạo ra các điểm 
mặt đất một cách chính 
xác, trong khi các tập 
hợp điểm phù hợp dựa 

trên hình ảnh có thể cho 
kết cấu cao dày đặc và bộ 
dữ liệu độ phân giải 
không gian cao. Với điều 
này, đó là hy vọng của 
tác giả rằng các phần 
mềm mới sẽ sớm có sẵn 
để hợp nhất các tập hợp 
điểm chụp ảnh hàng 
không tạo ra với các tập 
hợp điểm Lidar vào một 
bộ dữ liệu chất lượng cao 
cuối cùng.

rong giai đoạn 
2013 – 2015 – 
2017, Bắc Ninh là 

tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế với chỉ số 
tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh GRDP (Gross 
Regional Domestic 
Product) khoảng 19% 
cao nhất cả nước. Trong 
giai đoạn này, cùng với 
sự phát triển kinh tế xã 
hội thì tỉnh Bắc Ninh 
cũng phải đối mặt với 
tình trạng gia tăng về ô 
nhiễm môi trường, 
trong đó nổi bật là ô 
nhiễm không khí và 
chất lượng nước mặt. Vì 
vậy, công tác giám sát 

và cảnh báo tình trạng 
ô nhiễm môi trường trở 
nên hết sức cấp thiết.

Trong những năm 
gần đây, kỹ thuật viễn 
thám và GIS đã được 
ứng dụng rộng rãi 
trong nghiên cứu về sự 
biến động của các 
thành phần tài nguyên 
và môi trường. Nhất là, 
trong việc đánh giá 
diễn biến và dự báo xu 
hướng các thành phần 
môi trường chính chịu 
sự tác động của con 
người. Trên thế giới, 
trong lĩnh vực môi 
trường không khí và 
môi trường nước, công 

nghệ viễn thám được 
coi là giải pháp phản 
ánh thực trạng khách 
quan trên diện rộng. 

Công nghệ viễn thám 
đã được thế giới áp 
dụng từ nhiều năm 
trước, từ những năm 
70-80 của kỷ nguyên 
trước, khi ảnh Landsat 
và Spot xuất hiện trên 
thị trường. Bước sang 
những năm đầu của kỷ 
nguyên 21, không chỉ 
những nước sở hữu vệ 
tinh mới ứng dụng vào 
giám sát chất lượng 
nước mặt mà nhiều 
nước khác cũng đã    
ứng dụng công nghệ         

viễn thám.
Ở Việt Nam, TS. Lương 

Chính Kế đã sử dụng tư 
liệu viễn thám độ phân 
giải cao Spot5 để giám 
sát chất lượng nước mặt 
và không khí tại các 
vùng kinh tế trọng điểm 
(2010).

Các nghiên cứu nêu ở 
trên hầu hết đều sử 
dụng tư liệu ảnh viễn 
thám thương mại có giá 
thành cao (Spot5, Worl-
dview...), hoặc ảnh viễn 
thám miễn phí nhưng có 
độ phân giải thấp (Land-
sat TM, MODIS). Trong 
khi đó, ảnh vệ tinh Land-
sat 8 có ưu điểm nổi bật 
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là cung cấp thông tin 
khách quan, phong phú 
(11 kênh phổ), với chu kỳ 
lặp lại 16 ngày và cho độ 
phân giải cao nhất là 
15m, đáp ứng yêu cầu 
trong việc tính toán một 
số thành phần    môi 
trường của khu vực cấp 
vùng, cấp tỉnh. Ngoài ra, 
ảnh vệ tinh            Landsat 
8 còn được cung cấp 
miễn phí tại địa chỉ trang  
web: https://earthex-
plorer.usgs.go v/. 

Chính vì vậy, nhóm 
nghiên cứu thuộc Trung 

tâm Giám sát tài nguyên 
môi trường và biến đổi 
khí hậu đã sử dụng ảnh 
vệ tinh Landsat 8 để tiến 
hành phân tích và tính 
toán xác định một số 
thành phần môi trường 
chính của tỉnh Bắc Ninh 
trong giai đoạn 2013 – 
2015 – 2017. Đây cũng là 
kết quả nghiên cứu ứng 
dụng của đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp Bộ: 
“Nghiên cứu ứng dụng 
ảnh Viễn thám và GIS để 
dự báo, đánh giá diễn 
biến của một số vấn đề 

môi trường chính trong 
việc xây dựng, theo dõi 
và giám sát đánh giá môi 
trường chiến lược của 
địa phương”.

Nhóm nghiên cứu đã 
sử dụng  ảnh vệ tinh 
Landsat 8 chụp các năm 

2013, 2015 và 2017 khu 
vực tỉnh Bắc Ninh bao 
gồm 06 cảnh ảnh được 
thu thập tại trang web 
h t t p s : / / e a r t h e x p l o r -
er.usgs.gov/. Thông tin 
chi tiết thể hiện tại     
bảng dưới:

T

Nguồn: GIM International
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Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực tỉnh 
Bắc Ninh bao gồm các mảnh F-48-68-B, 
F-48-68-D, F-48-69-A, F-48-69-C, F-48-69-D, 
F-48-81-A và F-48-81-B (Sơ đồ hình 1).Số liệu 
chất lượng môi trường không khí áp dụng theo 
Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT bao gồm 40 
điểm lấy mẫu khu vực tỉnh Bắc Ninh tại các thời 
điểm 2013, 2015 và 2017. Cụ thể, gồm các thông 
số là: khí lưu huỳnh dioxit SO2, khí ni tơ dioxit NO2 
và bụi       TSP, PM10.

Số liệu chất lượng nước mặt bao gồm 19 điểm lấy 
mẫu của khu vực tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm các 
năm 2013, 2015 và 2017 chỉ thực hiện 3 chỉ tiêu là: 
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Nhu cầu ôxy hóa học 
(COD); Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5).
Phương pháp thực hiện

Phương pháp chuyển đổi tọa độ:
Ảnh vệ tinh Landsat 8 khu vực nghiên cứu được 

tải về từ trang web https://earthexplorer.usgs.gov/ 
có hệ tọa độ UTM, elipxoid WGS84. Do đó, để có thể 
chồng lớp với BĐĐH tỷ lệ 1:50.000, ảnh vệ tinh 
Landsat 8 sẽ được chuyển đổi tọa độ về hệ VN-2000 
bằng phương pháp tính chuyển sử dụng 7 tham số 
theo Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT [2].

Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh Landsat 8:
Để có kết quả tính toán khách quan, ảnh vệ tinh 

Landsat 8 được chuyển đổi từ giá trị cấp độ xám DN 
sang giá trị bức xạ phổ và được tiến hành hiệu chỉnh 
khí quyển [4].

- Chuyển đổi giá trị số (Digital Number) về giá trị 
bức xạ phổ (TOA Radiance) theo công thức:

Lƛ = ML * Qcal + AL

Trong đó:
Lƛ: giá trị bức xạ phổ tại ống kính của sensor 

(Wm-2 ster-1 µm-1);
Qcal: giá trị số trên ảnh (DN);
ML: giá trị RADIANCE_MULT_BAND_x được cung 

cấp từ �le metadata;
AL: giá trị RADIANCE_ADD_BAND_x được cung 

cấp từ �le metadata.
- Chuyển đổi giá trị giá trị số (Digital Number)       

về giá trị phản xạ phổ (TOA Re¡ectance) theo       
công thức:

ρƛ = (Mρ * Qcal +Aρ) / cos(ϴsz)

Sơ đồ chia mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực tỉnh           
Bắc Ninh

Thông tin chi tiết ảnh vệ tinh Landsat 8 khu vực tỉnh Bắc Ninh

rong giai đoạn 
2013 – 2015 – 
2017, Bắc Ninh là 

tỉnh có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế với chỉ số 
tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh GRDP (Gross 
Regional Domestic 
Product) khoảng 19% 
cao nhất cả nước. Trong 
giai đoạn này, cùng với 
sự phát triển kinh tế xã 
hội thì tỉnh Bắc Ninh 
cũng phải đối mặt với 
tình trạng gia tăng về ô 
nhiễm môi trường, 
trong đó nổi bật là ô 
nhiễm không khí và 
chất lượng nước mặt. Vì 
vậy, công tác giám sát 

và cảnh báo tình trạng 
ô nhiễm môi trường trở 
nên hết sức cấp thiết.

Trong những năm 
gần đây, kỹ thuật viễn 
thám và GIS đã được 
ứng dụng rộng rãi 
trong nghiên cứu về sự 
biến động của các 
thành phần tài nguyên 
và môi trường. Nhất là, 
trong việc đánh giá 
diễn biến và dự báo xu 
hướng các thành phần 
môi trường chính chịu 
sự tác động của con 
người. Trên thế giới, 
trong lĩnh vực môi 
trường không khí và 
môi trường nước, công 

nghệ viễn thám được 
coi là giải pháp phản 
ánh thực trạng khách 
quan trên diện rộng. 

Công nghệ viễn thám 
đã được thế giới áp 
dụng từ nhiều năm 
trước, từ những năm 
70-80 của kỷ nguyên 
trước, khi ảnh Landsat 
và Spot xuất hiện trên 
thị trường. Bước sang 
những năm đầu của kỷ 
nguyên 21, không chỉ 
những nước sở hữu vệ 
tinh mới ứng dụng vào 
giám sát chất lượng 
nước mặt mà nhiều 
nước khác cũng đã    
ứng dụng công nghệ         

viễn thám.
Ở Việt Nam, TS. Lương 

Chính Kế đã sử dụng tư 
liệu viễn thám độ phân 
giải cao Spot5 để giám 
sát chất lượng nước mặt 
và không khí tại các 
vùng kinh tế trọng điểm 
(2010).

Các nghiên cứu nêu ở 
trên hầu hết đều sử 
dụng tư liệu ảnh viễn 
thám thương mại có giá 
thành cao (Spot5, Worl-
dview...), hoặc ảnh viễn 
thám miễn phí nhưng có 
độ phân giải thấp (Land-
sat TM, MODIS). Trong 
khi đó, ảnh vệ tinh Land-
sat 8 có ưu điểm nổi bật 

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

là cung cấp thông tin 
khách quan, phong phú 
(11 kênh phổ), với chu kỳ 
lặp lại 16 ngày và cho độ 
phân giải cao nhất là 
15m, đáp ứng yêu cầu 
trong việc tính toán một 
số thành phần    môi 
trường của khu vực cấp 
vùng, cấp tỉnh. Ngoài ra, 
ảnh vệ tinh            Landsat 
8 còn được cung cấp 
miễn phí tại địa chỉ trang  
web: https://earthex-
plorer.usgs.go v/. 

Chính vì vậy, nhóm 
nghiên cứu thuộc Trung 

tâm Giám sát tài nguyên 
môi trường và biến đổi 
khí hậu đã sử dụng ảnh 
vệ tinh Landsat 8 để tiến 
hành phân tích và tính 
toán xác định một số 
thành phần môi trường 
chính của tỉnh Bắc Ninh 
trong giai đoạn 2013 – 
2015 – 2017. Đây cũng là 
kết quả nghiên cứu ứng 
dụng của đề tài nghiên 
cứu khoa học cấp Bộ: 
“Nghiên cứu ứng dụng 
ảnh Viễn thám và GIS để 
dự báo, đánh giá diễn 
biến của một số vấn đề 

môi trường chính trong 
việc xây dựng, theo dõi 
và giám sát đánh giá môi 
trường chiến lược của 
địa phương”.

Nhóm nghiên cứu đã 
sử dụng  ảnh vệ tinh 
Landsat 8 chụp các năm 

2013, 2015 và 2017 khu 
vực tỉnh Bắc Ninh bao 
gồm 06 cảnh ảnh được 
thu thập tại trang web 
h t t p s : / / e a r t h e x p l o r -
er.usgs.gov/. Thông tin 
chi tiết thể hiện tại     
bảng dưới:

Bản tin Viễn Thám 1 [42]



Trong đó:
ρƛ: giá trị phản xạ phổ trên đỉnh khí quyển (Plane-

tary TOA re¡ectancre);
Qcal: giá trị số trên ảnh (DN);
Mρ: giá trị REFLECTANCRE_MULT_BAND_x được 

cung cấp từ �le metadata;
Aρ: giá trị REFLECTANCRE _ADD_BAND_x được 

cung cấp từ �le metadata;
ϴsz: góc thiên đỉnh.
- Sử dụng công cụ ATCOR trên phần mềm xử lý 

ảnh PCI Geomatica để tiến hành hiệu chỉnh khí 
quyển.

Phương pháp phân tích hồi quy:
Dựa trên các kết quả nghiên cứu của [5] và [6], 

nhóm tác giả sử dụng các kênh phổ trong dải sóng 
nhìn thấy của ảnh vệ tinh Landsat 8 để thực hiện 
phân tích hồi quy.

Phương trình hồi quy có dạng tổng quát như sau:
Y = a0 + a1*R1 + a2*R2 +a3*R3 + a4*R4
Trong đó,
Y là giá trị thông số môi trường cần xác định được 

xem là biến phụ thuộc;
Ri là giá trị ảnh sau hiệu chỉnh được xem là các 

Phương pháp nội suy
Với 19 điểm đo chất lượng nước phân bố rải đều 

khu vực tỉnh Bắc Ninh, nhóm nghiên cứu lựa chọn sử 
dụng phương pháp nội suy IDW kết hợp với phương 
pháp viễn thám để tính toán các thông số BOD5, 
COD và TSS trong giai đoạn 2013 – 2015 – 2017.

 

Kết quả đạt được
Kết quả tính toán một số thông số môi trường 

không khí bằng ảnh vệ tinh Landsat 8 khu vực tỉnh 
Bắc Ninh trong các năm 2013, 2015 và 2017 thể 
hiện trên các hình 2 dưới đây:

 

biến độc lập với R1 là giá trị của kênh B1 (Coastal 
aerosol); R2 là giá trị của kênh B2 (Blue); R3 là giá trị 
của kênh B3 (Green) và R4 là giá trị của kênh B4 
(Red);

ai (i = 0 ÷ 4) là các hệ số tương quan được xác định 
bằng thực nghiệm.

Cụ thể, phương trình hồi quy tính toán bụi PM10 
trong các năm 2013, 2015 và 2017 có dạng như sau:

PM102013 = 194.79 - 1.07*R12013 - 3.71*R22013 
+ 2.74*R32013 - 0.53*R42013

PM102015 = 189.94 - 20.45*R12015 + 
17.30*R22015 + 3.38*R32015 - 1.07*R42015

PM102017 = 270.89 - 25.02*R12017  +  
10.45*R22017 + 10.32*R32017  -  1.37*R42017

Hệ số tương quan R2 của các năm 2013, 2015, 
2017 lần lượt là R22013 = 0.66; R22015 = 0.68; 
R22017 = 0.66. Kết quả này cho thấy mức độ phù 
hợp của mô hình là chấp nhận được trong việc tính 
toán phản ánh mức độ ô nhiễm bụi PM10 khu vực 
tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả so sánh tương quan tuyến tính giữa giá 
trị đo ngoài thực địa và giá trị tính từ ảnh Landsat 8 
thể hiện theo hình dưới đây:

Kết quả tính toán giá trị PM10 theo ảnh Landsat 8

Đánh giá kết quả giá trị PM10 tính theo ảnh Landsat 8 với giá trị đo ngoài thực địa

Thông tin chi tiết ảnh vệ tinh Landsat 8 khu vực tỉnh Bắc Ninh
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Diễn biến chỉ số bụi PM10 trong các năm 2013 – 2015 – 2017
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Phân tích diễn biến ô nhiễm bụi PM10 trong 
giai đoạn 2013 – 2015 – 2017 cho thấy chỉ số bụi 
PM10 tại khu vực tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 
này đều vượt ngưỡng chất lượng không khí theo 
quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

Kết quả tính toán một số thông số môi trường 
nước mặt bằng ảnh vệ tinh Landsat 8 khu vực 
tỉnh Bắc Ninh trong các năm 2013, 2015 và 2017 
thể hiện trên các hình dưới đây:



Căn cứ kết quả quan trắc tại tỉnh Bắc ninh 2017 cho 
thấy, chất lượng nước mặt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
tại một số vị trí lấy mẫu có hàm lượng các chất gây ô 
nhiễm vượt giá trị cho phép được quy định tại QCVN 
08-MT:2015/BTNMT. Cụ thể như sau:

- Sông Ngũ Huyện Khê: pH dao động từ 6,5-7; 
BOD¬5 dao động từ 9,7 – 2.162 mg/l; COD từ 15 – 
3.256 mg/l;. Lưu vực phía sau cầu Phong Khê là khu 
vực có hàm lượng các chất gây ô nhiễm cao nhất.

- Khu vực sông Cầu: BOD¬5 từ <5 – 54 mg/l; COD từ 
<3 – 105 mg/l; NH4 từ <0,005 – 0,27 mg/l; Fe từ 
<0,03-5,43 mg/l; Photphat từ <0,07 – 5,55 mg/l; Cr từ 
0,054 mg/l;

- Khu vực sông Đuống: TSS từ <5 – 71,6 mg/l; BOD¬5 
dao động từ <5 – 45 mg/l; COD từ 3 – 70 mg/l;

- Khu vực sông Ngụ, sông Đồng Khởi, sông Bội, sông 
Khoai, sông Bắc Hưng Hải: TSS từ <5 – 102 mg/l; 
BOD¬5 từ <5 – 40 mg/l; COD từ <3 – 158 mg/l;

- Khu vực ngòi Tào Khê: TSS từ <5 – 142,8 mg/l; 
BOD¬5 dao động từ <5 – 28 mg/l; COD từ <3 – 42 mg/l;

- Nước mặt khu công nghiệp, cụm công nghiệp: TSS 
từ <5 – 150,6 mg/l; BOD¬5 dao động từ <5 – 220 mg/l; 
COD từ <3 – 93 mg/l;

- Nước mặt khu vực làng nghề: TSS từ <5 – 214,4 
mg/l; BOD¬5 dao động từ <5 – 175 mg/l; COD từ <3 – 
320 mg/l.
Kết quả

Ảnh vệ tinh Landsat 8 với độ phủ lớn (180×180km), 
sự đa dạng về kênh phổ và chu kỳ chụp lặp ngắn ngày 
(16 ngày) đã trở thành nguồn tư liệu quý giá trong 
công tác giám sát chất lượng môi trường không khí và 
chất lượng nước mặt khu vực tỉnh Bắc Ninh trong giai 
đoạn 2013 – 2015 - 2017.

Kết quả so sánh giá trị quan trắc mặt đất và giá trị 
phân tích ảnh cho thấy độ tin cậy của phương pháp 
viễn thám trong việc giám sát chất lượng môi trường 
trên một khu vực lớn.

Kết quả tính toán các thông số PM10 và chất lượng 
nước mặt BOD5, COD, TSS tại tỉnh Bắc Ninh cho thấy xu 
hướng ô nhiễm ngày càng gia tăng, nhất là tại các khu 
công nghiệp và phát triển làng nghề.

Nghiên cứu thử nghiệm kết hợp môi trường làm việc 
Google Colaboratory và phương pháp học máy (ma-
chine learning) trong phân loại ảnh viễn thám

hi độ chính xác và mật độ 
dữ liệu tăng theo thời gian 
thì khối lượng dữ liệu tăng 

theo cấp số nhân nên đó thực sự 
là nguồn dữ liệu vô cùng khổng 
lồ mà trong những năm gần đây 
có dùng thuật ngữ “Big data” để 
mô tả. Dữ liệu viễn thám là dữ liệu 
có cấu trúc phức tạp, nhiều định 
dạng do đó cần phải thiết kế hệ 
thống có kiến trúc lưu trữ loại big 
data viễn thám này. Bên cạnh đó, 
một môi trường có thể xử lý với 
tốc độ nhanh, khả năng ứng 
dụng được các phương pháp học 
máy để xử lý dữ liệu viễn thám 
cần được quan tâm nghiên cứu 
phát triển. 

Trong những năm gần đây, sự 
phát triển công nghệ số đã khởi 

xướng việc phổ biến dữ liệu viễn 
thám rộng rãi tới người sử dụng. 
Hiện tại, đã có hơn 1000 vệ tinh 
viễn thám đã được phóng lên quỹ 
đạo và dữ liệu thu được tại trạm 
thu ảnh vệ tinh được lưu trữ 
nhiều Terabyte mỗi ngày.

Theo thống kê của Hệ thống 
thông tin và dữ liệu hệ thống 
quan sát trái đất (EOSDIS) năm 
2014, EOSDIS quản lý hơn 9 Peta-
byte dữ liệu và hàng ngày nhận 
thêm 6.4 Terabyte vào kho lưu trữ 
(NASA 2016). Ở cơ quan vũ trụ 
châu Âu lượng dữ liệu ảnh viễn 
thám thu nhận được đã vượt quá 
1.5 Petabyte, còn nếu xét tổng 
dung lượng dữ liệu viễn thám đã 
thu nhận được thì đã đạt tới đơn 
vị Zetabyte (10e9 Terabyte).

Khi độ chính xác và mật độ dữ 
liệu tăng theo thời gian, khối 
lượng dữ liệu tăng theo cấp số 
nhân nên đó thực sự là nguồn dữ 
liệu vô cùng khổng lồ mà trong 
những năm gần đây có dùng 
thuật ngữ “Big data” để mô tả mà 
giờ thực tế đã công nhận dữ liệu 
viễn thám là ‘big data’. Thêm vào 
đó, dữ liệu viễn thám có cấu trúc 
rất phức tạp, nhiều định dạng 
như Geoti�, ASCII, HDF,… và 
không có sự tương tác giữa các 
loại dữ liệu từ các vệ tinh viễn 
thám khác nhau do đó cần phải 
thiết kế hệ thống có kiến trúc lưu 
trữ loại big data viễn thám này. 
Một vấn đề nữa là xử lý dữ liệu 
viễn thám đặt ra yêu cầu cao về 
hiệu năng tính toán. Một mặt, với 

sự cải tiến liên tục về chất lượng 
và độ chính xác của dữ liệu, dữ 
liệu có độ phân giải cao hơn cần 
được xử lý; mặt khác, với sự phát 
triển của các thuật toán như 
machine learning và deep learn-
ing, các thuật toán xử lý dữ liệu 
viễn thám ngày càng trở nên 
phức tạp.

Để giải quyết các vấn đề trên, 
các nhà khoa học đã nỗ lực tập 
trung vào tính khả dụng của dữ 
liệu viễn thám và khả năng xử lý. 
Để đảm bảo tính sẵn sàng ở mức 
độ cao của dữ liệu viễn thám, các 
hệ thống lưu trữ phân tán đã 
được áp dụng rộng rãi. Tiêu biểu 
như MongeDB, một cơ sở dữ liệu 
phân tán ban đầu hỗ trợ cả lưu 
trữ và lập chỉ mục dữ liệu viễn 
thám và dữ liệu vectơ. Hệ thống 
tệp phân tán Hadoop (HDFS) 
được áp dụng để có thể lưu trữ 
tất cả các loại dữ liệu viễn thám, 
nó đã chứng tỏ là vượt trội so với 
hệ thống tệp cục bộ. 

Với cơ sở dữ liệu NoQuery cũng 
có thể lưu trữ dữ liệu viễn thám 
như HBase. Ngoài ra, các hệ 
thống lưới toàn cầu riêng biệt 
(DGGS) và một số cách tiếp cận tổ 
chức dữ liệu khác cũng giúp lập 
chỉ mục và xác định tổ chức dữ 
liệu hang. HPC dựa trên cluster và 
cloud là hai kiểu chiếm ưu thế 
nhất để xử lý viễn thám.Cấu trúc 
của Master-Slave giúp lập kế 
hoạch và thực hiện xử lý viễn 
thám phức tạp, điều này chứng tỏ 
cải thiện đáng kể hiệu quả của 
tính toán trong xử lý dữ liệu viễn 
thám. OpenMP cung cấp hiệu 
suất tính toán linh hoạt, có thể 
mở rộng và có khả năng               
tính toán.

Ngoài các giải pháp riêng lẻ, 
một số nền tảng hợp nhất được 
đề xuất để cung cấp giải pháp 
xuyên suốt cho viễn thám dữ liệu 

lớn. Google Earth Engine (GEE) là 
một cái tên không còn xa lạ đặc 
biệt với người sử dụng cá 
nhân-còn nhiều hạn chế về hạ 
tầng lưu trữ và tính toán hiệu 
năng cao, GEE cung cấp quyền 
truy cập dễ dàng để sử dụng các 
tài nguyên tính toán dựa vào nền 
tảng cloud-computing cho các 
bộ dữ liệu viễn thám quy mô lớn. 
Tuy nhiên, GEE không phải là 
nguồn mở và không thuận tiện 
khi xử lý các bộ dữ liệu riêng với 
tài nguyên máy tính riêng của 
người dung mặc dù đây là một 
nền tảng xử lý dữ liệu lớn rất 
thành công.

Vì thế Google Colaboratory 
(GC) ra đời để hoàn thành nốt sứ 
mạng trên, rất phù hợp để giải 
các bài toán đòi hỏi hiệu năng 
tính toán lớn, tích hợp sẵn các 
framework như Tensor¡ow, Keras 
và PyTorch để hỗ trợ cho deep 
learning và đặc biệt là hoàn toàn 
miễn phí cho người sử dụng, đáp 
ứng được nhu cầu trong lĩnh vực 
nghiên cứu và giáo dục mà 
không phải chọn giải pháp thuê 
dịch vụ của Amazon Web 
Services (AWS) như trước kia. 
Trong phạm vi bài báo này, nhóm 
nghiên cứu đã thử nghiệm tính 
khả dụng của ừn dụng môi 
trường GC kết hợp với phương 
pháp học máy trong phân loại 
ảnh viễn thám.
Khái quát về Google Colaboratory

Google đã rất tích cực trong 
nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo 
(AI), trong nhiều năm Google đã 
phát triển một nền tảng AI gọi là 

TensorFlow và công cụ Colabora-
tory. Colaboratory hay gọi đơn 
giản Colab, cung cấp dich vụ 
cloud-computing miễn phí sử 
dụng môi trường Jupyter note-
book nên không yêu cầu phải cài 
đặt để sử dụng, cùng với Google 
docs nhiều người sử dụng có thể 
cộng tác cùng làm việc một lúc 
trên một chương trình.

Hiện tại, Colab cung cấp dịch 
vụ điện toán sử dụng GPU (Tesla 
K80) và TPU (TPUv2) tối đa 12 giờ 
cho mỗi phiên làm việc, sau 12 
giờ Colab sẽ chỉ định một máy ảo 
khác để phục vụ, chu kỳ cứ thế 
lặp lại và không có giới hạn cho 
việc có bao nhiêu máy ảo có thể 
được sử dụng thông quan một tài 
khoản. Một điểm cần thiết phải 
lưu ý là sau thời gian phiên làm 
việc là 12 giờ, người sử dụng sẽ bị 
mất quyền truy cập vào máy ảo 
đã được chỉ định đó khi đó tất cả 
các bộ dữ liệu, các tham số mô 
hình sẽ không được lưu vào ổ 
Google, vì vậy hãy đảm bảo việc 
sao lưu quicklook cũng như các 
tham số mô hình theo định kỳ, 
nếu không sẽ phải training lại từ 
đầu.

Google Colab được khuyến cáo 
khi thử nghiệm môi trường GC 
với cấu hình máy tính:

-Processor: Intel Xeon 2.3GHz 
(04 Processor, 1 Processor: 02 
Cores)

-Ram memory: 25Mb
- Memory: 34 Gb
- Graphic: GPU

Diễn biến chỉ số bụi PM10 trong các năm 2013 – 2015 – 2017

Nguồn: Vũ Hữu Liêm, Nguyễn Trường Sơn
Trung tâm Giám sát Tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu –
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hi độ chính xác và mật độ 
dữ liệu tăng theo thời gian 
thì khối lượng dữ liệu tăng 

theo cấp số nhân nên đó thực sự 
là nguồn dữ liệu vô cùng khổng 
lồ mà trong những năm gần đây 
có dùng thuật ngữ “Big data” để 
mô tả. Dữ liệu viễn thám là dữ liệu 
có cấu trúc phức tạp, nhiều định 
dạng do đó cần phải thiết kế hệ 
thống có kiến trúc lưu trữ loại big 
data viễn thám này. Bên cạnh đó, 
một môi trường có thể xử lý với 
tốc độ nhanh, khả năng ứng 
dụng được các phương pháp học 
máy để xử lý dữ liệu viễn thám 
cần được quan tâm nghiên cứu 
phát triển. 

Trong những năm gần đây, sự 
phát triển công nghệ số đã khởi 

xướng việc phổ biến dữ liệu viễn 
thám rộng rãi tới người sử dụng. 
Hiện tại, đã có hơn 1000 vệ tinh 
viễn thám đã được phóng lên quỹ 
đạo và dữ liệu thu được tại trạm 
thu ảnh vệ tinh được lưu trữ 
nhiều Terabyte mỗi ngày.

Theo thống kê của Hệ thống 
thông tin và dữ liệu hệ thống 
quan sát trái đất (EOSDIS) năm 
2014, EOSDIS quản lý hơn 9 Peta-
byte dữ liệu và hàng ngày nhận 
thêm 6.4 Terabyte vào kho lưu trữ 
(NASA 2016). Ở cơ quan vũ trụ 
châu Âu lượng dữ liệu ảnh viễn 
thám thu nhận được đã vượt quá 
1.5 Petabyte, còn nếu xét tổng 
dung lượng dữ liệu viễn thám đã 
thu nhận được thì đã đạt tới đơn 
vị Zetabyte (10e9 Terabyte).

Khi độ chính xác và mật độ dữ 
liệu tăng theo thời gian, khối 
lượng dữ liệu tăng theo cấp số 
nhân nên đó thực sự là nguồn dữ 
liệu vô cùng khổng lồ mà trong 
những năm gần đây có dùng 
thuật ngữ “Big data” để mô tả mà 
giờ thực tế đã công nhận dữ liệu 
viễn thám là ‘big data’. Thêm vào 
đó, dữ liệu viễn thám có cấu trúc 
rất phức tạp, nhiều định dạng 
như Geoti�, ASCII, HDF,… và 
không có sự tương tác giữa các 
loại dữ liệu từ các vệ tinh viễn 
thám khác nhau do đó cần phải 
thiết kế hệ thống có kiến trúc lưu 
trữ loại big data viễn thám này. 
Một vấn đề nữa là xử lý dữ liệu 
viễn thám đặt ra yêu cầu cao về 
hiệu năng tính toán. Một mặt, với 

sự cải tiến liên tục về chất lượng 
và độ chính xác của dữ liệu, dữ 
liệu có độ phân giải cao hơn cần 
được xử lý; mặt khác, với sự phát 
triển của các thuật toán như 
machine learning và deep learn-
ing, các thuật toán xử lý dữ liệu 
viễn thám ngày càng trở nên 
phức tạp.

Để giải quyết các vấn đề trên, 
các nhà khoa học đã nỗ lực tập 
trung vào tính khả dụng của dữ 
liệu viễn thám và khả năng xử lý. 
Để đảm bảo tính sẵn sàng ở mức 
độ cao của dữ liệu viễn thám, các 
hệ thống lưu trữ phân tán đã 
được áp dụng rộng rãi. Tiêu biểu 
như MongeDB, một cơ sở dữ liệu 
phân tán ban đầu hỗ trợ cả lưu 
trữ và lập chỉ mục dữ liệu viễn 
thám và dữ liệu vectơ. Hệ thống 
tệp phân tán Hadoop (HDFS) 
được áp dụng để có thể lưu trữ 
tất cả các loại dữ liệu viễn thám, 
nó đã chứng tỏ là vượt trội so với 
hệ thống tệp cục bộ. 

Với cơ sở dữ liệu NoQuery cũng 
có thể lưu trữ dữ liệu viễn thám 
như HBase. Ngoài ra, các hệ 
thống lưới toàn cầu riêng biệt 
(DGGS) và một số cách tiếp cận tổ 
chức dữ liệu khác cũng giúp lập 
chỉ mục và xác định tổ chức dữ 
liệu hang. HPC dựa trên cluster và 
cloud là hai kiểu chiếm ưu thế 
nhất để xử lý viễn thám.Cấu trúc 
của Master-Slave giúp lập kế 
hoạch và thực hiện xử lý viễn 
thám phức tạp, điều này chứng tỏ 
cải thiện đáng kể hiệu quả của 
tính toán trong xử lý dữ liệu viễn 
thám. OpenMP cung cấp hiệu 
suất tính toán linh hoạt, có thể 
mở rộng và có khả năng               
tính toán.

Ngoài các giải pháp riêng lẻ, 
một số nền tảng hợp nhất được 
đề xuất để cung cấp giải pháp 
xuyên suốt cho viễn thám dữ liệu 

lớn. Google Earth Engine (GEE) là 
một cái tên không còn xa lạ đặc 
biệt với người sử dụng cá 
nhân-còn nhiều hạn chế về hạ 
tầng lưu trữ và tính toán hiệu 
năng cao, GEE cung cấp quyền 
truy cập dễ dàng để sử dụng các 
tài nguyên tính toán dựa vào nền 
tảng cloud-computing cho các 
bộ dữ liệu viễn thám quy mô lớn. 
Tuy nhiên, GEE không phải là 
nguồn mở và không thuận tiện 
khi xử lý các bộ dữ liệu riêng với 
tài nguyên máy tính riêng của 
người dung mặc dù đây là một 
nền tảng xử lý dữ liệu lớn rất 
thành công.

Vì thế Google Colaboratory 
(GC) ra đời để hoàn thành nốt sứ 
mạng trên, rất phù hợp để giải 
các bài toán đòi hỏi hiệu năng 
tính toán lớn, tích hợp sẵn các 
framework như Tensor¡ow, Keras 
và PyTorch để hỗ trợ cho deep 
learning và đặc biệt là hoàn toàn 
miễn phí cho người sử dụng, đáp 
ứng được nhu cầu trong lĩnh vực 
nghiên cứu và giáo dục mà 
không phải chọn giải pháp thuê 
dịch vụ của Amazon Web 
Services (AWS) như trước kia. 
Trong phạm vi bài báo này, nhóm 
nghiên cứu đã thử nghiệm tính 
khả dụng của ừn dụng môi 
trường GC kết hợp với phương 
pháp học máy trong phân loại 
ảnh viễn thám.
Khái quát về Google Colaboratory

Google đã rất tích cực trong 
nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo 
(AI), trong nhiều năm Google đã 
phát triển một nền tảng AI gọi là 

TensorFlow và công cụ Colabora-
tory. Colaboratory hay gọi đơn 
giản Colab, cung cấp dich vụ 
cloud-computing miễn phí sử 
dụng môi trường Jupyter note-
book nên không yêu cầu phải cài 
đặt để sử dụng, cùng với Google 
docs nhiều người sử dụng có thể 
cộng tác cùng làm việc một lúc 
trên một chương trình.

Hiện tại, Colab cung cấp dịch 
vụ điện toán sử dụng GPU (Tesla 
K80) và TPU (TPUv2) tối đa 12 giờ 
cho mỗi phiên làm việc, sau 12 
giờ Colab sẽ chỉ định một máy ảo 
khác để phục vụ, chu kỳ cứ thế 
lặp lại và không có giới hạn cho 
việc có bao nhiêu máy ảo có thể 
được sử dụng thông quan một tài 
khoản. Một điểm cần thiết phải 
lưu ý là sau thời gian phiên làm 
việc là 12 giờ, người sử dụng sẽ bị 
mất quyền truy cập vào máy ảo 
đã được chỉ định đó khi đó tất cả 
các bộ dữ liệu, các tham số mô 
hình sẽ không được lưu vào ổ 
Google, vì vậy hãy đảm bảo việc 
sao lưu quicklook cũng như các 
tham số mô hình theo định kỳ, 
nếu không sẽ phải training lại từ 
đầu.

Google Colab được khuyến cáo 
khi thử nghiệm môi trường GC 
với cấu hình máy tính:

-Processor: Intel Xeon 2.3GHz 
(04 Processor, 1 Processor: 02 
Cores)

-Ram memory: 25Mb
- Memory: 34 Gb
- Graphic: GPU

Các thông số kỹ thuật khác của cấu hình máy tính được giới thiệu khi sử dụng GC
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Dưới đây là thử nghiệm ứng 
dụng Google Colab (GC) trong xử 
lý dữ liệu viễn thám cụ thể là 
phân loại dữ liệu viễn thám để 
thấy được sức mạnh tính toán của 
GC so với máy tính thông thường. 
Phương pháp phân loại sử dụng 
bộ thư viện machine learning 
Sklearn hỗ trợ cho ngôn ngữ lập 
trình Python. Phân loại ảnh viễn 
thám là một công đoạn xử lý mất 
rất nhiều công và thời gian tính 
toán bằng máy tính thông 

thường tốn từ vài giờ đến hàng 
chục giờ, đặc biệt với phương 
pháp phân loại có giám sát đòi 
hỏi phải training một lượng lớn 
mẫu trên ảnh.

Phương pháp thực hiện tiến 
hành phân loại ảnh cho cả 
phương pháp phân loại không 
giám sát theo phương pháp 
Kmeans Classi�cation và phương 
pháp phân loại có giám sát tương 
đối ưu việt hiện nay là Random 
Forest Classi�cation.

Việc thử nghiệm được xử lý 
đồng thời trên Google colab và 
trên máy tính cá nhân để có sự so 
sánh kiểm nghiệm. Cấu hình của 
máy tính cá nhân như sau:

- Chip xử lý: Processor 2.7 GHz 
Core i5 (1 Processor 02 Cores)

-Bộ nhớ Ram: 8Gb DDR3 1867 
Mhz,

- Chip đồ hoạ: Intel Iris Graphics 
6100 1536 Mb.

Tổng thời gian chạy phân loại theo phương pháp Kmeans trên 
máy tính cá nhân là 208.13 phút

So sánh thời gian tính toán giữa hai môi trường trên máy tính cá nhân

Kết quả phân loại ảnh viễn thám sử dụng thư viện machine learning Sklearn

Tổng thời gian chạy phân loại theo phương pháp Kmeans trên 
Google Colab là 15.23 phút

Ảnh Spot-5 độ phân giải 2.5m, 4 kênh phổ có kích thước 6016 x 
5872 pixel với dung lượng 142 Mb.

Kết quả phân loại theo phương pháp Kmeans sử dụng thư viện 
machine learning Sklearn.
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Thử nghiệm với phương pháp phân loại Kmeans Classi�cation và Random Forest

Phần thử nghiệm này sử dụng 
ảnh Spot-5 độ phân giải 2.5m, 4 
kênh phổ có kích thước 6016 x 
5872 pixel với dung lượng 142 
Mb. Phương pháp phân loại 
Kmeans được thử nghiệm dựa 

vào thư viện Sklearn viết trên 
ngôn ngữ lập trình Python 3.7, 
với số lớp cần phân loại là 10, 
vòng lặp tính ít nhất là 10 và tối 
đa là 300, thuật toán Kmeans bao 
gồm ‘auto’, ‘full’ và ‘elkan’, thử 

nghiệm này đặt ‘auto’. Kết quả 
phân loại Kmeans cho thấy thời 
gian chạy trên ứng dụng lập trình 
xử lý trên máy tính là 208.13 phút, 
còn thời gian chạy trên GC là 
15.23 phút.

Kết quả thử nghiệm với phương pháp phân loại Kmeans



So sánh thời gian tính toán giữa hai môi trường trên máy 
tính cá nhân

Ảnh Spot-6 độ phân giải 1.5m, 3 kênh phổ có kích thước 
9375 x 8989 với dung lượng 506 Mb

Kết quả phân loại bằng phương pháp Random Forest 
Classi�cation sử dụng thư viện machine learning Sklearn.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Quang - Đài Viễn thám Trung ương

   Ở thử nghiệm dưới đây sử dụng dữ liệu thử nghiệm 
là ảnh Spot-6 độ phân giải 1.5m, 3 kênh phổ có kích 
thước 9375 x 8989 với dung lượng 506 Mb. Bảng giải 
đoán (training data) gồm 10 mẫu. Trong đó mẫu ít 
nhất gồm 1352 pixels, mẫu nhiều    nhất là 83607119 
pixels.
Thuật toán Random Forest Classi�cation được thử 
nghiệm dựa vào thư viện Sklearn viết trên ngôn ngữ 
lập trình Python 3.7. Tham số đầu vào của thử nghiệm 
gồm: số trees là 200, kiểu ‘Gini’, mẫu nhỏ nhất có thể 
chia: 2, số leaf nhỏ nhất:1, n_jobs: 2.
Kết quả thử nghiệm này cho thấy máy tính xử lý hết 
346.2 phút còn GC chỉ mất 13.6 phút để hoàn thành.

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Bản tin Viễn Thám 1 [48 ]

Kết quả thử nghiệm với phương pháp phân loại Random Forest Classi�cation

Kết quả thử nghiệm đã minh chứng lợi thế về thời 
gian tính toán của GC, đặc biệt với các bài toán sử 
dụng dữ liệu có dung lượng lớn thì GC càng tỏ rõ sự 
vượt trội với tốc độ tính toán gấp đến 25 lần so với máy 
tính thông thường với thử nghiệm phân loại Random 
Forest Classi�cation. Với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
ngày càng phát triển chóng mặt đặc biệt trong lĩnh 
vực ứng dụng từ ảnh viễn thám thì GC đã mang tới 
một cơ hội lớn cho người sử dụng, đó là một công cụ 
hỗ trợ cực kỳ quan trọng mang tính quyết định mà 
không phải trả bất kỳ khoản phí sử dụng nào.

GC cũng có thể xem xét như là một nguồn cung cấp 
hạ tầng tính toán hiệu năng cao, kèm theo một hạ 
tầng lưu trữ thông qua Google Drive với mức phí hợp 
lý (nếu vượt quá dung lượng cấp miễn phí của Google) 
cho các cơ quan nghiên cứu và ứng dụng nhằm cắt 
giảm hẳn những chi phí không cần thiết để trang bị hệ 
thống phần cứng, phần mềm kèm kinh phí duy trì 
hoạt động và bảo trì bảo dưỡng hệ thống định kỳ.

Kết quả 

Kết quả phân loại ảnh viễn thám sử dụng thư viện Random Forest



Biểu đồ tương quan giữa các kênh của ảnh chụp khu vực 
thành phố

Biểu đồ tương quan giữa các kênh của ảnh chụp khu vực 
có thực phủ.

Ứng dụng “machine learning” trong tái tạo kênh 
ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao

Dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao (dưới 1m) đã dần trở nên phổ biến và mở thêm nhiều 
hướng ứng dụng thực tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nguồn dữ liệu này ngày càng đa dạng, 
từ vệ tinh, máy bay đến các thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, dữ liệu chụp từ máy bay và các 
thiết bị bay không người lái thường có độ ổn định không cao như ảnh vệ tinh dẫn đến hiện tượng 
lỗi kênh, mất kênh khiến ảnh thu được không thể tổng hợp ra ảnh RED-GREEN-BLUE (RGB). Bài báo 
này sẽ tập trung vào việc khôi phục kênh ảnh Green của ảnh hàng không dựa vào tương quan giữa 
các kênh còn lại. Việc thực hiện dựa vào ngôn ngữ lập trình Python trong đó có ứng dụng “machine 
learning” để tính toán và phân tích, xử lý. 

hương pháp này dựa vào cách tiếp cận xác 
định tương quan giữa các kênh ảnh NIR, RED, 
GREEN, BLUE của ảnh trước khi bị lỗi/mất 

kênh, để tìm hệ số tương quan giữa kênh GREEN với 
các kênh còn lại. Ảnh sử dụng trong báo cáo này có 
độ phân giải ~30cm, với thông số bước sóng như 
sau: BLUE (420-560μm), GREEN (480-620μm), RED 
(580-700μm), NIR (680-980μm). 
Giả thiết có mối tương quan giữa các kênh ảnh theo 
công thức dưới đây:
G = β0+ β1*NIR + β2* RED + β3* BLUE

Để xác định hệ số tương quan cho từng kênh trên 
nhóm tác giả sử dụng ngôn ngữ lập trình Python 
ứng dụng Machine Learning thông qua mô hình 
“Backward Elimination” để phân tích tính toán 
tương quan giữa các kênh ảnh để tạo ra kênh Green 
gần giống tự nhiên nhất.
Dưới đây là minh hoạ  phân tích tương quan giữa 
các kênh ảnh cho 02 ảnh mẫu đại diện đặc trưng 
cho khu vực thành phố chiếm chủ đạo và khu vực 
có thực phủ.

P
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Phương pháp xây dựng hàm tạo kênh GREEN

Ảnh mẫu khu vực thành phố Ảnh mẫu khu vực có thực phủ



Ảnh gốc tổ hợp R-G-B chụp khu vực thành phố Ảnh gốc tổ hợp R-G-B với kênh GREEN tạo mới khu vực 
thành phố

Kết quả thử nghiệm

    Từ biểu đồ trên, có thể thấy rõ ràng có mối tương quan giữa các kênh ảnh, đặc biệt tỉ lệ tương quan 
giữa 03 kênh RED, GREEN, BLUE là tương đối cao, trên 75% nên hoàn toàn có thể tiếp tục chạy mô hình để 
xác định hệ số tương quan. Kết quả minh hoạ như hình dưới đây.

    Các kết quả đều chỉ ra giá trị P-value < 0.05, điều đó chứng tỏ các hệ số đều có ý nghĩa và có thể sử 
dụng được để tạo ra kênh GREEN mới.
 Các hệ số cho ảnh mã 00507 lần lượt là β0=1.1390,β1=0.0635,β2=0.1849,β3=0.7354
 Các hệ số cho ảnh mã 00510 lần lượt là β0=-4.3138,β1=0.1297,β2=0.3832,β3=0.5267 
Sau khi phân tích và thử nghiệm cho các tệp ảnh mẫu hiện có, tác giả đề xuất công thức tái tạo ảnh 
GREEN cho phương pháp này như sau:
G = 2.8815+ 0.0555*NIR + 0.2048* RED + 0.7284* BLUE

Kết quả với ảnh thử nghiệm định dạng JPG đủ kênh RGB

NGHIÊN CỨU- THẢO LUẬN

Bản tin Viễn Thám 1 [50]

Kết quả xác định hệ số tương quan giữa các kênh của ảnh 
chụp khu vực thành phố

Kết quả xác định hệ số tương quan giữa các kênh của ảnh 
chụp khu vực có thực phủ



Bàn Luận
Kết quả cho thấy phương pháp xác định hệ số 

tương quan để tái tạo kênh GREEN có histogram với 
độ tương quan cao với histogram gốc. Do đó, ảnh 
tạo ra có màu xanh GREEN tương đối chuẩn, đặc 
biệt rất tốt với khu vực mà thực vật chiếm chủ đạo 
như vùng có rừng, đất trồng cây nông nghiệp,… 

Bên cạnh đó với công thức tổng hợp đã đề xuất 
có thể áp dụng chung cho các khu vực chụp ảnh 
khác nhau từ rừng núi, đồng bằng đến thành 
phố…, đảm bảo yêu cầu khai thác thông tin cũng 
như giải đoán cho ảnh hang không cũng như ảnh 
UAV có các thông số như đã đề cập ở trên.
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Ảnh gốc tổ hợp R-G-B chụp khu vực có thực phủ Ảnh gốc tổ hợp R-G-B với kênh GREEN tạo mới khu vực có 
thực phủ

Minh hoạ ảnh RGB bị mất kênh GREEN

Histogram của kênh ảnh 
GREEN gốc

Histogram của kênh ảnh 
GREEN tái tạo

Kết quả ảnh RGB tạo mới



Nguồn: Nguyễn Ngọc Quang - Phạm Ngọc Cảnh
                                                               Cục Viễn thám Quốc gia
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Ảnh kết quả Demo


