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LỜI MỞ ĐẦU 

Viễn thám được ứng dụng một cách rộng rãi và có hiệu quả trong các lĩnh vực 

điều tra, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng 

chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Các ứng dụng của viễn thám liên quan trực tiếp, sâu rộng đến các lĩnh vực của 

ngành Tài nguyên và Môi trường. Với vai trò quan trọng đó, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong giai đoạn 2011-2021 đã có 02 chương trình nghiên cứu cấp Bộ liên quan 

trực tiếp đến lĩnh vực Viễn thám. Cụ thể là Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát 

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

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

và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”, Mã số TNMT.07/10-15 được 

phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2009; và Chương 

trình “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, 

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

và phát triển kinh tế xã hội”, Mã số TNMT.08/16-20 được phê duyệt tại Quyết định số 

2250/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2015. Ngoài ra, trong giai đoạn 2011-2021, các 

nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến công nghệ viễn thám còn được triển khai 

trong các Chương trình KH&CN cấp quốc gia như: môi trường và phòng tránh thiên tai 

(KC.08/11-15; KC.08/16-20,); quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển 

(KC.09/16-20); ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường 

(BĐKH/11-15, BĐKH/16-20); về công nghệ vũ trụ (CNVT/11-15; CNVT/16-20),… 

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (05/08/2002-05/08/2022), Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức "Hội thảo Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ 

giai đoạn 2011-2021 và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám" để đánh giá, 

giới thiệu các thành quả nghiên cứu khoa học nổi bật trong lĩnh vực Viễn thám phục 

vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển công 

nghệ phục vụ giám sát tài nguyên và môi trường, hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao trong giai đoạn 10 năm 2011-2021 và đề xuất định hướng, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

Đây cũng là cơ hội để trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường vai 

trò và khả năng ứng dụng của công nghệ viễn thám đối với ngành Tài nguyên và Môi 

trường nói riêng và đối với đất nước nói chung. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp cho sự 

phát triển khoa học và công nghệ của lĩnh vực Viễn thám trong giai đoạn tới./. 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHỤC VỤ 

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VIỄN THÁM 

GIAI ĐOẠN 2011-2021, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 
 

Mở đầu 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ trong giai đoạn 2011-

2020 đã thực hiện theo định hướng, kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường dựa trên các nghị quyết của Chính phủ, đảm bảo phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu trong giai đoạn 2011-2015 và 2016 - 2020 

theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Giai đoạn 2011-2015, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến công 

nghệ viễn thám được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình “Nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản 

lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”, Mã số 

TNMT.07/10-15. Đối với lĩnh vực viễn thám, kết quả nghiên cứu khoa học trong giai 

đoạn này chủ yếu nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công 

tác quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chưa có nhiều đề tài nghiên cứu 

khoa học phục vụ cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 

Giai đoạn 2016-2020, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ viễn thám của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện trong khuôn khổ 

chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, 

giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, mã số 

TNMT.08/16-20. Trong Chương trình này đã có nhiều đề tài được triển khai thực hiện 

với mục tiêu rất cụ thể là phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, các văn bản 

quy phạm pháp luật nhà nước về quản lý hoạt động viễn thám; trong đó tiêu biểu như 

đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất khung pháp lý về quản lý hoạt 

động viễn thám”, TNMT2016.08.01 đã đóng góp nội dung để xây dựng Nghị định về 

quản lý hoạt động viễn thám. Trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chính phủ 

đã ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP Nghị định về Hoạt động viễn thám. Đây là 

hành lang pháp lý quan trọng đối với Lĩnh vực viễn thám để giúp Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thực thi việc quản lý Nhà nước đối với các hoạt động viễn thám trên lãnh 
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thổ Việt Nam. Cũng trong giai đoạn này, các kết quả nghiên cứu khoa học của Chương 

trình TNMT.08/16-20 đã đóng góp luận cứ khoa học để Cục Viễn thám quốc gia đề 

xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chiến lược phát triển viễn thám quốc 

gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040; xây dựng các Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia; các quy định kỹ thuật và các thông tư nhằm hoàn thiện và cung cấp các 

công cụ pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám. 

Ở giai đoạn 2021 - 2025, trong khi các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu 

lực đi vào cuộc sống, tuy nhiên cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung để phù hợp với tình 

hình thực tiễn ở Việt Nam và xu hướng hội nhập quốc tế trong lĩnh vực viễn thám. Do 

đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, việc hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định 

pháp luật về viễn thám vẫn sẽ là mục tiêu quan trọng của các nhiệm vụ nghiên cứu 

khoa học; trong đó hướng đến việc cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng 

Luật viễn thám. 

1. Các thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám giai đoạn 2011 - 2015 

1.1. Các văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám được ban 

hành có sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2011 - 2015 

Giai đoạn 2011 - 2015, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan đến công 

nghệ viễn thám được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo 

đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài 

nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh 

quốc phòng giai đoạn 2010-2015”, Mã số TNMT.07/10-15 và Chương trình nghiên 

cứu khoa học cấp quốc gia về khoa học và công nghệ vũ trụ giai đoạn 2011-2016.  

Các kết quả nghiên cứu khoa học trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng 

trong việc cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các văn bản quy phạm 

pháp luật để hỗ trợ cho quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt 

động viễn thám như sau: 

- Thông tư số 37/2011/TT-BTMNT ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề tỷ lệ 1: 25.000, 1: 50.000, 1: 100.000 1: 250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh.  

- Thông tư số 70/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu 

viễn thám quốc gia.  
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- Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật Hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia 

tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. 

- Thông tư 37/2011/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ban hành ngày 14/10/2011 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ 

chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh; 

- Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành ngày 08/5/2012 Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc 

gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh; 

- Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hợp nhất Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 

24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 81/2010/QĐ/TTg 

ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học 

độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng; 

- Thông tư số 39/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về Vận hành trạm thu ảnh vệ tinh; 

- Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 24/12/2015 Quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám; 

- Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 28 tháng 11 năm 2016 Quy định quy trình thực hiện công bố siêu dữ liệu 

viễn thám quốc gia”; 

- Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 30/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật 

thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1; 

1.2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015 phục vụ xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám 

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về viễn thám thực hiện trong giai đoạn 

2011-2015 hầu như không có nhiệm vụ nào được phê duyệt với mục đích trực tiếp 

phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám.  

Tuy nhiên, trong số các đề tài có liên quan đến công nghệ viễn thám đã được 

37-2011-TT-BTNMT.pdf
_05_2012_TT-BTNMT_12216766.pdf
71_2015_TT-BTNMT_299562.pdf
52_2016_TT-BTNMT.pdf


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

và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám 

 

6 

 

phê duyệt, có một số đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học cũng như các quy trình công 

nghệ, giải pháp kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng các thông tư về quy trình công 

nghệ, định mức kinh tế-kỹ thuật; đây là các văn bản rất quan phục vụ trực tiếp cho việc 

xây dựng, quản lý và nghiệm thu các dự án sử dụng công nghệ viễn thám. Các đề tài 

thuộc nhóm này có thể kể đến: 

- Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu 

ảnh viễn thám” do ThS. Lê Minh Sơn, Cục Viễn thám quốc gia làm Chủ nhiệm đề tài; 

thực hiện năm 2014.  

Kết quả đề tài đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng quy 

hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đề xuất 

được các tiêu chí để giảm thiểu ảnh hưởng nhiễu sóng viễn thông đến hoạt động các 

trạm thu viễn thám. 

- Đề tài: ”Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn xây dựng tiêu chí phục vụ quy 

hoạch hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh phù hợp với điều kiện Việt nam” do TS. 

Chu Hải Tùng là Chủ nhiệm đề tài. 

Kết quả đề tài đã cung cấp các cơ sở khoa học phục vụ cho việc quy hoạch các 

thiết bị và vệ tinh viễn thám và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về viễn thám của Cục 

Viễn thám Quốc gia nhằm đảm bảo quá trình xây dựng triển khai và thực hiện các đề án 

chế tạo thiết bị, vệ tinh viễn thám theo đúng chiến lược, đáp ứng được tối đa các nhu cầu 

sử dụng dữ liệu viễn thám đồng thời có hiệu quả cao, tránh đầu tư chồng chéo lãng phí. 

- Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng kế hoạch phát triển 

ứng dụng viễn thám tại Việt Nam đến 2030. Đề tài do TS. Lê Quốc Hưng làm chủ 

nhiệm đề tài. 

Đề tài này đã đánh giá được hiện trạng ứng dụng công nghệ viễn thám ở Việt 

Nam; đồng thời thiết lập cơ sở thực tiễn để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát 

triển ứng dụng viễn thám tại Việt Nam đến 2030. 

Nhìn chung các đề tài trong giai đoạn 2011-2015 đã có một số đề tài nghiên cứu 

khoa học có những đóng quan trọng cho việc hình thành chiến lược phát triển viễn 

thám quốc gia và các nội dung phục vụ xây dựng các quy định pháp luật sau này. 

- Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp kinh tế - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả 

khai thác sử dụng hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên của Việt Nam 

VNREDSat-1” Mã số 2015.08.04 do ThS. Nguyễn Hà Phú thực hiện năm 2015 và Cục 

Viễn thám quốc gia là cơ quan chủ trì.  
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- Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên 

lãnh thổ Việt Nam” Mã số: 2015.08.03 do ThS. Nguyễn Ngọc Quang thực hiện năm 

2015 và Cục Viễn thám quốc gia là cơ quan chủ trì. 

Sản phẩm của 02 đề tài nêu trên là cơ sở để xây dựng các nội dung cơ bản về 

quy trình công nghệ về thu nhận và xử lý ảnh viễn thám VNREDSat-1 trong Thông tư 

số 52/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 

30/12/2016 Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và 

xử lý ảnh VNREDSat-1. 

- Đề tài: Nghiên cứu thực trạng quản lý dữ liệu viễn thám ở Việt Nam để đưa ra 

các yêu cầu kỹ thuật phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu viễn 

thám quốc gia. Đây là đề tài cấp cơ sở do ThS. Trần Tuấn Đạt làm chủ nhiệm đề tài; 

thực hiện trong năm 2015. Kết quả đề tài đã đánh giá thực trạng quản lý dữ liệu viễn 

thám ở Việt Nam và trên cơ sở đó đề xuất yêu cầu kỹ thuật của dữ liệu viễn thám quốc 

gia và cơ sở hạ tầng phục vụ quản lý, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc 

gia. Sản phẩm của đề tài đã cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng Thông tư số 

35/2016/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 28 tháng 11 

năm 2016 Quy định quy trình thực hiện công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia”. 

2. Các thành tựu nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám giai đoạn 2016-2020 

2.1. Các văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám được ban 

hành có sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong giai đoạn 2016-2020 

 Trước yêu cầu thực tiễn, với nội dung quản lý nhà nước về viễn thám đã được 

định hình ngày càng rõ nét: công tác xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về viễn thám; kiểm tra, giám sát việc ứng dụng công nghệ 

viễn thám vào các mục đích phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng; phát triển 

công nghệ viễn thám phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ 

môi trường; quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về viễn thám, quản lý hệ thống cơ 

sở hạ tầng viễn thám phục vụ cho thu nhận, lưu trữ và xử lý và trao đổi thông tin, dữ 

liệu viễn thám. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 

2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường trong đó có việc thành lập Cục Viễn thám quốc gia trên cơ sở Trung tâm Viễn 

thám quốc gia trước đây.  
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Cục Viễn thám quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có 

chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý và thực thi các hoạt động về viễn thám 

phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai, phát 

triển kinh tế xã hội và an ninh, quốc phòng; thực hiện các dịch vụ về viễn thám theo 

quy định của pháp luật. 

Trên cơ sở vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, Cục Viễn thám quốc gia đã 

chuyển sang hoạt động theo mô hình quản lý nhà nước với việc hoàn thiện hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn phát triển lĩnh vực 

viễn thám, đẩy mạnh ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.  

Từ khi thành lập, Cục Viễn thám quốc gia đã xác định một trong những mục 

tiêu quan trọng hàng đầu đó chính là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, 

có xây dựng được hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Cục Viễn thám quốc gia mới 

có thể thực hiện được chức năng cũng như nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám. 

Do vậy, Cục Viễn thám quốc gia đã tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám, đồng thời thực hiện 

công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ các văn bản bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt 

động viễn thám và các văn bản có liên quan như Luật Khoa học và Công nghệ, Luật 

Công nghệ cao, Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo, Luật Đất đai, một số 

Luật chuyên ngành khác, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về phát triển ứng dụng công nghệ, các lĩnh vực chuyên ngành về tài nguyên 

môi trường và một số Thông tư liên quan. Qua kết quả rà soát cho thấy nhiều nội dung 

của các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và 

thống nhất. Cục đã đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật các năm tiếp theo một số văn bản điều chỉnh các nội dung còn thiếu so với yêu cầu 

thực tiễn. Cụ thể kết quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật như sau: 

- Phối hợp với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xây dựng các quy phạm pháp 

luật về viễn thám trong Luật Đo đạc và Bản đồ;  

- Nghị định số 03/2019/QĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 quy định về hoạt 

động viễn thám. Đây là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất trong Lĩnh vực viễn 

thám hiện nay. Nghị định 03/2019/QĐ-CP quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh 

viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn 

thám; xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động viễn thám trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  
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- Quyết định số 149/QĐ-TTG ngày 01 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2040, đây là định hướng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực viễn thám 

trong giai đoạn đến năm 2040, mở ra tiền đề cho việc đẩy mạnh các hoạt động quản lý 

nhà nước và ứng dụng viễn thám trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát 

triển kinh tế xã hội. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 06/6/2017 Quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám; 

- Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 06/6/2017 Quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; 

- Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ngày 06/6/2017 Quy định quy trình thành lập bản đồ tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 

1/500.000, 1/1.000.000; 

- Thông tư số 108/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài chính 

"Sửa đổi, bổ sung Điều 3 thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài 

chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn và quản lý sử dụng phí khai thác và sử 

dụng dữ liệu viễn thám quốc gia"; 

- Thông tư số 13/2018/TT-BTNMT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển 

và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000, 1: 1 000 000 bằng dữ 

liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp”; 

- Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu 

viễn thám quốc gia”; 

- Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên 

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

- Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “Ban hành ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế 

ảnh viễn thám”; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ 

liệu viễn thám”. 

09_2017_TT-BTNMT.pdf
10_2017_TT-BTNMT.pdf
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2.2. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 phục vụ xây 

dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám 

2.2.1. Chương trình “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội” 

Trong giai đoạn này có các nhóm các đề tài được phê duyệt với mục đích cụ thể 

là phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật 

và các văn bản quản lý nhà nước về viễn thám. Đặc điểm trong giai đoạn 2016-2020 là 

Lĩnh vực viễn thám đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình 

khoa học và trọng điểm cấp Bộ riêng với tên gọi “Nghiên cứu công nghệ viễn thám 

trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng 

phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, mã số 

TNMT.08/16-20 (gọi tắt là Chương trình viễn thám). 

a. Thông tin chung về Chương trình 

Chương trình khoa học và trọng điểm cấp Bộ riêng với tên gọi “Nghiên cứu 

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

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

kinh tế xã hội”, mã số TNMT.08/16-20 (gọi tắt là Chương trình viễn thám), được phê 

duyệt tại Quyết định số 2251/ QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, bao gồm 03 mục tiêu, 06 nội dung chính và 03 loại sản phẩm 

chính. Cụ thể như sau: 

- Mục tiêu: 

1) Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám. 

2) Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi 

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

phát triển kinh tế xã hội. 

3) Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên 

đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự động hóa, kết hợp các 

phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 

Như vậy, có thể thấy trong giai đoạn 2016-2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã định hướng rất cụ thể về mục tiêu của Chương trình trọng điểm cấp Bộ lĩnh vực 

viễn thám là cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện 

thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám. Đây là căn cứ 
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quan trọng để Vụ Khoa học và Công nghệ theo dõi, đánh giá và lựa chọn các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ bám sát mục tiêu của Chương trình viễn thám và ưu tiên cao 

nhất cho nhóm đề tài phục vụ cho mục tiêu thứ nhất của Chương trình TNMT.08/16-20. 

- Nội dung chủ yếu: 

Nội dung chủ yếu của Chương trình TNMT.08/16-20 như sau: 

1) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống thể chế, chính sách về viễn thám ở trung ương và địa phương phục vụ công tác 

quản lý nhà nước và phát triển viễn thám; 

2) Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, quy trình công nghệ về hoạt động viễn thám; 

3) Nghiên cứu đề xuất giải pháp 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; 

4) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản; quan trắc; 

giám sát tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ứng phó với biến đổi 

khí hậu, kiểm kê khí nhà kính, xói lở bờ biển, tai biến thiên nhiên, ô nhiễm môi trường;  

5) Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống viễn thám chủ động, bao gồm (radar, 

lidar) và chụp ảnh viễn thám trên thiết bị bay không người lái; xử lý kết hợp các loại 

ảnh viễn thám; 

6) Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ thành lập, cập 

nhật cơ sở dữ liệu không gian địa lý (cơ sở dữ liệu địa hình, chuyên đề) bằng viễn 

thám và kết hợp hệ thống thông tin địa lý; 

Như vậy có thể thấy, nội dung thứ nhất và thứ 2 là những nội dung được đưa ra 

nhằm đáp ứng và hiện thực hóa cho mục tiêu thứ nhất của Chương trình.  

- Sản phẩm khoa học và công nghệ chính: 

1) Sản phẩm của các đề tài ở dạng dữ liệu, báo cáo, chuyên đề, giải pháp công 

nghệ, ấn phẩm công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành trong nước 

và quốc tế; 

2) Dự thảo khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý 

nhà nước về hoạt động viễn thám ở Trung ương và địa phương; 

3) Quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, phần mềm ứng dụng trong quan 
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trắc, giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi 

trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên, quốc phòng - an ninh; thành lập, cập 

nhật cơ sở dữ liệu bản đồ, cơ sở hạ tầng thông tin không gian; 

- Các chỉ tiêu đánh giá chương trình: 

1) Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án SXTN được công bố kết 

quả trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín ở trong nước hoặc quốc tế; 

2) Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 60% các kiến nghị, giải pháp, mô hình 

được đề xuất được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước hoặc hoạt động ứng dụng 

viễn thám; 

3) Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ: có kết quả đề tài/dự án SXTN được chấp nhận đơn 

yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế); 

4) Chỉ tiêu về đào tạo: 30% số đề tài/dự án SXTN đào tạo được hoặc góp phần 

đào tạo ít nhất 01 cán bộ viễn thám có trình độ trên đại học; 

5) Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình: 

+ 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục 

vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động 

viễn thám. 

+ 30% đề tài/dự án có kết quả cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật 

bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên đề, cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự 

động hóa, kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 

+ 30% đề tài/dự án có kết quả được ứng dụng trong quan trắc, giám sát tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội. 

Về chỉ tiêu, có thể thấy Chương trình TNMT.08/16-20 đặt kỳ vọng rất cao với 

khoảng 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục 

vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động 

viễn thám. Đây là một chỉ tiêu cao như trên có thể nói rằng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã xác định nghiên cứu khoa học có vai trò rất lớn trong việc cung cấp các cơ 

sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất các chính sách, định hướng, quy định về 

quản lý hoạt động viễn thám có tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. 

b. Phân tích đánh giá kết quả đạt được của Chương trình TNMT.08/16-20 

Trên cơ sở đánh giá, tổng hợp mức độ phù hợp của mục tiêu, nội dung từng đề 
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tài, nhiệm vụ KH&CN đã thực hiện với mục tiêu, nội dung của Khung Chương trình 

đã phê duyệt, có thể thấy số lượng các đề tài đã và đang thực hiện trong Chương trình 

viễn thám đều đảm bảo cả 03 mục tiêu của chương trình đã đặt ra. Cụ thể: 

- 04 đề tài, chiếm khoảng 18% tổng số đề tài đã được phê duyệt đáp ứng Mục 

tiêu số 01 “Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện 

thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám”, cụ thể các đề tài:  

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất khung pháp lý về quản lý 

hoạt động viễn thám. (Mã số: TNMT.2016.08.01); 

+ Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh 

viễn thám quang học của Việt Nam. Mã số: 2016.08.02; 

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả 

dữ liệu viễn thám quốc gia. Mã số:TNMT.2018.08.01; 

+ 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. 

- 13 đề tài, chiếm tỉ lệ tương đối cao, khoảng 60% tổng số đề tài đáp ứng được 

Mục tiêu số 2 “Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, 

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

và phát triển kinh tế xã hội”. 

- 05 đề tài, chiếm tỉ lệ khoảng 22% tổng số đề tài đáp ứng Mục tiêu số 3 của 

Khung chương trình “Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở 

dữ liệu chuyên đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự động hóa, 

kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý”.  

Mặc dù các đề tài chủ yếu tập trung vào mục tiêu số 2, chiếm gần 4/5 tổng số đề 

tài của Chương trình và Mục tiêu số 1 chỉ có gần 1/5 số lượng đề tài được triển khai 

thực hiện; tuy nhiên đánh giá chung là các mục tiêu đặt ra của Khung chương trình đã 

hoàn thành. Việc các đề tài chủ yếu tập trung số 2 cũng tương đối hợp lý, do các đề tài 

ở các cơ quan nghiên cứu và các trường Đại học đề xuất thực hiện mang tính chất triển 

khai ứng dụng.  

Về mặt nội dung, Khung chương trình viễn thám giai đoạn 2016-2020 đặt ra 06 

nội dung nghiên cứu chủ yếu (chi tiết trong bảng 1). Khi Chương trình kết thúc, có 22 

nhiệm vụ cấp Bộ đã được đề xuất và phê duyệt phù hợp với các các Nội dung của 

Khung chương trình. Số lượng các đề tài theo từng nội dung cụ thể như sau: 
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Bảng 1. Số lượng đề tài, dự án theo nhiệm vụ của chương trình 

TT Nhiệm vụ (Nội dung) Số lượng 

1 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống thể chế, chính sách về viễn thám ở trung ương và địa 

phương phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển viễn thám. 

2 

2 
Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ về hoạt động viễn thám. 
1 

3 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp 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. 

0 

 

4 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản; quan 

trắc; giám sát tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 

sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm kê khí nhà kính, xói lở bờ 

biển, tai biến thiên nhiên, ô nhiễm môi trường; 

13 

5 

Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống viễn thám chủ động, bao gồm 

(radar, lidar) và chụp ảnh viễn thám trên thiết bị bay không người lái; 

xử lý kết hợp các loại ảnh viễn thám; 

3 

6 

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ thành 

lập, cập nhật cơ sở dữ liệu không gian địa lý (cơ sở dữ liệu địa hình, 

chuyên đề) bằng viễn thám và kết hợp hệ thống thông tin địa lý. 

3 

 Tổng số 22 

Thông qua Bảng 1 cho thấy: 

- Trong tổng số 22 đề tài đã được phê duyệt, có 02 đề tài liên quan đến nội dung 

nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể 

chế, chính sách về viễn thám; chiếm khoảng 10% số đề tài đã được phê duyệt đáp ứng 

được Nội dung số 1; 

 - Đối với Nội dung số 2 liên quan đến việc nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện 

hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ trong lĩnh vực 

viễn thám, có 01 đề tài đáp ứng được, chiếm tỉ lệ khoảng 5%. Tuy vậy, có một số đề tài 

liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám với mục tiêu chính không tập trung vào 

Nội dung số 2, nhưng trong sản phẩm chính của đề tài đều có quy trình công nghệ. 

Như vậy trên thực tế, nếu tính cả các đề tài liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn 

thám thì số đề tài đáp ứng Nội dung 2 sẽ cao hơn, ước tính khoảng 40%. 

- Đối với Nội dung số 3 “Nghiên cứu đề xuất giải pháp 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” hiện chưa có đề 

tài nào được triển khai thực hiện. Việc chưa có đề tài nào thực hiện đối với Nội dung 

số 3 là do vấn đề thiết bị viễn thám trên vệ tinh, thiết bị tạm thu,…có kinh phí rất cao; 
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với khuôn khổ của một đề tài cấp Bộ không thể thực hiện được. Do vậy nội dung này 

sẽ xem xét đưa vào các Chương trình KH&CN cấp quốc gia để triển khai nghiên cứu. 

- Nội dung số 4, liên quan đến nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám có 13 

nhiệm vụ thực hiện, chiếm tỉ lệ khoảng 60%. Có thể nói, hiện nay các nhiệm vụ đang 

chủ yếu tập trung vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám. Nguyên nhân được 

lý giải là do xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra trong thời gian qua 

liên quan đến công tác điều tra cơ bản; quan trắc; giám sát tài nguyên đất đai, tài 

nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm kê khí nhà 

kính, xói lở bờ biển, tai biến thiên nhiên, ô nhiễm môi trường.  

- Nội dung số 5 “Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống viễn thám chủ động, bao 

gồm (radar, lidar) và chụp ảnh viễn thám trên thiết bị bay không người lái; xử lý kết 

hợp các loại ảnh viễn thám” có 03 nhiệm vụ được phê duyệt thực hiện đáp ứng được, 

chiếm tỉ lệ khoảng 16%. Các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc nội dung này tập trung vào 

các nhiệm vụ như đo cao mực nước sông, hồ bằng công nghệ đo cao vệ tinh; tính toán 

sụt lún và dịch chuyển bề mặt bằng công nghệ radar giao thoa; kiểm kê đất bãi bồi ven 

biển bằng công nghệ UAV kết hợp viễn thám; 

- Tương tự Nội dung 5, đối với Nội dung số 6 về “Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, 

hiện đại hóa quy trình công nghệ thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu không gian địa lý 

(cơ sở dữ liệu địa hình, chuyên đề) bằng viễn thám và kết hợp hệ thống thông tin địa 

lý” hiện có 03 đề tài đã được phê duyệt đáp ứng được yêu cầu, chiếm tỉ lệ 16%.  

Đánh giá chung so với yêu cầu đặt ra trong “Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi 

kết thúc chương trình” thì hiện nay chưa đạt được yêu cầu này, cụ thể:  

- 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục 

vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động 

viễn thám: hiện tại mới chỉ có khoảng 18% đề tài đáp ứng được. Nhìn trên số liệu 

thống kê tổng thể của cả đề tài thì mới có 18% số đề tài triển khai thực hiện thực tế, 

đạt một nửa chỉ tiêu (40%) đã đạt ra. Tuy nhiên trên thực tế, trên 80% số đề tài trong 

Chương trình đã được phê duyệt đều có các nội dung nghiên cứu xây dựng và hoàn 

thiện quy trình công nghệ, đây là một trong những luận cứ khoa học quan trọng phục 

vụ việc xây dựng VBQPPL như các Thông tư ban hành quy định kỹ thuật, Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia và phục vụ cho việc xây dựng các thông tư liên 

quan đến định mức kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực viễn thám.  

- 30% đề tài/dự án có kết quả cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật 

bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên đề, cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự 
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động hóa, kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý: Hiện tại 

mới có 22% số đề tài đạt được yêu cầu này, xấp xỉ đạt được chỉ tiêu 30% đã đặt ra; 

- 30% đề tài/dự án có kết quả được ứng dụng trong quan trắc, giám sát tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội: gần 60% số đề tài đáp ứng được yêu 

cầu đặt ra.  

Nhìn vào các con số phân tích như trên, có thể thấy có sự chênh lệch giữa các 

nhiệm vụ nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cũng như cải tiến công nghệ trong lĩnh 

vực viễn thám với các nghiên cứu triển khai ứng dụng. Nếu nhìn vào các con số thống 

kê trên, có thể thấy tỉ lệ giữa các đề tài nghiên cứu chưa đạt được các yêu cầu đặt ra 

trong Khung chương trình viễn thám.  

Tuy nhiên, phân tích trên chủ yếu dựa vào tên và mục tiêu của đề tài; nhưng 

trên thực tế, trong quá trình thực hiện, hầu hết các đề tài nghiên cứu ứng dụng đều có 

các sản phẩm liên quan đến đề xuất xây dựng quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật; 

đây là những cơ sở khoa học phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến định mức kinh tế - kỹ thuật của Lĩnh vực viễn thám. Như vậy có thể thấy, có 

những đề tài có thể đáp ứng được từ 2 đến 3 yêu cầu nhiệm vụ của Khung chương 

trình đặt ra.  

2.2.2. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đóng góp quan trọng cho xây dựng, 

hoàn thiện thể chế, chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám 

Trong giai đoạn 2016-2020 rất nhiều các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

thuộc cấp cơ sở, cấp Bộ và cấp Quốc gia đã có đóng góp quan trọng về mặt luận cứ 

khoa học và thực tiễn trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các quy 

định kỹ thuật, cụ thể như sau:  

- Đề tài 1 “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất khung pháp lý về 

quản lý hoạt động viễn thám”, Mã số: 2016.08.01 do ThS. Trần Tuấn Đạt làm chủ 

nhiệm đề tài và Cục Viễn thám quốc gia là cơ quan chủ trì thực hiện. Đề tài được triển 

khai từ năm 2016 và kết thúc vào năm 2018. Đề tài đã đạt được các mục tiêu quan 

trọng là: Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng được khung pháp 

lý về hoạt động viễn thám; và đề xuất được Dự thảo nghị định về hoạt động viễn thám. 

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã tham khảo rất nhiều các văn bản QPPL về 

viễn thám của các nước tiên tiến trên thế giới như Nga, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn 

Quốc,…và đã trực tiếp trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Nhật Bản nên chất lượng, sản 

phẩm có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao, tương đương chất lượng quốc tế. 
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Sản phẩm trên đã được Cục viễn thám quốc gia ứng dụng để xây dựng Dự thảo 

Nghị định về hoạt động viễn thám. Trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 01 năm 2019 Chính 

phủ ký ban hành Nghị định số 03/201/NĐ-CP. 

- Đề tài 2 “Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất 

lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam”, Mã số: 2016.08.02. 

Đề tài do TS. Nghiêm Văn Tuấn làm chủ nhiệm đề tài và Cục Viễn thám quốc gia 

là cơ quan chủ trì; đề tài thực hiện trong 03 năm từ 2016-2018. Đề tài đã đạt được các 

mục tiêu đề ra, cụ thể: Xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh 

viễn thám quang học đối với vệ tinh viễn thám Việt Nam; và Đề xuất quy định kỹ thuật 

về công tác kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp 02 sản phẩm liên quan đến cơ chế, 

chính sách gồm: (1) Dự thảo: Quy định kỹ thuật về xây dựng vật chuẩn để kiểm định 

chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam và (2) Quy định kỹ thuật về công 

tác kiểm định chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam. Trong quá trình 

nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm trên đã tham khảo rất nhiều các kết quả nghiên 

cứu tương tự và liên quan của các nước tiên tiến trên thế giới như Nga, Mỹ, Pháp, 

Trung Quốc,…và đã trực tiếp trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Pháp nên chất lượng, sản 

phẩm có hàm lượng khoa học và tính thực tiễn cao, tương đương chất lượng quốc tế.  

Thông qua nghiên cứu này, lần đầu tiên chúng ta có được cơ sở khoa học và 

thực tiễn, tiến tới hoàn thiện bộ công cụ kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh, bao 

gồm cả công cụ kỹ thuật và các quy định liên quan. 

- Đề tài 3: “Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản 

phẩm viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục 

vụ công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm”. Mã số: TNMT.2017.08.03. 

Đề tài đã đạt được các mục tiêu đề ra: Tăng cường năng lực đánh giá chất lượng 

ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao và siêu cao và Đề xuất quy trình công nghệ 

đánh giá chất lượng phổ ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao. 

Sản phẩm được ứng dụng để phục vụ xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về 

viễn thám gồm: 

- Quy trình đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ 

phân giải cao và siêu cao. 

- Bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng phổ sản phẩm ảnh viễn thám quang học độ 

phân giải cao và siêu cao. 
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Kết quả của Đề tài 2 và Đề tài 3 hiện được sử dụng trong quá trình xây dựng 

Tiêu chuẩn Việt Nam “Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao 

và siêu cao-Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B -Yêu 

cầu kỹ thuật” Dự án TCVN này hiện đã hoàn thiện xây dựng dự thảo và đang trong 

quá trình thẩm định tại Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và 

Công nghệ. Dự kiến sẽ ban hành trong năm 2022. 

- Đề tài 4 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, kiểm soát hoạt 

động khai thác khoáng sản. Thử nghiệm phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái 

phép vùng Cao Bằng - Thái Nguyên - Bắc Kạn, Quảng Nam - Gia Lai - Kon Tum”, 

Mã số: 2016.08.03 do ThS. Lê Minh Huệ là chủ nhiệm đề tài và được thực hiện từ năm 

2016-2018. Đề tài đã cung cấp 02 sản phẩm là Quy trình gồm: (1) Quy trình ứng dụng 

công nghệ viễn thám quang học trong việc theo dõi, kiểm soát hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép; và (2) Quy trình phối hợp trong theo dõi hoạt động khai thác 

khoáng sản giữa Cục Viễn thám quốc gia và cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà 

nước về khoáng sản.  

- Đề tài 5 (Dự án sản xuất thử nghiệm): “Giám sát, kiểm soát hoạt động khai 

thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn 

thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái”. Mã số: SXTN.2020.08.01. Dự án 

SXTN do ThS. Lê Minh Huệ làm chủ nhiệm đề tài và thực hiện từ năm 2020 đến 

2022. Dự án SXTN.2020.08.01 dự án nối tiếp của đề tài số 4 (TNMT.2016.08.03) với 

mục tiêu đặt ra là: Kiểm chứng và đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ sử dụng kết 

hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong việc giám sát, kiểm 

soát hoạt động KTKS, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; và Ban hành 

được quy trình kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái trong 

việc giám sát, kiểm soát hoạt động KTKS tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc Việt Nam. 

Kết quả nghiên cứu của Đề tài 4 và Dự án 5 sẽ được sử dụng để xây dựng dự 

thảo Thông tư ban hành “Quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản 

bằng công nghệ viễn thám”. Quy định kỹ thuật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt kế hoạch và giao cho Cục Viễn thám quốc gia xây dựng trong năm 

2022 và ban hành trong năm 2023.  

- Đề tài 6: “Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông Mê Kông bằng 

công nghệ đo cao vệ tinh”. Mã số: TNMT.2017.08.05. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn 

Ngọc Nam; Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu viễn thám, Cục Viễn 

thám quốc gia. Nhiệm vụ này là Dự án sản xuất thử nghiệm được thực hiện từ năm 
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2017 – 2020 với các mục tiêu đặt ra là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh trong 

việc giám sát tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Hoàn thiện quy trình 

xử lý xác định mực nước sông, hồ bằng số liệu đo cao vệ tinh; và Cung cấp chuỗi số 

liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 - 2018 tại các vị trí 

thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông sử dụng dữ liệu đo cao vệ tinh.  

Kết quả chính của Dự án đạt được gồm:  

- Chuỗi số liệu giám sát biến đổi mực nước theo thời gian trong khoảng 2017 - 

2018 tại các vị trí thử nghiệm trên sông Hồng và sông Mê Kông; 

- Báo cáo đánh giá độ chính xác xác định độ cao mực nước bằng dữ liệu độ cao 

vệ tinh; 

- Báo cáo phân tích, đánh giá kết quả giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và 

sông Mê Kông; 

- Quy trình hoàn thiện xác định mực nước sông, hồ bằng dữ liệu đo cao vệ tinh. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là việc hoàn thiện được Quy trình xác 

định mực nước sông, hồ bằng dữ liệu đo cao vệ tinh đã được ứng dụng để xây dựng dự 

thảo Thông tư ban hành “Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài 

biên giới bằng công nghệ viễn thám”. Quy định kỹ thuật này đã được Bộ Tài nguyên 

và Môi trường phê duyệt kế hoạch và giao cho Cục Viễn thám quốc gia xây dựng trong 

năm 2022 và ban hành trong năm 2023. 

- Đề tài 7: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp khai thác 

hiệu quả dữ liệu viễn thám quốc gia”. Mã số: TNMT.2018.08.01. Đề tài do ThS. Hồ 

Thị Vân Trang là chủ nhiệm đề tài và Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám 

(thuộc Cục VIễn thám quốc gia) là tổ chức chủ trì.  

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và hoàn 

thiện hồ sơ kết thúc việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ bắt đầu thực 

hiện từ năm 2018; theo đó đề tài TNMT.2018.08.01 đã được nghiệm thu cấp Bộ trên 

cơ sở hiện trạng sản phẩm KH&CN tương ứng với kinh phí đã được cấp (740 triệu).  

Đề tài đã có một số sản phẩm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây 

dựng nội dung kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư số 187/2016/TT-BTC ngày 

08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. 
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- Đề tài 8: “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” Mã số: VT-UD.06/17-20, do TS. Lê Quốc Hưng làm 

chủ nhiệm và Trung tâm thông tin và dữ liệu viễn thám (Cục Viễn thám quốc gia) là tổ 

chức chủ trì, được thực hiện từ năm 2017 đến năm 2021. Đây là đề tài cấp Quốc gia 

thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ (2016 – 

2020). Đề tài đã thực hiện các nội dung nghiên cứu nhằm hướng đến 02 mục tiêu 

chính đó là:  

+ Xây dựng được quy trình công nghệ tính toán và quy định kỹ thuật bộ dữ liệu 

dùng tính toán hàm lượng phát thải các bon theo tiêu chuẩn của Ủy ban Liên chính phủ 

về biến đổi khí hậu sử dụng tư liệu viễn thám phục vụ kiểm kê khí nhà kính. 

+ Đánh giá khả năng ứng dụng tư liệu ảnh VNREDSat-1 cho mục tiêu nêu trên. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được áp dụng để xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực viễn thám “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ 

dữ liệu tính toán phát thải các bon sử dụng tư liệu viễn thám”. Dự án QCVN đã được 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-

BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt Danh mục xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2025; trong đó 

giao cho Cục Viễn thám quốc gia chủ trì xây dựng trong năm 2022 và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành trong năm 2023. 

- Đề tài 9: “Nghiên cứu ứng dụng Big data – viễn thám trong giám sát ô nhiễm 

không khí từ các khu xử lý rác thải”. Mã số: TNMT.2020.08.02 do ThS. Nghiêm Văn 

Ngọ là chủ nhiệm đề tài và Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám là tổ chức chủ 

trì. Đề tài được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022. Đây là đề tài cấp Bộ, thuộc 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu công nghệ viễn 

thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng chống thiên 

tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội”. Mã 

số chương trình: TNMT.08/16-20. Mục tiêu đặt ra của đề tài là:  

+ Xác lập được cơ sở khoa học và phương pháp luận cho Big data- viễn thám 

trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải; 

+ Xây dựng được quy trình công nghệ Big data- viễn thám giám sát tình trạng ô 

nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải;  

+ Xác định được sự phát tán một số thành phần hóa chất độc hại gây ô nhiễm 



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

và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám 

 

21 

 

không khí từ các khu vực xử lý rác thải tập trung. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài, sẽ được ứng dụng để xây dựng dự thảo Thông tư 

ban hành “Quy định kỹ thuật giám sát ô nhiễm môi trường không khí bằng công nghệ 

viễn thám”. Quy định kỹ thuật này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

kế hoạch và giao cho Cục Viễn thám quốc gia xây dựng trong năm 2024 và ban hành 

trong năm 2025. 

3. Định hướng nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, 

chính sách và quản lý nhà nước về viễn thám đến năm 2030 

3.1. Tình hình nghiên cứu và xu thế phát triển khoa học và công nghệ về 

viễn thám trên thế giới liên quan đến nội dung về chính sách 

Trong hơn năm thập kỷ qua, viễn thám đã có những thành tựu hết sức to lớn 

trong lĩnh vực nghiên cứu trái đất và trở thành một công cụ quan trọng cho việc đánh 

giá và quản lý tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Viễn thám đã mở ra các 

ứng dụng trên diện rộng trong quan trắc, theo dõi, giám sát các đối tượng trên bề mặt 

trái đất ở mức toàn cầu, khu vực và cấp vùng, phục vụ cấp thiết trong đời sống xã hội, 

cung cấp các dữ liệu chính xác và kịp thời cho các nhà quản lý. Chính vì vậy ngày nay 

không chỉ các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Nga, Nhật,... mà ngay cả các nước đang 

phát triển cũng rất quan tâm đến ứng dụng công nghệ vũ trụ nói chung, viễn thám nói 

riêng vào mục đích nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng - an ninh. Dữ liệu ảnh viễn thám trước đây được bán với giá khá cao, hiện nay 

một số loại như Landsat, Sentinel được cung cấp miễn phí trên môi trường Internet; dữ 

liệu viễn thám của Liên minh Châu Âu (ESA) trước kia được cung cấp hạn chế trong 

lĩnh vực nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường hiện nay cũng được cung cấp 

miễn phí. Ngoài ra, nhiều nước trong khu vực ASEAN cũng sở hữu vệ tinh của mình. 

Đặc điểm cung của khu vực là lãnh thổ không lớn, nên làm hạn chế năng lực chụp ảnh 

của vệ tinh viễn thám nếu chỉ chụp ảnh trong lãnh thổ của nước sở tại. 

Đến nay hàng nghìn vệ tinh và tầu vũ trụ, bao gồm các vệ tinh khí tượng, các vệ 

tinh tài nguyên và các vệ tinh quân sự đã được phóng lên khoảng không vũ trụ, nhằm 

cung cấp ảnh viễn thám phục vụ các mục đích khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu thực 

tiễn, dữ liệu ảnh viễn thám không ngừng được đa dạng hoá và được hoàn thiện theo 

hướng nâng cao độ phủ mặt đất, độ phân giải không gian, độ phân giải phổ và độ phân 

giải về thời gian; đã có ảnh viễn thám độ phân giải từ hàng km đến dưới 1m, ảnh từ 

một kênh phổ rộng (ảnh toàn sắc) đến ảnh siêu phổ (hyperspectral) gồm hàng trăm 

kênh phổ. Thời gian lặp lại việc quan sát (độ phân giải về thời gian) của vệ tinh cũng 
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đã được rút ngắn nhờ sử dụng phương pháp thay đổi góc quan sát nghiêng của các 

sensor hay bằng cách sử dụng chùm vệ tinh. Nhờ đó ảnh viễn thám vừa cho phép 

nghiên cứu bao quát các vùng rộng lớn từ một quốc gia đến khu vực và toàn cầu, vừa 

cho phép nghiên cứu chi tiết đến từng vùng hẹp, thậm chí từng đối tượng cho nhiều 

mục đích khác nhau, và công nghệ viễn thám đã trở thành công nghệ rất có hiệu quả để 

giám sát các đối tượng biến động trong không gian và thời gian phục vụ đa ngành, đa 

lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Xu hướng sử dụng chùm các vệ tinh nhỏ, trong đó 

các vệ tinh có các chức năng bổ trợ cho nhau, để thay thế cho các vệ tinh cực lớn cũng 

đang được quan tâm phát triển trong những năm gần đây.  

Thực tiễn của thế giới và các nước trong khu vực đã cho thấy, để đáp ứng yêu 

cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và đảm bảo an ninh - quốc phòng của đất nước cần có 

sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám. 

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ trong chế tạo các bộ cảm biến và 

công nghệ máy tính, dữ liệu viễn thám ngày càng trở nên phổ biến và được khai thác, 

sử dụng rộng rãi. Hiện tại, hơn 1000 vệ tinh viễn thám đã được phóng lên quỹ đạo và 

dữ liệu thu được tại trạm thu ảnh vệ tinh được tích luỹ với tốc độ 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 Petabyte 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 (109 Terabyte). Khi độ 

chính xác và mật độ dữ liệu tăng theo thời gian, khối lượng dữ liệu tăng theo cấp số 

nhân thì nguồn dữ liệu trở thành vô cùng khổng lồ mà trong những năm gần đây đã 

dùng thuật ngữ ‘big data’ để mô tả [5] 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 Geotiff, 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 learning, các thuật toán xử lý dữ liệu 

viễn thám ngày càng trở nên phức tạp. Để giải quyết các vấn đề trên, đã có những nỗ 

lực to lớn tập trung vào cả 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. MongoDB là một cơ sở dữ liệu phân tán ban đầu hỗ trợ 
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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 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 [10]. 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 hàng. 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 dùng 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 Tensorflow, 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. 

Uỷ ban vệ tinh quan sát trái đất (CEOS) đã có báo cáo mặc dù chưa thể hiện 

đầy đủ các hoạt động liên quan đến việc khai thác vệ tinh quan sát trái đất (EO) nhưng 

hy vọng họ đã đưa ra một dấu hiệu về lĩnh vực đang phát triển và ngày càng phát triển.  

Dữ liệu viễn thám đã trở nên phổ biến và ngày càng được sử dụng rộng rãi 

trong cả các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân. Nhu cầu dữ liệu viễn thám 

không ngừng gia tăng và ngày càng có xu hướng tích hợp các chủng loại khác nhau, 

bao gồm cả dữ liệu viễn thám thu thập từ các vệ tinh quan trắc trái đất, ảnh hàng 

không, ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái và các dữ liệu đo đạc, quan trắc trên 

mặt đất. Nguồn cung cấp dữ liệu viễn thám cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn từ 

các loại ảnh độ phân giải thấp như MODIS, VIIRS, OceanSat, độ phân giải trung bình 

như Landsat 8, Sentinel 1, 2 đến các loại ảnh độ phân giải cao và siêu cao như LISS-
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IV, SPOT 6/7, Planet Scope, Pleaides, KompSat, WorldView. Không chỉ có các dữ 

liệu ảnh thương mại mà nhiều loại dữ liệu ảnh viễn thám có giá trị như Landsat 8, 

Sentinel 1-5 còn được cung cấp miễn phí cho người sử dụng. Điều này đã dẫn đến khả 

năng tiếp cận và sử dụng dữ liệu viễn thám dễ dàng, cho phép tìm kiếm giải pháp cho 

các vấn đề phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc có thể khai thác, sử dụng quá nhiều nguồn 

dữ liệu viễn thám khác nhau cũng đặt ra những thử thách mới, trong đó việc xử lý khối 

lượng lớn dữ liệu và định dạng dữ liệu phức tạp với các phương pháp phân tích xử lý 

khác nhau trở thành một trong những nội dung chính cần được nghiên cứu. Để giải 

quyết vấn đề này các nghiên cứu ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn (Big data), điện toán 

đám mây (Cloud computing) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, đã và đang 

được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các nền tảng ứng dụng cho phép 

khai thác, chia sẻ, phân tích dữ liệu lớn như Google Earth Engine, Amazon Web 

Service, Hadoop,… từng bước trở thành các công cụ thiết yếu phục vụ cho việc khai 

thác, ứng dụng dữ liệu viễn thám. 

Với công nghệ viễn thám ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong 

nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, xu hướng phát triển của công nghệ viễn 

thám của thế giới trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới có thể sẽ rất khác so 

với công nghệ hiện tại đang sử dụng và nhiều khái niệm mới về hệ thống viễn thám, 

công nghệ viễn thám cũng sẽ ra đời. Điều này đòi hỏi chúng ta phải phân tích dự báo 

và nắm bắt được các xu thế đó để có định hướng phát triển khoa học và công nghệ phù 

hợp với quá trình đề xuất, xây dựng thể chế, chính sách pháp luật cũng như các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về viễn thám nhằm quản lý một cách hiệu quả và tận dụng được tri 

thức của nhân loại cũng như rút ngắn khoảng cách về trình độ thông qua việc hợp tác 

nghiên cứu, chuyển giao và phát triển công nghệ. 

 Tại Việt Nam, với đà phát triển, đã và đang từng bước được ứng dụng trong 

nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, ứng dụng viễn thám, chuyên trang chính 

sách, pháp luật tài nguyên và môi trường nhận định, bên cạnh giám sát băng-biển; 

giám sát tai biến địa chất; thành lập bản đồ rủi ro toàn cầu trong cảnh báo sớm dịch 

bệnh; quy hoạch mạng lưới hệ thống đường ống dẫn; tăng cường kiểm kê carbon; cần 

thiết đẩy mạnh khả năng dự báo sản lượng nông nghiệp - an ninh lương thực và nông 

nghiệp bền vững; tăng cường giám sát hạn hán; ngăn chặn chặt phá rừng trái phép; bảo 

vệ các khu nuôi trồng thuỷ sản từ mối nguy hại tảo nở hoa; ứng dụng trong nông 

nghiệp: xác định diện tích, ước tính sản lượng, dự báo năng suất, dự báo, đánh giá tác 

động của thiên tai (khô hạn, lũ lụt), dịch bệnh; ứng dụng trong giao thông: quy hoạch 

xác định các tuyến đường, duy trì bảo dưỡng hệ thống giao thông (cầu, đường, ga, 
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cảng biển, luồng, lạch …); ứng dụng trong an ninh – quốc phòng, phòng tránh thiên 

tai… Như vậy, nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong đa ngành, đa lĩnh vực tại 

các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở tư nhân với đa mục đích càng ngày càng phát 

triển mạnh mẽ là cần thiết; đặc thù thông tin từ tư liệu viễn thám rất nhạy cảm và liên 

quan chặt chẽ tới hoạt động kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng nên cần thiết phải 

có sự quản lý của nhà nước bằng chính sách pháp luật. Với hiện trạng về cơ sở hạ tầng 

viễn thám đã nêu trên, thì một số các vấn đề lớn cần đặt ra cho công tác quản lý nhà 

nước về viễn thám trong khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu mà cơ sở hạ tầng 

viễn thám của Việt Nam cung cấp cũng như tận dụng các nguồn dữ liệu khác trên thế 

giới, đảm bảo phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc ở 

nước ta như sau: 

Hiện nay ở nước ta, công tác giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường đang là 

nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 

2012 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu về cơ bản vào năm 2020 kiểm soát, 

hạn chế xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy 

giảm đa dạng sinh học, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả 

năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, chất lượng môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, ngăn 

chặn và đẩy lùi các hiện tượng này vào năm 2030. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đề ra mục tiêu “Nâng cao năng 

lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên môn” 

và giải pháp “Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến 

trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. 

Viễn thám là một trong những công nghệ cao được nhà nước công nhận tại Mục 

17 của “Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển” tại Quyết định số 

38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27 

tháng 01 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 với mục tiêu “Nghiên 

cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất 

sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong 
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các lĩnh vực này”. Theo đó, các ngành, lĩnh vực mang tính chất chuyên môn kỹ thuật 

như tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, xây 

dựng, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch,.. rất cần thiết ứng dụng viễn 

thám để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi quản lý. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-

CP về Hoạt động viễn thám, quy định về hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám; thu 

nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng 

cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám trên phạm vi cả nước. 

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt "Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2040”. Chiến lược này là cơ sở pháp lý cần thiết cho công tác quản lý và định 

hướng việc ứng dụng công nghệ viễn thám tại Việt Nam. 

Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 

tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2021 đã định hướng “Ứng dụng 

rộng rãi thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

một số lĩnh vực có liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi 

trường, giám sát và hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ 

cho người dân; nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, góp phần bảo 

đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy phát triển mọi mặt 

kinh tế - xã hội và bảo đảm các lợi ích quốc gia khác”. Trong đó, giao trách nhiệm cho 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 

số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn 

thám, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho dữ liệu quan sát Trái đất và sử dụng dữ liệu quan 

sát Trái đất; đầu tư hoàn thiện hạ tầng quốc gia về hệ thống thông tin địa lý phục vụ 

công tác quản lý, giám sát lãnh thổ, lãnh hải, các công trình trọng yếu quốc gia; nghiên 

cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành về quan sát Trái đất, phát triển các dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh; đề xuất cơ 

chế thí điểm phương án thuê ngoài cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ vệ tinh cho các cơ 

quan, tổ chức thuộc Nhà nước; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy hình 

thành thị trường cả ở trong và ngoài nước đối với dịch vụ quan sát Trái đất. Đẩy mạnh 

ứng dụng và phát triển viễn thám, trong đó bao gồm chính sách về dữ liệu; thương mại 

hóa dữ liệu viễn thám; trao đổi dữ liệu để tăng hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng viễn 

thám của nước ta cũng như tăng nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ ứng dụng.  

Mặt khác, việc ứng dụng, phát triển công nghệ viễn thám hiện nay mang tính 
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hội nhập quốc tế rất sâu rộng, điều này cũng cần đạt ra những vấn đề liên quan đến 

luật pháp, điều ước quốc tế về công nghệ viễn thám cần cụ thể hóa trong các văn bản 

quy phạm pháp luật. Những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế thể hiện dưới các 

góc độ như sau: 

- Hiện nay cơ chế, chính sách chung về phối hợp khai thác, vận hành các hệ 

thống vệ tinh viễn thám và chia sẻ dữ liệu viễn thám giữa các nước trong khu vực 

ASEAN và trên thế giới còn chưa hình thành. Do đó, dẫn đến việc thiếu vắng các cơ sở 

pháp lý để thảo luận, đàm phán nhằm phối hợp khai thác các hệ thống vệ tinh viễn thám 

và chia sẻ và trao đổi nguồn dữ liệu viễn thám hiện có và thu nhận trong tương lai. 

- Với sự phát triển của công nghệ liên quan đến công nghệ 4.0, việc xử lý dữ 

liệu viễn thám hiện nay được vận hành thông qua các dịch vụ điện toán đám mây với 

các máy chủ đặt ở nước ngoài; điều này đặt ra những vấn đề về quản lý, bảo mật thông 

tin chiết xuất từ viễn thám liên quan đến an ninh quốc gia của các tổ chức, cá nhân ở 

trong và ngoài nước.  

- Việt Nam hiện nay đã ký nhiều thỏa hợp tác song phương và đa phương cấp 

Chính phủ như với Ấn Độ, Hoa Kỳ, EU về sử dụng khoảng không vũ trụ cho mục đích 

hòa bình. Trong các Thỏa thuận này, có các nội dung liên quan đến phát triển các vệ 

tinh viễn thám, trạm mặt đất, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám, thu nhận, 

phân phối, lưu trữ dữ liệu viễn thám, sử dụng quỹ đạo vệ tinh viễn thám, tần số thu 

nhận, điều khiển vệ tinh viễn thám… Điều này cũng đặt ra việc cần thiết phải nghiên 

cứu đề xuất các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng không gian trong lĩnh vực 

viễn thám để tạo hành lang pháp lý triển khai một cách hiệu quả các Thỏa thuận quốc tế. 

- Hiện nay xu thế mới xuất hiện việc hình thành các chùm vệ tinh với hàng trăm 

vệ tinh nhỏ (2-4kg) được duy trì ở quỹ đạo thấp (khoảng 2-300km) như Capella, 

Planet Doves,… khi đó đặt ra vấn đề có những sự kiện vệ tinh rơi trên lãnh thổ Việt 

Nam, trách nhiệm của các cơ quan sở hữu vệ tinh như thế nào?; 

- Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ đang thúc đẩy việc phát triển Khung ưu tiên 

trong lĩnh vực không gian Hoa Kỳ, hướng đến việc thiết lập liên minh quốc tế giữa 

một số quốc gia do Hoa Kỳ dẫn đầu trong việc bảo tồn lợi ích của không gian, trong 

đó Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam sẽ là một bên tham gia một cách tích cực. Trong đó, 

Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy việc phát triển và sử dụng khả năng quan trắc Trái đất dựa trên dữ 

liệu không gian để hỗ trợ hoạt động chống biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ, với sự phối hợp 

giữa các khu vực công, tư và từ thiện, sẽ đẩy nhanh việc phát triển và sử dụng dữ liệu 

quan trắc Trái đất hỗ trợ giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc phổ biến 
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rộng rãi dữ liệu quan trắc Trái đất sẽ hỗ trợ các nỗ lực trong nước và quốc tế giải quyết 

khủng hoảng biến đổi khí hậu. Điều này đặt ra cần phải nghiên cứu những quy định để 

Việt Nam khi tham gia các liên minh quốc tế về sử dụng không gian, dữ liệu quan sát 

Trái đất (viễn thám phục vụ mục đích hòa bình không chỉ ở lãnh thổ Việt Nam mà cả ở 

các khu vực bên ngoài). 

Như vậy, cần thiết nghiên cứu để đề xuất được các nội dung quy định pháp luật 

làm chế tài quản lý chung về không gian vũ trụ, tần số; hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh 

viễn thám; thu nhận, lưu trữ, xử lý, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn 

thám, cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám. 

3.2. Xu hướng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật về viễn thám 

3.2.1. Xu hướng chung trên thế giới 

Các văn bản quy phạm pháp luật thể hiện ý chí và vai trò chủ đạo của Nhà nước 

trong hoạt động kinh tế xã hội. Trên thế giới nói chung, tất cả các chính sách và pháp 

luật về viễn thám của các quốc gia bao gồm các nguyên tắc cơ bản giống nhau, đó là 

cung cấp dữ liệu thỏa mãn nhu cầu của người sử dụng, phục vụ các lợi ích xã hội, kinh 

tế, khoa học và xác định quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt 

động viễn thám. Một số quốc gia đưa ra các quyền hạn chế về sự truy cập dữ liệu viễn 

thám như giới hạn độ phân giải hay với dữ liệu độ phân giải cao thì việc cung cấp dữ 

liệu được xem xét cho từng đơn hàng cụ thể. 

Đối với quản lý vận hành vệ tinh, hoạt động quản lý thực hiện trên hai đối 

tượng gồm thành phần trên không gian (vệ tinh viễn thám và thiết bị viễn thám trên vệ 

tinh) và thành phần dưới mặt đất (trạm điều khiển vệ tinh, trạm thu dữ liệu viễn thám). 

Hiện nay trên thế giới, quản lý nhà nước về viễn thám vẫn sử dụng chính sách 

nhiều hơn luật, tuy nhiên xét về xu thế thì các nước đang dần luật hóa để quản lý hoạt 

động viễn thám. Việc sử dụng luật để quản lý hoạt động viễn thám trên thế giới có thể 

được chia thành các nhóm nước như sau: 

Các nước dẫn đầu về hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để quản lý nhà 

nước là Hoa Kỳ và Canada. Ví dụ như Luật Thương mại hóa dữ liệu viễn thám của 

Hoa Kỳ được thông quan vào năm 1984, Luật này hướng dẫn Chính phủ Liên bang 

trong việc quản lý hiệu quả sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực viễn thám, 

cung cấp khung pháp lý về thương mại hóa theo từng giai đoạn và đảm bảo tính sẵn có 

và liên tục của việc cung cấp dữ liệu. Các chính sách đặt ra trong bộ Luật này nhằm 

đảm bảo vai trò dẫn đầu của Hoa Kỳ trên thế giới trong lĩnh vực viễn thám dân dụng, 

đảm bảo an ninh quốc gia và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 
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Các nước phát triển khác như Đức, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng dựa trên 

luật về viễn thám của Hoa Kỳ để đưa ra luật của riêng mình. Ví dụ như Luật Thúc đẩy 

phát triển không gian của Hàn Quốc được ra đời với mục đích là thúc đẩy việc sử dụng 

và khai thác bên ngoài không gian một cách khoa học và hòa bình, đảm bảo an ninh 

quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia, nâng cao các tiêu chuẩn cuộc sống 

thông qua việc thúc đẩy phát triển hệ thống không gian và sử dụng, quản lý có hiệu 

quả các vật thể không gian. 

Các nước đang phát triển với trào lưu phát triển hệ thống vệ tinh nhỏ nên nhiều 

nước đã sở hữu vệ tinh viễn thám và đưa ra các luật để quản lý hoạt động viễn thám 

hoặc quản lý hoạt động viễn thám được lồng ghép trong luật không gian. 

3.2.2. Một số chủ trương, chính sách lớn cần được thể chế hóa 

- Nhà nước đầu tư, phát triển hoạt động viễn thám đáp ứng yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; quản lý, giám sát tài nguyên, môi 

trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu hộ, cứu nạn; 

- Nhà nước ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ viễn 

thám theo hướng tiên tiến, hiện đại; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu, ứng dụng, 

phát triển khoa học, chuyển giao công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực viễn thám; 

- Nhà nước ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu 

cầu của sự phát triển khoa học, công nghệ trong lĩnh vực viễn thám; khuyến khích, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo 

nhân lực trình độ cao; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, khai thác, sử dụng thông 

tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao dân trí; 

 - Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện của lĩnh vực 

viễn thám là hoạt động cần có sự phối hợp, liên kết chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, 

quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, định hướng hợp tác quốc tế về khoa 

học và công nghệ trong lĩnh vực viễn thám của Việt Nam sẽ phải đẩy mạnh nhằm xây 

dựng cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất các quy định về liên quan đến định 

hướng chiến lược, triển khai kế hoạch phát triển công nghệ viễn thám ở Việt Nam lên 

ngang tầm trình độ của các nước phát triển. 
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3.2.3. Các vấn đề cần được nghiên cứu, định hướng xây dựng quy phạm pháp luật 

Cần xây dựng các thông tư quản lý nhà nước và các thông tư quy định kỹ thuật 

về: vệ tinh và thiết bị bay; bộ cảm biến trên vệ tinh; quỹ đạo vệ tinh; tín hiệu viễn 

thám; trạm thu dữ liệu viễn thám; trạm điều khiển vệ tinh viễn thám; cung cấp, khai 

thác, sử dụng dữ liệu viễn thám; hệ thống truyền dẫn dữ liệu; xây dựng, vận hành, cập 

nhật cơ sở dữ liệu viễn thám; kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm viễn thám. Bên cạnh đó 

cần phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật về viễn thám. 

- Quản lý vệ tinh viễn thám và thiết bị bay  

Phát triển vệ tinh viễn thám cần đầu tư lớn, vệ tinh chỉ hoạt động trong một 

thời gian nhất định. Như vậy, để tránh đầu tư tràn lan, chồng chéo, lãng phí cần có 

chiến lược, quy hoạch dài hạn về việc thiết kế, chế tạo các vệ tinh viễn thám trên cơ 

sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn về tư liệu viễn thám của người sử dụng. Cụ thể là phải 

xác định rõ cần xây dựng vệ tinh loại nào, to hay nhỏ, tuổi thọ của vệ tinh; sử dụng 

quỹ đạo nào, địa tĩnh hay thấp, cận cực; từng vệ tinh đơn lẻ kế tiếp nhau hay chùm 

nhiều vệ tinh. 

- Quản lý bộ cảm biến viễn thám 

Bộ cảm biến viễn thám có ý nghĩa quyết định tới loại dữ liệu được thu nhận trên 

vệ tinh và liên quan đến các ứng dụng của dữ liệu viễn thám thu nhận được. Mỗi loại 

bộ cảm biến có khả năng cung cấp một loại dữ liệu và có một số ứng dụng nhất định. 

Ví dụ bộ cảm biến siêu cao tần có ưu điểm là chụp được ảnh trong mọi điều kiện thời 

tiết, bất kể ban ngày cũng như ban đêm thì nhược điểm của chúng là hình ảnh khó 

đoán đọc, nhiều biến dạng, xử lý phức tạp. Các bộ cảm biến quang học có ưu điểm là 

hình ảnh gần gũi với cảm nhận của con người, dễ giải đoán, ít biến dạng nhưng lại bị 

ảnh hưởng rất lớn về điều kiện thời tiết. Các bộ cảm biến siêu phổ có ưu thế vượt trội 

so với các bộ cảm biến đa phổ về số lượng kênh phổ, cho phép xác định những sự 

khác biệt nhỏ về đặc tính phổ của đối tượng nghiên cứu nhưng lại có nhược điểm là độ 

phân giải không gian thấp hơn hoặc độ rộng dải quét thấp hơn. 

 Như vậy, quản lý nhà nước về bộ cảm viễn thám cần phải xây dựng quy hoạch 

phát triển các bộ cảm để có thể cung cấp nhiều loại dữ liệu phù hợp và đáp ứng tối đa 

nhu cầu đa dạng về tư liệu viễn thám của các bộ, ngành và địa phương, đồng thời cũng 

xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bộ cảm biến viễn thám để dữ liệu thu 

nhận được có chất lượng đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. 
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- Quản lý quỹ đạo vệ tinh  

Quỹ đạo vệ tinh có liên quan trực tiếp đến dữ liệu viễn thám thu nhận được như 

độ phân giải của dữ liệu, tần suất thu nhận dữ liệu, độ rộng của dải quét, thời điểm 

chụp ảnh, tuổi thọ của vệ tinh. 

Ví dụ: Nếu vệ tinh bay ở độ cao thấp như trường hợp vệ tinh Obrview-3 (470 

km), thì có thể cho phép tăng độ phân giải không gian của ảnh nhưng đồng thời sẽ làm 

thu hẹp độ rộng của dải quét trên mặt đất và dẫn đến giảm tần suất chụp lặp của ảnh. 

Mặt khác, ở độ cao thấp vệ tinh sẽ bị tác động của khí quyển trái đất lớn hơn và dẫn 

đến giảm tuổi thọ của vệ tinh. Ngược lại, nếu vệ tinh bay ở độ cao tương đối lớn, như 

các vệ tinh SPOT (822 km) hay Landsat (708 km) thì ảnh chụp sẽ có độ phân giải thấp 

hơn nhưng cũng có độ phủ lớn hơn, tần suất chụp lặp cao hơn và ít bị ảnh hưởng của 

khí quyển hơn.  

Góc nghiêng của quỹ đạo cũng có vai trò rất quan trọng đối với năng lực chụp 

ảnh của vệ tinh viễn thám. Thông thường, các nước sẽ chọn góc nghiêng sao cho số 

lần vệ tinh bay qua lãnh thổ nước mình là nhiều nhất, ví dụ vệ tinh FORMOSAT-2 

được thiết kế với góc nghiêng 99o so với xích đạo cho phép quan trắc lãnh thổ Đài 

Loan 14 lần trong ngày, trong khi đó vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam chọn quỹ 

đạo cận cực với góc nghiêng khoảng 98o chỉ có thể chụp ảnh Việt Nam 2 lần/ngày. 

Tóm lại, quỹ đạo có vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động của vệ tinh 

viễn thám. Cũng giống như đối với các bộ cảm biến viễn thám, việc thiết kế quỹ đạo 

vệ tinh viễn thám cần được quản lý chặt chẽ nhằm tối ưu hóa việc cung cấp ảnh viễn 

thám có chất lượng cao, thỏa mãn một cách tốt nhất nhu cầu về tư liệu viễn thám của 

người sử dụng đồng thời duy trì hoạt động lâu dài của vệ tinh, giảm thiểu các xung đột 

và tác động tiêu cực đến hoạt động của vệ tinh. 

- Quản lý tín hiệu viễn thám  

Tín hiệu viễn thám có hai thuộc tính, thuộc tính tần số và thuộc tính dữ liệu. 

Như vậy quản lý nhà nước về tín hiệu viễn thám cần trên hai giác độ đó. 

Trên giác độ tần số: Với nguồn tài nguyên tần số có hạn và phải dùng chung 

khoảng tần số với các nghiệp vụ khác thì cần thiết phải xây dựng quy hoạch và phương 

án bảo vệ tần số cho các trạm thu dữ liệu viễn thám và vệ tinh viễn thám để tránh tình 

trạng bị can nhiễu với các hệ thống của các nghiệp vụ khác. 

Trên giác độ dữ liệu: Dữ liệu viễn thám độ phân giải cao có thể thương mại hóa 

nên có các chính sách nhất là chính sách tài chính để có thể khai thác hiệu quả tín hiệu 
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như bán tín hiệu cho nước ngoài, trao đổi dữ liệu với nước ngoài; chính sách, phương 

pháp bảo mật đối với tín hiệu viễn thám. 

- Quản lý trạm thu dữ liệu viễn thám 

Như đã trình bày ở trên, trạm thu dữ liệu viễn thám thường là khoản đầu tư lớn, 

là nơi cung cấp dữ liệu đầu vào cho người sử dụng, như vậy cần quản lý trạm thu 

nhằm đảm bảo trạm thu vận hành hiệu quả, lâu dài, an toàn, tránh lãng phí đầu tư của 

nhà nước. 

Ví dụ: trạm thu dữ liệu viễn thám phải được thiết kế có tính mở, có khả năng 

thu nhận tín hiệu từ nhiều vệ tinh và nâng cấp để thu tín hiệu từ vệ tinh mới tránh lãng 

phí đầu tư. Bên cạnh đó, cần quy hoạch hệ thống trạm thu dữ liệu viễn thám nhằm 

tránh nhiễu tín hiệu đến hệ thống trạm thu đồng thời tránh ảnh hưởng của các công 

trình xây dựng đến việc thu nhận dữ liệu. 

Như vậy, quản lý nhà nước về trạm thu dữ liệu viễn thám cần phải lập các quy 

hoạch trạm thu dữ liệu viễn thám nhằm tránh chồng chéo, lãng phí đồng thời tránh 

nhiễu tín hiệu tới trạm thu; xây dựng các cơ chế phối hợp giữa trạm thu dữ liệu viễn 

thám và cơ quan điều khiển vệ tinh viễn thám và giữa các trạm thu dữ liệu viễn thám, 

quy định, thủ tục trong đặt thu nhận dữ liệu; xây dựng các quy trình, quy chuẩn, tiêu 

chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, lắp đặt, vận hành, khai thác trạm thu dữ liệu viễn thám. 

- Quản lý hệ thống kiểm soát và điều khiển vệ tinh viễn thám  

Hệ thống kiểm soát và điều khiển vệ tinh viễn thám là một bộ phận rất quan 

trọng của hệ thống chụp ảnh viễn thám, nó quyết định sự thành công của hệ thống 

chụp ảnh viễn thám. Như vậy, cần phải quản lý hệ thống kiểm soát và điều khiển vệ 

tinh (TT&C) về các khía cạnh sau: 

Vì TT&C điều khiển việc chụp ảnh của vệ tinh, để đảm bảo chụp ảnh có hiệu 

quả cần xây dựng thủ tục hành chính trong yêu cầu việc chụp ảnh cũng như quy định 

kỹ thuật trong việc lập kế hoạch chụp ảnh hiệu quả. Ví dụ: vệ tinh VNREDSat-1 của 

Việt Nam đang chụp ảnh trên quỹ đạo, tuy nhiên chụp quá nhiều ảnh ở nước ngoài 

trong khi đó tỷ lệ chụp ảnh ở Việt Nam khá hạn chế nhưng hiện chưa có chế tài quản 

lý vấn đề này. 

Cần có cơ chế quy định việc vận hành vệ tinh trong trường hợp khẩn cấp (phục 

vụ giám sát thiên tai, an ninh quốc phòng), ví dụ xác định mức độ ưu tiên chụp ảnh. 
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TT&C có giá thành rất cao nên có quy hoạch cụ thể để một trạm điều khiển có 

thể điều khiển nhiều vệ tinh tránh việc xây dựng trạm TT&C cho từng vệ tinh riêng lẻ, 

gây lãng phí đầu tư. 

Trong một số trường hợp, TT&C được kết hợp với trạm thu vừa thu nhận vừa 

phát tín hiệu điều khiển vệ tinh nên cần phải có cơ chế bảo vệ tín hiệu cũng như cấp 

tần số cho liên lạc vệ tinh. Do đó, cần có quy hoạch trong phát triển hệ thống trạm điều 

khiển vệ tinh nhằm tránh ảnh hưởng nhiễu đến trạm điều khiển vệ tinh. 

- Quản lý hệ thống xử lý dữ liệu viễn thám 

Mục đích của hệ thống xử lý ảnh là sản xuất các dữ liệu, sản phẩm viễn thám 

phù hợp với các mức xử lý dữ liệu chuẩn phục vụ cho từng mục đích khác nhau. Vấn 

đề đặt ra là: i) cần có hệ thống thiết bị đạt tiêu chuẩn; ii) cần có quy trình xử lý thích 

hợp với từng loại dữ liệu. 

Thiết bị đạt tiêu chuẩn là bao gồm cả phần cứng và phần mềm chuyên dụng cần 

thiết để có thể xử lý cho từng loại dữ liệu viễn thám khác nhau, cho các mục đích 

chuyên môn khác nhau. 

Quy trình xử lý đối với mỗi loại sản phẩm là khác nhau, cần có các dữ liệu bổ 

trợ khác nhau và liên quan tới thời gian sản xuất ra một sản phẩm và giá thành của sản 

phẩm đó, vì vậy cần phải có các quy trình xử lý dữ liệu viễn thám tương ứng để có thể 

sản xuất dữ liệu viễn thám theo từng tiêu chuẩn. 

- Dữ liệu viễn thám 

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 đó, quản 

lý nhà nước về dữ liệu viễn thám phải được thực hiện trên ba phương diện: 

+ Về vấn đề an ninh - quốc phòng và phòng tránh thiên tai: cần có những quy 

định trong đó khuyến khích hoặc ưu tiên phát triển công nghệ viễn thám trong công tác 

an ninh, quốc phòng đồng thời phải bảo đảm tính an toàn, bảo mật dữ liệu. Có cơ chế 

trong việc phân phối dữ liệu phục vụ an ninh quốc phòng và giám sát thiên tai. Ví dụ: 

việc sử dụng dữ liệu viễn thám phải trả phí theo thông tư 187/TT-BTC, tuy nhiên do 

thiên tai xảy ra ngẫu nhiên, nên cần có cơ chế riêng đối với việc cung cấp dữ liệu viễn 

thám phục vụ giám sát thiên tai. Đồng thời, Việt Nam cũng tham gia vào các tổ chức 

quốc tế phòng chống thiên tai do vậy cần phải có cơ chế chia sẻ dữ liệu miễn phí.  

+ Về thương mại: dữ liệu viễn thám nhất là dữ liệu viễn thám độ phân giải cao 

và siêu cao có giá trị lớn trên khía cạnh thương mại nên cần phải có cơ chế chính sách, 
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nhất là cơ chế tài chính phù hợp đảm bảo tái đầu tư trở lại cho phát triển hệ thống viễn 

thám, đồng thời vẫn khuyến khích ứng dụng dữ liệu viễn thám trong giám sát tài 

nguyên thiên nhiên và môi trường. Dữ liệu viễn thám hầu hết là dữ liệu dạng số dễ bị 

thất thoát nên cần có những quy định chặt chẽ về mặt bản quyền dữ liệu. Ngoài ra, cần 

có các quy định khác như: Các cơ chế chính sách cung cấp dữ liệu, phí sử dụng, khai 

thác dữ liệu; Các tổ chức cá nhân có quyền cung cấp và làm đại lý cung cấp dữ liệu; Các 

quy định về bản quyền dữ liệu; Chính sách khuyến khích sử dụng dữ liệu viễn thám, … 

+ Về quy định kỹ thuật: Viễn thám là nguồn cung cấp thông tin phục vụ quản lý 

nhà nước cho nhiều ngành lĩnh vực, tuy nhiên để có thể chiết tách thông tin một cách 

chính xác, hiệu quả thì việc xử lý, phân tích dữ liệu viễn thám cần phải được chuẩn 

hóa và tuân theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Như vậy, cần đưa ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật để có thể quản lý 

thống nhất sản phẩm viễn thám, chính sách, chiến lược khai thác dữ liệu viễn thám. 

- Hệ thống truyền dẫn dữ liệu 

Hệ thống truyền dẫn dữ liệu viễn thám có ý nghĩa hết sức quan trọng quyết định 

sự vận hành thành công hệ thống viễn thám. Như vậy, cần phải có chính sách cũng 

như các yêu cầu đặc thù trong quản lý việc truyền dẫn dữ liệu viễn thám trong đó cần 

phải quản lý các vấn đề sau: 

Cơ chế vận hành hệ thống truyền dẫn viễn thám vì hệ thống truyền dẫn hiện nay 

đều do cơ quan nhà nước vận hành với chi phí khá lớn. Ví dụ: để truyền dữ liệu từ 

trạm thu dữ liệu viễn thám của Bộ Tài nguyên và Môi trường về trạm dự phòng của 

Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam hàng năm phải trả phí đường truyền khoảng 3 tỷ 

đồng, nếu không có cơ chế vận hành phù hợp thì rất khó đảm bảo kinh phí để duy trì 

đường truyền. 

- Hệ thống khai thác, ứng dụng thông tin, dữ liệu viễn thám 

Việc khai thác và ứng dụng các thông tin viễn thám là rất đa dạng. Tuy nhiên, 

tại nước ta, hoạt động này còn hạn chế, không đồng bộ, cần thiết phải có quản lý, quy 

hoạch và đầu tư đồng bộ. Một số tồn tại cơ bản cần phải quản lý như sau: 

+ Công tác ứng dụng công nghệ viễn thám chưa thống nhất theo một định 

hướng chung. Các đơn vị nhà nước tùy theo thế mạnh và lĩnh vực của mình, nghiên 

cứu và phát triển công nghệ viễn thám ở những mức độ khác nhau dẫn đến sự manh 

mún thiếu đồng bộ trong sự phát triển chung của ngành. Đặc biệt là sẽ gây lãng phí 

nguồn lực đầu tư của nhà nước; 
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+ Một trong các ưu việt của công nghệ viễn thám là cung cấp thông tin quan 

trắc các diễn biến về tài nguyên môi trường, thiên tai, khai thác sử dụng tài nguyên 

thiên nhiên theo thời gian thực (hoặc gần thời gian thực). Tuy nhiên, ở Việt Nam lợi 

thế về mặt công nghệ nay vẫn chưa được phát huy do chưa có các cơ chế chính sách 

thích hợp khuyến khích áp dụng; 

+ Viễn thám quang học phân giải không gian cao và siêu cao được ứng dụng 

phổ biến, tuy nhiên việc sử dụng dữ liệu viễn thám siêu cao tần, viễn thám phân giải 

không gian trung bình và thấp có nhiều tiềm năng giám sát tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường trên diện rộng còn hạn chế. Do vậy, cần phải có chính sách, chiến lược 

khuyến khích phát triển sử dụng tư liệu viễn thám toàn diện; 

+ Việc ứng dụng công nghệ viễn thám để chiết tách thông tin vẫn chủ yếu được 

thực hiện bằng phương pháp truyền thống (giải đoán bằng mắt, thủ công), các công 

nghệ giải đoán, chiết tách thông tin tự động còn chưa được sử dụng phổ biến cần có 

chính sách khuyến khích nghiên cứu, phát triển các công nghệ này và ứng dụng vào 

thực tiễn; 

+ Thông tin chiết tách từ dữ liệu viễn thám chưa được chuẩn hóa nên hạn chế 

việc trao đổi và sử dụng thông tin giữa các ngành, lĩnh vực. Do vậy, cần phải xây dựng 

quy chuẩn sản phẩm viễn thám; 

+ Công cụ xử lý dữ liệu viễn thám hiện nay ở Việt Nam phụ thuộc nhiều vào 

các phần mềm thương mại của nước ngoài, các phần mềm trong nước còn rất hạn chế, 

chủ yếu phục vụ đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất. Như vậy, cần phải có 

chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển phần mềm xử lý dữ liệu viễn thám; 

+ Công tác nghiên cứu, phát triển công nghệ viễn thám đã bước đầu được thực 

hiện ở một số ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất 

chưa cao. Do vậy, cần phải có quy hoạch tổng thể trong phát triển nghiên cứu, ứng 

dụng công nghệ viễn thám. 

Nhìn chung, việc khai thác và ứng dụng các dữ liệu viễn thám còn mang tính 

chất tự phát, trong quá trình triển khai các dự án ứng dụng công nghệ viễn thám đã 

phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc. 

- Các quy định liên quan đến Cơ sở dữ liệu viễn thám 

Dữ liệu viễn thám là loại dữ liệu có giá trị kinh tế cao, dung lượng lớn, đặc biệt 

có hiệu quả trong các ứng dụng theo dõi, giám sát đa thời gian, do vậy cần phải được 

lưu trữ có hệ thống để có thể bảo quản sử dụng lâu dài hoặc lưu trữ dữ liệu viễn thám 
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trong cơ sở dữ liệu thuận lợi cho quản lý, khai thác sử dụng. Tuy nhiên, việc xây dựng 

cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và cơ sở dữ liệu viễn thám ở các ngành địa phương 

gặp rất nhiều khó khăn do thiếu cơ chế chính sách phù hợp, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 

chuẩn về cơ sở dữ liệu viễn thám. 

3.3. Một số nhiệm vụ đặt ra đối với nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng 

và hoàn thiện thể chế, pháp luật về viễn thám đến năm 2030 

Trên cơ sở các phân tích, đánh giá xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới 

và trong nước cũng như những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đối với quản lý hoạt động 

viễn thám ở Việt Nam trong tương lai; từ nay đến năm 2030, một số nhiệm vụ quan 

trọng đặt ra đối với nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể chế, 

pháp luật về viễn thám gồm: 

a) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể 

chế, chính sách về viễn thám ở trung ương và địa phương phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và phát triển viễn thám; trong đó có việc xây dựng Luật viễn thám. 

b) Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy trình công nghệ về viễn thám; 

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế, chính sách trao đổi, 

phối hợp, hợp tác nghiên cứu; hội nhập và hợp tác quốc tế về viễn thám phục vụ tiếp 

nhận chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong hoạt động 

viễn thám, chia sẻ, trao đổi dữ liệu viễn thám, phối hợp khai thác sử dụng tài nguyên 

vệ tinh, trạm thu, trạm điều khiển viễn thám với nước ngoài;  

d) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế quản lý và vận 

hành hệ thống thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám; 

đ) Đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước 

tham gia phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, khai thác sử dụng công 

nghệ viễn thám. 

Kết luận 

Qua phân tích và đánh giá trên có thể thấy, trong giai đoạn 2011 - 2020 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ đã có đóng góp rất lớn cho việc hình thành cơ chế, chính 

sách về quản lý hoạt động viễn thám ở Việt Nam. Điều này thể hiện rõ nét qua các văn 

bản phục vụ quản lý nhà nước về viễn thám đã ban hành trong thời gian qua, đặc biệt 

là trong giai đoạn từ 2016-2020 như Nghị định về hoạt động viễn thám; các Thông tư 

ban hành quy định kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật. Đây là các văn bản có vai trò 

rất quan trọng trong quản lý nhà nước về viễn thám ở cả trung ương và địa phương. 
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Một điều quan trọng là hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám ban hành 

trong giai đoạn 2011-2020 đều có nội dung chính sử dụng các kết quả nghiên cứu của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong giai đoạn này.  

Trong giai đoạn tiếp theo từ nay đến năm 2030, lĩnh vực viễn thám sẽ cần tiếp 

tục bổ sung, xây dựng mới và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện có 

để nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về viễn thám ở Việt Nam. Trong 

quá trình này, nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn 

vẫn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu. Điều này sẽ góp phần nâng 

cao chất lượng của các văn bản quản lý nhà nước về viễn thám; đáp ứng được các yêu 

cầu quản lý hoạt động viễn thám phát sinh trong thực tiễn; đồng thời tạo hành lang 

pháp lý thúc đẩy công nghệ viễn thám phát triển theo hướng xã hội hóa để đóng góp 

nhiều hơn cho kinh tế - xã hội. 
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NHỮNG THÀNH TỰU CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM TRONG GIÁM SÁT 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2021 VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

Mở đầu 

Trên thế giới, việc sử dụng công nghệ viễn thám trong công tác nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám giám sát tài nguyên và môi trường được 

các nước hết sức chú trọng. Mỹ có 6 điều luật về công nghệ không gian trong đó có 

hẳn một điều luật về viễn thám mặt đất “Land Remote Sensing Policy”. Trong đó, 

nhấn mạnh tư liệu viễn thám là quan trọng trong giám sát tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, các điều luật đưa ra nhằm đảm bảo sự phát 

triển của công nghệ viễn thám trong cả tư nhân và nhà nước, khả năng nghiên cứu và 

ứng dụng các công nghệ tân tiến trong tương lai. Tương tự, các nước như Nga, Anh, 

Pháp, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… đa số xây dựng các chính sách 

định hướng về các hoạt động ứng dụng công nghệ viễn thám độc lập. 

Hiện nay có rất nhiều loại vệ tinh quan trắc Trái đất trên thế giới, năm 2013 

Việt Nam đã phóng thành công vệ tinh quang học VNREDSat-1, chuẩn bị phóng vệ 

tinh radar LOTUSat-1. Nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát 

tài nguyên thiên nhiên và môi trường, theo dõi giám sát thiên tai, biến đổi khí hậu, 

giám sát các hoạt động kinh tế, an ninh, quốc phòng ... càng ngày càng phát triển mạnh 

mẽ, đa dạng trong nhiều ngành, dưới nhiều hình thức phong phú; đặc thù thông tin từ 

tư liệu viễn thám rất nhạy cảm và quý giá có liên quan chặt chẽ tới hoạt động kinh tế, 

chính trị, an ninh, quốc phòng nên cần thiết phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn 

thám. 

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ trong chế tạo các bộ cảm biến và 

công nghệ máy tính, dữ liệu viễn thám ngày càng trở nên phổ biến và được khai thác, 

sử dụng rộng rãi. Hiện tại, hơn 1.000 vệ tinh viễn thám đã được phóng lên quỹ đạo và 

dữ liệu thu được tại trạm thu ảnh vệ tinh được tích luỹ với tốc độ Terabyte mỗi ngày. 

Theo thống kê của Hệ thống thông tin và dữ liệu hệ thống quan sát Trái đất (EOSDIS), 

hiện tại EOSDIS quản lý hơn 9 Petabyte dữ liệu và hàng ngày nhận thêm 6.4 Terabyte 

vào kho lưu trữ. 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 (109 Terabyte). Khi độ chính xác và mật độ dữ liệu 
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tăng theo thời gian, khối lượng dữ liệu tăng theo cấp số nhân thì nguồn dữ liệu trở 

thành vô cùng khổng lồ mà trong những năm gần đây đã 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 Geotiff, 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 learning, các thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám ngày 

càng trở nên phức tạp. Để giải quyết các vấn đề trên, đã có những nỗ lực to lớn tập 

trung vào cả 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.  

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. Một nền tảng khác có thể ứng dụng trong lĩnh vực viễn thám 

như Google Colaboratory (GC) rất phù hợp để giải các bài toán đòi hỏi hiệu năng tính 

toán lớn, tích hợp sẵn các framework như Tensorflow, 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. 

Dữ liệu viễn thám đã trở nên phổ biến và ngày càng được sử dụng rộng rãi 

trong cả các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân. Nhu cầu dữ liệu viễn thám 

không ngừng gia tăng và ngày càng có xu hướng tích hợp các chủng loại khác nhau, 

bao gồm cả dữ liệu viễn thám thu thập từ các vệ tinh quan trắc Trái đất, ảnh hàng 

không, ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái và các dữ liệu đo đạc, quan trắc trên 

mặt đất. Nguồn cung cấp dữ liệu viễn thám cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn từ 

các loại ảnh độ phân giải thấp như MODIS, VIIRS, OceanSat, độ phân giải trung bình 

như Landsat 8, Sentinel 1,2 đến các loại ảnh độ phân giải cao và siêu cao như LISS-

IV, SPOT 6/7, Planet Scope, Pleaides, KompSat, WorldView,... Không chỉ có các dữ 

liệu ảnh thương mại mà nhiều loại dữ liệu ảnh viễn thám có giá trị như Landsat 8, 
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Sentinel 1-5 còn được cung cấp miễn phí cho người sử dụng. Điều này đã dẫn đến khả 

năng tiếp cận và sử dụng dữ liệu viễn thám dễ dàng, cho phép tìm kiếm giải pháp cho 

các vấn đề phức tạp hơn. Tuy nhiên, việc có thể khai thác, sử dụng quá nhiều nguồn 

dữ liệu viễn thám khác nhau cũng đặt ra những thử thách mới, trong đó việc xử lý khối 

lượng lớn dữ liệu và định dạng dữ liệu phức tạp với các phương pháp phân tích xử lý 

khác nhau trở thành một trong những nội dung chính cần được nghiên cứu. Để giải 

quyết vấn đề này các nghiên cứu ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn (Big data), điện toán 

đám mây (Cloud computing) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, đã và đang 

được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các nền tảng ứng dụng cho phép 

khai thác, chia sẻ, phân tích dữ liệu lớn như Google Earth Engine, Amazon Web 

Service, Hadoop,.. từng bước trở thành các công cụ thiết yếu phục vụ cho việc khai 

thác, ứng dụng dữ liệu viễn thám. 

Xu hướng phát triển của công nghệ viễn thám của thế giới trong giai đoạn hiện 

nay và trong thời gian tới, các sản phẩm giá trị gia tăng từ tư liệu viễn thám ngày càng 

đa dạng với nhiều loại thông tin, dữ liệu có độ phân giải cao và thời gian truyền dữ 

liệu đạt thời gian cận thực; điều này cho phép công nghệ viễn thám để có thể ứng dụng 

trong nhiều ngành, lĩnh vực mà các phương pháp viễn thám truyền thống trước đây 

còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về độ chính xác thông tin thu nhận, tần suất và trên 

diện rộng như các vùng sâu, xa, vùng ngoài biên giới, khu vực đặc biệt nguy hiểm, khu 

vực thiên tai, các tai biến địa chất, giám sát biển, giám sát vi phạm môi trường, các vi 

phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản,....  

Bên cạnh đó đây là phương pháp có khả năng giám sát với tần suất cao, trên 

diện rộng, với chi phí tối thiểu. Nguồn dữ liệu quan trọng này được nghiên cứu, ứng 

dụng để cảnh báo một số loại hình thiên tai xuất hiện đột ngột trong thời gian ngắn, 

phạm vi không gian hẹp mang tính khu vực, địa phương mà điển hình là lũ quét và sạt 

lở đất. Đây là hai loại hình thiên tai có mức độ khốc liệt, thường xuyên xuất hiện khu 

vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và là thách thức cho công tác dự 

báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, dữ liệu 

viễn thám cho phép giám sát các biến động tài nguyên đất, tài nguyên nước và giám 

sát biến đổi khí hậu.  

Tại Việt Nam, công tác giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường đang là 

nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 

2012 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu về cơ bản vào năm 2020 kiểm soát, 
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hạn chế xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và suy 

giảm đa dạng sinh học, kết hợp cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao khả 

năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, chất lượng môi trường phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, ngăn 

chặn và đẩy lùi các hiện tượng này vào năm 2030. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

3/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đề ra mục tiêu “Nâng cao năng 

lực dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu của các cơ quan chuyên môn” 

và giải pháp “Tăng cường ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ mới, tiên tiến 

trên nền tảng công nghệ thông tin trong dự báo, cảnh báo, điều tra, đánh giá, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. 

Với đà phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, lĩnh vực của 

đời sống xã hội, ứng dụng viễn thám, chuyên trang chính sách, pháp luật tài nguyên và 

môi trường nhận định, bên cạnh giám sát băng-biển; giám sát tai biến địa chất; thành 

lập bản đồ rủi ro toàn cầu trong cảnh báo sớm dịch bệnh; quy hoạch mạng lưới hệ 

thống đường ống dẫn; tăng cường kiểm kê carbon; cần thiết đẩy mạnh khả năng dự 

báo sản lượng nông nghiệp - an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững; tăng cường 

giám sát hạn hán; ngăn chặn chặt phá rừng trái phép; bảo vệ các khu nuôi trồng thuỷ 

sản từ mối nguy hại tảo nở hoa; ứng dụng trong nông nghiệp: xác định diện tích, ước 

tính sản lượng, dự báo năng suất, dự báo, đánh giá tác động của thiên tai (khô hạn, lũ 

lụt), dịch bệnh; ứng dụng trong giao thông: quy hoạch xác định các tuyến đường, duy 

trì bảo dưỡng hệ thống giao thông (cầu, đường, ga, cảng biển, luồng, lạch …); ứng 

dụng trong an ninh – quốc phòng, phòng tránh thiên tai…  

Viễn thám là một trong những công nghệ cao được nhà nước công nhận tại Mục 

17 của “Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển” tại Quyết định số 

38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 27 

tháng 01 năm 2021 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về 

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 với mục tiêu “Nghiên 

cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất 

sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công 

nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong 

các lĩnh vực này”. Theo đó, các ngành, lĩnh vực mang tính chất chuyên môn kỹ thuật 

như tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, xây 
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dựng, giao thông vận tải, văn hóa, thể thao và du lịch,.. rất cần thiết ứng dụng viễn 

thám để phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng trong phạm vi quản lý.. 

Các kết quả nghiên cứu của các Chương trình khoa học và công nghệ cơ bản đã 

đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật nhất là những đóng góp cơ sở khoa học 

và thực tiễn trong việc xây dựng chính sách, dần hình thành hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật phục vụ quản lý nhà nước về viễn thám. Một trong những sản phẩm 

của Chương trình là Nghị định số 03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám 

được Chính phủ ban hành Ngày 04 tháng 01 năm 2019. Nghị định này quy định chi 

tiết các số điều, khoản liên quan đến hoạt động viễn thám như dữ liệu ảnh viễn thám, 

hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám; xử lý, lưu trữ, cung cấp, khai thác và sử dụng dữ 

liệu viễn thám; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu viễn thám….  

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt "Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2040”. Chiến lược này là cơ sở pháp lý cần thiết cho công tác quản lý và định 

hướng việc ứng dụng công nghệ viễn thám tại Việt Nam, đặc biệt trong công tác giám 

sát tài nguyên và môi trường. Trong đó, mục tiêu phát triển lĩnh vực viễn thám quốc 

gia trở thành một lĩnh vực có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến 

của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.  

Đến năm 2021, mặc dù ứng dụng viễn thám đã đóng góp không nhỏ cả về 

phương diện khoa học và quản lý tài nguyên và môi trường, việc làm chủ công nghệ, 

ứng dụng công nghệ cao về viễn thám trong ngành tài nguyên và môi trường vẫn bộc 

lộ nhiều hạn chế, nhất là ứng dụng công nghệ viễn thám trong lĩnh vực biển và hải 

đảo, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý nhà nước, điều tra cơ 

bản về tài nguyên và môi trường tại các địa phương còn nhiều hạn chế. 

Do đó để có thể thực hiện được các nội dung của Chiến lược viễn thám đã đề 

ra, cần phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, với 

định hướng: Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học, phát 

triển và ứng dụng công nghệ viễn thám với lộ trình thích hợp, ưu tiên các chương 

trình, đề tài thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên 

và môi trường; Lựa chọn, tiếp thu các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến của thế 

giới phù hợp với điều kiện trong nước, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ đáp 

ứng nhu cầu phát triển hoạt động viễn thám.  

Chính vì vậy, việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về 

viễn thám trong giai đoạn tiếp theo nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực ứng 
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dụng công nghệ viễn thám trong ngành tài nguyên và môi trường, phục vụ thiết thực 

và có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước là cần thiết. 

1. Tình hình nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

1.1. Chương trình KHCN cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực viễn thám  

1.1.1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và 

Công nghệ trực tiếp quản lý 

a. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số: 

KC.08/16-20 

* Mục tiêu được phê duyệt 

- Phát triển được một số công nghệ, thiết bị, vật liệu, chế phẩm mới, thích hợp 

để xử lý ô nhiễm môi trường nhằm triển khai nhân rộng, chuyển giao và thương mại 

hoá và đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiên bảo vệ môi trường, 

đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; 

- Phát triển, hoàn thiện các công cụ, mô hình tiên tiến hiện đại vào nghiệp vụ dự 

báo, cảnh báo sớm một số dạng thiên tai khí tượng - thủy văn thường xảy ra ở Việt Nam; 

- Xây dựng, thử nghiệm các giải pháp, công nghệ tiên tiên phòng, chông, khắc 

phục hậu quả một số loại hình thiên tai điển hình ở Việt Nam và đề xuất được các giải 

pháp quản lý rủi ro phục vụ ứng phó hiệu quả với thiên tai. 

* Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm 

cấp quốc gia mã số KC.08/16-20 đã phê duyệt và tổ chức triển khai 38 nhiệm vụ, trong 

đó có 04 nhiệm vụ ứng dụng viễn thám, cụ thể là: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ giám sát tài nguyên nước mặt và cảnh báo 

hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc ở lưu vực 

sông Mê Công ngoài lãnh thổ Việt Nam, mã số KC08.34/16-20 do Trường Đại học 

Thủy lợi chủ trì; chủ nhiệm là GS.TS. Nguyễn Quang Kim; thực hiện từ tháng 6 năm 

2019 đến tháng 12 năm 2020. Hiện nay đang triển khai; 

- Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều kiện khí hậu cực đoan ở 

ĐBSCL và đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mã số KC.08.04/16-20; 

do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện; chủ nhiệm đề tài là TS. Tô 

Quang Toản; thực hiện từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 10 năm 2019; 
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- Nghiên cứu quá trình xói lở, bồi tụ dải bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến 

Thừa Thiên- Huế, có xét tới ảnh hưởng của các tác động từ thượng nguồn và đề xuất 

giải pháp ổn định, mã số KC.08.16/16-20, do Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG về 

động lực Sông biển chủ trì, chủ nhiệm là PGS.TS. Nguyễn Thanh Hùng; thực hiện từ 

tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020; 

- Nghiên cứu dự báo diễn biến sạt lở, đề xuất các giải pháp để ổn định bờ sông 

và quy hoạch sử dụng vùng ven sông phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng 

hạ du hệ thống sông Đồng Nai, mã số KC08.28/16-20, do Viện Thủy văn Môi trường 

và BĐKH-Trường đại học Thăng Long chủ trì thực hiện, chủ nhiệm là GS.TS. Phạm 

Thị Lan Hương; thực hiện từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. 

b. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển” , mã 

số: KC.09/16-20 

* Mục tiêu được phê duyệt 

- Hoàn thiện các luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, hệ thống chính sách, 

pháp luật về biển phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn trên các vùng biến, chính xác hóa 

ranh giới ngoài của thềm lục địa Việt Nam theo công ước của Liên hiệp quốc về Luật 

biển 1982 góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền các vùng biển và hải đảo của Việt Nam. 

- Đề xuất các giải pháp hiệu quả cho khai thác sử dụng, phục hồi nguồn lợi, tài 

nguyên vùng biển và hải đảo; Phát triển các mô hình quy hoạch, quản lý, sử dụng 

không gian đới bờ, vùng biển và hải đảo xa bờ. 

- Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong dự báo, cảnh báo tai biến tự nhiên 

phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ môi trường. 

* Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm 

cấp quốc gia mã số KC.09/16-20 đã phê duyệt và tổ chức triển khai 41 nhiệm vụ, trong 

đó chỉ có 03 nhiệm vụ có ứng dụng công nghệ viễn thám, cụ thể là: 

- Đánh giá tiềm năng, biến động tài nguyên nước mặt, nước ngầm và đề xuất 

giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở một số 

đảo trọng điểm, mã số KC.09.04/16-20; do Viện Hải văn và môi trường, Liên hiệp Hội 

KHKTVN chủ trì, chủ nhiệm là PGS.TS. Bùi Xuân Thông, hiện nay đang triển khai, 

kết thúc vào cuối năm 2020; 
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- Nghiên cứu, đánh giá các yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng đến các quá 

trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong điều kiện biến 

đổi khí hậu, nước biển dâng, mã số KC.09.03/16-20; do Viện Địa lý, Viện 

HLKHCNVN chủ trì, chủ nhiệm là TS. Đào Đình Châm; hiện nay đang triển khai, kết 

thúc vào cuối năm 2020; 

- Nghiên cứu xây dựng phương án quy hoạch không gian biển Vịnh Bắc Bộ, mã 

số KC.09.16/16-20; do Viện Tài nguyên và môi trường biển, Viện HLKHCNVN chủ 

trì, chủ nhiệm là GS.TS.Trần Đức Thạnh. 

1.1.2. Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 

Chương trình tiền thân là “Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ 

CTMTQG ứng phó với BĐKH giai đoạn 2011 – 2015”. Nội dung nghiên cứu của 

Chương trình giai đoạn 2011 – 2015 tập trung vào 4 vấn đề chính về ứng phó với biến 

đổi khí hậu; về quản lý tài nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ sở khoa học đối với 

những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; lựa chọn và hỗ trợ chuyển 

giao các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu. 

Tại Chương trình giai đoạn 2011 – 2015, đã có 01 đề tài nghiên cứu của Trung 

tâm Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác động của biến đổi khí hậu 

nhằm chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên. 

Đối với Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”: 

a) Mục tiêu được phê duyệt 

- Ứng dụng có hiệu quả công cụ, mô hình tiên tiến trong giám sát biến đổi khí 

hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; Đề xuất các 

giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt, hạn hán, 

xâm nhập mặn do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra tại các vùng 

trọng điểm (Đồng bằng sông Cửu Long, ven biển miền Trung và Đồng bằng sông Hồng). 

- Cung cấp luận chứng khoa học cho việc đánh giá tiềm năng, giá trị của một số 

tài nguyên quan trọng trên đất liền và biển, hải đảo, đồng thời đề xuất các định hướng 

quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các 

nguồn tài nguyên quốc gia. 
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- Làm rõ quan hệ và lượng giá biến đổi khí hậu - tài nguyên - môi trường - hệ 

sinh thái, theo đó đề xuất các giải pháp phát triển bền vững, quản lý tổng hợp tại một 

số vùng trọng điểm.  

b) Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong xây dựng mô hình quản lý 

biến động tài nguyên; hoàn thiện công cụ quản lý và nâng cao năng lực giám sát biến 

động sử dụng đất, mã số BĐKH.10/16-20; do Viện Khoa học đo đạc và Bản đồ, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chủ trì, chủ nhiệm là TS. Nguyễn Phi Sơn; 

Công nghệ viễn thám được sử dụng là công nghệ chủ đạo để giám sát biến động 

sử dụng đất; tích hợp các thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu về tài nguyên, WebGIS, 

chiết xuất từ ảnh viễn thám, phục vụ các hoạt động giám sát tài nguyên đất theo 

chuyên đề, giám sát định kỳ hay đột xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở 

Tài nguyên và Môi trường; xác định kịp thời các biến động tài nguyên đất đai. Kết quả đã 

xây dựng được mô hình quản lý biến động đất đai; xây dựng phần mềm quản lý biến động 

tài nguyên đất phục vụ công tác quản lý đất đai, lấy ví dụ cụ thể cho 01 địa phương; 

- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới (viễn thám, WEBGIS và Tự động 

hóa) xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước (mùa 

khô) theo thời gian thực nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, áp dụng cho tỉnh Hà 

Tĩnh, mã số BĐKH.17/16-20; do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn chủ trì, chủ nhiệm là ThS. Nguyễn Quốc Hiệp. 

Kết quả của đề tài là ứng dụng công nghệ viễn thám và bộ công cụ giải đoán 

ảnh đánh giá thực trạng hạn, xác định diện tích các loại cây trồng trong khu tưới phục 

vụ việc tính toán nhu cầu tưới; xác định diện tích mặt nước các hồ để xây dựng đường 

đặc tính lòng hồ phục vụ công tác kiểm đếm nguồn nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh. 

Xây dựng được hệ thống thông tin quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước 

(mùa khô) theo thời gian thực phục vụ quản lý diện tích tưới, cơ cấu cây trồng của của 

từng hệ thống tưới trên nền bản đồ WEBGIS, tính toán dự báo nhu cầu dùng nước của các 

hệ thống tưới và tổng hợp theo thời gian thực, tính toán, dự báo lượng nước thiếu hụt của 

các hệ thống tưới, của tỉnh theo thời gian thực, dự báo nguồn nước bổ sung, hỗ trợ lập kế 

hoạch tưới của các hệ thống tưới, khuyến cáo điều chỉnh cơ cấu cây trồng để phù hợp với 

điều kiện nguồn nước của tỉnh Hà Tĩnh; thiết lập trung tâm điều hành kết nối với các 

thiết bị giám sát điều khiển ngoài hiện trường để giám sát nguồn nước và việc cấp 

nước của các hệ thống tưới. 
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Ngoài hai nhiệm vụ đã kết thúc nêu trên, một số nhiệm vụ đang được triển khai 

thuộc chương trình cũng đã ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ mục tiêu nghiên 

cứu của đề tài như: 

- Nghiên cứu xác lập tổ hợp phương pháp điều tra một số loại hình khoáng sản 

kim loại nội sinh ẩn sâu. Áp dụng thí điểm điều tra và khoanh vùng triển vọng vàng 

gốc ở địa khu Nam Ngãi, mã số BĐKH.29/16-20, do Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền 

Bắc, Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, chủ nhiệm đề tài là TS. Trần Mỹ Dũng; 

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường khu vực cửa sông ven biển vùng đồng bằng sông Hồng và 

đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý, mã số BĐKH.33/16-20, do Viện Nghiên 

cứu Biển và Hải đảo, Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

chủ nhiệm là TS. Nguyễn Lê Tuấn; 

- Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân 

sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu, mã 

số BĐKH.39/16-20, do Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó biến 

đổi khí hậu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, chủ 

nhiệm đề tài là PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh; 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp phát triển bền vững, ứng phó với biến 

đổi khí hậu phù hợp cho các tiểu vùng sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long, mã số 

BĐKH.42/16-20, do Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, chủ nhiệm là TS. 

Nguyễn Thị Phong Lan. 

1.1.3. Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ 

vũ trụ 

Chương trình độc lập cấp nhà nước về khoa học công nghệ vũ trụ là một trong 

các nhiệm vụ của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ Việt Nam 

đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14/06/2006, giao Viện 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện.  

Tiền thân của Chương trình là nhóm đề tài được bắt đầu triển khai từ năm 2008 

với 09 đề tài (thực hiện trong 3 năm 2008 – 2010), năm 2009 mở mới 4 đề tài (thực 

hiện 2 năm 2009 – 2010) và năm 2010 mở mới 5 đề tài và 1 nhiệm vụ (thực hiện 2 

năm 2010 – 2011). Trong đó, có 03 đề tài liên quan đến công nghệ viễn thám bao gồm: 
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- Nghiên cứu làm chủ thiết kế, vận hành và khai thác hiệu quả trạm thu ảnh vệ tinh 

Viễn thám thuộc hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam. 

- Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia dùng chung. 

- Phát triển phần mềm xử lý ảnh viễn thám trên nền phần mềm GRASS. 

Tiếp theo, để tạo ra tiềm lực về khoa học công nghệ vũ trụ, bao gồm nguồn 

nhân lực KHCN vũ trụ, cơ sở vật chất, thiết bị, triển khai ứng dụng CNVT phục vụ 

quản lý tài nguyên, thiên nhiên, môi trường và thiên tai, nhằm từng bước làm chủ công 

nghệ vệ tinh, đạt trình độ tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, đồng thời 

phát triển các phần mềm, nâng cao khả năng ứng dụng CNVT phục vụ phát triển kinh 

tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KHCN quản lý và Viện KHCNVN chủ trì 

xây dựng và thực hiện Chương trình KHCN vũ trụ, Chương trình khoa học và công 

nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ, chia làm 02 giai đoạn chính: (1) Giai 

đoạn 1 từ năm 2012-2015 và (2) giai đoạn 2 từ năm 2016 đến năm 2020. 

a. Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ 

trụ giai đoạn 2012 – 2015 

* Mục tiêu được phê duyệt 

Tại Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, các mục tiêu giai đoạn này gồm: 

- Nghiên cứu ứng dụng viễn thông, viễn thám, hệ thông tin địa lý và các hệ 

thống hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng, an ninh, chú trọng khai thác hiệu quả các hạ tầng công nghệ vũ trụ đã và 

đang được đầu tư. 

- Nghiên cứu tiếp thu và tiến tới làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ quan sát Trái 

đất, công nghệ trạm thu và kỹ thuật phóng vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo thấp. 

- Thúc đẩy phát triển có chọn lọc một số hướng nghiên cứu về khoa học công 

nghệ vũ trụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tạo được một số nhóm nghiên cứu mạnh. 

* Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

- Nhiệm vụ triển khai bắt đầu năm 2013: 

+ Nghiên cứu phương pháp xử lý nâng cao chất lượng ảnh vệ tinh VNREDSat-1. 

+ Ứng dụng ảnh viễn thám (VNREDSat-1 và tương đương) và hệ thông tin địa 

lý (GIS) để giám sát các biến động trên lãnh thổ Việt Nam và lân cận 
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+ Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương trong điều 

tra, dự báo và đánh giá các tai biến địa chất các công trình hồ thủy điện và đường giao 

thông các tỉnh khu vực Tây Bắc. 

+ Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương giám sát hiện trạng sử 

dụng đất nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

+ Ứng dụng tư liệu viễn thám, ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và hệ thông tin địa lý 

(GIS) giám sát hiện trạng, quá trình sinh trưởng, dự báo sản lượng cà phê khu vực Tây 

Nguyên, thí điểm tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

+ Nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ quan sát trái 

đất và đề xuất các quy định về vận hành và khai thác an toàn, hiệu quả vệ tinh 

VNREDSat-1 

+ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo payload quang-điện tử thử nghiệm có độ phân 

giải 25m cho ảnh toàn sắc (panchromatic) và 100m cho ảnh đa phổ (multispectral) cho 

vệ tinh nhỏ quan sát trái đất từ độ cao 680km 

+ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống ăng-ten thông minh làm việc ở băng 

L và băng S cho các trạm mặt đất vệ tinh tầm thấp. 

+ Nghiên cứu chế tạo hệ thống cung cấp dịch vụ định vị GPS độ chính xác cm 

trong thời gian thực cho các lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác định vị cao. 

+ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư 

thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao 

+ Nghiên cứu chế tạo vệ tinh nano có hệ thống xác định và điều khiển tư thế 

(ADCS) tham gia chùm vệ tinh QB50 

+ Thiết kế và chế tạo trạm thu di động thông tin vệ tinh dựa trên sensơ từ 

trường độ nhạy cao ứng dụng trên tàu biển 

+ Nghiên cứu phát triển phương pháp, kỹ thuật xử lý, phân tích ảnh siêu phổ 

phục vụ triển khai các ứng dụng của vệ tinh VNREDSat – 1B và ứng dụng thử nghiệm 

trong giám sát môi trường. 

+ Nghiên cứu và phát triển phần mềm tích hợp để tính toán và mô phỏng dao 

động, độ bền, ổn định và nhiệt của các kết cấu trong thiết kế và chế tạo vệ tinh nhỏ 

trên quỹ đạo thấp. 
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+ Nghiên cứu mô phỏng bài toán truyền năng lượng không dây và chế tạo thử 

nghiệm hệ thiết bị truyền năng lượng bằng chùm tia viba công suất cao. 

- Nhiệm vụ triển khai bắt đầu năm 2014: 

+ Nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý, giám sát vùng biên giới và cảng biển 

sử dụng ảnh viễn thám VNREDSat-1 và tương đương phục vụ công tác đảm bảo an 

ninh quốc gia (thử nghiệm tại cảng Sài gòn, đảo Phú Quốc) 

+ Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSAT-1 và hệ thông tin địa 

lý phục vụ công tác bảo tồn các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên ở Miền Trung, thử 

nghiệm tại TP.Huế và Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng 

+ Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình và 

thông tin địa lý quân sự nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và đảm bảo địa hình 

ngoài lãnh thổ 

+ Ứng dụng ảnh vệ tinh trong đánh giá một số đặc điểm điều kiện tự nhiên và 

môi trường trên một số đảo lớn và vùng biển xung quanh thuộc quần đảo Trường Sa 

phục vụ phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng- an ninh.  

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 

và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận – Bình Thuận phục vụ 

phát triển kinh tế biển bền vững 

+ Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản lý, giám sát tài nguyên ở vườn 

quốc gia và một số khu bảo tồn thiên nhiên khu vực Tây Bắc bằng công nghệ viễn 

thám và GIS có sử dụng ảnh VNREDSat-1  

+ Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám 

sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc bộ, ứng dụng 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. 

+ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống mô phỏng xác định và điều khiển tư 

thế vệ tinh quan sát trái đất có độ chính xác cao 

+ Thiết kế chế tạo thử nghiệm trạm thu phát mặt đất trong hệ thống thông tin vệ 

tinh ứng dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR 

+ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu thử nghiệm payload quang-điện tử chụp 

ảnh toàn sắc và ảnh đa phổ cho vệ tinh nhỏ quan sát trái đất. 

+ Nghiên cứu thông số khí quyển sử dụng quan trắc vệ tinh và đo đạc LIDAR 

trong đánh giá ảnh hưởng của khí quyển lên chất lượng ảnh vệ tinh. 
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+ Nghiên cứu các phương pháp phân tích, đánh giá và giám sát chất lượng nước 

ven bờ bằng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và độ phân giải trung bình, đa thời 

gian; Áp dụng thử nghiệm cho ảnh của vệ tinh VNREDSat-1. 

- Nhiệm vụ triển khai bắt đầu năm 2015: 

+ Nghiên cứu, xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu 

viễn thám VNREDSat-1 

+ Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất phía 

Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát trái đất. 

Như vậy, giai đoạn này có 29 nhiệm vụ liên quan lĩnh vực viễn thám phục vụ 

giám sát bề mặt trái đất. 

b. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai 

đoạn 2016 - 2020 

* Mục tiêu được phê duyệt 

Chương trình được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại Quyết 

định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 4 năm 2016, với các mục tiêu như sau: 

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thông, viễn thám, hệ thông tin 

địa lý và hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo 

quốc phòng, an ninh; giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, thiên tai và biến đổi 

khí hậu trên cơ sở khai thác có hiệu quả các hạ tầng công nghệ vũ trụ đã được đầu tư 

và tăng cường hội nhập quốc tế; 

- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, 

từng bước làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, lắp ráp và thử nghiệm một số thiết bị, 

mô-đun chính trong các phân hệ của vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, công nghệ trạm mặt 

đất và công nghệ phóng vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo thấp, ưu tiên các hoạt động hợp tác 

khoa học, nhận chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực công nghệ vũ trụ và thông tin vệ 

tinh với các nước tiên tiến; 

- Thúc đẩy nghiên cứu cơ bản có chọn lọc về khoa học và công nghệ vũ trụ có 

tiềm năng ứng dụng và phù hợp với điều kiện của Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn 

nhân lực cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ vũ trụ, tiếp tục 

hình thành một số nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở khai thác thành tựu khoa học và 

công nghệ vũ trụ trên thế giới; 
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- Góp phần định hướng nội dung chiến lược cho giai đoạn 2020-2030 và tầm 

nhìn đến năm 2040, trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật để 

thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ, thương mại hóa sản phẩm và từng 

bước hình thành thị trường trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. 

* Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

Chương trình có 37 đề tài, trong đó có 06 đề tài phê duyệt thời gian thực hiện 

trong các năm 2016 - 2019, 16 đề tài phê duyệt thời gian thực hiện trong các năm 

2017-2020, 15 đề tài phê duyệt thời gian thực hiện trong các năm 2018-2020. Trong 

đó, các đề tài ứng dụng công nghệ viễn thám như sau: 

- Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi trong cấu trúc bộ khung tế bào cơ thể sống 

trong điều kiện mô phỏng trạng thái vi trọng lực (simulated microgravity). 

- Nghiên cứu đánh giá và dự báo tiềm năng năng lượng mặt trời phục vụ phát 

triển năng lượng sạch cho Việt Nam sử dụng kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình 

số trị 

- Nghiên cứu tạo chế phẩm bổ sung dinh dưỡng nguồn gốc thiên nhiên (TPCN) 

nhằm phòng ngừa và khắc phục các yếu tố bất lợi đối với cơ thể sống trong môi trường 

vũ trụ. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát và quản lý môi trường 

biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, bảo vệ và sử dụng hợp 

lý hành lang bờ biển Bắc bộ, thí điểm tại tỉnh Nam Định. 

- Nghiên cứu, đánh giá tác động của quá trình biến đổi khí hậu và các hoạt động 

kinh tế-xã hội đến môi trường lưu vực sông Ba/Đà Rằng bằng công nghệ viễn thám và GIS. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS kết hợp với dữ liệu sinh khí hậu trong 

nghiên cứu và quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học ở khu vực Tây Nguyên và Nam 

Trung Bộ. 

- Nghiên cứu ứng dụng của công nghệ viễn thám và phương pháp trắc lượng 

hình thái trong xây dựng bộ tiêu chí giám sát quá trình suy thoái chất lượng rừng ngập 

mặn phục vụ công tác bảo tồn, phục hồi rừng ngập mặn và sử dụng hợp lý đất ngập 

nước ven biển. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát 

đường biên và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội kết hợp với đảm bảo quốc 
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phòng – an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý, đánh giá 

tổng hợp tài nguyên thiên nhiên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du 

lịch tỉnh Đắk Nông. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp cảnh báo sớm tai biến sụt đất, 

trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền Bắc Việt Nam bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu 

về cấu trúc địa chất. 

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thông tin chuyên dụng chuyển tiếp vệ 

tinh phục vụ vùng sâu vùng xa, biển đảo và các trường hợp khẩn cấp. 

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm phân hệ cao tần cho vệ tinh Micro. 

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mẫu tên lửa nghiên cứu (Sounding Rocket) 

đưa thiết bị khoa học để thử nghiệm thu thập dữ liệu khí quyển tầng cao. 

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống anten bám kiểu hexapod cho vệ tinh 

quan sát Trái đất. 

- Nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu tích 

hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát, dẫn đường tìm kiếm cứu hộ và đo 

đạc thông số vật lý môi trường tầng khí quyển. 

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm phổ kế siêu cao tần băng L và 

payload quang học trong dải nhìn thấy, hồng ngoại gần tương thích với thiết bị bay 

không người lái (UAV) phục vụ nghiên cứu viễn thám. 

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ 

cỡ nano. 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý và truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao ứng 

dụng kỹ thuật truyền thông quang vô tuyến cho các hệ thống thông tin vệ tinh. 

- Nghiên cứu xây dựng một số mô hình ứng dụng chuẩn hóa phục vụ thúc đẩy 

khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu vệ tinh LOTUSat-1. 

- Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát chất lượng môi trường không khí 

bằng công nghệ Lidar mặt đất và viễn thám, ứng dụng thử nghiệm tại thành phố Hà 

Nội và thành phố Đà Nẵng. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ 

học ở Miền Tây Nam Bộ (trọng điểm là nhóm các di tích văn hóa Óc Eo). 
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- Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS để xây dựng CSDL thổ nhưỡng, tài 

nguyên đất xây dựng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ứng dụng 

thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

- Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám radar và quang học đa thời gian, đa độ 

phân giải để theo dõi diễn biến diện tích và ước tính năng suất, sản lượng lúa vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng. 

- 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. 

- Ứng dụng ảnh vệ tinh VNRedsat-1 (và tương đương) trong nghiên cứu đánh 

giá tổng hợp hiện trạng và biến động môi trường khu vực quần đảo Trường Sa phục vụ 

bảo vệ môi trường và quốc phòng an ninh 

- Ứng dụng đo cao vệ tinh nghiên cứu cấu trúc Địa chất và các đặc trưng Hải 

dương học khu vực quần đảo Hoàng Sa và lân cận 

- Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám độ phân giải cao và trung bình, đa thời 

gian đánh giá tổng hợp tai biến môi trường vùng bờ biển Bắc Trung Bộ. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và công nghệ đồ họa (GPGPU) 

xây dựng bộ dữ liệu bản đồ thảm thực vật dưới biển, ứng dụng thí điểm tại vùng biển 

tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tích hợp thông tin đa nguồn (ảnh viễn thám, 

AIS, LRIT, ...) phục vụ công tác đảm bảo an ninh quốc gia. 

- Nghiên cứu kết hợp ảnh viễn thám quang học và Radar thành lập bản đồ 

chuyên đề quân sự hỗ trợ đánh giá địa hình lãnh thổ Việt Nam và vùng phụ cận phục 

vụ mục đích quốc phòng.  

- Nghiên cứu, đánh giá và phân vùng xâm nhập mặn trên cơ sở công nghệ viễn 

thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Bến Tre. 

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Hồng bằng công nghệ 

Viễn thám và GIS. 

- Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu xu thế biến động điều kiện tự nhiên 

và tài nguyên thiên nhiên làm cơ sở khoa học định hướng phát triển kinh tế và đảm 

bảo quốc phòng - an ninh vùng biển, đảo Tây Nam Việt Nam. 
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1.1.4. Chương trình nghị định thư hợp tác quốc tế 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, đã có 02 nhiệm vụ hợp tác với các nước, cụ thể 

như sau: 

a. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư Thái Lan - Việt Nam 

* Tên nhiệm vụ: Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công 

nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường và thiên tai.  

* Mục tiêu: 

- Nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan để hoàn thiện Hệ thống giám sát ngập 

lụt bằng việc áp dụng công nghệ viễn thám kết hợp mô hình thủy văn thủy lực đã đề 

xuất trong giai đoạn hợp tác trước 

- Học tập kinh nghiệm của Thái Lan, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên Trung Tâm 

Viễn Thám Quốc Gia và nâng cao kỹ năng vận hành Trạm thu ảnh vệ tinh thu nhận 

nhanh ảnh viễn thám phục vụ quản lý ngập lụt 

- Tiến hành thực nghiệm lập bản đồ ngập lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) bằng công nghệ viễn thám kết hợp mô hình thuỷ văn, thuỷ lực và kinh 

nghiệm trao đổi với Thái Lan. 

* Nội dung thực hiện 

- Hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước  

+ Học tập kinh nghiệm của Thái Lan, đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên Trung tâm 

Viễn thám quốc gia và nâng cao kỹ năng vận hành Trạm thu ảnh vệ tinh thu nhận 

nhanh ảnh vệ tinh phục vụ quản lý ngập lụt.  

+ Trao đổi kinh nghiệm với Thái Lan, mở lớp tập huấn ứng dụng ảnh THEOS. 

+ Trao đổi kinh nghiệm với Thái Lan hoàn thiện Hệ thống giám sát ngập lụt đã 

đề xuất trong giai đoạn hợp tác trước.  

+ Hợp tác với Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Môi trường, Viện Khoa 

học Vũ trụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong suốt quá trình thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Khảo sát thực địa 

Đoàn cán bộ Trung tâm Viễn thám quốc gia tiến hành 3 đợt khảo sát thực địa 

trong năm 2009 và 2010 tại khu vực nghiên cứu thuộc tỉnh An Giang với các nội dung 

sau: Thu thập số liệu khí tượng, thủy văn; Đo GPS; Điều vẽ vùng lụt. 
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- Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám 

- Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu các lớp thông tin phục vụ 

giám sát ngập lụt. 

* Các kết quả đạt được: 

Nhiệm vụ đã hoàn thành các khối lượng công việc thuộc nhiệm vụ hợp tác với 

Thái Lan theo Nghị định thư, kết thúc năm 2011. Thông qua các hoạt động chung các 

cơ quan viễn thám Việt Nam hiểu rõ hơn về trình độ của Thái Lan về lĩnh vực viễn 

thám. Đã xây dựng được sự hiểu biết, tin cậy nhau trong bước đầu hợp tác. Thông qua 

hợp tác ta cũng học tập được nhiều kinh nghiệm kỹ thuật của phía Thái Lan và trong 

việc tổ chức các ứng dụng viễn thám cho phòng chống thiên tai. Cụ thể:  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong ngập lụt:  

+ Hoàn thành việc nghiên cứu đề xuất Hệ thống giám sát ngập lụt; 

+ Xây dựng được quy trình Thu chụp ảnh vệ tinh khi xảy ra lũ lụt. 

Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thủy văn trong hệ thống 

giám sát ngập lụt: Kết nối phương pháp viễn thám với mô hinh thủy văn thủy lực 

thành quy trình ứng dụng ảnh vệ tinh trong việc dự báo ngập lụt tại khu vực đồng 

bằng. Thiết lập và duy trì quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan về lĩnh vực viễn thám 

và công nghệ vũ trụ thông qua các cuộc tham quan kỹ thuật và hội thảo khoa học. 

- Phía Việt Nam có cơ hội được đào tạo, học tập kỹ thuật tại trạm thu của Thái 

lan. Học tập kinh nghiệm về: Chụp ảnh vệ tinh giám sát ngập lụt; Phương pháp xử lý, 

kết hợp các loại dữ liệu; Sản phẩm dịch vụ của GISTDA: Flood map Server. Mô hình 

ListFLOOD 

- Các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Viễn thám đã được tham dự các lớp huấn 

luyện về công nghệ viễn thám, vệ tinh THEOS tại Băng Cốc 

Thế mạnh của Thái Lan là đào tạo chuyển giao công nghệ lại không phải là tiêu 

chí của nhiệm vụ hợp tác nghị định thư của phía Việt Nam.Một trong những khó khăn 

lớn mà đề tài gặp phải khi thực hiện là việc đón bắt để đặt hàng chụp ảnh vệ tinh trong 

thời gian ngập lụt: 

Đề tài đã hoàn tất công nghệ xử lý ảnh RADAR hiện trạng vùng ngập, nhưng 

chưa có điều kiện kiểm chứng thực tế hiện trạng ngập lụt trên vùng nghiên cứu. Phía 

Thái Lan đã rất nhiệt tình và thiện chí giúp đỡ trong việc trao đổi và chia sẻ kinh 

nghiệm trong quá trình thực hiện đề tài. Điều này cũng chứng tỏ những khó khăn trong 
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việc thu ảnh lũ lụt. Để vượt qua các khó khăn này Việt Nam càng cần tăng cường hợp 

tác và hội nhập nhiều hơn nữa. Cụ thể là hiện nay nhiều nước trên thế giới đã tham gia 

vào Hiến chương quốc tế “Vũ trụ và các tai hoạ lớn” Việt Nam cũng cần nghiên cứu 

để tích cực sử dụng kênh này thu thập các tư liệu ảnh miễn phí lúc thiên tai xảy ra. Mặt 

khác khi Trạm thu đã được lắp đặt hoàn chỉnh, cần thiết vận hành thành thục và chuẩn bị 

sẵn các kịch bản, theo đó có thể vận hành hệ thống theo các phương thức đặt ra trước. 

b. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN theo Nghị định thư Lào - Việt Nam 

* Tên nhiệm vụ: Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên nước bằng công 

nghệ Viễn thám và GIS cho nước bạn Lào. Nhiệm vụ kết thúc năm 2017. 

* Mục tiêu: 

- Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa 

lý trong quản lý, giám sát tài nguyên môi trường cho phía đối tác Lào; 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình hóa không gian trong xác định 

dòng chảy bề mặt. 

* Nội dung thực hiện 

- Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu dữ liệu và thực trạng ứng dụng công nghệ viễn 

thám trong giám sát tài nguyên môi trường ở nước bạn Lào. 

- Thiết lập phòng thí nghiệm xử lý ảnh viễn thám cho nước bạn Lào. 

- Tổ chức các lớp đào tạo về ứng dụng công nghệ viễn thám cho cán bộ quản lý, 

kỹ thuật của nước bạn Lào. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong thành lập bản đồ lớp phủ bề 

mặt khu vực Bắc Lào hai thời kỳ 2000 - 2015. 

- Giải đoán các đối tượng khai thác sử dụng nước. 

- Mô hình hóa dòng chảy bề mặt dựa trên lớp phủ bề mặt đất giải đoán bằng 

viễn thám, dữ liệu khí tượng thủy văn. 

* Các kết quả đạt được: 

Thực hiện nhiệm vụ hợp quốc tế theo Nghị định thư “Tăng cường năng lực 

giám sát tài nguyên nước bằng công nghệ viễn thám cho nước bạn Lào” một số kết 

luận sau đây được rút ra: 

- Việt Nam và Lào có tiềm năng to lớn trong hợp tác nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ viễn thám trong giám sát tài nguyên, môi trường và thiên tai nói chung và 
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tài nguyên nước nói riêng. Tiềm năng này là do thực tiễn của nhu cầu thông tin phục vụ 

quản lý tài nguyên môi trường mà công nghệ viễn thám có thể mang lại; tinh thần hợp 

tác hữu nghị truyền thống của hai nước; năng lực và nhu cầu công nghệ của hai nước. 

- Khóa đào tạo, chuyển giao công nghệ viễn thám và GIS đã trang bị cho cán bộ 

kỹ thuật Lào kiến thức, kỹ năng xử lý dữ liệu viễn thám, ứng dụng công nghệ viễn 

thám và GIS trong thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất. 

- Phòng thí nghiệm viễn thám và GIS được trang bị cho Trung tâm Đo đạc và 

Bản đồ Lào được sử dụng hiệu quả đáp ứng nhu cầu cấp thiết ứng dụng công nghệ 

viễn thám và GIS của đối tác Lào. Điều này thể hiện qua những đánh giá trong thư 

cám ơn của Trung tâm Đo đạc và Bản đồ Lào. 

- Thông qua nghiên cứu và thử nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hợp 

tác này, đã thiết lập được quy trình công nghệ giám sát tài nguyên nước thông qua ứng 

dụng công nghệ viễn thám kết hợp với mô hình thủy văn. Quy trình này tận dụng được 

ưu điểm của công nghệ viễn thám thu thập thông tin địa hình trên khu vực rộng lớn 

một cách khách quan, nhanh chóng. Đồng thời tận dụng được ưu điểm chính xác, sát 

thực tế của việc mô phỏng dòng chảy mặt bằng tính toán mô hình thủy văn Curve 

Number. Thông qua quy trình công nghệ được thiết lập cho phép giám sát tài nguyên 

nước thông qua lớp phủ. 

- Đã đưa ra được quy trình sử dụng ảnh viễn thám để chiết tách lớp phủ và các 

đối tượng sử dụng nước. Quy trình này có thể được sử dụng để xử lý các ảnh viễn 

thám thu chụp bởi Trạm thu ảnh vệ tinh Việt Nam, cung cấp các thông tin về khu vực 

cần giám sát một cách chủ động và nhanh chóng. 

1.2. Chương trình KHCN cấp Bộ liên quan đến lĩnh vực viễn thám 

1.2.1. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - 

bản đồ, viễn thám đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài 

nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh 

quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015” 

a) Mục tiêu được phê duyệt 

Ngày 24 tháng 7 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Quyết định số 1407/QĐ-BTNMT phê duyệt Khung chương trình và Danh mục 

các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2010 thuộc 

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc – bản đồ, viễn 

thám đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi 
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trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng 

giai đoạn 2010-1015”, với các mục tiêu sau: 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý 

nhà nước, đào tạo nhân lực nhằm phát huy tối đa hiệu quả của hoạt động đo đạc và bản 

đồ đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế; 

- Áp dụng phương pháp, công nghệ tiên tiến vào các hoạt động đo đạc và bản 

đồ, bảo đảm xây dựng cơ sở thông tin trắc địa bản đồ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội và an ninh, quốc phòng. 

b) Nội dung chủ yếu 

Các nội dung tập trung những vấn đề sau: 

- Liên quan ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Liên quan quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học đối với những vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành 

và liên vùng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên 

và môi trường. 

- Lựa chọn và hỗ trợ chuyển giao các kết quả nghiên cứu đã được nghiệm thu. 

c) Sản phẩm khoa học và công nghệ chính 

- Cơ chế chính sách, công nghệ, giải pháp, mô hình tính toán trong ứng phó với 

biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường. 

- Các mô hình trình diễn lồng ghép ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài 

nguyên và môi trường trong quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và các vùng 

trọng điểm. 

- Báo cáo tổng kết, các báo cáo chuyên đề, sách chuyên khảo, các công trình 

khoa học công nghệ công bố, tài liệu tập huấn. 

d) Các chỉ tiêu đánh giá 

- Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả được công bố trên 

tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia, ít nhất 20% đề tài/dự án có kết quả 

được công bố quốc tế. 

- Chỉ tiêu về ứng dụng thực tiễn: 100% kết quả nghiên cứu có địa chỉ ứng dụng, 

trong đó ít nhất 60% các công nghệ, chính sách, giải pháp, mô hình đề xuất, cơ sở dữ 
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liệu được các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) 

chấp thuận cho phép triển khai. 

- Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: 30% số đề tài/dự án có kết quả được chấp nhận đơn 

yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích cho sáng chế). 

- Chỉ tiêu về đào tạo: 80% số đề tài, dự án đào tạo được hoặc góp phần đào tạo 

ít nhất là 01 tiến sỹ và 01 đến 02 thạc sỹ. 

- Chỉ tiêu về cơ cấu, nhiệm vụ khi kết thúc chương trình: 

+ 50% đề tài/dự án có kết quả phục vụ trực tiếp cho việc ứng phó với biến đổi 

khí hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các vùng trọng điểm; 

+ 20% đề tài/dự án có kết quả phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý tài nguyên 

và môi trường; 

+ 20% đề tài/dự án có kết quả nghiên cứu mang tính tổng hợp phục vụ liên 

ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài 

nguyên và môi trường; 

+ 10% các dự án triển khai từ kết quả nghiên cứu và có khả năng nhân ra diện rộng. 

đ) Các nhiệm vụ được phê duyệt, đã triển khai liên quan đến công nghệ viễn thám 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của phương pháp xác định đường mép nước, 

đường bờ biển Việt Nam phục vụ thành lập bản đồ bằng phương pháp viễn thám. 

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống khai thác và cung cấp các sản phẩm ảnh viễn 

thám của cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia. 

- Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu Lidar và ảnh viễn thám độ phân giải cao để xây 

dựng bản đồ 3D phục vụ quản lý đô thị. 

- Nghiên cứu phương pháp xây dựng thư viện phổ ảnh vệ tinh độ phân giải cao 

về một số đối tượng lớp phủ bề mặt phục vụ cho giám sát tài nguyên và môi trường ở 

Việt Nam. 

- Nghiên cứu xây dựng các quy trình công nghệ hiệu chỉnh và chuẩn hóa dữ liệu 

ảnh vệ tinh quang học đa thời gian, đa đầu thu, đa độ phân giải nhằm nâng cao chất 

lượng hình ảnh. 

- Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh RADAR độ phân giải cao trong thành lập 

mô hình số độ cao và kiểm kê đảo. 
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- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền thông tin 

địa lý tỉ lệ 1: 10.000 và nhỏ hơn bằng tư liệu ảnh vệ tinh SPOT 

- Nghiên cứu áp dụng tổ hợp phương pháp viễn thám, địa vật lý và địa chất thủy 

văn để xác định đới triển vọng chứa nước khu vực miền núi; thử nghiệm trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa. 

- Sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian để đánh giá biến động một số đối tượng có 

ảnh hưởng đến biến động đường bờ và ảnh hưởng của nó đến diễn biến đường bờ biển 

vùng bán đảo Cà Mau. 

- Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình thuỷ lực xây dựng kịch 

bản tài nguyên nước các hồ chứa trong trường hợp sự cố. 

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ đo cao vệ tinh radar để xác định độ 

cao mực nước sông, hồ. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát đất trồng lúa. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí xác định các hệ 

thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu ảnh viễn thám ở Việt Nam.  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định hướng phát triển ứng dụng công 

nghệ viễn thám trong giám sát, điều tra cơ bản tài nguyên thiên nhiên – môi trường và 

phòng chống thiên tai.  

- Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên lãnh 

thổ Việt Nam.  

- Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chụp và thu ảnh của hệ thống 

vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1”. 

1.2.2. Chương trình “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, giai đoạn 2016-2020 

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2016-2020 

“Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi 

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

phát triển kinh tế xã hội”, mã số TNMT.08/16-20 (gọi tắt là Chương trình viễn thám) 

được phê duyệt tại Quyết định số 2251/ QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm 03 mục tiêu, 06 nội dung chính và 03 loại sản 

phẩm chính. Cụ thể như sau: 

a) Mục tiêu: 

- Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám. 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, môi 

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

phát triển kinh tế xã hội. 

- Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên 

đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự động hóa, kết hợp các 

phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 

b) Nội dung chủ yếu 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống thể chế, chính sách về viễn thám ở trung ương và địa phương phục vụ công tác 

quản lý nhà nước và phát triển viễn thám. 

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn 

kỹ thuật, quy trình công nghệ về hoạt động viễn thám. 

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp 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. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản; quan trắc; giám 

sát tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, kiểm kê khí nhà kính, xói lở bờ biển, tai biến thiên nhiên, ô nhiễm môi trường;  

- Nghiên cứu ứng dụng các hệ thống viễn thám chủ động, bao gồm (radar, lidar) 

và chụp ảnh viễn thám trên thiết bị bay không người lái; xử lý kết hợp các loại ảnh 

viễn thám. 

- Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa quy trình công nghệ thành lập, cập 

nhật cơ sở dữ liệu không gian địa lý (cơ sở dữ liệu địa hình, chuyên đề) bằng viễn 

thám và kết hợp hệ thống thông tin địa lý. 

c) Sản phẩm khoa học và công nghệ chính 
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- Sản phẩm của các đề tài ở dạng dữ liệu, báo cáo, chuyên đề, giải pháp công 

nghệ, ấn phẩm công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành trong nước 

và quốc tế. 

- Dự thảo khung chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các mô hình quản lý 

nhà nước về hoạt động viễn thám ở Trung ương và địa phương. 

- Quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, phần mềm ứng dụng trong quan trắc, 

giám sát tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, 

biến đổi khí hậu, tai biến thiên nhiên, quốc phòng - an ninh; thành lập, cập nhật cơ sở 

dữ liệu bản đồ, cơ sở hạ tầng thông tin không gian. 

d) Các chỉ tiêu đánh giá chương trình: 

- Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án SXTN được công bố kết quả 

trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín ở trong nước hoặc quốc tế. 

- Chỉ tiêu về ứng dụng vào thực tiễn: 60% các kiến nghị, giải pháp, mô hình 

được đề xuất được áp dụng trong công tác quản lý nhà nước hoặc hoạt động ứng dụng 

viễn thám. 

- Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ: có kết quả đề tài/dự án SXTN được chấp nhận đơn 

yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích hoặc sáng chế); 

- Chỉ tiêu về đào tạo: 30% số đề tài/dự án SXTN đào tạo được hoặc góp phần 

đào tạo ít nhất 01 cán bộ viễn thám có trình độ trên đại học. 

- Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ khi kết thúc chương trình: 

+ 40% đề tài/dự án có kết quả cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục 

vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động 

viễn thám. 

+ 30% đề tài/dự án có kết quả cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật 

bản đồ, cơ sở dữ liệu chuyên đề, cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự 

động hóa, kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý. 

+ 30% đề tài/dự án có kết quả được ứng dụng trong quan trắc, giám sát tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội. 

đ) Số lượng đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ  
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Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình viễn thám có tổng số 22 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp Bộ đã được phê duyệt; trong đó có 04 nhiệm vụ thuộc kế 

hoạch 2016-2018; 06 nhiệm vụ thuộc kế hoạch 2017-2019; 09 nhiệm vụ thuộc kế 

hoạch 2018-2020 và 03 nhiệm vụ năm 2020, bao gồm: 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất khung pháp lý về quản lý hoạt 

động viễn thám.  

- Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh 

viễn thám quang học của Việt Nam.  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám theo dõi, kiểm soát hoạt động khai 

thác khoáng sản. Thử nghiệm phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vùng 

Cao Bằng - Thái Nguyên - Bắc Cạn, Quảng Nam - Gia Lai - Kon Tum.  

- Nghiên cứu khả năng ứng dụng kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị 

bay không người lái phục vụ công tác kiểm kê đất bãi bồi ven biển. 

- Nghiên cứu, xây dựng công cụ đánh giá chất lượng phổ của sản phẩm ảnh 

viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao bằng mô hình toán học phục vụ 

công tác kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm. 

- 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.  

- Dự án sản xuất thử nghiệm: Giám sát biến đổi mực nước sông Hồng và sông 

Mê Kông bằng công nghệ đo cao vệ tinh.  

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả 

dữ liệu viễn thám quốc gia.  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ giám sát một số yếu tố 

môi trường khu vực các nhà máy nhiệt điện.  

- Nghiên cứu kết hợp công nghệ viễn thám và mô hình số trị xây dựng kịch bản 

dòng chảy lũ về hồ chứa phục vụ phòng tránh và giảm nhẹ ảnh hưởng hạ du trong 

trường hợp sự cố.  

- Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao kết hợp ảnh 

radar trong quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên môi trường vùng bờ, nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu: thử nghiệm tại tỉnh Quảng Nam.  
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- Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian, GIS và lựa chọn mô 

hình phân tích trong việc giám sát và dự báo biến động lớp phủ mặt đất phục vụ công 

tác quản lý tài nguyên và môi trường, thử nghiệm tại khu vực cụ thể.  

- Sử dụng tư liệu viễn thám đa độ phân giải và công nghệ GIS trong nghiên cứu 

mối quan hệ giữa lớp phủ và xói mòn phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất.  

- Nghiên cứu giải pháp bán tự động hóa cập nhật một số nội dung giao thông, thủy 

hệ của của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỉ lệ 1: 50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám. 

- Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm 

phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không 

người lái. 

- Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí 

từ các khu xử lý rác thải. 

- Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát biến động 

hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển 

ven bờ và vùng đất ven biển. 

2. Đánh giá kết quả đạt được của các Chương trình khoa học và công nghệ 

2.1. Chương trình KHCN cấp quốc gia liên quan đến lĩnh vực viễn thám 

2.1.1. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Khoa học và 

Công nghệ trực tiếp quản lý 

a. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai”, mã số: 

KC.08/16-20  

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà 

nước KC.08/16-20 ngày ngày 20 tháng 10 năm 2021, đây là một trong 7 Chương trình 

khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 được Bộ Khoa học 

và Công nghệ triển khai với 3 mục tiêu, 5 nội dung chính. Chương trình đã có 38 

nhiệm vụ được phê duyệt, triển khai với 23 nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phòng 

chống thiên tai, 15 nhiệm vụ thuộc lĩnh vực môi trường. Qua 5 năm thực hiện, Chương 

trình đã nghiệm thu 35/38 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ của Chương trình đã tạo ra được 

290 sản phẩm như : các mô hình, hàng hóa, cơ sở dữ liệu, dây chuyền sản xuất, phần 

mềm, các giải pháp quy trình công nghệ, báo cáo, phân tích, sơ đồ, bản đồ… Báo cáo 

tổng kết được Chủ nhiệm Chương trình (GS.TS. Nguyễn Vũ Việt) trình bày, kết quả 

Chương trình đã có 134 bài báo được công bố, trong đó có 53 bài báo công bố quốc tế 

( có 43 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín); Đề xuất được 38 nhóm 
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giải pháp, quy trình công nghệ mới có triển vọng ứng dụng trong thực tiễn; 20 sáng 

chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp hoặc 

chấp nhận đơn; Hỗ trợ đào tạo được 44 Tiến sĩ và 90 Thạc sĩ. 

Tuy nhiên, có thể khái quát sơ bộ là có ít các nhiệm vụ thuộc chương trình sử 

dụng công nghệ viễn thám để phục vụ nghiên cứu. Các nhiệm vụ có ứng dụng công 

nghệ viễn thám mới chỉ dừng mở một vài chỉ tiêu cụ thể như theo dõi, đánh giá nguồn 

nước mặt ngoài biên giới thuộc thượng nguồn sông Mê Kông và giám sát nước mặt 

trên các sông vùng đồng bằng sông Cửu Long; ứng dụng công nghệ viễn thám để theo 

dõi, giám sát sạt lở đường bờ biển, cửa sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên- Huế và 

theo dõi, giám sát sạt lở bờ sông vùng hạ du hệ thống sông Đồng Nai. 

b. Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, mã 

số: KC.09/16-20 

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình ngày 06 tháng 11 năm 2021, 

trong nhiều năm đây là là một chương trình có tính thực tiễn vô cùng quan trọng trong 

việc phát triển KHCN Biển, phát triển đội ngũ các nhà khoa học, các hướng nghiên 

cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển. Bên 

cạnh đó, các đề tài thuộc Chương trình KC.09 nghiệm thu cấp quốc gia 37/41 nhiệm 

vụ; 80% các kết quả nghiên cứu được đưa vào ứng dụng thực tiễn; các giải pháp hữu 

ích, sở hữu trí tuệ được công nhận chiếm 17%. Ngoài ra, 163 bài báo trong nước và 76 

bài báo quốc tế có được từ kết quả nghiên cứu của các đề tài và số đề tài có công bố 

quốc tế đạt 100%. 

Cũng như Cương trình KC.08, có thể khái quát sơ bộ là có rất ít các nhiệm vụ 

thuộc chương trình sử dụng công nghệ viễn thám để phục vụ nghiên cứu. Đây là vấn 

đề bất cập, bởi vì thực tế trong nghiên cứu biển trên thế giới, công nghệ viễn thám là 

một trong các công cụ đắc lực phục vụ cho nghiên cứu khoa học và công nghệ liên 

quan đến biển. 

2.1.2. Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản 

lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020 

Theo Báo cáo tổng kết Chương trình ngày 22 tháng 12 năm 2020, Chương trình 

được triển khai với 43 đề tài nghiên cứu, bao gồm: Về ứng phó BĐKH có 20 đề tài; 

Về quản lý tài nguyên và môi trường có 16 đề tài; Nghiên cứu cơ sở khoa học đối với 

vấn đề có tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó Biến đổi khí 

hậu (BĐKH), tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường và lựa chọn, chuyển giao 

kết quả nghiên cứu có 7 đề tài. 
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Theo đó, các đề tài đã tập trung nghiên cứu các vấn đề khoa học phục vụ ứng 

phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường như: Nghiên cứu ứng dụng có hiệu 

quả công cụ, mô hình tiên tiến trong giám sát BĐKH và giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm giảm thiểu 

ảnh hưởng của triều cường, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của BĐKH 

và nước biển dâng gây ra tại các vùng trọng điểm (Đồng bằng sông Cửu Long, ven 

biển miền Trung và Đồng bằng sông Hồng); đưa ra những luận cứ khoa học cho việc 

đánh giá tiềm năng, giá trị của một số tài nguyên quan trọng trên đất liền và biển, hải 

đảo, đồng thời đề xuất các định hướng quy hoạch, quản lý và khai thác, sử dụng hợp 

lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên quốc gia; nghiên cứu làm rõ 

quan hệ và lượng giá BĐKH, tài nguyên, môi trường, hệ sinh thái; đề xuất các giải 

pháp quản lý tổng hợp tại một số vùng trọng điểm. 

Các đề tài được triển khai đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Nghị 

quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với 

BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đóng góp cho việc xây 

dựng Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết 24-NQ/TW. 

Thông qua kết quả nghiên cứu, Chương trình đã đóng góp cho việc xây dựng 

Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu 

Long thích ứng với BĐKH. Một số đề tài cũng đã cung cấp cơ sở khoa học và thực 

tiễn đóng góp trong việc xây dựng Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; đóng 

góp cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai về quy hoạch sử dụng đất, tập 

trung tích tụ đất đai và kinh tế đất đai, phục vụ sửa đổi Luật Đất đai. 

Chương trình đã chuyển giao các kết quả nghiên của các đề tài cho các bên liên 

quan, góp phần nâng cao hiệu quả của Chương trình nói riêng và KH&CN nói chung phục 

vụ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Chương trình đã giới thiệu các kết quả, sản phẩm của đề tài rộng rãi trong nước 

và quốc tế thông qua công bố 77 bài báo quốc tế có chỉ số ISI hoặc Scopus; 156 bài 

báo trên tạp chí khoa học trong nước; xuất bản 12 sách chuyên khảo, tạo cơ hội phát 

triển hợp tác trong và ngoài nước. 

Kết quả của Chương trình đã góp phần phát triển nguồn nhân lực về ứng phó 

với BĐKH ở nhiều cơ quan Trung ương và địa phương, quản lý tài nguyên và môi 

trường thông qua đào tạo 99 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 48 tiến sĩ; nâng cao năng lực đội 

ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học thông qua thực hiện các đề tài thuộc Chương trình với 
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sự tham gia của 1.844 thạc sỹ, 980 tiến sĩ, 186 phó giáo sư, 38 giáo sư. Chương trình 

cũng đã hoàn thành được các mục tiêu và nội dung đề ra, nhiều kết quả nghiên cứu đã 

và đang được ứng dụng vào thực tiễn. 

Tuy nhiên, các đề tài liên quan đến ứng dụng công nghệ viễn thám còn rất ít, 

mặc dù việc sử dụng công nghệ viễn thám với tính hữu dụng về độ phủ, độ phân giải, 

tần suất chụp lặp. Vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, cần tăng cường sử dụng dữ liệu 

ảnh viễn thám trong hướng nghiên cứu này. 

2.1.3. Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ 

vũ trụ  

a. Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ 

trụ giai đoạn 2012 - 2015 

Theo Báo cáo tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp nhà 

nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 - 2015, Chương trình KHCN vũ trụ đã có 26 

đề tài KHCN được thực hiện. Có thể đánh giá, số lượng đề tài liên quan đến ứng dụng 

công nghệ viễn thám chiếm tỷ trọng tương đối lớn, cụ thể có 14 đề tài, chia theo 4 

nhóm chính sau: 

- 03 đề tài ứng dụng viễn thám phục vụ quốc phòng an ninh, giám sát các biến 

động khu vực biên giới và lãnh thổ Việt Nam, các đơn vị chủ trì thực hiện là Trung 

tâm 72 và Cục Bản đồ (BQP), Cục B42 (Tổng Cục V, Bộ Công an). 

- 05 đề tài ứng dụng CNVT trong phục vụ KT-XH, giám sát và đánh giá các tai 

biến thiên nhiên, giám sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, dự báo mùa màng… 

đặc biệt tập trung vào các vùng trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, 

các đơn vị thực hiện là Viện Địa chất, Viện Địa lý Tài nguyên Miền Nam, Viện Công 

nghệ vũ trụ, Sở KHCN Phú Thọ, Cục Viễn thám Quốc gia. 

- 04 đề tài ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên - môi trường biển 

đảo (bao gồm cả quần đảo Trường Sa và vùng ven biển xây dựng nhà máy điện hạt 

nhân Ninh Thuận), các đơn vị thực hiện là Viện Địa chất và Địa vật lý Biển, Viện Hải 

dương học Nha Trang, Viện Tài nguyên môi trường biển Hải Phòng 

- 02 đề tài ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh và hệ thông tin địa lý phục vụ công tác 

bảo tồn các di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và các vườn quốc gia, do ĐHQG Hà Nội 

và Viện Sinh thái tài nguyên sinh vật thực hiện. 

Nói chung, chủ đề và nội dung của tất cả các đề tài đều bám sát và phù hợp với 

các nội dung và dự kiến sản phẩm đã được phê duyệt trong Quyết định số 2312/QĐ-

BKHCN của Bộ KHCN.  
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b. Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai 

đoạn 2016 - 2020 

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Chương trình ngày 27 tháng 9 năm 2021, 

sau 5 năm triển khai, tổng số đề tài thực hiện trong Chương trình là 38 đề tài KHCN, 

trong đó: 06 đề tài thực hiện từ năm 2016; 16 đề tài thực hiện từ năm 2017; 15 đề tài 

thực hiện từ năm 2018, 01 đề tài Thực hiện từ năm 2019, các đề tài được chia theo 03 

hướng, cụ thể: 03 đề tài hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng liên quan đến 

khoa học và công nghệ vũ trụ (8% số lượng, 6% kinh phí); 08 đề tài hướng phát triển 

công nghệ vệ tinh nhỏ quan sát trái đất, công nghệ trạm mặt đất và các công nghệ liên 

quan khác (21% số lượng, 37% kinh phí); 26 đề tài hướng nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ vũ trụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh (68% số 

lượng, 55% kinh phí). Ngoài ra, có 01 đề tài Pháp lý xây dựng Dự thảo Chiến lược vũ 

trụ đến năm 2030 (3% số lượng, 1% kinh phí).  

Về lực lượng thực hiện Chương trình có 25 đơn vị tham gia tổ chức chủ trì đến 

từ khối các Viện nghiên cứu, trường Đại học, các Bộ, ngành và Quốc phòng – An 

ninh. thực hiện Chương trình. Tổng cộng có hơn 900 cán bộ khoa học tham gia thực 

hiện Chương trình, trong đó, GS, PGS chiếm 4%, TS chiếm 40%, ThS chiếm 50%, 

KS/CN chiếm 6%. Số lượng cán bộ được đào tạo của Chương trình là 36 tiến sỹ, 75 

thạc sỹ và 9 kỹ sư/cử nhân.  

Có thể nói, Chương trình đã bám sát với các mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự 

kiến mà Bộ KHCN đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các đề tài 

thuộc Chương trình đã phấn đấu hoàn thành đúng kế hoạch các mục tiêu, nội dung và 

sản phẩm được phê duyệt, với hầu hết các đề tài thuộc nhóm ứng dụng đã sử dụng tư 

liệu và công nghệ viễn thám phục vụ mục tiêu được phê duyệt, 100% các nhiệm vụ về 

ứng dụng viễn thám đều sử dụng ảnh vệ tinh của Việt Nam.  

Với 03 sản phẩm làm thủ tục đăng ký bằng sáng chế và giải pháp hữu ích (đã 

nộp đơn và được chấp nhận đơn) và 01 sản phẩm đang làm thủ tục đăng ký, chờ chấp 

nhận đơn; đồng thời, ứng dụng, sử dụng các kết quả của các đề tài trong Chương trình 

đã được đưa vào sử dụng trong thực tiễn và được chuyển giao, đào tạo cho các cơ sở, 

địa phương, doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thám, GIS nhằm góp phần tăng 

cường hiệu quả về tài nguyên môi trường và trong Quốc phòng an ninh góp phần giữ 

vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và 

toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 
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2.1.4. Chương trình nghị định thư  

Với 02 đề tài hợp tác quốc tế theo Chương trình nghị định thư, toàn bộ 02 đề tài 

sử dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu. Đã đạt được mục tiêu theo phê duyệt, 

đào tạo được học viên về chuyên môn viễn thám - GIS; xuất bản các bài báo trên các 

tạp chí có uy tín và tăng cường năng lực khoa học và công nghệ tại các đơn vị chủ trì 

phía Việt Nam và đối tác quốc tế. 

2.2. Chương trình KHCN cấp Bộ liên quan đến lĩnh vực viễn thám 

2.2.1. Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - 

bản đồ, viễn thám đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài 

nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh 

quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015” 

Chương trình “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, 

viễn thám đáp ứng các yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên 

và môi trường phục vụ phát triển bền vững kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc 

phòng giai đoạn 2010 - 2015” là chương trình lồng ghép đo đạc – bản đồ - viễn thám. 

Với 15 đề tài về ứng dụng công nghệ viễn thám được triển khai, đã đáp ứng một phần 

quan trọng tiêu chí đặt ra của Chương trình. 

2.2.2. Chương trình “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát 

tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, giai đoạn 2016-2020 

Các đề tài đã thực hiện đảm bảo cả 03 mục tiêu của chương trình đã đặt ra. Cụ thể: 

- 04 đề tài, chiếm khoảng 18% tổng số đề tài đã được phê duyệt đáp ứng Mục 

tiêu số 01 “Cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn thiện 

thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng cơ sở cho hoạt động viễn thám”. 

- 13 đề tài, chiếm tỉ lệ tương đối cao, khoảng 60% tổng số đề tài đáp ứng được 

Mục tiêu số 2 “Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên, 

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

và phát triển kinh tế xã hội”. 

- 05 đề tài, chiếm tỉ lệ khoảng 22% tổng số đề tài đáp ứng Mục tiêu số 3 của 

Khung chương trình “Cải tiến quy trình công nghệ thành lập, cập nhật bản đồ, cơ sở 

dữ liệu chuyên đề và cơ sở dữ liệu địa hình bằng viễn thám theo hướng tự động hóa, 

kết hợp các phương pháp viễn thám và hệ thống thông tin địa lý”.  

Mặc dù các đề tài chủ yếu tập trung vào mục tiêu số 2, chiếm gần 2/3 tổng số đề 

tài của Chương trình tính đến thời điểm này, tuy nhiên đánh giá chung là các mục tiêu 

đặt ra của Khung chương trình đã hoàn thành. Việc các đề tài chủ yếu tập trung số 2 
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cũng tương đối hợp lý, do các đề tài ở các cơ quan nghiên cứu và các trường Đại học 

đề xuất thực hiện mang tính chất triển khai ứng dụng. 

Với các kết quả đạt được của các đề tài đã triển khai cơ bản đáp ứng đủ các tiêu 

chí về mục tiêu, nội dung và sản phẩm đầu ra.  

- Về mục tiêu: cả 03 mục tiêu của Chương trình đã đạt được tuy nhiên về chỉ 

tiêu định lượng cụ thể chưa đáp ứng như kỳ vọng. 

- Về Nội dung: Chương trình viễn thám được phê duyệt với 6 nội dung chính, 

trong đó đã đảm bảo có 5/6 nội dung được thực hiện. 

- Về sản phẩm: Các sản phẩm của đề tài thực hiện có chất lượng tốt, được công 

bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; trong đó có 30% số đề tài có bài báo 

đăng trên tạp chí quốc tế và có tham gia hội thảo quốc tế. 

- Việc chuyển giao một số sản phẩm của đề tài, nhất là các sản phẩm phần 

mềm, công cụ, mô hình,...cho các đơn vị ứng dụng còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên 

nhân là theo quy định, các đơn vị tiếp nhận sản phẩm sẽ bị tính giá trị của sản phẩm 

được tiếp nhận vào giá trị đầu tư của đơn vị. Trên thực tế, kinh phí chi phí cho một 

phần mềm (sản phẩm) nghiên cứu trong đề tài thường cao hơn so với kinh phí của một 

sản phẩm thương mại tương đương, hàng năm đơn vị tiếp nhận phải làm báo cáo đánh 

giá hiệu quả sử dụng cũng như kiểm kê giá trị đầu tư; do vậy, các đơn vị nhận sản 

phẩm chưa tích cực trong việc tiếp nhận sản phẩm bàn giao của đề tài. 

Ngoài ra, với những kết quả đã đạt được của các đề tài trong Chương trình viễn 

thám đã hoàn thành đã đóng góp căn cứ khoa học và thực tiễn cho Cục Viễn thám 

quốc gia trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia. Trên cơ 

sở đó, ngày 01 tháng 02 năm 2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

149/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2040”. 

3. Tình hình nghiên cứu nước ngoài liên quan đến nội dung ứng dụng công 

nghệ viễn thám 

3.1. Tình hình áp dụng và triển khai các nghiên cứu khoa học và công nghệ  

3.1.1. Các nghiên cứu khoa học mới trên thế giới 

Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ trong chế tạo các bộ cảm biến và 

công nghệ máy tính đã khởi xướng việc phổ biến dữ liệu viễn thám rộng rãi tới người 

sử dụng. Hiện tại, hơn 1000 vệ tinh viễn thám đã được phóng lên quỹ đạo và dữ liệu 

thu được tại trạm thu ảnh vệ tinh được tích luỹ với tốc độ Terabyte mỗi ngày. Theo 

thống kê của Hệ thống thông tin và dữ liệu hệ thống quan sát trái đất (EOSDIS) năm 
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2014, EOSDIS quản lý hơn 9 Petabyte dữ liệu và hàng ngày nhận thêm 6.4 Terabyte 

vào kho lưu trữ (NASA 2016). 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 Geotiff, 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 learning, các thuật toán xử lý dữ liệu viễn thám ngày càng trở nên phức tạp. Để 

giải quyết các vấn đề trên, đã có những nỗ lực to lớn tập trung vào cả 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.  

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 dùng mặc dù 

đây là một nền tảng xử lý dữ liệu lớn rất thành công.  

Dữ liệu viễn thám đã trở nên phổ biến và ngày càng được sử dụng rộng rãi 

trong cả các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân. Nguồn cung cấp dữ liệu viễn 

thám cũng ngày càng đa dạng, phong phú hơn từ các loại ảnh độ phân giải thấp như 

MODIS, VIIRS, OceanSat, độ phân giải trung bình như Landsat 8, Sentinel 1, 2 đến 

các loại ảnh độ phân giải cao và siêu cao như LISS-IV, SPOT 6/7, Planet Scope, 

Pleaides, KompSat, WorldView. Không chỉ có các dữ liệu ảnh thương mại mà nhiều 

loại dữ liệu ảnh viễn thám có giá trị như Landsat 8, Sentinel 1-5 còn được cung cấp 

miễn phí cho người sử dụng. Điều này đã dẫn đến khả năng tiếp cận và sử dụng dữ 

liệu viễn thám dễ dàng, cho phép tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề phức tạp hơn. Tuy 

nhiên, việc có thể khai thác, sử dụng quá nhiều nguồn dữ liệu viễn thám khác nhau 

cũng đặt ra những thử thách mới, trong đó việc xử lý khối lượng lớn dữ liệu và định 

dạng dữ liệu phức tạp với các phương pháp phân tích xử lý khác nhau trở thành một 
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trong những nội dung chính cần được nghiên cứu. Để giải quyết vấn đề này các nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ Dữ liệu lớn (Big data), điện toán đám mây (Cloud 

computing) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI), máy học, đã và đang được triển khai 

mạnh mẽ trong những năm gần đây. Các nền tảng ứng dụng cho phép khai thác, chia 

sẻ, phân tích dữ liệu lớn như Google Earth Engine, Amazon Web Service, Hadoop … 

từng bước trở thành các công cụ thiết yếu phục vụ cho việc khai thác, ứng dụng dữ 

liệu viễn thám. 

3.1.2. Các thành tựu nghiên cứu khoa học đạt được 

Các thành tựu nghiên cứu khoa học đạt được trên thế giới có thể được đánh giá 

thông qua một số nhóm nội dung như sau: 

Chuỗi giá trị: Chuỗi giá trị của các ứng dụng được thu thập chỉ ra rằng dữ liệu, 

bao gồm dữ liệu đa vệ tinh và dữ liệu thực địa từ nhiều nguồn khác nhau, cũng như các 

phương pháp xử lý tiên tiến để mô hình hóa, lập bản đồ và dự báo bổ sung giá trị quan 

trọng cho các sản phẩm và dịch vụ có lợi cho xã hội. 

Sử dụng cho mục đích công cộng và sử dụng cho mục đích thương mại:  

Dữ liệu viễn thám ứng dụng trong các mục đích công cộng và thương mại tập 

trung vào các nhóm như: dự báo thời tiết quốc gia, bảo vệ bờ biển, trung tâm giám sát 

băng biển,… yêu cầu khối lượng lớn dữ liệu gần thời gian thực được xử lý thành các 

sản phẩm và dịch vụ có tính nhất quán. 

Tích hợp dữ liệu: Đã có sự gia tăng các ứng dụng dựa vào việc tích hợp giữa dữ 

liệu mô hình khoa học và số liệu thực địa. Ví dụ, giám sát GEOGLAM trên cây trồng 

sử dụng dữ liệu từ các vệ tinh như MODIS (trên Aqua và Terra), Landsat-7/8, 

RADARSAT-2, Sentinel-1A và ALOS-2; dữ liệu khí tượng và đất đai; cũng như đầu 

ra mô hình tăng trưởng cây trồng. Với sự ra đời của các chương trình khoa học công 

nghệ như Sentinel của Châu Âu đã mở ra tiềm năng lớn hơn bao giờ hết để tạo ra các 

ứng dụng dữ liệu mới và thúc đẩy sáng tạo thông qua việc tích hợp một lượng lớn dữ 

liệu từ nhiều bộ cảm khác nhau. 

Đánh giá rủi ro: Sử dụng các vệ tinh để đánh giá rủi ro ngày nay đã trở nên phổ 

biến, bằng việc dùng nguồn dữ liệu vệ tinh đó để đánh giá các kịch bản liên quan đến 

thiên tai, nông nghiệp, y tế. Ví dụ như khi đánh giá các rủi ro liên quan đến thiên tai tự 

nhiên như động đất, núi lửa, lũ lụt, sạt lở, sụt lún,… thì sẽ sử dụng dữ liệu ảnh Radar 

(SAR) để thành lập các bản đồ tổn thương, cảnh báo nguy hiểm,… Với các ứng dụng 

trong y tế cụ thể cho các bệnh truyền nhiễm có thể lập mô hình lan truyền dịch bệnh và 
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cảnh báo dựa vào nguồn dữ liệu có liên quan đến điều kiện môi trường như TRMM, 

Aqua và các vệ tinh khác. 

Cơ sở hạ tầng và thống kê cấp quốc gia: Với nguồn dữ liệu vệ tinh ngày càng 

trở nên tiếp cận dễ dàng từ loại miễn phí tới loại có mức phí hợp lý cộng với sự phát 

triển nhanh chóng của Công nghệ thông tin, người dùng hoàn toàn có khả năng thu 

thập và xử lý khối lượng dữ liệu vệ tinh lớn và quảng bá ứng dụng của mình trên quy 

mô lớn hơn nhiều. Ví dụ, Úc đang sử dụng dữ liệu vệ tinh để giám sát và quản lý trữ 

lượng nước và carbon ở quy mô quốc gia, còn Serbia sử dụng dữ liệu SPOT để thành 

lập bản đồ che phủ đất ở quy mô quốc gia. 

Khả năng mới của vệ tinh viễn thám: Thập kỷ vừa qua đã chứng kiến sự đổi 

mới lớn trong ứng dụng công nghệ quan sát Trái đất, bao gồm: 

- Giám sát biến dạng bề mặt đất bằng phương pháp SAR giao thoa để phát hiện 

biến dạng vỏ trái đất do động đất và các hoạt động núi lửa;  

- Giám sát nước xung quanh bằng các dụng cụ đo trọng lực có độ nhạy cao; 

- Giám sát khí nhà kính (GHG) bằng bộ cảm vệ tinh GOSAT quan trắc CO2 đã 

đạt được độ chính xác chưa từng có là 0,5% cho phép đo nồng độ CO2, điều này mang 

đến sự hiểu biết mới về động lực học GHG và mối quan hệ của chúng với các hoạt 

động của con người. 

Báo cáo của CEOS cũng chỉ ra xu hướng mới các công nghệ mới đang tạo ra 

những cơ hội và khả năng mới cho dữ liệu viễn thám để hỗ trợ tốt hơn cho xã hội con 

người sẽ tập trung vào những vấn đề dưới đây.  

Ứng dụng kép (Dual-use): Khi độ phân giải ảnh ngày càng cao và các quy định 

liên quan đến phân phối dữ liệu cho các mục đích phi quốc phòng được nới lỏng, 

nhiều quốc gia có vệ tinh đang thực hiện ứng dụng kép. Ở Mỹ, hai nhà cung cấp dữ 

liệu thương mại là DigitalGlobe và GeoEye đã sáp nhập vào năm 2013 và tiếp tục 

được hỗ trợ bởi các thỏa thuận về thuê trụ sở với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ở châu Âu, 

chúng ta đã thấy các tổ chức dân sự và quân sự hợp tác và kết hợp ngân sách để đạt 

được các hệ thống ứng dụng kép mang tính quốc gia như liên hợp vệ tinh radar 

COSMO-SkyMed của Ý và liên hợp vệ tinh quang học độ phân giải cao Pleiades của 

Pháp. Sự ổn định về doanh thu từ các khách hàng lớn thuộc lĩnh vực quốc phòng đã hỗ 

trợ cho việc phát triển khả năng sử dụng trong lĩnh vực dân sự. 

Dữ liệu lớn (Big data): Các cơ quan không gian được tin tưởng về tiềm năng 

của vệ tinh quan sát trái đất là nguồn thông tin hỗ trợ cho nhiều lĩnh vực của chính phủ 

và ngành công nghiệp. Nó có ý nghĩa quan trọng đối với các cơ quan vũ trụ để đưa dữ 
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liệu của họ đến mức trưởng thành cần thiết để làm cho dữ liệu vệ tinh có tính sẵn sàng 

phân tích và để khai thác các công nghệ và sáng kiến “dữ liệu lớn” giúp cho việc phân 

tích theo thời gian thực và khai thác dữ liệu tạo ra các sản phẩm tốt hơn. 

Vệ tinh nhỏ: Ngoài các xu hướng đã đề cập trong mục Công nghệ vệ tinh nhỏ 

như đã nêu trên, chùm vệ tinh nhỏ sẽ được phát triển với giá thành rẻ, thời gian hoàn 

thành nhanh hơn các vệ tinh xây dựng thông thường hứa hẹn đem lại độ phân giải tốt 

hơn và tần suất chụp lặp cao hơn. Hiện tại, một số các công ty chuyên biệt đang tập 

trung vào phát triển chùm vệ tinh này như Skybox Imaging và Planet Labs để tạo lợi 

thế và đón đầu công nghệ. 

Ngoài ra CEOS cũng chỉ ra các ứng dụng viễn thám cụ thể đã được nghiên cứu 

tập trung vào các nhóm như sau: 

- Giám sát Băng - Biển 

- Giám sát tai biến địa chất 

- Thành lập bản đồ rủi ro toàn cầu trong cảnh báo sớm dịch bệnh 

- Quy hoạch mạng lưới hệ thống đường ống dẫn. 

- Tăng cường kiểm kê Carbon. 

- Cải thiện khả năng dự báo sản lượng nông nghiệp 

- An ninh lương thực và nông nghiệp bền vững. 

- Tăng cường giám sát hạn hán. 

- Ngăn chặn chặt phá rừng trái phép 

- Bảo vệ các khu nuôi trồng thuỷ sản từ mối nguy hại tảo nở hoa. 

3.1.3. Các ứng dụng thành công từ các nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Một số thành tựu nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng và triển khai như sau:  

- Giám sát thăm dò tài nguyên thiên nhiên và năng lượng:  

+ Thành lập bản đồ thành phần bề mặt.  

Ví dụ Úc đã phát hành công khai Bộ bản đồ khoáng sản lục địa được thành lập 

từ vệ tinh vào năm 2012. Bản đồ khoáng sản này hiện là một phần của bộ dữ liệu 

không gian khoa học địa lý tiêu chuẩn được cung cấp bởi các cơ quan khoa học địa lý 

của chính phủ trên khắp nước Úc và đã được các công ty khai thác khoáng sản trên 

toàn thế giới sử dụng.  

+ Giám sát thay đổi hệ sinh thái nhằm hỗ trợ sự quản lý của Chính phủ  

Hầu hết các Chính phủ có đạo luật cho phép bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn 

tài nguyên. Nên đòi hỏi phải có sự kiểm soát để đảm bảo các khu vực này có đủ sự đa 
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dạng thực vật và có thể cung cấp chuỗi dịch vụ hệ sinh thái; trong đó yêu cầu chính 

quyền và vùng lãnh thổ phải lập bản đồ định kỳ, thường là hàng năm hoặc năm năm 

một lần thể hiện phạm vi và các đặc tính cấu trúc của thảm thực vật (ví dụ: lớp phủ 

thực vật, chiều cao và sinh khối). Nên việc sử dụng ảnh viễn thám là cách duy nhất 

đem lại hiệu quả và sản phẩm này cũng được ràng buộc đảm bảo có tính pháp lý áp 

dụng ở nhiều nước trên thế giới. Việc này đã được thực hiện trong nhiều năm qua với 

sử dụng bộ dữ liệu Landsat, SPOT-4 và SPOT-5, Sentinel,… 

+ Ứng dụng dữ liệu 3D trong khai thác khoáng sản 

Thực hiện các hoạt động thăm dò khoáng sản ở vùng sâu vùng xa, miền núi 

luôn là nhiệm vụ khó khăn, nhiều chi phí và tốn thời gian. Việc khai thác khoáng sản 

nằm ở dãy Andes, Nam Peru, một vùng xa xôi, có phạm vi và chênh cao địa hình lớn 

là một ví dụ minh chứng việc sử dụng mô hình DEM chất lượng cao có độ phân giải 

5m, được tạo ra từ ALOS World 3D (AW3D), là cực kỳ hiệu quả trong hoạt động này. 

Việc sử dụng AW3D trong quá trình thăm dò đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian trong 

các giai đoạn giải đoán và lập kế hoạch quan trọng, cải thiện khả năng cho các nhóm 

hiện trường để tiếp cận các mục tiêu có ưu tiên cao nhất trước tiên. 

- Nông nghiệp:  

+ Ứng dụng trong giám sát lúa gạo: Các sản phẩm sẽ được triển khai bao gồm 

lịch trồng lúa, lập bản đồ cánh đồng lúa, cảnh báo sớm, đánh giá năng suất và đánh giá 

thiệt hại; 

+ Ứng dụng trong canh tác nông nghiệp thông minh; 

- Môi trường và biến đổi khí hậu: Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong Mô hình 

kiểm kê carbon để ước tính lượng phát thải và tách biệt khỏi các hệ thống lâm nghiệp 

và nông nghiệp phục vụ để theo dõi lượng khí thải nhà kính (GHG) và thay đổi cách 

kiểm kê trữ lượng liên quan đến sử dụng đất và quản lý đất đai phù hợp với hướng dẫn 

của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC). 

- Ứng dụng trong tài nguyên nước 

+ Giám sát chất lượng nước và mực nước sông, hồ: Sử dụng dữ liệu từ vệ tinh 

Terra&Aqua, Jason-2, MODIS,... để cung cấp thông tin về nồng độ trầm tích lơ lửng, 

diệp lục và mực nước của các sông và hồ. 

+ Phát hiện và giám sát tài nguyên nước xuyên lục địa: Ứng dụng vào quản lý 

thảm họa, hành vi đất ngập nước, lập bản đồ hệ thống sông, tương tác nước ngầm/nước 

mặt và lập bản đồ địa hình trên các hệ thống xuyên quốc gia, xuyên lục địa.  
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- Ứng dụng trong Sinh thái 

+ Ứng dụng dữ liệu viễn thám trong quản lý bảo tồn nơi sống của động vật 

hoang dã  

+ Thúc đẩy quản lý các loài động vật có vú và bảo vệ động vật biển bằng dữ 

liệu vệ tinh quan sát trái đất. 

+ Cải thiện quản lý và giám sát hệ sinh thái rạn san hô bằng dữ liệu viễn thám 

- Ứng dụng trong Giảm thiểu rủi ro thiên tai 

+ Ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý lưu vực sông. 

+ Tăng cường giám sát hạn hán bằng dữ liệu viễn thám; Hỗ trợ phản ứng sớm 

kết hợp với các phương tiện chữa cháy; 

+ Hệ thống giám sát lũ lụt từ ảnh viễn thám  

- Ứng dụng trong Y tế cộng đồng 

+ Hỗ trợ cảnh báo sớm dịch bệnh  

+ Đánh giá hiểm hoạ lây nhiễm dịch bệnh 

+ Ứng dụng trong quan trắc, giám sát chất lượng không khí 

- Ứng dụng trong Quản lý và lập kế hoạch cơ sở hạ tầng 

+ Giám sát băng biển cung cấp thông tin hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải 

+ Cải thiện sự an toàn, an ninh, hiệu quả trong giám sát hàng hải dựa vào dữ 

liệu vệ tinh viễn thám tại châu Âu 

4. Xu thế phát triển khoa học và công nghệ 

4.1. Xu hướng nghiên cứu khoa học trọng tâm 

Trong những năm qua, công nghệ viễn thám ngày càng phát triển và được ứng 

dụng trong nhiều ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhìn lại lịch sử phát triển công 

nghệ viễn thám trên thế giới và trong nước trong vòng hơn 50 năm qua có thể thấy sự 

rút ngắn về thời gian xuất hiện các công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thám, có nghĩa 

là tốc độ thay đổi của công nghệ trong những năm gần đây diễn ra rất nhanh nếu so với 

cách đây vài ba thập kỷ. Xu hướng phát triển của công nghệ viễn thám của thế giới 

trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới có thể sẽ rất khác so với công nghệ hiện 

tại đang sử dụng và nhiều khái niệm mới về hệ thống viễn thám cũng sẽ ra đời; trong 

đó xu hướng chủ đạo sẽ là: 
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- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải đoán và chiết xuất thông tin từ dữ 

liệu viễn thám; 

- Tối ưu hóa và nâng cao tốc độ xử lý dữ liệu viễn thám dựa trên nền tảng điện 

toán đám mây, Big data; 

- Tự động hóa quá trình thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám; 

- Hình thành và phát triển chùm vệ tinh hoặc mạng lưới vệ tinh viễn thám với 

hàng trăm, thậm chí hàng nghìn vệ tinh đồng thời hoạt động trên quỹ đạo trái đất, cung 

cấp dữ liệu viễn thám thời gian thực phục vụ cho các mục đích kinh tế, xã hội, quốc 

phòng-an ninh,...; 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội.  

Với sự thay đổi xu thế công nghệ nói chung và công nghệ viễn thám trên thế 

giới nói riêng sẽ có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng phát triển công nghệ 

viễn thám trong nước. Điều này đòi hỏi chúng ta phải phân tích dự báo và nắm bắt 

được các xu thế đó để có định hướng phát triển khoa học và công nghệ phù hợp nhằm 

tận dụng được tri thức của nhân loại cũng như rút ngắn khoảng cách về trình độ thông 

qua việc hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và phát triển công nghệ.  

4.2. Các nhóm công nghệ ưu tiên chủ chốt của lĩnh vực trong giai đoạn tới 

Với các xu hướng công nghệ nêu trên, trong giai đoạn tới, lĩnh vực viễn thám 

cần tập trung sự đầu tư nghiên cứu, phát triển vào các nhóm công nghệ như sau: 

- Công nghệ nhận dạng thông minh dựa trên hệ thống viễn thám: công nghệ này 

cho phép hệ thống kết hợp nhiều công nghệ nhận dạng hình ảnh, xử lý dữ liệu thông 

minh trong chiết xuất thông tin từ dữ liệu viễn thám. Công nghệ này hiện nay đang 

được một số tập đoàn lớn trên thế giới phát triển và ứng dụng trong các nhiệm vụ quốc 

phòng và an ninh, đặc biệt là an ninh trên biển. 

- Công nghệ thông minh trong cập nhật thông tin trái đất dựa trên công nghệ 

viễn thám: Công nghệ này cho phép tự động phát hiện sự thay đổi các yếu tố bề mặt 

trái đất, tự động thu thập, xử lý dữ liệu và cập nhật thông tin 

- Phát triển công nghệ ứng dụng các sản phẩm của Hệ thống viễn thám chuyên 

đề phục vụ giám sát chuyên sâu về môi trường đang được một số quốc gia và vùng 

lãnh thổ phát triển như: 

- Giám sát rác thải nhựa đại dương (của ESA, Nhật Bản, Italia,…); 

- Giám sát ô nhiễm không khí thời gian thực (của ESA, NASA,..); 
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- Nghiên cứu phát triển Hệ thống chùm vệ tinh nhỏ quan sát trái đất độ phân 

giải cao cung cấp ảnh viễn thám độ phân giải cao gần thời gian thực. 

Hệ thống này hiện nay đang được Mỹ và một số nước như Phần Lan đã xây 

dựng và đang vận hành hệ thống hơn 200 vệ tinh (chùm vệ tinh Planet Doves của Hoa 

Kỳ), cung cấp ảnh viễn thám độ phân giải cao từ 0,7-3m phủ trùm toàn cầu với thời 

gian chụp lặp trung bình 1-2 lần/ngày.  

Với sự xuất hiện của hệ thống vệ tinh trên, cần nghiên cứu công nghệ xử lý dữ 

liệu lớn, công nghệ thu nhận dữ liệu,… 

- Nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm của hệ thống Hệ thống Chùm vệ tinh lớn 

độ phân giải cao và siêu cao phủ trùm toàn cầu hay còn gọi là Mạng lưới vệ tinh 

Khái niệm mạng lưới vệ tinh viễn thám lớn THEIA hiện đang được một số tập 

đoàn công nghiệp lớn của Hoa Kỳ thiết kế và xây dựng, dự kiến sẽ hoạt động vào năm 

2022. Hệ thống này gồm 112 vệ tinh với mỗi vệ tinh có trọng lượng 5700kg (trong khi 

vệ tinh SPOT6/7 khối lượng khoảng 720kg), hoạt động trên 8 quỹ đạo; mỗi quỹ đạo 

gồm 14 vệ tinh, có khả năng cung cấp ảnh thời gian thực ở bất kỳ vị trí nào trên trái đất. 

Với sự ra đời của Hệ thống này, cần tập trung nghiên cứu các giải pháp công 

nghệ thông minh phù hợp với công nghệ 4.0, tạo nền tảng thông tin mặt đất tốt phục 

vụ cho công tác giám sát TN&MT, xây dựng thành phố thông minh,… 

4.3. Dự báo khả năng chuyển giao hoặc tự nghiên cứu, phối hợp với các nhà 

khoa học nước ngoài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào Việt Nam 

Nhu cầu thực tiễn liên quan đến công nghệ viễn thám cần hợp tác chuyển giao 

là rất lớn, trong đó tập trung vào các nhóm sau: 

a) Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử: 

- Các công nghệ cao, công nghệ nguồn phục vụ phát triển hạ tầng viễn thám như 

vệ tinh viễn thám, trạm thu, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám; các phần mềm, đặc biệt 

là phần mềm nhúng trong các thiết bị phần cứng, điện tử trong hệ thống viễn thám; 

- Công nghệ để chế tạo các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử để phát triển 

các thiết bị: thiết bị ngoại vi, máy chủ xử lý tín hiệu viễn thám, các bộ điều khiển .... 

b) Lĩnh vực cơ khí chế tạo: 

- Công nghệ thiết kế, chế tạo các chi tiết, linh kiện, quan trọng như ăng ten trạm 

thu, trạm điều khiển; thiết bị platform vệ tinh; bộ cảm biến viễn thám trên vệ tinh; máy 

bay không người lái,… 
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c) Lĩnh vực công nghệ môi trường, chống biến đổi khí hậu: 

- Công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trường 

bằng viễn thám;  

- Công nghệ viễn thám ứng dụng và phát triển công nghệ tự động hóa về quản 

lý giám sát, quan trắc và xử lý số liệu môi trường bằng viễn thám; 

- Công nghệ viễn thám ứng dụng/phát triển công nghệ hiện đại dự báo, cảnh 

báo sớm thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai trong lĩnh vực khí tượng thủy văn (bão, 

mưa lớn định lượng, hạn hán,...); công nghệ hiện đại dự báo bão, mưa lớn định lượng 

trên cơ sở các mô hình tương tác khí quyển - đại dương và tích hợp dữ liệu viễn thám, 

đồng hóa số liệu; 

- Công nghệ dự báo, cảnh báo thời tiết hạn cực ngắn đối với dông sét, tố, lốc, 

mưa đá, mưa lớn cục bộ,... trên cơ sở công nghệ viễn thám và mô hình số trị; 

- Công nghệ viễn thám trong dự báo sóng, dòng chảy, nước biển dâng, ngập lụt 

ven bờ phục vụ các hoạt động KT-XH, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố trên biển; 

- Công nghệ viễn thám hỗ trợ trong dự báo thời tiết hạn ngắn chi tiết cho các 

khu vực nhỏ và hạn vừa, hạn dài cho các khu vực KT-XH trọng điểm; 

- Công nghệ viễn thám trong quản trị thông minh và tự động hóa trong quan 

trắc, truyền tin cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn tiếp cận công nghệ 4.0; 

d) Phát triển hạ tầng viễn thám và các công nghệ ứng dụng tiên tiến 

- Phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu viễn thám radar, quang học hiện đại, hiệu 

quả và tiết kiệm phù hợp với điều kiện của Việt Nam; 

- Chuyển giao công nghệ, lắp đặt thiết bị xử lý dữ liệu viễn thám radar, quang 

học cho Việt Nam; 

- Phát triển công nghệ mới trong xử lý và khai thác dữ liệu viễn thám phù hợp 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 

- Phát triển hệ thống khai thác và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám lớn (big data); 

- Phát triển hệ thống phân phối sản phẩm dữ liệu viễn thám; 

Qua phân tích trên đây, có thể thấy Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường 

đã có chính sách rất rõ ràng và tạo được hành lang pháp lý quan trọng hỗ trợ cho 

chuyển giao các công nghệ quan trọng, ưu tiên từ nước ngoài vào Việt Nam. Do đó 

khả năng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc tự nghiên cứu, 
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phối hợp với các nhà khoa học nước ngoài nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào 

Việt Nam là hoàn toàn có thể thực hiện được trong khuôn khổ của Chương trình viễn 

thám trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2021-2025). 

5. Luận giải các vấn đề khoa học và công nghệ cần giải quyết và định 

hướng nghiên cứu KHCN viễn thám đến năm 2030 

5.1. Các vấn đề khoa học và công nghệ cần giải quyết 

Công nghệ viễn thám có vai trò đóng góp đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - 

xã hội như: Địa chính trị/địa chiến lược: khẳng định chủ quyền và vị trí quốc gia trong 

không gian vũ trụ và trên quốc tế; Bảo đảm quốc phòng an ninh; Phòng tránh thiên tai, 

môi trường, chống biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên; Thúc đẩy các ngành khoa học 

và công nghệ và kinh tế kỹ thuật khác, và phát triển nguồn nhân lực khoa học trình độ 

cao; Hợp tác và hội nhập quốc tế. 

Với sự phát triển chung của công nghệ viễn thám trên thế giới, lĩnh vực viễn 

thám ở Việt Nam cũng có nhiều phát triển và được ứng dụng rộng rãi. Những thành 

tựu phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám ở Việt Nam được đánh dấu bằng một 

cột mốc quan trọng; năm 2003 Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho sử dụng nguồn 

vốn ODA của Cộng hòa Pháp để xây dựng Dự án Xây dựng Hệ thống Giám sát Tài 

nguyên thiên nhiên và Môi trường ở Việt Nam và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức thực hiện. Năm 2007, Việt Nam lần đầu tiên có được trạm thu và trung 

tâm xử lý ảnh viễn thám độ phân giải cao của riêng mình. Với Hệ thống này, viễn 

thám ở nước ta đã được ứng dụng ngày càng rộng rãi và làm nền cho những phát triển 

cao hơn, mà bước ngoặt là Việt Nam, lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh viễn thám, 

vệ tinh VNREDSat-1 vào tháng 5/2013. Với việc đưa thành công vệ tinh VNREDSat-

1 vào quỹ đạo, lần đầu tiên Việt Nam có một hệ thống viễn thám đầy đủ: từ chụp ảnh, 

thu nhận đến xử lý ảnh. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Việt Nam đang tiếp tục 

xây dựng một số dự án nhằm phát triển các thế hệ vệ tinh viễn thám tiếp theo, một 

trong số đó là dự án vệ tinh radar Lotusat-1 là sự hợp tác giữa Trung tâm vũ trụ Việt 

Nam và JAXA Nhật Bản, dự kiến sẽ đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào cuối năm 2022. Bên 

cạnh đó, việc nâng cấp Trạm thu Dữ liệu ảnh viễn thám SPOT 6/7 của Liên minh Châu 

Âu và đầu tư Trạm thu dữ liệu ảnh viễn thám Kompsat – 3A của Hàn Quốc, sẽ thúc 

đẩy ứng dụng viễn thám ở Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. 

Về mặt chính sách, năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 về hoạt động viễn thám. Nghị định này là văn bản 

quy phạm pháp luật có tính pháp lý cao nhất trong quản lý, điều chỉnh các hoạt động 

viễn thám. Đây là văn bản quy phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
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quản lý nhà nước, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thám trong 

việc thống nhất quản lý hoạt động viễn thám trên phạm vi toàn quốc, phát triển lĩnh 

vực viễn thám trở thành lĩnh vực điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện 

đại, đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới. 

Đồng thời, ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 

Quyết định số 149/QĐ-TTg về việc Phê duyệt “Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn 

thám Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, với các mục tiêu:  

- 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. 

Trong Chiến lược nêu trên, một trong những nhiệm vụ quan trọng là ưu tiên đầu 

tư cho khoa học và công nghệ về viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc 

phòng an ninh. 

Về mặt ứng dụng, bước đầu tại Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, tuy 

nhiên lĩnh vực khoa học và công nghệ viễn thám của nước ta nói chung còn rất non yếu cả 

về nguồn lực cũng như hiệu quả đối với phát triển kinh tế - xã hội. Để có cơ sở tiếp tục 

phát triển lĩnh vực này trong những năm sắp tới, tương xứng với yêu cầu phát triển của 

đất nước, cần tiếp tục xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ ứng dụng công nghệ 

viễn thám trên cơ sở xác định nhu cầu, khả năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

các bài học rút ra từ kết quả nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2021 và tham khảo kinh nghiệm 

của thế giới. 

5.2. Định hướng nghiên cứu Khoa học công nghệ Viễn thám đến năm 2030 

Việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoạt động nghiên cứu khoa học có 

liên quan đến lĩnh vực viễn thám sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng được khung chương 
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trình khoa học và công nghệ về viễn thám nhằm định hướng nghiên cứu và đầu tư cho 

các nhà nghiên cứu và các cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ để góp phần 

phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước nói chung. 

Trên cơ sở đó, Chương trình khoa học và công nghệ liên quan đến lĩnh vực viễn 

thám đến năm 2030 cần thiết bao gồm các nội dung như sau: 

(1) Mục tiêu chung 

Nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ tiên tiến và ứng dụng hiệu quả 

công nghệ viễn thám phục vụ công tác điều tra cơ bản và quản lý nhà nước về tài 

nguyên, môi trường.  

(2) Mục tiêu cụ thể 

- Tạo lập được cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện 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. 

- Phát triển một số công nghệ viễn thám then chốt, hiện đại kết hợp với công 

nghệ cao, tiên tiến phù hợp với xu hướng công nghệ trên thế giới và điều kiện thực tiễn 

ở Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN. 

- Ứng dụng rộng rãi, chuyển giao công nghệ viễn thám, dữ liệu viễn thám từ 

trung ương tới địa phương đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh; 

(3) Nội dung nghiên chính 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể 

chế, pháp luật về viễn thám; 

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện thể 

chế, chính sách về viễn thám ở trung ương và địa phương phục vụ công tác quản lý 

nhà nước và phát triển viễn thám; 

+ Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy trình công nghệ về viễn thám; 

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế, chính sách hội nhập 

và hợp tác quốc tế về viễn thám phục vụ tiếp nhận chuyển giao công nghệ cao, công 

nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong hoạt động viễn thám, chia sẻ, trao đổi dữ liệu viễn 

thám, phối hợp khai thác sử dụng tài nguyên vệ tinh, trạm thu, trạm điều khiển viễn 
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thám với nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý;  

+ Đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước 

tham gia phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, khai thác sử dụng công 

nghệ viễn thám; 

- Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu 

cầu dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; 

+ Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và chế tạo vệ tinh viễn thám vừa và nhỏ, chùm 

vệ tinh sử dụng các thiết bị cảm biến viễn thám quang học độ phân giải siêu cao, siêu 

phổ, radar độ phân giải siêu cao;  

+ Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thám, mạng lưới trạm 

thu dữ liệu và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, mạng lưới truyền dẫn, phần cứng, 

phần mềm xử lý dữ liệu viễn thám; trạm điều khiển, trạm thu ảnh vệ tinh di động;  

+ Nghiên cứu xây dựng, thiết kế, chế tạo các hệ thống thu nhận dữ liệu viễn 

thám, thiết bị thu nhận, truyền hình ảnh thời gian thực lắp đặt trên máy bay, thiết bị 

bay không người lái, khinh khí cầu; xây dựng hệ thống tích hợp lắp ráp, tạo các dịch 

vụ cung cấp thông tin viễn thám;  

+ Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế quản lý và vận hành 

hệ thống thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám; 

- Nghiên cứu, phát triển khoa học viễn thám cơ bản; 

+ Nghiên cứu, phát triển các phương pháp, thuật toán hiện đại trên nền tảng vạn 

vật kết nối, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, 

an toàn thông tin trong lưu trữ, xử lý, phân tích, khai thác, ứng dụng thông tin, dữ liệu 

viễn thám;  

+ Tăng cường nghiên cứu xây dựng và phát triển các giải pháp, hệ thống tích 

hợp dữ liệu viễn thám đa nguồn và các thông tin bổ trợ khác trên cơ sở mô hình hóa, tự 

động hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng-an ninh; 

- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh 

tế xã hội và quốc phòng - an ninh; 

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, 

giám sát tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, kiểm kê khí nhà 

kính; hỗ trợ cảnh báo, giám sát tai biến thiên nhiên như lũ quét, sạt lở đất, dịch chuyển 

khối, lũ lụt, triều cường, xâm nhập mặn, dự báo khí tượng thủy văn;  
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+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát ô nhiễm 

môi trường: đất, nước do chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp; ô nhiễm không 

khí do khí phát thải công nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm môi trường do thiên tai, các 

chất độc hại phát tán vào môi trường, quản lý và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, bảo 

tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác phòng, chống, 

giảm nhẹ tác động của thiên tai; giám sát, cảnh báo hạn hán, cháy rừng, diễn biến lũ 

lụt, cứu hộ cứu nạn; 

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong xây dựng, cập nhật cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ chuyên đề và cơ sở 

dữ liệu chuyên đề về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thực trạng biến 

đổi khí hậu; 

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy hoạch lãnh thổ và đô 

thị, xây dựng, giao thông, năng lượng; bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ 

chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, di sản thế giới; phục vụ sức khỏe cộng 

đồng; phát triển, quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ và sản xuất công nghiệp, nông lâm ngư 

nghiệp trên cơ sở phát huy sức mạnh của công nghệ 4.0; 

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát, thu thập thông tin, 

phát hiện các hoạt động, diễn biến liên quan đến tài nguyên, môi trường, quốc phòng - 

an ninh tại biên giới, hải đảo, khu vực khó tiếp cận và ngoài lãnh thổ;  

+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác kỹ thuật nghiệp vụ 

phục vụ quốc phòng - an ninh; đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi trường và biến 

đổi khí hậu đến các hoạt động quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hoạt 

động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. 

- Hỗ trợ hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ viễn thám 

+ Nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển các công nghệ tiên tiến từ nước 

ngoài được chuyển giao cho Việt Nam;  

+ Xúc tiến, tổ chức hợp tác song phương với các quốc gia có tiềm lực, kinh 

nghiệm thực hiện một số hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ viễn thám; 

c) Nghiên cứu, phát triển các hệ thống, mô hình và phương pháp phù hợp để 

chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu cho các ngành, lĩnh vực và địa phương. 

(4) Sản phẩm khoa học và công nghệ chính 
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- Cơ sở dữ liệu, báo cáo, chuyên đề, giải pháp công nghệ, ấn phẩm công bố trên 

tạp chí khoa học và công nghệ chuyên ngành trong nước và quốc tế; 

- Quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, phần mềm ứng dụng trong quan trắc, 

giám sát tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến thiên 

nhiên, quốc phòng - an ninh; thành lập; cơ sở dữ liệu bản đồ, cơ sở hạ tầng thông tin 

không gian; 

- Cơ sở khoa học về hệ thống các thiết bị viễn thám các loại phục vụ cho việc 

nâng cấp trạm thu ảnh viễn thám; 

Những nội dung nghiên cứu đề xuất trên đây dựa trên nhu cầu phát triển, ứng 

dụng công nghệ viễn thám chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - 

an ninh, với tầm nhìn dài hạn và đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu bài bài với lượng kinh 

phí lớn và có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành, địa phương. 

Kết luận và kiến nghị 

Kết luận 

Trong giai đoạn 2011 - 2021, các chương trình KHCN liên quan đến lĩnh vực 

viễn thám đã được thực hiện cơ bản đáp ứng được các tiêu chí về mục tiêu, nội dung 

và sản phẩm đầu ra đã được phê duyệt. 

- Về mục tiêu: Các đề tài đã được phê duyệt đều đã đáp ứng các mục tiêu của 

các Chương trình, tập trung vào các yêu cầu cung cấp căn cứ khoa học để hoàn thiện 

chính sách và văn bản quy phạm pháp luật về viễn thám; triển khai ứng dụng công 

nghệ viễn thám trong các lĩnh vực của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như cải tiến 

quy trình công nghệ theo hướng tự động hóa.  

- Về nhiệm vụ: Nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám 

sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội đảm bảo chỉ tiêu đề ra. 

- Về sản phẩm: Các sản phẩm của đề tài thực hiện có chất lượng tốt, được công 

bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; hỗ trợ đào tạo đại học và sau đại học; 

thực hiện chuyển giao đầy đủ kết quả cho các đơn vị thụ hưởng sản phẩm nhằm triển 

khi trong thực tiễn. 

- Về phối hợp nghiên cứu: Các tổ chức chủ trì thực hiện đề tài đã phối hợp tốt 

với các cơ quan đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong và ngoài Bộ, nên các kết quả 

nghiên cứu đạt chất lượng cao và gặp nhiều thuận lợi. 
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Tuy vậy, việc thực hiện một số đề tài, tập trung ở nhóm đề tài thuộc các chương 

trình khoa học công nghệ cấp Bộ còn chậm do có khó khăn, hạn chế và tồn tại như: 

việc cấp kinh phí triển khai đề tài chưa đồng bộ với tiến độ thực hiện và thường tập 

trung phần lớn kinh phí vào năm cuối; việc chuyển giao một số sản phẩm của đề tài 

nhất là các sản phẩm phần mềm, công cụ, mô hình,...cho các đơn vị thụ hưởng còn gặp 

nhiều khó khăn; sản phẩm liên quan đến công tác đào tạo sau đại học (Thạc sỹ và Tiến 

sỹ) nhiều đề tài gặp khó khăn, nhất là các đề tài liên quan đến chính sách, văn bản quy 

phạm pháp luật về viễn thám, các đề tài về cải tiến quy trình công nghệ.  

Kiến nghị 

Do đó, để đảm bảo được mục tiêu, nội dung và nhiệm vụ của việc ứng dụng 

công nghệ viễn thám trong các chương trình khoa học công nghệ thời gian tới, cần 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- 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;  

- 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; 

- Có cơ chế tháo gỡ khó khăn trong việc phối hợp chuyển giao kết quả nghiên 

cứu giữa Tổ chức thực hiện và cơ quan thụ hưởng kết quả nghiên cứu của đề tài; hỗ trợ 

việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm tại các nước có công nghệ viễn thám tiên tiến 

được thuận lợi.  

Tài liệu tham khảo 

1. Báo cáo tổng kết các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; cấp Bộ. 

2. Báo cáo tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ 

giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quản lý, giám sát tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế xã hội”, mã số TNMT.08/16-20 (Tác giả: 

TS. Nguyễn Quốc Khánh, TS. Nghiêm Văn Tuấn và TS. Vũ Thị Hằng). 

3. Các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ; 

bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai; khoa học và công nghệ biển. 
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4. Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

5. Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ Việt Nam đến năm 2020. 

6. Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ 

ban hành Nghị định về hoạt động viễn thám. 

7. Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ Ban 

hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

8. Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ 

nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”. 

9. Quyết định số 1187/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 

1851/QĐ-TTg thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

TRONG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÁM 

GIAI ĐOẠN 2011 - 2021 
 

Mở đầu 

Trong những thập niên gần đây, nhất là trong giai đoạn 2011-2021, khoa học và 

công nghệ viễn thám đã có những bước phát triển vượt bậc và được ứng dụng rộng rãi 

trên thế giới cũng như ở trong nước. Tại Việt nam, viễn thám cũng đã trở thành một 

công cụ hết sức hiệu quả phục vụ đắc lực cho công tác quản lý giám sát tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường, phòng tránh thiên tai, biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế 

xã hội. 

Trong những thành quả của lĩnh vực viễn thám ở nước ta, sự thay đổi về chất 

của cơ sở hạ tầng viễn thám đóng vai trò then chốt góp phần tạo ra động lực và các 

điều kiện cần thiết để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cho các hoạt động ứng dụng 

viễn thám tại Việt Nam. 

Do đặc điểm viễn thám là ngành khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại nên 

những nước có tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ cao về không gian, vũ trụ trên 

thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Nhật Bản, Ấn độ, Hàn Quốc, Đài loan cũng là những 

nước dẫn đầu về công nghệ viễn thám. Trong những năm gần đây, một số nước trong 

khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia cũng đã chú trọng đẩy mạnh 

các hoạt động viễn thám và đạt được những thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, phạm 

vi hoạt động của các hệ thống viễn thám và nhiều ứng dụng viễn thám không chỉ giới 

hạn trong phạm vi mỗi quốc gia mà các vùng, khu vực rộng lớn thậm chí toàn cầu. Vì 

vậy, để có thể nắm bắt, phát huy và ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, cũng như 

phối hợp khai thác tốt nhất các hệ thống thiết bị và ứng dụng viễn thám thì hoạt động 

hợp tác quốc tế nhằm học hỏi, tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm cũng như tiếp nhận, 

chuyển giao những công nghệ tiên tiến, hiện đại của lĩnh vực viễn thám, trong đó bao 

gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám là vô cùng cần thiết. 

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thám ở Việt Nam 

Cơ sở hạ tầng viễn thám bao gồm các hệ thống Trạm thu nhận xử lý, lưu trữ dữ 

liệu ảnh viễn thám, trạm điều khiển, cơ sở dữ liệu viễn thám và vệ tinh viễn thám.  

Năm 2007, Chính phủ đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường tại Việt Nam”, với các hợp phần then chốt là Trạm thu ảnh 

viễn thám của Việt Nam, Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh viễn thám và hệ thống các 
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Trung tâm ứng dụng đặt tại 17 đầu mối của các cơ quan nghiên cứu, ứng dụng và đào 

tạo công nghệ viễn thám. Dự án này đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động 

nghiên cứu ứng dụng viễn thám ở Việt Nam. Trạm thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh viễn 

thám do Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và môi trường quản lý và vận hành 

được lắp đặt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có khả năng thu nhận 

và xử lý các loại dữ liệu ảnh SPOT 2, 4, 5 của Pháp và ENVISAT/ASAR (radar) và 

ENVISAT/MERIS của châu Âu với bán kính thu nhận lên tới 2500 km. 

 

Hình 1: Trạm thu ảnh viễn thám do cục Viễn thám quốc gia quản lý, vận hành 

tại phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội với bán kính thu nhận lên đến 2500 km. 

Ngày 7 tháng 5 năm 2013 vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt nam VNREDSat-

1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo. Trạm thu ảnh viễn thám tại Cục Viễn thám 

quốc gia cũng được nâng cấp để có thể thu nhận và xử lý các dữ liệu viễn thám chụp 

từ vệ tinh VNREDSat-1. Với việc sở hữu và vận hành vệ tinh viễn thám VNREDSat-1, 

lần đầu tiên Việt Nam đã có đầy đủ các hợp phần của hệ thống viễn thám hoàn chỉnh, 

bao gồm vệ tinh viễn thám, trạm điều khiển, trạm thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám và 

hệ thống các trung tâm ứng dụng dữ liệu viễn thám phục vụ các nhu cầu ứng dụng 

chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu cung cấp bởi vệ tinh 

VNREDSat-1 đã được ứng dụng khá rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, an ninh quốc 

phòng quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, môi trường, tài nguyên rừng, trong 

giám sát biển, hải đảo.  

Từ khi đi vào vận hành đến nay, trạm thu ảnh viễn thám tại Cục viễn thám quốc 

gia đã thu nhận và xử lý được hàng trăm nghìn cảnh ảnh và sản phẩm ảnh để cung cấp 

cho người sử dụng ở Việt Nam. 
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Bên cạnh trạm thu ảnh viễn thám độ phân giải cao của cục Viễn thám quốc gia, 

một số cơ quan, đơn vị khác cũng đang vận hành một số trạm thu nhận xử lý ảnh viễn 

thám độ phân giải thấp như các Trạm thu ảnh MODIS tại Cục Kiểm lâm thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại Đại học Quốc gia. 

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm sử dụng, hệ thống thiết bị của trạm thu ảnh viễn 

thám tại Cục Viễn thám quốc gia đã cũ, các vệ tinh SPOT 2, 4, 5 và ENVISAT cũng 

không còn hoạt động, trong giai đoạn từ 2015 đến 2020 trạm thu chỉ còn thu nhận xử 

lý ảnh vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam. Bên cạnh đó, vệ tinh VNREDSat-1 đã hoạt 

động vượt quá tuổi thọ thiết kế là 5 năm (2013 – 2018) nên không còn ổn định, trong 

quá trình vận hành thường hay xảy ra các lỗi kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến hiệu quả thu 

nhận và cung cấp dữ liệu ảnh viễn thám. Vì vậy, trong những năm 2020 – 2021, trạm 

thu đã được nâng cấp thành công để thu nhận và xử lý thêm ảnh viễn thám độ phân 

giải cao SPOT 6/7 của Pháp góp phần nâng cao năng lực thu nhận, xử lý và cung cấp 

các sản phẩm dữ liệu viễn thám chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng của 

các bộ, ngành và địa phương. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đang tiến hành các dự án để xây dựng thêm 

trạm thu ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao Kompsat 3A của Hàn quốc và dự án 

Trạm dò tìm, tiếp nhận và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám của Ấn độ … đặt tại Bình Dương 

trong khuôn khổ chương trình hợp tác Asean- Ấn Độ. Khi dự án hoàn thành sẽ cho phép 

bổ sung thêm nguồn dữ liệu viễn thám độ phân giải cao và trung bình từ các vệ tinh viễn 

thám Oceansat và ResourceSat của Ấn độ để đưa vào khai thác sử dụng rộng rãi. 

Như vậy có thể thấy rằng việc khai thác vận hành cũng như nâng cấp, cập nhật, 

bổ sung các về cơ sở hạ tầng viễn thám là nhu cầu cấp thiết, thường xuyên để nâng cao 

khả năng xử lý, cung cấp các sản phẩm dữ liệu ảnh viễn thám đáp ứng các nhu cầu đa 

dạng về giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, quốc phòng an ninh và phát triển 

kinh tế xã hội. Để làm tốt các nhiệm vụ này cần tích cực triển khai nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế để nâng cao trình độ, học hỏi, nắm bắt các công nghệ mới và 

tiếp thu kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ từ các đối tác và đồng nghiệp trên thế 

giới cũng như trong khu vực. 

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển cơ sở hạ tầng 

về công nghệ viễn thám giai đoạn 2011 - 2021 

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển cơ sở hạ 

tầng viễn thám của Bộ TN&MT giai đoạn 2011 - 2021 bao gồm: 

- Các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám; 
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- Các chuyến đi trao đổi học tập kinh nghiệm của nước ngoài thuộc phạm vi các 

đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ; 

- Các hội thảo, hội nghị quốc tế hợp tác, trao đổi về cơ sở hạ tầng viễn thám 

(SCOSA, APRSAF, Sentinel Asia ...); 

- Các dự án hợp tác song phương về đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh 

vực viễn thám 

2.1. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về cơ sở hạ tầng viễn thám 

trong các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của bộ Tài nguyên và Môi trường 

Trong giai đoạn 2011 đến 2021, trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu 

khoa học trọng điểm cấp Bộ: 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp 

ứng yêu cầu công tác quản lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trường phục 

vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 

2010-2015.  

- Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tài nguyên thiên 

nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quốc phòng an 

ninh và phát triển kinh tế xã hội”. Mã số TNMT.08/16-20 

Bộ Tài nguyên và môi trường đã thực hiện thành công một số nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học có liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám, bao gồm các đề tài sau: 

Đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh 

viễn thám”. 

Đề tài có các mục tiêu chính sau: 

- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch mạng lưới 

trạm thu ảnh viễn thám đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

- Giảm thiểu ảnh hưởng nhiễu sóng viễn thông đến hoạt động các trạm thu viễn thám. 

Trên cơ sở nghiên cứu, thực hiện các mục tiêu và nội dung công việc đề xuất, 

đề tài đã: 

- Xây dựng được bộ tiêu chí phục vụ cho quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh 

viễn thám. Các tiêu chí được đưa ra dựa trên các cơ sở khoa học về hoạt động thu nhận 

của trạm thu, các điều kiện ảnh hưởng tới hoạt động của trạm thu, kinh nghiệm tổ chức 

mạng lưới trạm thu của các nước trong khu vực và các văn bản pháp lý quy định về 

thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia. Bộ tiêu chí 
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được phân theo từng nhóm, mức độ ưu tiên của từng tiêu chí hoặc nhóm tiêu chí tùy 

thuộc vào mục đích quy hoạch, quản lý, chi phí xây dựng, cơ sở vật chất sẵn có…để 

các nhà quản lý áp dụng ra quyết định. 

- Đưa ra phương án quy hoạch mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám đến năm 

2030. Phương án quy hoạch này được xây dựng dựa trên tổng hợp các tiêu chí đã được 

xây dựng, các trạm thu ảnh nằm trong phương án quy hoạch này dựa trên căn cứ của: 

kết quả khảo sát hiện trạng các trạm thu ảnh viễn thám đã và đang hoạt động; các đề 

xuất xây dựng trạm thu ảnh viễn thám trong chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ của 

Việt Nam. 

Trong khuôn khổ của đề tài đã tiến hành hợp tác với Cơ quan Hàng không vũ 

trụ Liên bang Nga (Russian Federal Space Agency -Roscosmos) và Cơ quan hàng 

không vũ trụ Ấn Độ (ISRO). 

Roscosmos là Tổng công ty Nhà nước, điều phối các hoạt động không gian ở 

Nga, thực hiện các hoạt động vũ trụ phục vụ dân sự (bao gồm giám sát trái đất và các 

chương trình du hành vũ trụ) và phối hợp với Bộ Quốc phòng Liên bang Nga để phóng 

các vệ tinh quân sự. Được thành lập vào năm 1992, trên cơ sở nguồn lực công nghệ vũ 

trụ của Liên Xô cũ từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Các hoạt động viễn thám 

quan sát trái đất ở Nga do Roscosmos quản lý và điều hành. Mạng lưới trạm thu ảnh 

viễn thám của Nga phân bố đều trên toàn bộ đất nước, đảm bảo thu nhận các dữ liệu 

phủ kín lãnh thổ. Rocosmos quản lý, vận hành toàn bộ hệ thống trạm thu ảnh viễn 

thám, thực hiện toàn bộ chu trình: lập kế hoạch nhiệm vụ; thu nhận, xử lý; lưu trữ và 

phân phối các sản phẩm ảnh viễn thám cho các ứng dụng giám sát tài nguyên và môi 

trường. Các loại dữ liệu của các vệ tinh hiện đang được thu nhận gồm: Resurs-DK, 

Meteor và Electro-L, Terra, NOAA, Aqua. Từ năm 2011 đã bổ sung thêm các vệ tinh 

như: Kanopus-V, Resurs-P và MKA FKI. 

Sự hợp tác, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các chuyên gia của 

ROSCOSOS đã cung cấp cho phía Việt Nam các kiến thức, hiểu biết quý giá về 

nguyên lý hoạt động, phương pháp phân tích đánh giá, quy hoạch mạng lưới các trạm 

thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám phù hợp với các đặc tính kỹ thuật, điều kiện tự 

nhiên, lãnh thổ của Liên bang Nga. 

Trong hợp tác với ISRO, nhóm thực hiện đề tài đã tích cực phối hợp và tham 

gia khảo sát, đánh giá trực tiếp các vị trí tại thực địa để thiết lập một trạm Dò tìm vệ 

tinh và Thu nhận dữ liệu vệ tinh của Ấn Độ. Từ các kết quả khảo sát và đo đạc nhiễu 

tại thực địa, các chuyên gia Ấn độ và cán bộ kỹ thuật Việt Nam đã lựa chọn được vị trí 



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

và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám 

 

96 

 

thuận lợi nhất cho việc lắp đặt Trạm dò tìm và thu nhận dữ liệu vệ tinh của Ấn Độ tại 

khu công nghiệp Mỹ Phước 3, tỉnh Bình Dương.  

Thông qua hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác có thể thấy 

rằng mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám của của Liên bang Nga và Ấn Độ cũng như 

một số nước trong khu vực đều do một cơ quan hoạt động về viễn thám quản lý, vận 

hành, cung cấp dữ liệu viễn thám cho người sử dụng. Do đó, nhóm thực hiện đề tài đã 

kiến nghị đối với mạng lưới trạm của Việt Nam trong tương lai, cần có một cơ quan 

quản lý thống nhất, tập trung để đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên: đất 

đai, tần số, dữ liệu viễn thám, nguồn vốn đầu tư của nhà nước. 

Đề tài TNMT.08.01 “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ tiêu 

chí xác định các hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh nhằm đáp ứng nhu cầu ảnh 

viễn thám ở Việt Nam. Mã số: 2015.08.01”. 

Mục tiêu của đề tài: 

- Xây dựng được bộ tiêu chí để xác các hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh 

nhằm thỏa mãn nhu cầu về tư liệu ảnh viễn thám ở Việt Nam. 

- Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về viễn thám của Cục Viễn thám Quốc gia. 

Tạo ra cơ sở và công cụ pháp lý để quản lý việc xây dựng triển khai và thực hiện các 

đề án chế tạo thiết bị, vệ tinh viễn thám trên cơ sở phù hợp với định hướng, chiến lược 

phát triển, đáp ứng được tối đa các nhu cầu sử dụng dữ liệu viễn thám đồng thời có 

hiệu quả cao, tránh đầu tư chồng chéo lãng phí.  

Kết quả thực hiện: 

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu xác lập được cơ sở khoa học, nguyên lý, cơ chế 

hoạt động, xu hướng phát triển của các hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh trên thế 

giới cũng như điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, đã xây dựng được bộ 

tiêu chí xác định các hệ thống thiết bị viễn thám trên vệ tinh để đáp ứng nhu cầu ảnh 

viễn thám ở Việt Nam. Các nhóm tiêu chí chính bao gồm: 

+ Tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu ứng dụng dữ liệu viễn thám; 

+ Tiêu chí về đặc điểm, tính năng kỹ thuật; 

+ Tiêu chí xác định quỹ đạo vệ tinh viễn thám; 

+ Tiêu chí về năng lực cung cấp dữ liệu viễn thám; 

+ Tiêu chí về cơ chế hoạt động và sự ổn định của hệ thống; 
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+ Tiêu chí về sự tương thích, khả năng phối hợp và tận dụng các cơ sở hạ tầng 

 viễn thám hiện có; 

+ Tiêu chí về hiệu quả phục vụ và đầu tư. 

Bộ tiêu chí này sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc nghiên cứu, phát triển 

các hệ thống thiết bị viễn thám tương lai ở Việt nam, đồng thời giúp các cơ quan quản 

lý nhà nước, các nhà hoạch định chính sách thẩm định các dự án xây dựng các hệ 

thống thiết bị và vệ tinh viễn thám. 

Hợp tác quốc tế trong phạm vi đề tài: 

Trong phạm vi đề tài đã tiến hành hợp tác trao đổi, học hỏi, tiếp thu các kinh 

nghiệm với các đối tác Đài Loan trong việc phát triển, chế tạo các hệ thống thiết bị và 

vệ tinh viễn thám, thiết kế và tổ chức, vận hành hệ thống các trạm thu nhận, điều 

khiển, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám của Đài Loan.  

 

Hình 2: Hội thảo trao đổi hợp tác giữa Cục viễn thám quốc gia và NSPO 

Nhóm thực hiện đề tài đã đến thăm và làm việc với Văn phòng Chương trình 

Không gian Quốc gia (NSPO) của Đài Loan, Trung tâm nghiên cứu Viễn thám và 

không gian (CSRSR) thuộc trường Đại học Quốc lập Trung ương - Đài Loan (National 

Central University - NCU). Các kết quả cụ thể của việc hợp tác này là: 

- Thông qua trao đổi, giới thiệu của phía Đài Loan, các cán bộ khoa học của 

Việt nam đã học hỏi, nắm bắt được những kiến thức kinh nghiệm liên quan đến công 
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nghệ chế tạo các bộ cảm biến trên vệ tinh, thiết kế các chip CMOS, các mô đun cơ học 

của vệ tinh, phòng tích hợp, lắp ráp vệ tinh, mô đun kiểm định vệ tinh nhỏ trong môi 

trường không gian (chân không) cực kỳ hiện đại với rất nhiều chức năng và tùy biến 

cho phép phát hiện sớm các lỗi có thể có của vệ tinh.  

- Đã nắm bắt và hiểu rõ về cơ cấu, mô hình và phương thức vận hành Trung 

tâm điều hành hệ thống rất tiên tiến của Đài Loan. Trung tâm này được tổ chức theo 

mô hình tích hợp cao có khả năng theo dõi hoạt động của tất cả các vệ tinh dòng 

Formosat và điều hành hoạt động của 3 trạm vận hành và điều khiển vệ tinh (TT&C) 

được đặt tại các vị trí khác nhau (Hsinchu, Chungly và Đài Nam) ở Đài Loan.  

- Đã trao đổi thảo luận và hiểu rõ hơn về các hệ thống thiết bị phần cứng, phần 

mềm thu nhận-xử lý ảnh và tổ chức vận hành của các trạm thu ảnh viễn thám cũng như 

hệ thống cung cấp ảnh online tại Đài Loan. 

Các kết quả thu nhận được trong việc hợp tác với Đài Loan đã góp phần thiết 

thực trong việc nâng cao kiến thức và hiệu quả đối với việc tổ chức quản lý vận hành 

các hệ thống thu nhận, xử lý, lưu trữ và cung cấp ảnh, phát triển các hệ thống vệ tinh 

viễn thám của Việt Nam. 

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng công cụ quản lý dữ liệu ảnh VNREDSAT-1 trên 

lãnh thổ Việt Nam. Mã số: 2015.08.03”. 

Đề tài có các mục tiêu sau: 

- Quản lý hiệu quả dữ liệu ảnh VNREDSat-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam 

tại trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia; 

- Có được bộ công cụ hỗ trợ vận hành trạm thu ảnh viễn thám VNREDSat-1. 

 Để thực hiện được các mục tiêu trên, đề tài đã thực hiện các nội dung công việc 

chính sau: i) Xây dựng phương pháp định danh cho ảnh viễn thám VNREDSAT-1 trên 

lãnh thổ Việt Nam; ii) Xác định phạm vi và mô phỏng các dải chụp ảnh trên lãnh thổ 

Việt Nam; iii) Nghiên cứu phương pháp xây dựng công cụ quản lý yêu cầu chụp ảnh 

viễn thám VNREDSat-1 trên lãnh thổ Việt Nam tại trạm thu ảnh viễn thám của Cục 

Viễn thám quốc gia; iv) Nghiên cứu bộ công cụ quản lý dữ liệu viễn thám 

VNREDSAT-1 đã thu nhận tại Trạm thu ảnh viễn thám trên lãnh thổ Việt Nam; v) 

Nghiên cứu xây dựng mẫu báo cáo dữ liệu thu nhận tại Cục Viễn thám quốc gia; vi) 

Thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm. 

Kết quả thực hiện đề tài: 
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Đề tài đã xây dựng được các bộ công cụ hỗ trợ vận hành trạm thu, bao gồm bộ 

công cụ hỗ trợ yêu cầu đặt chụp ảnh và bộ công cụ quản lý ảnh VNREDSat-1, giúp 

quản lý hiệu quả dữ liệu ảnh VNREDSat-1 thu nhận trên lãnh thổ Việt Nam tại Trạm 

thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia.  

Hai bộ công cụ hỗ trợ yêu cầu đặt chụp và quản lý ảnh VNREDSat-1 đã 

khắc phục những hạn chế tồn tại, còn nhiều thủ công trong việc vận hành hệ thống 

giữa hai cơ quan là Cục Viễn thám quốc gia và Viện Công nghệ vũ trụ. Cải thiện việc 

vận hành tổng thể hệ thống VNREDSat-1 về mặt thời gian, công sức giúp khai thác hệ 

thống được hiệu quả hơn.  

Hợp tác quốc tế trong phạm vi đề tài: 

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ rất tích cực 

từ các chuyên gia của hãng Airbus trong việc chia sẻ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm 

về nguyên lý, cách tiếp cận, phương pháp phân chia, định danh các cảnh ảnh SPOT 

cũng như việc thiết kế, xây dựng các bộ công cụ quản lý các dữ liệu ảnh viễn thám thu 

nhận được. Sự hợp tác này đã góp phần quan trọng vào sự thành công của đề tài.  

Đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chụp và thu ảnh của hệ 

thống vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1”. Mã số: 2015.08.04. 

Các mục tiêu của đề tài gồm có: 

- Có được quy trình đặt chụp ảnh tối ưu cho hệ thống viễn thám VNREDSat-1; 

- Đề xuất giải pháp nâng cao thời lượng thu nhận dữ liệu ảnh VNREDSat-1; 

- Quản lý và khai thác hiệu quả dữ liệu ảnh viễn thám thu nhận tại Trạm thu ảnh 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý và khai thác hiệu quả vệ tinh viễn 

thám. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, các giải pháp sẽ tập trung vào: 

- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh 

VNREDSat-1. 

- Xây dựng công vụ quản lý và khai thác dữ liệu ảnh viễn thám thu nhận tại 

Trạm thu ảnh Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý và khai thác hiệu quả vệ tinh viễn 

thám. 

Kết quả thực hiện đề tài: 
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Các đóng góp chính của đề tài là: 

- Tổng kết, đánh giá thực trạng vận hành và khai thác của hệ thống VNREDSat-1;  

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống VNREDSat-

1 bao gồm tối ưu quy trình phân tích yêu cầu, đặt chụp ảnh, vận hành;  - Đề xuất 

phương án và quy trình phối hợp và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao thời lượng sử dụng 

hiệu quả hệ thống VNREDSat-1; 

- Xây dựng công thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu viễn 

thám đặc biệt là của vệ tinh VNREDSat-1. 

- Đề xuất quy trình thiết kế quỹ đạo vệ tinh phù hợp với lãnh thổ Việt Nam. 

Hợp tác quốc tế trong phạm vi đề tài: 

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hợp tác với các chuyên gia của hãng Airbus 

(Pháp) và Tập đoàn vũ trụ Thụy Điển. Trong đó, các chuyên gia Airbus đã cung cấp 

các kiến thức, giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống thu nhận, xử lý dữ 

liệu viễn thám dựa trên kinh nghiệm đối với các vệ tinh SPOT 2, 4, 5, 6 và Pleiades 

của Pháp và phương pháp tính toán phân tích, đánh giá để thiết kế quỹ đạo vệ tinh viễn 

thám phù hợp với lãnh thổ của mỗi nước. 

Các chuyên gia của Tập đoàn vũ trụ Thụy Điển đã trao đổi chia sẻ các kinh 

nghiệm về giải pháp phân tích đánh giá yêu cầu chụp ảnh, vận hành trạm thu cũng như 

cách tiếp cận và phương án phối hợp nhiều vệ tinh để nâng cao thời lượng chụp ảnh từ 

các kinh nghiệm của Thụy Điển. 

 Đề tài “Nghiên cứu xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng 

ảnh viễn thám quang học của Việt Nam”. Mã số: TNMT.2016.08.02. 

Đề tài có các mục tiêu chính sau: 

- Xây dựng phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn thám 

quang học đối với vệ tinh viễn thám Việt Nam; 

- Đề xuất quy định kỹ thuật về công tác kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh 

viễn thám quang học của Việt Nam. 

Các nội dung chính của đề tài bao gồm: nội dung chính: (1) Xây dựng Phần 

mềm kiểm định và hiệu chỉnh, (2) Đề xuất Quy trình kiểm định và hiệu chỉnh chất 

lượng ảnh viễn thám quang học, (3) Đề xuất Quy định kỹ thuật về xây dựng vật chuẩn 

để kiểm định chất lượng ảnh viễn thám quang học và (4) Đề xuất Quy định kỹ thuật về 

công tác kiểm định chất lượng ảnh viễn thám quang học của Việt Nam. 
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Kết quả thực hiện: 

- Đề tài đã xây dựng được phương pháp kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh 

viễn thám quang học đối với vệ tinh viễn thám Việt Nam và đề xuất được quy định kỹ 

thuật về công tác kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn thám quang học của 

Việt Nam.  

- Đề tài cũng đã đề xuất được danh mục gồm 6 thông số đặc trưng bao gồm cả 

nhóm về hình học và bức xạ của ảnh cần thiết phải kiểm định đối với chất lượng ảnh 

viễn thám quang học của Việt Nam. Trên cơ sở đó đề tài đã đề xuất được các quy định 

kỹ thuật và đã xây dựng được phần mềm kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn 

thám quang học của Việt Nam có khả năng kiểm định được 6 thông số đã đề xuất. Đây 

sẽ là công cụ quan trọng để cơ quan cung cấp dữ liệu viễn thám có thể kiểm soát được 

chất lượng sản phẩm ảnh cung cấp cho người sử dụng.  

- Thông qua quá trình thử nghiệm kiểm định và hiệu chỉnh chất lượng ảnh viễn 

thám VNREDSat-1 hiện có trên cơ sở sử dụng quy trình đề xuất và phần mềm kiểm 

định, hiệu chỉnh chất lượng ảnh đã xây dựng, có thể thấy các Phần mềm chạy ổn định; 

có khả năng áp dụng để kiểm định chất lượng đối với các loại ảnh viễn thám quang 

học khác của Việt Nam.  

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực 

tiễn trong việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về kiểm nghiệm chất 

lượng ảnh viễn thám của Việt Nam; giúp cơ quan quản lý trong lĩnh vực viễn thám 

hướng tới việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quản lý liên quan đến việc kiểm 

định chất lượng ảnh viễn thám ở Việt Nam. 

2.2. Hợp tác quốc tế trong phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám 

2.2.1. Hợp tác quốc tế với các nước trong khu vực ASEAN 

Trong những thập niên gần đây, các nước ASEAN cũng đã rất chú trọng phát 

triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thám nhằm đáp ứng nhu cầu về khai thác sử dụng dữ 

liệu viễn thám của mình. Hiện nay, khu vực Đông Nam Á là khu vực có mật độ trạm 

thu cao nhất trên thế giới bao gồm các trạm thu của các nước Singapore, Thái Lan, 

Việt Nam, Indonesia, Malaysia. Các nước nói trên cũng là những nước đi đầu trong 

khu vực về khai thác, ứng dụng dữ liệu viễn thám, xây dựng vệ tinh viễn thám và trạm 

thu ảnh viễn thám. Cả năm nước trên đều đã có vệ tinh viễn thám của riêng mình và 

đang tiếp tục vận hành, khai thác đồng thời có kế hoạch phóng thêm các vệ tinh mới. 

Các nước khác như Philipin, Myanma, Lào, Cam Pu Chia, Brunei và Đông Timor 

cũng đang nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ viễn thám, trong đó Philipin và 
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Myanmar đã có kế hoạch xây dựng trạm thu ảnh viễn thám và tiến tới phóng vệ tinh 

viễn thám của mình. 

Hiện nay, các nước Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia đã 

và đang vận hành một hệ thống viễn thám hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các nước này vẫn 

cần tiếp tục chế tạo, phát triển hệ thống thiết bị trên vệ tinh và các vệ tinh viễn thám 

tiếp theo, đồng thời đẩy mạnh khai thác ứng dụng dữ liệu viễn thám do các vệ tinh 

viễn thám cung cấp. Các nước còn lại trong khu vực, hiện nay đang dừng lại ở mức độ 

khai thác, ứng dụng dữ liệu viễn thám, tại nhiều nước đã hình thành được các trung 

tâm ứng dụng viễn thám chuyên ngành. Một số nước đã có kế hoạch xây dựng trạm 

thu ảnh và hướng tới phóng vệ tinh viễn thám của riêng mình.  

Nhằm tăng cường hợp tác quốc tế công nghệ vũ trụ và viễn thám, các nước 

ASEAN đã thành lập ra một số tổ chức chung như SCOSA (Tiểu ban về Công nghệ vũ 

trụ và ứng dụng), APRSAF( Diễn đàn các Cơ quan Vũ trụ Châu Á – Thái Bình 

Dương) để tất cả các nước trong khu vực tham gia có thể tham gia trao đổi, hợp tác và 

chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và viễn thám. 

a. Hợp tác quốc tế về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám trong khuôn khổ SCOSA 

Tiểu ban về Công nghệ vũ trụ và ứng dụng (SCOSA) – một trong chín Tiểu ban 

thuộc Ban Khoa học và Công nghệ (COST), được thành lập vào năm 1993 với tên gọi 

ban đầu là Nhóm chuyên gia ASEAN về viễn thám (ASEGRS). Sau đó ASEGRS được 

nâng cấp thành Tiểu ban vào năm 1997. Nhiệm vụ chính của Tiểu ban là hình thành 

khuôn khổ nhằm tăng cường phối hợp trong công nghệ vũ trụ, viễn thám và ứng dụng 

để triển khai các chương trình và dự án, hướng tới hiện thực hóa các công nghệ vì mục 

đích phát triển bền vững trong khu vực ASEAN. 

Ngoài ra, SCOSA cũng được mở rộng để một số nước có nền công nghệ vũ trụ, 

không gian tiên tiến như Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Liên bang Nga và Liên minh châu Âu 

cũng có thể tham gia với tư cách là các đối tác của ASEAN. 

Ngay từ những năm cuối của thập niên 1990, Việt Nam đã tham gia và là thành 

viên rất tích cực trong các hoạt động của SCOSA. Hiện nay, Cục Viễn thám quốc gia, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường được Nhà nước chỉ định làm đầu mối và đại diện của 

SCOSA tại Việt Nam. Cục Viễn thám quốc gia thường xuyên cử các đoàn cán bộ tham 

gia các buổi họp thường niên của SCOSA cũng như chủ động đóng góp ý kiến và tham 

gia các dự án trong khuôn khổ SCOSA.  
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Hình 3: Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tham dự Cuộc họp SCOSA-29 ngày 3-4 tháng 4, 2018 tại Singapore 

Kể từ khi thành lập đến nay, SCOSA đã góp phần quan trọng trong việc hợp tác 

đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực viễn thám đặc biệt là đối với cơ sở hạ tầng công 

nghệ viễn thám. Dưới đây là một số dự án tiêu biểu: 

- Dự án hợp tác chùm Trạm thu ảnh viễn thám mặt đất giữa hệ thống 

VNREDSAT-1 của Việt Nam và hệ thống Thaichote của Thái Lan.  

Dự án này được đề xuất từ năm 2013 và tiến hành thực hiện trong giai đoạn 

2014 -2015, trên cơ sở hợp tác giữa Cục Viễn thám Quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam và với Cơ quan phát triển địa-tin học và công nghệ vũ trụ của 

Thái Lan (GISTDA) trong việc tìm kiếm khả năng chia sẻ và hợp tác giữa hệ thống 

VNREDSat-1 của Việt Nam và hệ thống THEOS (Thaichote) của Thái Lan. Nội dung 

chính của dự án này là: 

i) Chia sẻ kinh nghiệm vận hành, bảo trì bảo dưỡng Trạm thu ảnh viễn 

thám, quản lý mạng lưới trạm thu ảnh viễn thám;  

ii) Chia sẻ dữ liệu viễn thám trong các trường hợp thảm họa thiên tai tự 

nhiên, sự cố môi trường, … 
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iii) Trao đổi chia sẻ các vấn đề, giải pháp kỹ thuật cần chuẩn bị liên quan đến 

việc xây dựng Trạm thu ảnh viễn thám mới cũng như phóng vệ tinh viễn thám mới. 

Trong khuôn khổ của dự án Việt Nam và Thái lan đã thực hiện một số hoạt 

động cụ thể, bao gồm: 

+ Cùng tiến hành chụp ảnh VNREDSat-1 (Việt Nam) và THEOS (Thái Lan) 

một vùng ở phía Bắc Việt Nam, khu vực Chiềng Mai của Thái Lan và vùng sa mạc ở 

Libya để thử nghiệm; 

Đánh giá khả năng chụp ảnh, so sánh độ chính xác hình học, chất lượng ảnh, 

dải phổ của hai loại ảnh, đánh giá khả năng chia sẻ dữ liệu, phối hợp sử dụng các dữ 

liệu ảnh viễn thám do vệ tinh VNREDSat-1 và Thaichote cung cấp. 

+ Trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm tổ chức vận hành, giải pháp kỹ thuật, khắc 

phục sự cố cũng như tối ưu hóa việc vận hành vệ tinh viễn thám, trạm thu ảnh viễn 

thám để nâng cao hiệu quả chụp và thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám của mỗi nước cũng 

như khả năng phối hợp chụp và thu nhận dữ liệu viễn thám bằng cả 2 vệ tinh. 

+ Hai bên cũng tích cực phối hợp, chia sẻ các thông tin thu thập được từ các cơ 

sở dữ liệu ảnh VNREDSat-1 và THEOS nhằm tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của 

hãng hàng không Malaysia năm 2014. 

Kết quả hợp tác cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc phối hợp chụp, thu nhận 

và chia sẻ dữ liệu giữa hai vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam và Thaichote của Thái 

Lan. Từ đó có thể đề xuất các chương trình chụp ảnh và khai thác, chia sẻ dữ liệu sử 

dụng kết hợp cả 2 vệ tinh như một chùm vệ tinh ảo. 

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

ảnh vệ tinh” thuộc khuôn khổ hợp tác ASEAN-Ấn Độ. 

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

ảnh vệ tinh” xuất phát từ sáng kiến của Thủ tướng Ấn Độ tại Hội nghị thượng đỉnh 

ASEAN- Ấn Độ lần thứ 8 tại Hà Nội ngày 30/10/2010 đề xuất xây dựng cho các nước 

ASEAN một Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh 

của Ấn Độ phục vụ các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dự án này sẽ góp 

phần thúc đẩy đối thoại chiến lược giữa các nước ASEAN và Ấn Độ, cung cấp thêm 

nguồn dữ liệu vệ tinh phục vụ quy hoạch phát triển và quản lý thiên tai, đồng thời đào 

tạo nhân lực cho ASEAN về kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực khoa học và công 

nghệ viễn thám. Dự án được ước tính sẽ hoàn thành trong khoảng 84 tháng kể từ ngày 

được phê duyệt, bao gồm 24 tháng xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị và 5 năm hoạt 
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động. Trong 5 năm đầu, việc quản lý vận hành Trạm sẽ do phía Ấn Độ thực hiện, sau 

đó toàn bộ hệ thống sẽ được bàn giao lại cho Việt Nam. 

Bên cạnh mục tiêu tổng quát của Dự án là: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ không gian giữa các nước ASEAN và Ấn Độ, các mục tiêu cụ 

thể của Dự án bao gồm: 

- Xây dựng một Trạm dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung tâm xử lý dữ liệu ảnh 

vệ tinh tại khu vực tỉnh Bình Dương, Việt Nam cho các nước ASEAN;  

- Cung cấp dữ liệu viễn thám từ các vệ tinh sẵn có và vệ tinh trong tương lai của 

của Cơ quan vũ trụ quốc gia Ấn Độ (ISRO); 

- Thiết lập cơ chế đào tạo về kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ viễn thám cho các cán bộ của ASEAN. 

Các kết quả chính của dự án gồm có: 

- Xây dựng mới một Trạm dò tìm và tiếp nhận dữ liệu từ các vệ tinh của Ấn Độ 

tại khu vực TP. Hồ Chí Minh; 

- Xây dựng Trung tâm xử lý, lưu trữ dữ liệu ảnh vệ tinh Ấn Độ; 

- Phối hợp với Trạm Biak TTC ở Indonesia để thu nhận dữ liệu.  

- Sản xuất các sản phẩm dữ liệu ảnh vệ tinh 

Trung tâm xử lý dữ liệu viễn thám tiên tiến được đề xuất xây dựng tại Bình 

Dương, Việt Nam với mục đích hỗ trợ phân phối sản phẩm dữ liệu viễn thám Ấn Độ 

cho nhóm các quốc gia Asean trong thời gian ngắn nhất. Hệ thống này sẽ thực hiện xử 

lý dữ liệu thô ra dữ liệu sản phẩm và chuyển cho các quốc gia trong nhóm yêu cầu. 

Các dữ liệu ảnh viễn thám được hệ thống thu nhận và xử lý là các ản viễn thá, được 

chụp từ các vệ tinh ResourceSAT-2 (RS2) và OceanSAT-2 (OS2) của Ấn Độ. Cụ thể là: 

Dữ liệu ảnh vệ tinh ResourceSAT-2 

Ảnh viễn thám LISS-III 

Dữ liệu ảnh Liss-III gồm các 4 kênh phổ xanh lục, đỏ, cận hồng ngoại và hồng 

ngoại sóng ngắn (SWIR) có độ phân giải không gian 23,5 m. Ảnh Liss-III có độ phủ 

mỗi chiều 141 Km cho tất cả 4 băng phổ. 

Dữ liệu ảnh LISS-IV là ảnh viễn thám độ phân giải cao gồm 3 kênh phổ trong 

dải sóng thị tân với độ phân giải 5,8 m và độ rộng dải chụp là 23 km hoặc 70 km tùy 

theo chế độ chụp ảnh. 
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Dữ liệu ảnh AWiFS cũng có bốn kênh phổ với độ phân giải không gian 56 m, 

độ phủ 740 Km. Để có tầm phủ vùng rộng này, AWiFS được chia thành hai phần riêng 

biệt AWiFS-A & AWiFS-B đặt nghiêng với nhau 11.94 độ. 

Dữ liệu ảnh vệ tinh Oceansat-2 

Dữ liệu ảnh OCM-2 (Ocean colors monitor-2) gồm 8 kênh phổ trong dải sóng 

thị tần và cận hồng ngoại được thiết kế để theo dõi các thông số màu nước của đại 

dương. Ảnh OCM-2 có độ phân giải 360 m, độ rộng của dải chụp lên đến 1420 km. 

Trong thời gian thực hiện dự án, các cán bộ kỹ thuật của các nước ASEAN sẽ được 

tham gia các khóa đào tạo sau đại học dài hạn (9 tháng) và ngắn hạn, dự kiến như sau: 

- Các khóa đào tạo sau đại học (9 tháng): 120 người, bao gồm: 

+ Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý; 

+ Vệ tinh khí tượng và khí hậu toàn cầu; 

+ Khoa học vũ trụ và khí quyển; 

- Các khóa đào tạo ngắn hạn (4 tuần và 2 tuần): 200 người, bao gồm: 

+ Giảm nhẹ sự rủi ro của thiên tai (4 tuần); 

+ Công nghệ vệ tinh và vệ tinh nhỏ (2 tuần). 

Hiện nay Dự án vẫn đang được tích cực triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn 

thành việc lắp đặt vào cuối năm 2023. 

Hội thảo trao đổi kỹ thuật giữa các chuyên gia về Trạm thu mặt đất ASEAN 

Trong khuôn khổ SCOSA một trong những hoạt động thường niên quan trọng 

là Hội thảo trao đổi kỹ thuật giữa các chuyên gia về Trạm thu mặt đất ASEAN. Hội 

thảo này là diễn đàn hết sức thiết thực và hiệu quả để các chuyên gia, cán bộ vận hành 

trạm thu ảnh viễn thám các nước ASEAN trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận 

hành và bảo trì trạm thu ảnh viễn thám; phát triển Hệ thống Quan sát Trái đất và sử 

dụng dữ liệu ảnh vệ tinh và đẩy mạnh các dự án hợp tác về chia sẻ dữ liệu ảnh vệ tinh 

và cơ sở thiết bị. 

Hội thảo quy tụ các chuyên gia, các quản lý, nhà khoa học và kỹ sư vận hành hệ 

thống viễn thám đến từ các nước ASEAN có hệ thống trạm thu mặt đất như Indonesia, 

Malaysia, Philipine, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.  

Tại Hội thảo, các nước đã chia sẻ kinh nghiệm vận hành trạm thu mặt đất, 

những công nghệ mới về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám như xây dựng các hệ thống 
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thu nhận xử lý ảnh, hệ thống quản lý trạm thu tổng hợp, thiết kế ăng ten thu ảnh mặt 

đất và khả năng tự trì, sửa chữa một số thiết bị của trạm mặt đất; trao đổi về xây dựng 

cơ chế cũng như khả năng hợp tác trao đổi dữ liệu viễn thám giữa các nước có trạm 

thu ảnh viễn thám.  

Thông qua các trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại các Hội thảo trao đổi kỹ thuật 

giữa các chuyên gia về Trạm thu mặt đất ASEAN, có thể thấy các quốc gia trong khu 

vực đã có các chương trình viễn thám được đầu tư nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, 

trong đó đều có một điểm chung là đầu tư và phát triển mạng lưới trạm thu viễn thám 

với hàng chục trạm thu khác nhau. Về mặt chiến lược và đầu tư, Singapore đã có khả 

năng phát triển và chế tạo trạm thu và tiến tới những chương trình phát triển vệ tinh 

viễn thám; Thái Lan đã có thể làm chủ công tác bảo trì, bảo dưỡng trạm thu và có khả 

năng thay thế một số thiết bị; trong khi một sô số nước như Malaysia, Indonesia, 

Philippines cũng đặt ra các mục tiêu nghiên cứu chế tạo trạm thu trong thời gian tới. 

Có thể nói kinh nghiệm và những thông tin trao đổi trong Hội thảo lần này sẽ gợi mở 

cho những định hướng phát triển mạng lưới trạm thu viễn thám của Việt Nam trong 

thời gian tới với mục tiêu trước mắt là làm chủ công tác bảo trì, bảo dưỡng trạm thu 

hiện có và tiến tới chế tạo một số thiết bị có thể thay thế. 

Các chuyên gia, cán bộ vận hành trạm thu, trạm điều khiển viễn thám của Việt 

Nam cũng rất tích cực tham gia hội thảo này, từ đó đã học hỏi và nắm bắt được nhiều 

kinh nghiệm, giải pháp thiết thực trong quản lý vận hành trạm thu nhận xử lý dữ liệu 

viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám. Cụ thể là: 

- Tổ chức và thực hiện việc vận hành trạm thu, trạm điều khiển một cách hợp 

lý, hiệu quả. 

- Xây dựng các phương án, kế hoạch bảo trì, nâng cấp các trạm thu để duy trì sự 

hoạt động lâu dài, ổn định của các hệ thống thu nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu ảnh viễn 

thám, giảm thiểu các sự cố, rủi ro đồng thời tiết kiệm chi phí. 

- Nâng cao hiệu quả thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám trên cơ sở đánh giá các 

nhu cầu chụp ảnh, điều kiện khí hậu, thời tiết, khả năng chụp ảnh của các vệ tinh viễn 

thám cũng như năng lực thu nhận xử lý của các hệ thống thiết bị tại trạm thu. 

- Giải pháp, phương án kỹ thuật để khắc phục các sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá 

trình vận hành các trạm thu, trạm điều khiển viễn thám một cách nhanh chóng kịp thời.  

- Học hỏi, nắm bắt được các xu thế, công nghệ, thiết bị mới liên quan đến công 

tác thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám như thiết kế xây dựng mạng lưới trạm thu, trạm 
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điều khiển đồng bộ, thống nhất; tích hợp giữa trạm điều khiển vệ tinh và trạm thu nhận 

dữ liệu, trạm thu di động, trạm thu ảo, ... 

 

Hình 4: Tham quan Trạm thu SPOT6/7 và Pleiades 1A/1B của Malaysia 

Những kinh nghiệm, kiến thức thu nhận được thông qua các Hội thảo trao đổi 

kỹ thuật giữa các chuyên gia về Trạm thu mặt đất ASEAN là hết sức bổ ích và quý giá 

đã góp phần quan trọng để các cán bộ kỹ thuật của Việt Nam nói chung và Cục Viễn 

thám quốc gia nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành các trạm thu, tạm 

điều khiển viễn thám. Trạm thu nhận xử lý ảnh viễn thám do Cục Viễn thám quốc gia 

quản lý được xây dựng từ năm 2007, đã qua hơn 14 năm sử dụng nhưng vẫn đang hoạt 

động tốt và ổn định. 

b. Hợp tác quốc tế về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám trong khuôn khổ APRSAF 

Diễn đàn các Cơ quan Vũ trụ Châu Á - Thái Bình Dương (Pacific Regional 

Space Agency Forum-APRSAF) được thành lập năm 1993 với mục tiêu thúc đẩy các 

hoạt động không gian trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các thành viên tham 

gia vào APRSAF bao gồm các Cơ quan không gian vũ trụ, Tổ chức chính phủ, Tổ 

chức quốc tế, các Công ty tư nhân, Trường đại học và các Viện nghiên cứu từ hơn 40 

nước và lãnh thổ trong khu vực. 
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APRSAF có 4 nhóm làm việc bao gồm: Công nghệ vũ trụ (Space Technology 

Working Group); Ứng dụng công nghệ vũ trụ (Space Application Working Group); 

Ứng dụng môi trường vũ trụ (Space Environment Utilization Working Group) và Giáo 

dục vũ trụ (Space Education Working Group). Trong quá trình hoạt động APRSAF đã 

thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức là các cơ quan vũ trụ, công ty tư nhân, 

trường đại học và viện nghiên cứu.v.v… nhằm chia sẻ thông tin về các hoạt động và 

kế hoạch tương lai của từng quốc gia về mỗi lĩnh vực tương ứng. 

Một trong những thành tựu nổi bật của APRSAF đã đề xuất sáng kiến và thành 

lập Sentinel Asia trên cơ sở hợp tác quốc tế tự nguyện giữa các cơ quan hàng không vũ 

trụ, cơ quan quản lý thiên tai và các tổ chức quốc tế trong việc ứng dụng viễn thám và 

công nghệ Web-GIS nhằm hỗ trợ công tác quản lý thiên tai ở khu vực Châu Á-Thái 

Bình Dương.  

Trong giai đoạn 2011- 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cử nhiều đoàn 

công tác, nhất là các cán bộ quản lý và kỹ thuật của Cục viễn thám quốc gia tham gia 

các kỳ họp của diễn đàn APRSAF. Thông qua việc tham dự APRSAF các chuyên gia 

Việt Nam đã thu được rất nhiều thông tin về năng lực của các nước khu vực Châu Á-

Thái Bình Dương về công nghệ vũ trụ nói chung và công nghệ viễn thám nói riêng và 

những cơ hội hợp tác với các cơ quan vũ trụ, viễn thám hàng đầu trong khu vực.  

Trong khuôn khổ Sentinel Asia, Cục Viễn thám quốc gia đã đề nghị được lắp 

đặt trạm thu nhận dữ liệu băng thông rộng (WIND) để có thể nhanh chóng thu nhận 

các dữ liệu ảnh viễn thám từ các vệ tinh viễn thám của các thành viên Sentinel Asia 

phục vụ giám sát thiên tai như lũ lụt, cháy rừng, sạt lở đất ở Việt Nam. APRSAF đã 

thông báo chấp nhận đề nghị của Việt Nam tại kỳ họp APRSAF 16 tại BangKok. Theo 

đó, Cục Viễn thám quốc gia đã phối hợp với Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản 

(JAXA) và công ty PASCO lắp đặt trạm WIND tại xã Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội. Trạm WIND được vận hành theo 2 chế độ thông thường và khẩn cấp. Ở chế 

độ thông thường, trạm sẽ thu nhận các dữ liệu ảnh Himawari của Nhật Bản có độ phân 

giải thấp với độ phủ trùm lớn cùng các dữ liệu về lượng mưa và các điểm dị thường 

nhiệt độ. Ở chế độ khẩn cấp khi xảy ra thiên tai, trạm WIND sẽ thu nhận bằng đường 

truyền tốc độ cao các dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải cao bao gồm cả ảnh radar và 

quang học để đáp ứng kịp thời nhu cầu về giám sát thiên tai. Trong quá trình hoạt động 

trạm WIND đã thu nhận được hàng trăm tấm ảnh viễn thám như như ALOS/PALSAR 

(Nhật bản), Kompsat (Hàn quốc), Theos (Thái lan), IRS (Ấn Độ) góp phần nâng cao 

tính chủ động và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong phòng tránh, 
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giám sát thiên tai ở Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với JAXA và PASCO các cán 

bộ kỹ thuật của Việt Nam, cụ thể là tại Cục viễn thám quốc gia có điều kiện tiếp thu 

công nghệ, nâng cao trình độ, kỹ năng vận hành hệ thống thu nhận dữ liệu mới. 

 

Hình 5: Chuyên gia của JAXA (Nhật bản) lắp đặt trạm WIND tại Cục Viễn 

thám quốc gia 

2.2.2. Hợp tác song phương về phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám 

Hoạt động hợp tác quốc tế song phương với một số nước phát triển có nền tảng 

khoa học công nghệ viễn thám tiên tiến … rất được chú trọng từ những năm cuối của 

thập niên 1990 và tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn 2011 -2021. Các hoạt động 

hợp tác quốc tế song phương có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hình thành và 

phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thám của Việt Nam. Một số hoạt động hợp tác 

song phương tiêu biểu được trình bày dưới đây. 

Hợp tác quốc tế với Cộng hòa Pháp 

Cộng hòa Pháp là một trong những nước có nền khoa học công nghệ vũ trụ, 

viễn thám tiên tiến nhất ở châu Âu và thế giới. Năm 1986, Pháp đã phóng và vận hành 

thành công vệ tinh SPOT 1 cung cấp các dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ (độ phân giải 

20m) và toàn sắc (độ phân giải 10m) với dải chụp lên đến 60 km. Từ đó đến nay Pháp 

tiếp tục phóng lên quỹ đạo các vệ tinh SPOT 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện nay các vệ tinh 

SPOT 6, 7 vẫn đang hoạt động và cho phép chụp các tấm ảnh viễn thám độ phân giải 
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cao độ phân giải 6 m (đa phổ) và 1,5 m (toàn sắc). Có thể nói, các dữ liệu ảnh SPOT là 

một trong những dòng sản phẩm ảnh viễn thám chất lượng cao được sử dụng nhiều 

nhất trên thế giới. Bên cạnh các vệ tinh SPOT, Pháp còn có các vệ tinh Pleiades 1A/1B 

và Pleiades Neo cung cấp các dữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải siêu cao (độ phân 

giải dưới 1m). Cộng hòa Pháp cũng là một trong những nước dẫn đầu trong việc thiết kế 

chế tạo các hệ thống thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám. 

Ngay từ những năm cuối của thế kỷ 20, Cộng hòa Pháp đã có nhiều hoạt động 

hợp tác với Trung tâm viễn thám thưộc Tổng Cục địa chính (nay là Cục viễn thám 

quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường) trong việc thực hiện các dự án cung cấp dữ 

liệu ảnh viễn thám và các hệ thống thiết bị phần cứng, phần mềm xử lý ảnh SPOT chất 

lượng cao. Năm 2007, trên cơ sở hợp tác với tập đoàn EADS (nay là là Tập đoàn 

Airbus) đã thực hiện thành công dự án “Hệ thống Giám sát tài nguyên thiên nhiên và 

môi trường”, sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Pháp. Hệ thống này, bao gồm 

Trạm thu ảnh viễn thám, Trung tâm dữ liệu viễn thám và 17 trung tâm ứng dụng viễn 

thám đặt tại các bộ, ngành ở trung ương.  

Trong giai đoạn 2011-2021, cộng hòa Pháp và Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt 

chẽ trong việc phát triển lĩnh vực viễn thám đặc biệt là phát triển hệ thống cơ sở hạ 

tầng viễn thám của Việt Nam. Năm 2013, với sự hợp tác của tập đoàn Airbus, vệ tinh 

viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREdSat-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo 

và vẫn đang vận hành cho đến nay. Trạm thu ảnh viễn thám do Cục Viễn thám quản lý 

cũng đã được nâng cấp để thu nhận, xử lý các dữ liệu ảnh VNREDsat-1. Các chuyên 

gia của Airbus vẫn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cán bộ kỹ thuật của Cục viễn thám 

quốc gia và Viện HLKHCN Việt Nam trong suốt quá trình vận hành trạm thu ảnh viễn 

thám và vệ tinh VNREdSat-1 thông qua việc thực hiện các hợp đồng bảo trì, tư vấn, hỗ 

trợ khắc phục các sự cố kỹ thuật cũng như phân tích đánh giá, xây dựng các phương án 

nâng cấp, thay thế hệ thống thiết bị của Trạm thu ảnh viễn thám. 

Trong năm 2021, Airbus cũng đã phối hợp với Cục viễn thám quốc gia nâng cấp 

thành công Trạm thu ảnh viễn thám của Cục Viễn thám quốc gia để thu nhận thêm các dữ 

liệu ảnh SPOT 6/7 của Pháp, đồng thời trang bị hệ thống xử lý hệ thống xử lý ảnh viễn 

thám hiệu năng cao Pixel Factory và hệ thống quản trị dữ liệu viễn thám Keystones. 

Có thể nói rằng việc hợp tác quốc tế với Cộng hòa Pháp, đặc biệt là tập đoàn 

Airbus có vai trò then chốt trong phát triển lĩnh vực viễn thám ở Việt Nam. Thông qua 

hợp tác với Cộng hòa Pháp, Việt Nam đã có được hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thám 

hiện đại với đầy đủ các hợp phần từ mặt đất tới không gian. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
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viễn thám của Việt Nam, nhất là các cán bộ của cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài 

nguyên và môi trường được đào tạo, hướng dẫn, tiếp thu và chuyển giao những công 

nghệ tiên tiến, hiện đại trong công tác thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, vận hành, bảo 

trì, khắc phục các sự cố kỹ thuật tại trạm thu cũng như các kinh nghiệm trong phân 

tích, đánh giá đề xuất các phương án xây dựng, nâng cấp Trạm thu, trạm điều khiển 

viễn thám và vệ tinh viễn thám. 

Hợp tác quốc tế với Hàn Quốc 

Hàn Quốc cũng là một trong những nước có nền khoa học công nghệ vũ trụ, 

viễn thám tiên tiến trên thế giới. Năm 1995, Hàn Quốc bắt đầu thực hiện chương trình 

KOMPSAT với mục tiêu xây dựng hệ thống các vệ tinh viễn thám Kompsat hiện đại, 

bao gồm cả radar và quang học để chụp ảnh bề mặt trái đất phục vụ các nhu cầu sử 

dụng khác nhau. Mặc dù bắt đầu muộn, nhưng hiện nay Hàn Quốc đã phóng và vận 

hành thành công các vệ tinh viễn thám Kompsat-1(năm 1999), Kompsat-2 (năm 2006), 

Kompsat-3 (năm 2012), Kompsat-5 (năm 2013) và Kompsat-3A (năm 2015). Hiện nay 

các vệ tinh Kompsat-2, Kompsat-3, Kompsat-5 và Kompsat-3A vẫn đang hoạt động. 

Trong đó các vệ tinh Kompsat-1, Kompsat-2, Kompsat-3, 3A cung cấp các dữ liệu ảnh 

viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao, vệ tinh Kompsat-5 cung cấp dữ liệu 

ảnh radar độ phân giải cao. Hàn Quốc đang có kế hoạch phóng tiếp các vệ tinh 

Kompsat-6 và 7 vào cuối năm 2022. 

Trong giai đoạn 2011 – 2021, hàng năm, Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ 

Hàn Quốc (KARI) đã hỗ trợ các khóa đào tạo ngắn hạn (2 tuần) cho các cán bộ kỹ 

thuật của Việt Nam về công nghệ viễn thám. Trong các khóa đào tạo này, các học viên 

được giới thiệu về nguyên lý hoạt động, thiết kế chế tạo các vệ tinh viễn thám và trạm 

thu nhận xử lý dữ liệu viễn thám cũng như các ứng dụng của công nghệ viễn thám. 

Các học viên cũng được thăm quan các cơ sở nghiên cứu, chế tạo vệ tinh viễn thám 

của Hàn Quốc và các trạm thu nhận dữ liệu viễn thám và trạm điều khiển vệ tinh viễn 

thám. Những khóa đào tạo này đã góp phần nâng cao trình độ, kiến thức của các bộ kỹ 

thuật của Việt nam, trong đó có Bộ Tài nguyên và môi trường, về hệ thống cơ sở hạ 

tầng viễn thám cũng rất tiên tiến của Hàn Quốc. 

Hiện nay, cục Viễn thám quốc gia đang phối hợp tích cực với Viện Nghiên cứu 

Không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) và công ty SIIS (SI Imaging Services) để xây 

dựng trạm thu ảnh viễn thám mới để thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh viễn thám độ phân 

giải siêu cao Kompsat-3A của Hàn Quốc. Trạm thu có kiến trúc mở có khả năng nâng 

cấp dễ dàng để thu nhận thêm các loại dữ liệu ảnh Kompsat khác. Dữ liệu ảnh viễn 



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

và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám 

 

113 

 

thám Kompsat-3A gồm có các ảnh đa phổ độ phân giải 2,2 m và toàn sắc độ phân giải 

0.55 m với độ rộng dải chụp là 13 km. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2023.  

Trạm thu ảnh viễn thám Kompsat-3A của Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm vào hệ 

thống cơ sở hạ tầng viễn thám của Bộ Tài nguyên môi trường cho phép nâng cao hiệu 

quả thu nhận xử lý và cung cấp các dữ liệu viễn thám đa dạng đáp ứng nhu cầu của 

người sử dụng trên cả nước. Thông qua việc thực hiện dự án, đội ngũ cán bộ kỹ thuật 

của cục viễn thám quốc gia sẽ được trang bị thêm các kiến thức, kinh nghiệm trong 

việc vận hành trạm thu nhận và xử lý ảnh viễn thám theo công nghệ của Hàn Quốc.  

3. Định hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển cơ 

sở hạ tầng viễn thám 

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, tại Quyết định số 149/QĐ-TTg Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2040”. Định hướng chính của chiến lược là: “Ứng dụng rộng rãi thành tựu 

của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực có 

liên quan đến quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, giám sát và hỗ 

trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cung cấp đa dạng dịch vụ cho người dân; nâng cao 

tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội và bảo đảm 

các lợi ích quốc gia khác”. Chiến lược cũng đề ra những mục tiêu cơ bản đối với phát 

triển cơ sở hạ tầng viễn thám, bao gồm: 

- 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; 

Để hoàn thành được các mục tiêu nói trên công tác nghiên cứu khoa học và hợp 

tác quốc tế có vai trò rất quan trọng. Từ nay tới năm 2030, cần chú trọng: 

- Đẩy mạnh nghiên cứu thiết kế và làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám 

vừa và nhỏ, thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu, thiết bị cảm biến viễn thám, 

trạm thu dữ liệu và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, mạng lưới truyền dẫn, phần 

cứng, phần mềm xử lý dữ liệu viễn thám;  

- Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và khai thác hạ 

tầng thu nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, chia sẻ dữ liệu viễn thám, khuyến khích, thúc 
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đẩy phát triển ứng dụng và chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên 

thế giới. Trong đó, các nhiệm vụ cấp thiết cần triển khai trong thời gian sắp tới là: 

+ Xây dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ cơ sở hạ tầng thu nhận dữ liệu viễn 

thám phục vụ công tác giám sát tài nguyên, môi trường, thiên tai và biến đổi khí hậu 

chung trước tiên là trong khối các nước ASEAN; 

+ Nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật sử dụng chung cơ sở hạ tầng thu nhận 

dữ liệu viễn thám và sử dụng kết hợp dữ liệu viễn thám từ các vệ tinh khác nhau của 

các nước ASEAN và các nước có vệ tinh viễn thám; 

Kết luận 

Trong giai đoạn 2011 - 2021, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng viễn thám đã đạt được nhiều kết quả tích cực 

góp phần quan trọng trong việc thiết lập, vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở 

hạ tầng viễn thám ngày càng tiên tiến hiện đại ở Việt Nam. 

Các kết quả và kinh nghiệm thu được cho thấy công tác nghiên cứu khoa học và 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực viễn thám nói chung cũng như trong việc phát triển cơ 

sở hạ tầng viễn thám nói riêng cần được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục 

bằng nhiều hình thức, phương pháp và cách tiếp cận khác nhau như thông qua các 

chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề án dự án hợp tác, chuyển 

giao công nghệ, tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế liên quan đến lĩnh 

vực vũ trụ, viễn thám. 

Hiện nay lĩnh vực viễn thám đã và đang phát triển vô cùng mạnh mẽ dựa trên 

các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các vệ tinh và dữ liệu viễn 

thám mới xuất hiện ngày càng nhiều và đa dạng về chủng loại, các hệ thống thu nhận 

xử lý dữ liệu viễn thám, thiết bị, công nghệ liên tục được cải tiến và đổi mới nên các 

hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong phát triển cơ sở hạ tầng viễn 

thám cần tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh nhằm tiếp thu và làm chủ các công nghệ 

mới bắt kịp các xu hướng phát triển tiên tiến của thế giới. 
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MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO 

TẠO TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÁM GIAI ĐOẠN 2011-2021, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

 

Mở đầu 

Một trong mối quan hệ mật thiết của nghiên cứu khoa học là đào tạo. Dưới hình 

thức này hay hình thức khác, đào tạo là một phần không thể thiếu của nghiên cứu khoa 

học dù đó là nghiên cứu thuộc loại hình nào. Sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và 

đào tạo là mối quan hệ tương tác, tạo động lực cho phát triển tri thức. Nghiên cứu khoa 

học cung cấp tri thức cho đào tạo, đào tạo tìm thấy mạch nguồn của mình ở những kết 

quả nghiên cứu. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu khoa học được chuyển giao chính là 

nhờ vào đào tạo và bồi dưỡng, cũng từ đó những “hạt kiến thức” hình thành nên những 

“cây tri thức”. Trong khi nghiên cứu khoa học tạo ra các tri thức động thì đào tạo 

chuyển giao những tri thức tĩnh. Nghiên cứu khoa học và đào tạo đã làm cho tri thức 

trở thành một dòng chảy không ngừng. 

Trong những năm qua, công nghệ viễn thám đã phát triển trở thành công nghệ 

ứng dụng phục vụ đa ngành, đa lĩnh vực như: điều tra cơ bản, khai thác và quản lí tài 

nguyên; giám sát và bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tổ chức và 

quản lí lãnh thổ; quốc phòng - an ninh... Nhờ các khả năng, hiệu quả đa ứng dụng nêu 

trên, công nghệ viễn thám đã có một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển lâu 

bền của mỗi quốc gia. Cũng chính vì vậy, các nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan 

đến viễn thám tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng. 

Trong giai đoạn 2011-2021, hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực viễn thám 

được thực hiện tại các chương trình sau: 

- Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

khoa học và công nghệ phục vụ quản lí biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển”, Mã số 

KC.09/16-20 (Quyết định số 589/QĐ-BKHCN, ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).  

- Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai 

đoạn 2016 - 2020, Mã số CNVT/16-20 (Quyết định số 838/QĐ-BKHCN, ngày 12 

tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 

- Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ: “Nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ đo đạc - bản đồ, viễn thám đáp ứng yêu cầu công tác quản 

lý, điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển bền vững 
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kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng giai đoạn 2010-2015”, Mã số 

TNMT.07/10-15 (Quyết định số 1407/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).  

- Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu công 

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

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

xã hội”, Mã số TNMT.08/16-20 (Quyết định số 2251/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 9 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).  

Trong khuôn khổ của báo cáo này, nhằm đánh giá hoạt động khoa học công 

nghệ lĩnh vực viễn thám trong giai đoạn 2011-2021 trong công tác đào tạo, một số sản 

phẩm của các nhiệm vụ đã nghiệm thu trong các chương trình nêu trên được tổng hợp, 

phân tích. Các sản phẩm trong khuôn khổ của nhiệm vụ bao gồm: 1) Các bài báo công 

bố tại các tạp chí, hội thảo khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước; 2) Kết quả 

đào tạo sau đại học; 3) Hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng hoạt động khoa học 

công nghệ lĩnh vực viễn thám với công tác đào tạo đến năm 2030 cũng được đặt ra 

trên điều kiện thực tiễn tại Việt Nam, sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời 

đại cách mạng 4.0 và xu thế toàn cầu hóa. 

1. Thực trạng hoạt động NCKH lĩnh vực viễn thám giai đoạn 2011-2021 

trong công tác đào tạo 

1.1. Giai đoạn 2011-2015 

1.1.1. Công bố bài báo khoa học 

Bảng 1. Bài báo khoa học giai đoạn 2011-2015 

TT Nhiệm vụ 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g

 

Tên bài 

báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc tế 
Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

1.  

TNMT.07.05: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học của 

phương pháp xác định 

đường mép nước, đường 

bờ biển Việt Nam phục 

vụ thành lập bản đồ 

bằng phương pháp viễn 

thám 

0        

2.  
TNMT.07.06: Nghiên 

cứu ứng dụng dữ liệu 

Lidar và ảnh viễn thám 

1   

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  
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TT Nhiệm vụ 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g

 

Tên bài 

báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc tế 
Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

độ phân giải cao để xây 

dựng bản đồ 3D phục vụ 

quản lí đô thị 

3.  

TNMT.07.07: Nghiên 

cứu hoàn thiện hệ thống 

khai thác và cung cấp 

các sản phẩm ảnh viễn 

thám của cơ sở dữ liệu 

viễn thám quốc gia 

1   

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

4.  

TNMT.07.08: Nghiên 

cứu phương pháp xây 

dựng thư viện phổ ảnh 

vệ tinh độ phân giải cao 

về một số đối tượng lớp 

phủ bề mặt phục vụ cho 

giám sát tài nguyên và 

môi trường tại Việt Nam 

1   

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

5.  

TNMT.07.09: Nghiên 

cứu một số giải pháp 

nâng cao độ chính xác 

và hoàn thiện quy định 

kỹ thuật thành lập mô 

hình số độ cao và bình 

đồ ảnh bằng công nghệ 

bay quét LiDAR kết 

hợp chụp ảnh số 

0        

6.  

TNMT.07.10: Nghiên 

cứu, xây dựng quy trình 

công nghệ cập nhật cơ 

sở dữ liệu nền thông tin 

địa lý tỷ lệ 1: 10 000 và 

nhỏ hơn bằng tư liệu 

ảnh vệ tinh SPOT 

1 

Xây dựng 

quy trình 

công nghệ 

cập nhật 

cơ sở dữ 

liệu nền 

thông tin 

địa lý tỷ lệ 

1:10.000, 

1:50.000 

bằng tư 

liệu ảnh vệ 

tinh SPOT 

2013 

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

bản đồ 

  1  

7.  
TNMT.07.11: Nghiên 

cứu xây dựng các quy 

trình công nghệ hiệu 

1   

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  
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TT Nhiệm vụ 

S
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ư
ợ

n
g

 

Tên bài 

báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc tế 
Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

chỉnh và chuẩn hóa dữ 

liệu ảnh vệ tinh quang 

học đa thời gian, đa đầu 

thu, đa độ phân giải 

nhằm nâng cao chất 

lượng ảnh 

8.  

TNMT.07.12: Nghiên 

cứu ứng dụng ảnh vệ 

tinh RADAR độ phân 

giải cao trong thành lập 

mô hình số độ cao và 

kiểm kê đảo 

1 

Ứng dụng 

viễn thám 

radar trong 

xác định 

sinh khối 

lớp phủ 

rừng tại 

Việt Nam 

2014 

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

bản đồ 

  1  

9.  

TNMT.07.13: Nghiên 

cứu ứng dụng công 

nghệ thành lập bản đồ 

(địa hình và địa chính) 

từ ảnh chụp bằng máy 

chụp ảnh số phổ thông 

lắp trên máy bay không 

người lái M100-CT điều 

khiển bằng sóng Radio 

2 

Sử dụng 

ảnh chụp 

từ Camera 

số gắn trên 

máy bay 

không 

người lái 

trong công 

tác đo vẽ 

bản đồ 

2014 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

Nghiên 

cứu khả 

năng ứng 

dụng máy 

bay không 

người lái 

(UAV) 

trong công 

tác đo vẽ 

bản đồ tỷ 

lệ lớn và 

giám sát 

tài nguyên 

môi trường  

2014 

Báo cáo hội 

nghị khoa 

học và công 

nghệ 

   1 

10.  

TNMT.07.20: Nghiên 

cứu xây dựng quy trình 

bay chụp, xử lý ảnh 

hàng không theo công 

nghệ số phục vụ công 

1 

Cơ sở khoa 

học xác 

định độ 

phân giải 

mặt đất 

 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  
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TT Nhiệm vụ 
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Tên bài 

báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc tế 
Trong 
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B
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i 
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ộ
i 

th
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o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

tác thành lập bản đồ địa 

hình cơ bản 

được chụp 

bằng công 

nghệ ảnh 

số phục vụ 

thành lập 

bản đồ địa 

hình cơ 

bản ở Việt 

Nam 

11.  

TNMT.07.27: Sử dụng 

ảnh vệ tinh đa thời gian 

để đánh giá biến động 

một số đối tượng có ảnh 

hưởng đến biến động 

đường bờ và ảnh hưởng 

của nó đến diễn biến 

đường bờ biển vùng bán 

đảo Cà Mau 

1   

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

12.  

TNMT.07.28: Nghiên 

cứu áp dụng tổ hợp 

phương pháp viễn thám, 

địa vật lý và địa chất 

thủy văn để xác định đới 

triển vọng chứa nước 

khu vực miền núi; thử 

nghiệm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa 

0        

13.  

TNMT.07.32: Sử dụng 

công nghệ RADAR giao 

thoa và ảnh SPOT5 để 

đo vẽ bù những khu vực 

bay chụp hở, mây che 

(Dự án SXTN) 

1 

Quy trình 

thành lập 

bản đồ địa 

hình tỷ lệ 

1:50.000 

bằng ảnh 

Radar kết 

hợp với 

ảnh vệ tinh 

quang học 

2016 

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

14.  

TNMT.07.35: Nghiên 

cứu kết hợp công nghệ 

viễn thám và mô hình 

thủy lực xây dựng kịch 

bản tài nguyên nước các 

hồ chứa trong trường 

0        
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TT Nhiệm vụ 
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Tên bài 

báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc tế 
Trong 

nước 

B
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i 

b
á
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H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

hợp sự cố 

15.  

TNMT.07.36: Nghiên 

cứu khả năng ứng dụng 

công nghệ đo cao vệ 

tinh radar để xác định 

độ cao mực nước sông, 

hồ 

1   

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

16.  

TNMT.07.37: Nghiên 

cứu, xây dựng giải pháp 

nâng cao hiệu quả quá 

trình thiết kế, xử lý, 

quản trị dữ liệu trong 

công nghệ LIDAR tích 

hợp với ảnh số phù hợp 

điều kiện sản xuất tại 

Việt Nam 

1 

Xây dựng 

các giải 

pháp kỹ 

thuật nhằm 

nâng cao 

hiệu quả 

khai thác 

hệ thống 

Lidar tích 

hợp với 

ảnh số phù 

hợp điều 

kiện Việt 

Nam 

2015 

Tài nguyên 

và Môi 

trường 

  1  

17.  

TNMT.07.38: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học ứng 

dụng công nghệ Lidar 

tích hợp ảnh số và đo 

trực tiếp xây dựng cơ sở 

dữ liệu nền địa hình 

vùng cửa sông ven biển 

Việt Nam 

1 

Khả năng 

ứng dụng 

công nghệ 

Lidar xây 

dựng mô 

hình số địa 

hình vùng 

bãi bồi cửa 

sông ven 

biển trong 

điều kiện 

Việt Nam 

2015 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

18.  

TNMT.07.48: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học 

phục vụ quy hoạch 

mạng lưới trạm thu ảnh 

viễn thám 

1 

Phát triển 

trạm thu 

ảnh viễn 

thám ở 

một số 

nước Đông 

Nam Á – 

bài học 

kinh 

nghiệm 

2016 

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  
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báo, báo 

cáo 

Năm 
Tạp chí/ 

Hội thảo 
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Trong 
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B
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i 

b
á
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H
ộ
i 
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ả
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B
à
i 

b
á
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H
ộ
i 
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ả
o

 

cho Việt 

Nam 

19.  

TNMT.07.49: Nghiên 

cứu ứng dụng công 

nghệ viễn thám phục vụ 

giám sát đất trồng lúa 

0        

20.  

TNMT.2015.07.01: 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn phục vụ 

đổi mới chỉ tiêu đánh 

giá độ chính xác mặt 

phẳng và độ cao trong 

đo đạc địa hình ở Việt 

Nam trên nền công nghệ 

không ảnh và đo đạc 

trực tiếp toàn số hiện 

nay 

1 

Đổi mới 

chỉ tiêu 

đánh giá 

độ chính 

xác đo đạc 

địa hình 

trên nền 

công nghệ 

ảnh kỹ 

thuật số 

 

Tạp chí 

Khoa học 

Đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

21.  

TNMT.2015.07.07: 

Hoàn thiện công nghệ 

thành lập bản đồ địa 

chính từ ảnh chụp bằng 

camera số gắn trên máy 

bay không người lái khu 

vực có ruộng bậc thang 

phục vụ xây dựng định 

mức kinh tế kỹ thuật 

0        

1.1.2. Kết quả đào tạo 

Bảng 2. Kết quả đào tạo giai đoạn 2011-2015 

TT Nhiệm vụ 
Số 

lượng 

Đào tạo sau đại học 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

1.  

TNMT.07.13: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thành 

lập bản đồ (địa hình và địa chính) từ ảnh chụp bằng 

máy chụp ảnh số phổ thông lắp trên máy bay không 

người lái M100-CT điều khiển bằng sóng Radio 

1  1 

2.  

TNMT.07.37: Nghiên cứu, xây dựng giải pháp nâng 

cao hiệu quả quá trình thiết kế, xử lý, quản trị dữ liệu 

trong công nghệ LIDAR tích hợp với ảnh số phù hợp 

điều kiện sản xuất tại Việt Nam 

1  1 
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1.1.3. Hợp tác quốc tế  

Không có hợp tác quốc tế nào được thực hiện trong giai đoạn này. 

1.2. Giai đoạn 2016-2021 

1.2.1. Công bố bài báo khoa học 

Bảng 3. Bài báo khoa học giai đoạn 2016-2021 

TT Mã số đề tài 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g

 

Tên bài báo, 

báo cáo 
Năm 

Tên tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

1.  

BĐKH.10/16-20: 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

hiện đại trong xây 

dựng mô hình quản 

lý biến động tài 

nguyên; hoàn thiện 

công cụ quản lý và 

nâng cao năng lực 

giám sát biến động 

sử dụng đất. 

8 

Điều tra cơ bản về 

đất đai cần tiếp 

cận dưới góc độ 

tài nguyên 

2016 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

Ứng dụng 

WebGIS trong 

giám sát quản lý, 

sử dụng tài 

nguyên đất 

2019 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

Đánh giá định 

lượng áp lực đất 

nông nghiệp tại 

thành phố Uông 

Bí – tỉnh Quảng 

Ninh 

2019 

Tạp chí khoa 

học kỹ thuật 

Mỏ - Địa chất 

  1  

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám, 

GIS và dữ liệu địa 

hình trong xây 

dựng bản đồ xói 

mòn đất hiện 

trạng 

2018 

Hội nghị 

khoa học, 

công nghệ 

toàn quốc 

ngành đo đạc 

và bản đồ 

   1 

Đề xuất quy trình 

xây dựng bản đồ 

chất lượng đất 

dựa trên phương 

pháp đánh giá 

định lượng các 

tiêu chí hình 

thành chất đất 

2019 

Hội thảo 

khoa học và 

công nghệ 

phát triển 

công nghệ đo 

đạc bản đồ 

trong thu 

nhận dữ liệu 

địa không 

gian 

   1 

Application of 

remote sensing, 
2019 

FIG working 

week 2019 
 1   
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GIS and 

topographical 

data for 

establishing soil 

erosion map 

Factor that affect 

land values and 

the development 

of land value 

maps for 

strengthening 

policy making in 

Vietnam: the case 

study of non-

agricultural land 

in Quang Ninh 

province, 

Vietnam 

2020 

International 

Journal of 

Environmen-

tal quality 

1    

Nghiên cứu lựa 

chọn nguồn dữ 

liệu đầu vào xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu ô nhiễm đất 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

2.  

VT-UD.06/17-20: 

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 

5 

Khả năng tính 

toán phát thải khí 

các bon trong lĩnh 

vực sử dụng đất, 

thay đổi sử dụng 

đất và rừng sử 

dụng dữ liệu ảnh 

viễn thám 

2019 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

Áp dụng quy định 

kỹ thuật của IPCC 

cho bộ dữ liệu lớp 

phủ phục vụ tính 

toán phát thải khí 

nhà kính/các bon 

tại Việt Nam 

2020 

Tạp chí khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

Khả năng thành 

lập bản đồ thổ 

nhưỡng bằng 

công nghệ viễn 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  
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B
à
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ộ
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B
à
i 

b
á
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H
ộ
i 

th
ả
o

 

thám theo quy 

định kỹ thuật của 

IPCC phục vụ 

tính toán phát thải 

khí các bon tại 

Việt Nam 

Building land 

cover object 

following the 

IPCC guidelines 

for carbon 

emission. Case 

study in the 

central highlands 

of Vietnam 

2021 

Sustainability 

in 

Environment 

1    

Carbon emissions 

in the field of 

land use, land use 

change, and 

forestry in the 

Vietnam 

mainland 

2021 

Wetland 

ecology and 

management 

1    

3.  

VT-UD.08/18-20: 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám và 

phương pháp trắc 

lượng hình thái 

trong xây dựng bộ 

tiêu chí giám sát 

quá trình suy thoái 

chất lượng rừng 

ngập mặn phục vụ 

công tác bảo tồn, 

phục hồi rừng ngập 

mặn và sử dụng 

hợp lý đất ngập 

nước ven biển. Thử 

nghiệm tại tỉnh 

Quảng Ninh và Cà 

Mau 

6 

Nghiên cứu 

phương pháp 

giám sát thay đổi 

lớp phủ khu vực 

vườn quốc gia U 

Minh Thượng từ 

tư liệu Setinel-1 

đa thời gian 

2018 

Hội nghị 

khoa học, 

công nghệ 

toàn quốc 

ngành Đo đạc 

và Bản đồ 

   1 

4.  

Assessment the 

impact of climate 

change on the 

degradation of 

mangrove forests 

using SPOT and 

VNREDSAT 

imagery: case 

study in Dong 

Rui, Quang Ninh 

province, 

Vietnam 

2019 

Asian 

conference 

on remote 

sensing 

 1   
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B
à
i 

b
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B
à
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b
á
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H
ộ
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5.  

Nghiên cứu ứng 

dụng phương 

pháp học máy 

(machine leảning) 

trong phân loại 

rừng ngập mặn 

trên ảnh SPOT6 

với khu vực thử 

nghiệm tại tỉnh 

Cà Mau 

2019 

Tạp chí khoa 

học đo đạc và 

bản đồ 

  1  

6.  

Monitoring land-

cover changes 

using multi-

temporal 

Sentinel-1 data in 

Minh Thuong 

National park 

 

2019 
FIG working 

week 2019 
 1   

7.  

Mangrove forest 

classification and 

above ground 

biomass 

estimation using 

atom search 

algorithm and 

adaptive neural 

fuzzy inference 

system 

2020 
Plosone If 

2.776 
1    

8.  

Ứng dụng phương 

pháp viễn thám và 

trắc lượng hình 

thái phân tích ảnh 

hưởng của thay 

đổi lớp phủ thực 

vật và phân mảnh 

môi trường sống 

2020 

Tạp chí khoa 

học đo đạc và 

bản đồ 

  1  

9.  

TNMT.2016.08.01: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và thực 

tiễn đề xuất khung 

pháp lý về quản lí 

hoạt động viễn 

1 
Quản lý nhà nước 

về viễn thám  
2018 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  
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Tên bài báo, 

báo cáo 
Năm 

Tên tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

B
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H
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B
à
i 

b
á
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H
ộ
i 
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thám. 

10.  

TNMT.2016.08.02: 

Nghiên cứu xây 

dựng phương pháp 

kiểm định và hiệu 

chỉnh chất lượng 

ảnh viễn thám 

quang học của Việt 

Nam. 

2 

Study Method for 

Testing Image 

Quality of Optical 

Remote Sensing 

Satellite of 

Vietnam.  

2018 

Journal of 

Applied 

Mathematics 

and 

Computation 

(JAMC) 

1    

Giải pháp kiểm 

định chất lượng 

ảnh viễn thám 

quang học của 

Việt Nam dựa 

trên các vật 

chuẩn.  

2018 

Hội nghị 

Khoa học, 

công nghệ 

toàn quốc 

ngành đo đạc 

và bản đồ 

   1 

11.  

TNMT.2016.08.03: 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám theo dõi, 

kiểm soát hoạt 

động khai thác 

khoáng sản. Thử 

nghiệm phát hiện 

hoạt động khai thác 

khoáng sản trái 

phép vùng Cao 

Bằng - Thái 

Nguyên - Bắc Cạn, 

Quảng Nam - Gia 

Lai - Kon Tum.  

2 

Sử dụng ảnh vệ 

tinh phát hiện các 

dấu hiệu khai thác 

khoáng sản thuộc 

tỉnh Thái Nguyên. 

2018 

Tạp chí Khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

Quy trình phối 

hợp giữa Cục 

Viễn thám quốc 

gia và cơ quan 

quản lí Nhà nước 

về hoạt động khai 

thác khoáng sản.  

2018 

Hội nghị 

Khoa học, 

công nghệ 

toàn quốc 

ngành đo đạc 

và bản đồ 

   1 

12.  

TNMT.2016.08.04: 

Nghiên cứu khả 

năng ứng dụng kết 

hợp ảnh viễn thám 

và ảnh chụp từ thiết 

bị bay không người 

lái phục vụ công 

tác kiểm kê đất bãi 

bồi ven biển”.  

2 

Giải pháp kỹ 

thuật kết hợp ảnh 

viễn thám và ảnh 

chụp từ thiết bị 

bay không người 

lái phục vụ công 

tác kiểm kê đất 

bãi bồi ven biển.  

2018 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ. 

  1  

Khả năng ứng 

dụng kết hợp ảnh 

viễn thám và ảnh 

chụp từ thiết bị 

bay không người 

2019 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  
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H
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lái phục vụ công 

tác kiểm kê đất 

bãi bồi ven biển 

13.  

TNMT.2017.08.01: 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám trong 

giám sát hiện tượng 

nhiễm mặn đất khu 

vực đồng bằng 

sông Cửu Long. 

2 

Nghiên cứu xây 

dựng bản đồ chỉ 

số độ ẩm khu vực 

tỉnh Bến Tre từ 

ảnh vệ tinh 

Sentinel-1 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ. 

  1  

Nghiên cứu chuẩn 

hóa phản xạ và 

bức xạ trên ảnh 

vệ tinh Landsat 8 

và Sentinel 2 

bằng phương 

pháp phát hiện 

biến đổi đa biến 

Irmad 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ. 

  1  

14.  

TNMT.2017.08.03: 

Nghiên cứu, xây 

dựng công cụ đánh 

giá chất lượng phổ 

của sản phẩm ảnh 

viễn thám quang 

học độ phân giải 

cao và siêu cao 

bằng mô hình toán 

học phục vụ công 

tác kiểm tra và 

nghiệm thu sản 

phẩm. 

2 

Nghiên cứu đề 

xuất phương pháp 

đánh giá chất 

lượng phổ sản 

phẩm ảnh vệ tinh 

quang học độ 

phân giải cao 

2021 

Tạp chí Khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

Nghiên cứu đề 

xuất bộ chỉ tiêu 

đánh giá chất 

lượng phổ sản 

phẩm ảnh vệ tinh 

quang học độ 

phân giải cao 

2021 

Tạp chí Khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

15.  

TNMT.2017.08.04: 

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 

2 

Nghiên cứu ứng 

dụng viễn thám 

và GIS trong đánh 

giá môi trường 

chiến lược góp 

phần phát triển 

bền vững kinh tế - 

xã hội 

2020 
Tạp chí Môi 

trường 
  1  

Sử dụng ảnh vệ 

tinh Landsat 8 để 
2021 

Tạp chí Khoa 

học đo đạc và 
  1  
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giá môi trường 

chiến lược của địa 

phương.  

tính toán một số 

thông số môi 

trường khu vực 

tỉnh Bắc Ninh 

trong giai đoạn 

2013-2015-2017 

Bản đồ 

16.  

TNMT.2017.08.05: 

Giám sát biến đổi 

mực nước sông 

Hồng và sông Mê 

Kông bằng công 

nghệ đo cao vệ 

tinh.  

1 

Giám sát biến đổi 

độ cao mực nước 

biển bằng đo cao 

vệ tinh radar độ 

mở tổng hợp trên 

lưu vực sông Mê 

Kông 

2021 

Tạp chí Khoa 

học đo đạc và 

Bản đồ 

  1  

17.  

TNMT.2017.08.06: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học ứng dụng 

ảnh hồng ngoại 

nhiệt và GIS trong 

cảnh báo cháy 

ngầm trên bể than 

Quảng Ninh 

2 

Use of Hot Spot 

Analysis to 

Detect 

Underground 

Coal Fires from 

Landsat-8 TIRS 

Data: A Case 

Study in the 

Khanh Hoa Coal 

Field, North-East 

of Vietnam.  

2019 

Environment 

and Natural 

Resources 

1    

Spatio-temporal 

changes of 

underground coal 

fires during 2008-

2016 in Khanh 

Hoa coal field 

(North-east of 

Viet Nam) using 

Landsat time-

series data.  

2019 

Journal of 

Mountain 

Science 

1    

18.  

TNMT.2017.08.07: 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và đề 

xuất giải pháp sử 

dụng ảnh Radar đa 

thời gian trong 

giám sát biến động 

lớp phủ bề mặt và 

5 

Change Detection 

in Multitemporal 

SAR 

Images Using a 

Strategy of 

Multistage 

Analysis 

2017 

Proceedings 

of the 

International 

Conference 

on Geo-

Spatial 

Technologies 

and Earth 

 1   
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biến động địa hình 

phục vụ cho dự báo 

nguy cơ biến động 

địa hình khu vực 

miền núi Việt 

Nam. 

Resources 

2017 

Landslide 

monitoring by 

insar time series, 

an experiment in 

Laocai Vietnam 

2017 

The 38th 

Asian 

Conference 

on Remote 

Sensing 

(ACRS) 

 1   

Determination of 

landslides in lao 

cai province by  

Sentinel -1a time 

series radar 

images 

2018 

The 39th 

Asian 

Conference 

on Remote 

Sensing 

(ACRS) 

 1   

Application of 

Quasi-Psi Method 

for Landslide 

Determination in 

Northern 

Mountainous 

Region of 

Vietnam by Multi 

Sensor Radar 

Satellite Images 

2019 
FIG Working 

Week 2019 
 1   

Xác định trượt lở 

đất khu vực Bát 

Xát, tỉnh Lào Cai 

(Việt Nam) bằng 

phương pháp 

đường đáy ngắn 

2020 

Tạp chí Khoa 

học kỹ thuật 

Mỏ - Địa chất 

  1  

19.  

TNMT.2018.08.02: 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám phục vụ 

giám sát một số 

yếu tố môi trường 

khu vực các nhà 

máy nhiệt điện 

2 

Uses of multidate 

satellite images 

for monitoring of 

land cover 

changes over 

coal-fired power 

plant surrounded 

areas in the 

Quang Ninh 

province 

2021 

The 42nd 

Asian 

Conference 

on Remote 

Sensing 

(ACRS2021) 

 1   
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TT Mã số đề tài 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g

 

Tên bài báo, 

báo cáo 
Năm 

Tên tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

Công nghệ viễn 

thám trong giám 

sát khu vực bãi 

thải tro xỉ ở nhà 

máy nhiệt điện: 

Thử nghiệm tại 

Quảng Ninh 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

20.  

TNMT.2018.08.03: 

Nghiên cứu kết hợp 

công nghệ viễn 

thám và mô hình số 

trị xây dựng kịch 

bản dòng chảy lũ 

về hồ chứa phục vụ 

phòng tránh và 

giảm nhẹ ảnh 

hưởng hạ du trong 

trường hợp sự cố. 

2 

Kết hợp công 

nghệ viễn thám và 

mô hình số trị 

tính toán dòng 

chảy lũ về hồ 

chứa, thực 

nghiệm tại lưu 

vực thủy điện Bản 

Chát 

2021 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

Khả năng tính 

toán  

độ nhám địa hình 

từ lớp phủ mặt đất 

phục vụ giám sát 

tài nguyên nước 

thượng lưu 

2021 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  

21.  

TNMT.2018.08.05: 

Nghiên cứu ứng 

dụng dữ liệu viễn 

thám đa thời gian, 

GIS và lựa chọn 

mô hình phân tích 

trong việc giám sát 

và dự báo biến 

động lớp phủ mặt 

đất phục vụ công 

tác quản lý tài 

nguyên và môi 

trường, thử nghiệm 

tại khu vực cụ thể. 

1 

Nghiên cứu khả 

năng ứng dụng tư 

liệu viễn thám đa 

thời gian kết hợp 

mô hình phân tích 

sử dụng chuỗi 

markov trong dự 

báo biến động lớp 

phủ mặt đất 

2018 

Tập san Hội 

nghị Khoa 

học, công 

nghệ toàn 

quốc ngành 

đo đạc và bản 

đồ 

   1 

22.  

TNMT.2018.08.08: 

Nghiên cứu giải 

pháp bán tự động 

hóa cập nhật một 

số nội dung giao 

2 

Thuật toán chi tiết 

phân loại ảnh viễn 

thám bằng mạng 

nơ ron thần kinh 

nhân tạo nhiều 

2021 

Tạp chí Khoa 

học Đo đạc 

và Bản đồ 

  1  
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TT Mã số đề tài 

S
ố
 l

ư
ợ

n
g

 

Tên bài báo, 

báo cáo 
Năm 

Tên tạp chí/ 

Hội thảo 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

B
à
i 

b
á
o
 

H
ộ
i 

th
ả
o

 

thông, thủy hệ của 

của cơ sở dữ liệu 

không gian địa lý tỉ 

lệ 1: 50.000 và nhỏ 

hơn bằng viễn 

thám. 

lớp 

Thuật toán phân 

loại ảnh viễn 

thám bằng mạng 

nơ ron thần kinh 

nhân tạo một lớp 

2020 

Tạp chí Khoa 

học Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

23.  

TNMT.2018.08.09: 

Mô hình hóa sự 

biến đổi các lớp 

phủ bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ ở 

đồng bằng sông 

Cửu Long bằng 

công nghệ viễn 

thám và GIS. Lấy 

thí dụ khu vực An 

Giang - Đồng 

Tháp. 

2 

Ứng dụng viễn 

thám quang học 

trong đánh giá 

nhanh diễn biến 

tài nguyên nước 

vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

nghiên cứu điển 

hình ở Trà Vinh 

và Vĩnh Long 

2019 

Tạp chí Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  1  

Quan trắc sự mở 

rộng vùng ngập lũ 

ở lưu vực sông 

Tiền, sông Hậu và 

lập bản đồ tần 

suất ngập lũ sử 

dụng chuỗi ảnh 

Sentinel-2 

2019 

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Mỏ - Địa chất 

  1  

24.  

TNMT.2018.08.10: 

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám và 

GIS giám sát hiện 

tượng đảo nhiệt đô 

thị. 

1 

Nghiên cứu chỉ số 

đô thị chiết tách 

đất trống và đất 

xây dựng khu vực 

Hà Nội từ ảnh vệ 

tinh Landsat 8.  

2019 

Tạp chí Khoa 

học Kỹ thuật 

Mỏ - Địa 

Chất 

  1  

1.2.2. Kết quả đào tạo 

Bảng 4. Kết quả đào tạo giai đoạn 2016-2021 

TT Mã số đề tài 
Số 

lượng 

Tên luận án/ 

luận văn 
Năm 

Trình độ 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

1.  

BĐKH.10/16-20: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

hiện đại trong xây dựng mô 

hình quản lý biến động tài 

3 

Ứng dụng viễn 

thám và GIS đánh 

giá xói mòn đất do 

mưa trong bối 

2018   
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TT Mã số đề tài 
Số 

lượng 

Tên luận án/ 

luận văn 
Năm 

Trình độ 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

nguyên; hoàn thiện công cụ 

quản lý và nâng cao năng lực 

giám sát biến động sử dụng 

đất. 

cảnh biến đổi khí 

hậu tại thành phố 

Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh 

Đánh giá việc thực 

hiện chính sách 

bồi dưỡng và tái 

định cư khi nhà 

nước thu hồi đất 

tại một số dự án 

trên địa bàn quận 

Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

2020   

Đánh giá công tác 

xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa giới hành 

chính thành phố 

Cần Thơ 

2020   

2.  

VT-UD.08/18-20: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

viễn thám và phương pháp 

trắc lượng hình thái trong 

xây dựng bộ tiêu chí giám 

sát quá trình suy thoái chất 

lượng rừng ngập mặn phục 

vụ công tác bảo tồn, phục 

hồi rừng ngập mặn và sử 

dụng hợp lý đất ngập nước 

ven biển. Thử nghiệm tại 

tỉnh Quảng Ninh và Cà Mau 

2 

(Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

quốc gia Hà Nội) 

2019 1  

(Trường Đại học 

Khoa học Tự 

nhiên, Đại học 

quốc gia Hà Nội) 

2019  1 

3.  

TNMT.2016.08.02: Nghiên 

cứu xây dựng phương pháp 

kiểm định và hiệu chỉnh chất 

lượng ảnh viễn thám quang 

học của Việt Nam. 

1 

Nghiên cứu đánh 

giá chất lượng ảnh 

viễn thám quang 

học của Việt Nam 

2016 1  

4.  

TNMT.2016.08.03: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

viễn thám theo dõi, kiểm 

soát hoạt động khai thác 

khoáng sản. Thử nghiệm 

phát hiện hoạt động khai 

thác khoáng sản trái phép 

vùng Cao Bằng - Thái 

Nguyên - Bắc Kạn, Quảng 

Nam - Gia Lai - Kon Tum. 

1 
(Trường Đại học 

Mỏ - Địa chất) 
  1 

5.  TNMT.2016.08.04: Nghiên 1 Nghiên cứu ứng 2018  1 
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TT Mã số đề tài 
Số 

lượng 

Tên luận án/ 

luận văn 
Năm 

Trình độ 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

cứu khả năng ứng dụng kết 

hợp ảnh viễn thám và ảnh 

chụp từ thiết bị bay không 

người lái phục vụ công tác 

kiểm kê đất bãi bồi ven biển.  

dụng mô hình số 

bề mặt (DSM) và 

bình đồ trực ảnh từ 

ảnh chụp máy bay 

không người lái 

(UAV) 

6.  

TNMT.2017.08.01: Nghiên 

cứu ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong giám sát 

hiện tượng nhiễm mặn đất 

khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long 

1 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

viễn thám trong 

giám sát hiện 

tượng nhiễm mặn 

đất sản xuất nông 

nghiệp khu vực 

đồng bằng sông 

Cửu Long (thực 

nghiệm cho vùng 

Ba Tri-Bình Đại 

tỉnh Bến Tre) 

2020  1 

7.  

TNMT.2017.08.03: Nghiên 

cứu, xây dựng công cụ đánh 

giá chất lượng phổ của sản 

phẩm ảnh viễn thám quang 

học độ phân giải cao và siêu 

cao bằng mô hình toán học 

phục vụ công tác kiểm tra và 

nghiệm thu sản phẩm 

1 

Ứng dụng viễn 

thám đánh giá biến 

động lớp phủ phục 

vụ cảnh báo nguy 

cơ ô nhiễm nước 

mặt trên khu vực 

bể than Quảng 

Ninh 

2020  1 

8.  

TNMT.2017.08.06: Nghiên 

cứu cơ sở khoa học ứng 

dụng ảnh hồng ngoại nhiệt 

và GIS trong cảnh báo cháy 

ngầm trên bể than Quảng 

Ninh 

3 

Khảo sát độ chính 

xác xác định nhiệt 

độ bề mặt bằng 

ảnh vệ tinh 

Landsat 8 khu vực 

Hà Nội 

2018  1 

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám và 

GIS giám sát độ 

che phủ thực vật 

tại mỏ than Na 

Dương, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng 

Sơn 

2019  1 

Ứng dụng thuật 

toán máy vectơ hỗ 

trợ phục vụ đánh 

giá biến động lớp 

phủ trên bể than 

Quảng Ninh 

2020  1 
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TT Mã số đề tài 
Số 

lượng 

Tên luận án/ 

luận văn 
Năm 

Trình độ 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

9.  

TNMT.2018.08.05: Nghiên 

cứu ứng dụng dữ liệu viễn 

thám đa thời gian, GIS và 

lựa chọn mô hình phân tích 

trong việc giám sát và dự 

báo biến động lớp phủ mặt 

đất phục vụ công tác quản lý 

tài nguyên và môi trường, 

thử nghiệm tại khu vực cụ 

thể. 

 
(Trường Đại học 

Sư phạm Hà Nội) 
  1 

10.  

TNMT.2018.08.10: Ứng 

dụng công nghệ viễn thám 

và GIS giám sát hiện tượng 

đảo nhiệt đô thị. 

2 

Nghiên cứu chỉ số 

đô thị trong chiết 

tách đất trống và 

đất xây dựng khu 

vực Hà Nội từ ảnh 

vệ tinh Landsat 8 

2019  1 

Tích hợp ảnh 

Landsat 8 và 

Sentinel 2A chiết 

tách nhiệt độ bề 

mặt đô thị 

2019  1 

11.  

VT-UD.06/17-20: 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 

1 

Nghiên cứu tính 

toán hàm lượng 

phát thải các bon 

sử dụng ảnh 

VNREDSat-1, thử 

nghiệm cho một 

khu vực tại Việt 

Nam 

2020  1 

1.2.3. Hợp tác quốc tế 

Các hợp tác quốc tế được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 5. Hợp tác quốc tế giai đoạn 2016-2021 

TT Nhiệm vụ Nội dung hợp tác Năm  
Tên đối tác 

hợp tác 
Quốc gia 

1.  

TNMT.2016.08.01: 

Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn đề xuất 

khung pháp lý về quản lí 

hoạt động viễn thám. 

Trao đổi và học tập 

kinh nghiệm trong 

việc xây dựng các 

dự thảo các văn 

bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến 

quản lý hoạt động 

viễn thám của Nhật 

Bản 

2018 
Tập đoàn viễn 

thám PASCO 
Nhật Bản 
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TT Nhiệm vụ Nội dung hợp tác Năm  
Tên đối tác 

hợp tác 
Quốc gia 

2.  

TNMT.2016.08.02: 

Nghiên cứu xây dựng 

phương pháp kiểm định 

và hiệu chỉnh chất lượng 

ảnh viễn thám quang học 

của Việt Nam. 

Tham quan và học 

hỏi kinh nghiệm 

của Pháp về thiết 

kế bãi kiểm nghiệm 

ảnh, kỹ thuật hiệu 

chỉnh ảnh viễn 

thám quang học 

2017 

Tập đoàn 

Hàng không 

vũ trụ và quốc 

phòng Airbus 

Pháp 

2. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực viễn thám giai đoạn 

2011-2021 trong công tác đào tạo, tầm nhìn đến năm 2030 

2.1. Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học lĩnh vực viễn thám giai đoạn 

2011-2021 trong công tác đào tạo 

2.1.1. Công bố bài báo khoa học 

Bảng 6. Bảng tổng hợp số lượng bài báo khoa học giai đoạn 2011-2021 

Giai đoạn 

Tổng số 

nhiệm 

vụ 

Số lượng 

nhiệm vụ 

có bài báo 

Số 

lượng 

bài báo 

Tạp chí khoa học Hội thảo khoa học 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

Quốc 

tế 

Trong 

nước 

2011-2015 21 15 16 0 15 0 1 

2016-2021 24 24 50 7 29 8 6 

Tổng số 45 39 66 7 44 8 7 

Từ số liệu thống kê về các bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành và 

hội thảo khoa học chuyên ngành của các nhiệm vụ trong giai đoạn 2011-2021 cho 

thấy, số lượng các bài báo đăng tại tạp chí khoa học quốc tế chiếm 14%, tạp chí khoa 

học trong nước chiếm 86%. Tỷ lệ phần trăm của các bài báo đăng tại hội thảo khoa 

học quốc tế và trong nước lần lượt là 53% và 47%.  

Từ các số liệu và đồ thị cũng cho thấy đã có sự thay đổi rất lớn đối với việc 

công bố các bài báo trong giai đoạn vừa qua. Đối với tạp chí quốc tế từ không có bài 

báo công bố trong giai đoạn 2011-2015 lên 7 bài trong giai đoạn 2016-2021. Đối với 

tạp chí khoa học trong nước, từ 15 bài trong giai đoạn 2011-2015 tăng lên là 29 bài 

trong giai đoạn 2016-2021. Xu hướng tăng này cũng được thể hiện trong các bài báo 

công bố tại các hội thảo chuyên ngành. Với hội thảo quốc tế từ không có bài báo giai 

đoạn 2011-2015 đến có 8 bài báo giai đoạn 2016-2021. Với hội thảo trong nước từ 1 

bài giai đoạn 2011-2015 tăng lên có 6 bài báo giai đoạn 2016-2021. 

Như vậy, theo thời gian các công bố khoa học dưới dạng sản phẩm bài báo đã 

tăng đáng kể về cả số lượng và chất lượng. 100% các nhiệm vụ giai đoạn 2016-2021 

đã công bố các bài báo trên các tạp chí, hội thảo khoa học chuyên ngành trong nước và 
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quốc tế, đặc biệt việc công bố các nghiên cứu của nhiệm vụ tại các tạp chí khoa học 

quốc tế ngày càng được chú trọng. 

  

  

Hình 1. Tạp chí khoa học Hình 2. Hội thảo khoa học 

2.1.2. Kết quả đào tạo 

Bảng 7. Bảng tổng hợp kết quả đào tạo sau đại học 

Giai đoạn 
Tổng số 

nhiệm vụ 

Số lượng nhiệm vụ 

hỗ trợ đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

2011-2015 21 2 0 2 

2016-2021 24 11 2 12 

Tổng số 45 13 2 14 

14%
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Quốc tế Trong nước
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0

5

10

15

20

25

30

2011-2015 2016-2021

Quốc tế Trong nước

0

2

4

6

8

2011-2015 2016-2021

Quốc tế Trong nước



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

và định hướng đến năm 2030 lĩnh vực Viễn thám 

 

137 

 

Giai đoạn 
Tổng số 

nhiệm vụ 

Số lượng nhiệm vụ 

hỗ trợ đào tạo 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

  

Hình 3. Hỗ trợ công tác đào tạo  

giai đoạn 2011-2015 

Hình 4. Hỗ trợ công tác đào tạo 

giai đoạn 2016-2021 

Từ số liệu thống kê và hình vẽ cho thấy, việc hỗ trợ công tác đào tạo của các 

nhiệm vụ có xu hướng tăng trong giai đoạn 2011-2021. Từ 10% các nhiệm vụ hỗ trợ 

cho công tác đào tạo giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ này tăng lên là 46% trong giai đoạn 

2016-2021. Việc đào tạo trong khuôn khổ của các nhiệm vụ tăng về cả số lượng và 

chất lượng, giai đoạn 2016-2021 các nhiệm vụ có đào tạo sau đại học tăng gấp 5 lần so 

với giai đoạn 2011-2015, đặc biệt từ không có đào tạo trình độ tiến sĩ giai đoạn 2011-

2015, với giai đoạn 2016-2021 số lượng cán bộ có trình độ tiến sĩ được đào tạo từ các 

nhiệm vụ là 2. 

2.1.3. Hợp tác quốc tế 

Bảng 8. Bảng tổng hợp về hợp tác quốc tế 

Giai đoạn Tổng số nhiệm vụ Số lượng nhiệm vụ có hợp tác quốc tế 

2011-2015 21 0 

2016-2021 24 2 

Tổng số 45 2 

Về vấn đề hợp tác quốc tế trong khuôn khổ các nhiệm vụ, có 2 trong tổng số 45 

nhiệm vụ giai đoạn 2011-2021 có nội dung hợp tác quốc tế chiếm tỷ lệ là 4% trong đó 

các hợp tác quốc tế đều thuộc về giai đoạn 2016-2021. 

10%

90%

Hỗ trợ đào tạo Không hỗ trợ đào tạo
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Hình 5. Hợp tác quốc tế 

Từ các số liệu phân tích cho thấy, trong giai đoạn 2011-2021, việc công bố các 

bài báo trên các tạp chí khoa học, hội thảo khoa học chuyên ngành; hỗ trợ công tác đào 

tạo; hợp tác quốc tế đều có xu hướng tăng cả về số lượng và chất lượng.  

Cũng từ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong giai đoạn này 

cho thấy, tất cả các nhiệm vụ đều thực hiện công tác chuyển giao công nghệ cho đơn vị 

chuyên ngành, tuy nhiên, không có nhiệm vụ nào có sản phẩm là sách chuyên khảo, việc 

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không được thực hiện trong tất cả các nhiệm vụ. 

Như vậy có thể thấy, hoạt động nghiên cứu khoa học trong giai đoạn qua đã có 

những tác động đến đào tạo. Những tác động trực tiếp đó là: 1) Đào tạo nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học tại các đơn vị khi thực hiện 

nhiệm vụ khoa học; 2) Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành có trình độ cao tại các cơ sở 

giáo dục đại học trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường; 3) Công bố kết quả 

nghiên cứu khoa học đối với xã hội. Những tác động gián tiếp đó là: 1) Đào tạo nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, các bộ ứng dụng khoa học công 

nghệ vào thực tiễn tại các đơn vị, điều này thể hiện ở việc tất cả các nhiệm vụ đều 

được chuyển giao; 2) Đào tạo nguồn nhân lực tương lai cho ngành thể hiện ở các công 

bố khoa học, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ được tham khảo trong các bài giảng, 

giáo trình, nghiên cứu khoa học của sinh viên... tại các trường đại học; 3) Quảng bá 

ngành nghề với xã hội được thể hiện qua các công bố khoa học đối với xã hội, những 

lợi ích mang lại từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ.  

2.2. Định hướng hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực viễn thám đến năm 

2030 trong công tác đào tạo 

Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ và là một xu thế tất yếu đối với sự phát 

triển của thế giới ngày nay. Trong công cuộc phát triển đất nước, Việt Nam đẩy mạnh 

4%

96%

Nhiệm vụ có hợp tác quốc tế

Nhiệm vụ không có hợp tác quốc tế
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quá trình toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Quá trình hội nhập 

quốc tế đang diễn ra ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn dưới sự tác động của nhiều nhân 

tố, trong đó sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ là một trong những động 

lực hàng đầu. Hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực viễn thám và công tác đào tạo 

cũng không nằm ngoài xu thế đó.  

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, mục tiêu phát triển viễn thám quốc gia 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg, ngày 01 

tháng 02 năm 2019 đó là: 1) 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; 2) 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; 3) 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; 4) Đào tạo được nguồn nhân 

lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được nhu cầu quản lí, ứng 

dụng và phát triển công nghệ viễn thám. Để đạt được các mục tiêu đó, mối quan hệ 

giữa khoa học công nghệ và đào tạo càng cần được gắn kết bền chặt hơn, rõ nét hơn, 

có chiều sâu hơn. Minh chứng cho điều này là những sản phẩm của nhiệm vụ khoa học 

công nghệ, những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành của nhiệm vụ ngày càng được 

nâng cao kể cả về số lượng và chất lượng, cụ thể như sau: 

* Về vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn 

nhân lực làm công tác đào tạo, nguồn nhân lực làm công tác nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao, ứng dụng công nghệ. Nội dung này thể hiện ở: 

- Tăng cường hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, số lượng 

cán bộ tham gia công tác nghiên cứu khoa học thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện 

các nội dung của nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

- Nâng cao chất lượng, số lượng cán bộ tham gia nghiên cứu, chuyển giao, ứng 

dụng công nghệ thông qua việc tham gia các nội dung của nhiệm vụ khoa học công 

nghệ, tham gia công tác sử dụng các sản phẩm khoa học công nghệ được bàn giao từ 

các nhiệm vụ. 

 - Tăng cường số lượng và chất lượng đào tạo sau đại học đối với mỗi nhiệm 

vụ. Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, thực hiện đào tạo tối thiểu 
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1 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ. Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ, thực hiện đào tạo 

tối thiểu 1 Thạc sĩ. 

- Tăng cường số lượng và chất lượng các công bố khoa học đối với xã hội. Đối 

với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, công bố tối thiểu 2 bài báo trên 

tạp chí khoa học quốc tế nằm trong danh mục ISI hoặc SCOPUS. Đối với nhiệm vụ 

khoa học công nghệ cấp bộ, công bố tối thiểu 1 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế 

nằm trong danh mục ISI hoặc SCOPUS. 

- Nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế về chiều rộng và chiều sâu, hợp tác quốc 

tế trong nội dung nghiên cứu, trong công bố các sản phẩm khoa học quốc tế, trong việc 

đào tạo cán bộ thông qua các khóa học ngắn hạn... 

- Tăng cường hợp tác giữa các đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài nước, 

các nhà khoa học trong các lĩnh vực... để giải quyết các vấn đề liên ngành. 

* Về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho lĩnh vực viễn thám tại các cơ sở đào 

tạo. Nội dung này được thể hiện ở: 

- Đào tạo kỹ sư/cử nhân tại các cơ sở đào tạo. Mỗi nhiệm vụ khoa học công 

nghệ thực hiện đào tạo tối thiểu 1 kỹ sư/cử nhân liên quan đến công nghệ viễn thám. 

- Hướng dẫn/tham gia hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên tại các cơ sở 

giáo dục đại học. 

- Xuất bản/tham gia xuất bản sách chuyên khảo. Tham gia/hỗ trợ việc biên soạn 

giáo trình, bài giảng tại các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học. 

- Tổ chức hội thảo có sự tham gia của sinh viên của cơ sở đào tạo đại học, sau 

đại học chuyên ngành. 

- Chuyển giao các sản phẩm của nhiệm vụ khoa học công nghệ cho các cơ sở 

đào tạo đại học, sau đại học. 

- Cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ được cung cấp dạng mở. 

Kết luận 

Nghiên cứu khoa học và đào tạo có mối quan hệ tương tác, tạo động lực cho 

phát triển tri thức là nền tảng cho sự phát triển của xã hội. Giai đoạn 2011-2021, hoạt 

động khoa học công nghệ đã góp phần đáng kể trong công tác đào tạo nguồn nhân lực 

cho xã hội, đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học được nâng cao chất 

lượng kể cả về chất lượng và số lượng, việc đào tạo cán bộ trẻ cho ngành cũng đã được 

quan tâm, các công bố khoa học đối với xã hội đã được thực hiện. Những kết quả 
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nghiên cứu của các nhiệm vụ đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, 

trong lĩnh vực đào tạo nói riêng.  

Cùng với giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là 

động lực phát triển kinh tế - xã hội. Mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ và đào 

tạo mối quan hệ tương tác. Mối quan hệ này cần được thực hiện tốt hơn trong những 

năm tiếp theo, được cụ thể hóa bằng số lượng và chất lượng trong các sản phẩm của 

nhiệm vụ khoa học công nghệ. 
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