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hoa học Trái Đất, Mỏ và Môi trường (EME) ra đời và phát triển cùng với sự tiến 
hóa của xã hội, có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn bộ các hoạt động sống, phát triển 
kinh tế - xã hội. Sự phát triển mạnh mẽ các ngành này là tiền đề cho nhiều lĩnh 

vực khoa học cơ bản và ứng dụng khác, cũng như là công cụ để thúc đẩy các tiến bộ công nghệ 
trên thế giới.

Tận dụng được các lợi thế của xu hướng toàn cầu hóa, sự bùng nổ của cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật lần thứ 4 (cách mạnh 4.0), Việt Nam đã đi tắt, đón đầu, đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa để trở thành một nước công 
nghiệp trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, cũng chính trong bối cảnh đó, Việt Nam đang 
phải đối mặt với nhiều thách thức như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí 
hậu toàn cầu…Những thách thức này đòi hỏi nước ta cần có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ 
để tạo ra một sức mạnh mới, một lực đẩy mới nhằm hạn chế tối đa những tác động không 
mong muốn từ tự nhiên. Trong những giải pháp đó vai trò của khoa học công nghệ và nguồn 
nhân lực rất quan trọng, đặc biệt là nguồn nhân lực từ liên ngành khoa học Trái Đất, Mỏ và 
Môi trường nhằm tạo ra nền tảng tri thức, căn cứ khoa học, thực tiễn và giải pháp cho việc sử 
dụng hợp lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường và duy trì tính bền vững của Trái Đất cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Khoa học và công nghệ EME là nền tảng, giải pháp để đạt hầu hết các mục tiêu phát triển 
bền vững, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội xanh, kinh tế tuần hoàn, cacbon thấp, chống 
chịu cao, chủ động ứng phó với các biến đổi toàn cầu. Thành tựu vượt bậc của cuộc cách mạng 
4.0 đã tạo ra một môi trường số hóa trong tất cả các lĩnh vực của đời sống; xu hướng chuyển 
đổi số và công nghệ số đã thay đổi tư duy truyền thống sang tư duy số - tài sản số hơn là tài 
sản hữu hình. Môi trường số sẽ có nhiều cơ hội sáng tạo mới, làm thay đổi phương thức khai 
thác, sử dụng tài nguyên, phương thức quản lí truyền thống của xã hội loài người. Với xu 
hướng này, bên cạnh việc phát huy vai trò to lớn nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ của 
EME thì cũng đặt ra những thách thức cơ bản đòi hỏi cần đổi mới căn bản, toàn diện công tác 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong 
lĩnh vực EME.

Xuất phát từ nhu cầu trên, Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất, Mỏ, Môi trường lần thứ 
IV - EME 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ, 
Môi trường” (Digital Transformation and Technology in Earth Sciences, Mining and Envi-
ronment, DIGITAL EME 2021) được Hội đồng Giáo sư Liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 
phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục 
Khí tượng Thủy văn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất và các Trường đại học, Viện nghiên cứu 
tổ chức nhằm tập hợp trí tuệ, trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp phù hợp cho những 
vấn đề cấp thiết nêu trên.
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Tóm tắt: Công trình thủy điện Trung Sơn được xây dựng trên sông Mã có vai trò quan trọng 
trong việc góp phần cung cấp nguồn điện năng cho tỉnh Thanh Hóa. Trong giai đoạn vận 
hành và sử dụng, đã xảy ra sự cố trượt lở phần mái dốc hạ lưu vai phải đập, đe dọa đến sự 
ổn định tổng thể của công trình. Bài báo trình bày kết quả phân tích hiện tượng mất ổn định 
mái đào hạ lưu vai phải đập dâng công trình thủy điện Trung Sơn. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, khu vực mái đào hạ lưu xuất hiện khối trượt lở với quy mô lớn có nguy cơ gây mất ổn 
định toàn bộ mái đào hạ lưu đập. Nguyên nhân chính gây mất ổn định là do dưới tác động 
của mưa lũ kéo dài với cường độ lớn làm độ bền của đất đá bị suy giảm, hình thành các mặt 
trượt và gây mất ổn định mái dốc. Để xử lý triệt để, giải pháp khoan neo mềm được đề xuất, 
chiều dài neo được thiết kế vào đới IIA, vượt quá phạm vi cung trượt xác định. Kết quả tính 
toán trên phần mềm Geoslope 2018 trong các trường hợp xử lý tại các mặt cắt khác nhau 
cho kết quả mái đào hạ lưu ổn định lâu dài.  

Từ khóa: Mái đào hạ lưu; Mất ổn định; Đá phân phiến; Mưa lũ; Trượt lở.      
 

1. Mở đầu 

Các công trình thủy điện tại Việt Nam đã và đang góp phần lớn vào việc cung cấp năng 
lượng điện. Tại các địa phương có khả năng khai thác nguồn điện, các nhà đầu tư vẫn tiếp 
tục thực hiện các dự án thủy điện để đáp ứng nguồn điện năng phục vụ cho sự phát triển kinh 
tế của đất nước. Khi xây dựng các công trình thủy điện, gặp rất nhiều khó khăn do các công 
trình thủy điện thường xây dựng tại các nơi có điều kiện địa chất công trình rất phức tạp. Mặt 
khác, Việt Nam lại nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong điều kiện biến đổi khí hậu 
và nước biển dâng, mưa lũ thất thường, các yếu tố khí tượng thủy văn bất lợi đã tạo tiền đề 
cho các tai biến địa chất (phong hóa, trượt lở, lũ bùn đá,…) xảy ra. Nếu không có những giải 
pháp xử lý thích hợp có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng làm mất ổn định cho công trình. 
Tại Việt Nam, không ít các tai biến đã xảy ra trong thời kì mưa lũ như sự cố tràn đập thủy 
điện Hố Hô (Hà Tĩnh), vỡ đường ống dẫn nước nhà máy thủy điện Đam Bol (Lâm Đồng), vỡ 
đập chắn thủy điện Đakrong 3 (Quảng Trị), rò rỉ đập chính tại thủy điện sông Tranh 2 (Quảng 
Nam), vỡ đập dâng thủy điện Lakrêl 2 (Gia Lai), vỡ đê bao kỹ thuật đập thủy điện Vĩnh Hà 
(Lào Cai), sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) 1. Mới đây nhất là sự cố sạt lở nguy 
hiểm tại vai phải thủy điện Hòa Bình mở rộng với khối lượng sạt lở ước tính khoảng 80000 
m3 đất 2. Các sự cố này không những ảnh hưởng lớn tới độ ổn định của tổng thể công trình 
mà còn gây thiệt hại to lớn về mặt kinh tế cho các chủ đầu tư 3. Vì thế, trong quá trình thiết 
kế, xây dựng và thi công các đập thủy điện cần nghiên cứu, đánh giá điều kiện địa chất công 
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trình, các yếu tố khí tượng thủy văn cũng như dự báo sự biến đổi của môi trường xung quanh 
để đề xuất các biện pháp xử lý làm giảm thiểu tối đa các sự cố xảy ra. 

Công trình thủy điện Trung Sơn thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa với công suất 
thiết kế là 260MW, được xây dựng trên dòng sông Mã, đóng vai trò quan trọng trong việc 
cung cấp nguồn điện để hòa cùng điện lưới quốc gia. Đối với tuyến đập chính, việc xây dựng 
khá khó khăn đặc biệt ở phần mái dốc hạ lưu, có đặc điểm địa chất khá phức tạp, gây mất ổn 
định mái dốc trong quá trình vận hành nhà máy, làm ảnh hưởng lớn đến công trình và thiết 
bị, gây mất an toàn cho con người, tổn thất về kinh tế và ảnh hưởng đến an toàn năng lượng 
quốc gia. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này đề cập đến việc đánh giá hiện trạng mất ổn định 
mái dốc hạ lưu, phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố, đồng thời đề ra giải pháp xử lý để 
đảm bảo công trình ổn định lâu dài. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Công trình thủy điện Trung Sơn, xây dựng trên dòng sông Mã, thuộc huyện Quan Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa với công suất thiết kế 260MW, gồm 4 tổ máy, khởi công xây dựng từ năm 
2012 và được phát điện hòa vào mạng lưới quốc gia năm 2016. Tuyến đập chính được thiết 
kế là đập bê tông trọng lực RCC (Roller Compacted Concrete) với chiều cao đập lớn nhất là 
84,5 m và chiều dài đỉnh đập là 513 m (Hình 1a–1b). 

 

Hình 1. (a) Đập thủy điện Trung Sơn (năm 2016); (b) Mặt bằng tổng thể đập thủy điện Trung Sơn. 

Khi tiến hành thi công xây dựng đập, mái dốc tự nhiên phần hạ lưu vai phải đập vẫn ổn 
định từ năm 2013 đến năm 2018 (Hình 2). Tuy nhiên đến tháng 8 năm 2018, khu vực hạ lưu 
vai phải đập chính bị trượt lở (Hình 3–4). 
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Hình 2. Mái tự nhiên vai phải giai đoạn công trình bắt đầu thi công (6/2013). 

 

Hình 3. Hiện trạng mái đào bị sạt trượt (9/2018). 

2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát và đánh giá, đề xuất giải pháp xử lý  

Khi nghiên cứu hiện tượng trượt lở mái đào thủy điện Trung Sơn, phương pháp điều tra, 
khảo sát tại thực địa đã được thực hiện. Trong quá trình điều tra thực địa, tiến hành đo vẽ địa 
hình, đo đạc vị trí khối trượt, xác định quy mô của khối trượt, mô tả, ghi chép và chụp ảnh. 

Trong phạm vi nghiên cứu, để phân tích nguyên nhân xảy ra trượt lở, đã tiến hành khảo 
sát địa chất công trình 19 hố khoan với tổng số 570 m khoan, lấy 19 mẫu đất nguyên dạng và 
10 mẫu đá gốc và thí nghiệm trong phòng. Các mẫu đất đá xác định các chỉ tiêu cơ lý và sức 
chống cắt của đất đá ở điều kiện tự nhiên và bão hòa, đồng thời thu thập các tài liệu về khí 
tượng thủy văn. Ngoài ra, đã tiến hành thu thập và nghiên cứu các tài liệu khoan khảo sát địa 
chất công trình ở giai đoạn trước gồm 15 hố khoan khảo sát với tổng số 745 m khoan.  

Để đề xuất giải pháp xử lý, phương pháp phân tích hệ thống và phần mềm Geoslope 
2018 đã được sử dụng. Trên cơ sở các tài liệu đã phân tích về hiện trạng khối trượt, nguyên 
nhân trượt, các nghiên cứu về các phương pháp gia cố mái dốc trước đây, phương pháp đề 
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xuất là giải pháp neo mềm kết hợp hệ thống neo giữ và bảo vệ mái dốc đã được thực hiện. 
Từ đó, đã thiết kế chiều sâu, khoảng cách, mạng lưới xử lý và kiểm toán độ ổn định của mái 
dốc sau khi xử lý. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đánh giá hiện trạng mất ổn định mái đào hạ lưu vai phải đập 

Trên cơ sở tài liệu khảo sát thực địa, đo đạc địa hình và vị trí khối trượt, có thể đánh giá 
đặc điểm khối trượt như sau: 

Tại khu vực có cao trình từ +110 m trở lên, khối lượng sạt lở có quy mô khá lớn cách 
đỉnh đập khoảng 130 m, với bề rộng thay đổi từ 3 đến 50m tùy thuộc vào cao trình mái đào, 
đào sâu vào trong đất đá khoảng 3–5 m (Hình 1b). Do tác động của việc xả tràn, đến tháng 9 
năm 2018, khối sạt lở tiếp tục được mở rộng với bề rộng từ 30 đến 80m và chiều sâu vào 
khoảng 6–10 m, chiều cao khối trượt từ cao trình +95 m đến +192,8 m. 

Từ vị trí trượt về phía hạ lưu khoảng 1,5 km, nằm ngoài phạm hố móng vai phải đã xuất 
hiện nhiều điểm sạt trượt cục bộ ảnh hưởng đến đường vào vai phải đập.  

Tại khu vực có cao trình từ +110 m trở xuống, sau khi bơm cạn trong hố xói, cũng xảy 
ra hiện trạng trượt từ cao trình +78 m xuống +68 m (Hình 4). 

 

Hình 4. Hiện trạng sau khi sạt trượt từ cao trình +110 m xuống lòng sông. 

3.2. Phân tích nguyên nhân trượt lở 

3.2.1. Điều kiện địa chất công trình và đặc điểm khí tượng thủy văn  

Căn cứ vào kết quả khảo sát địa chất công trình và tài liệu khí tượng thủy văn, khu vực 
nghiên cứu có các đặc điểm như sau: 

Đặc điểm địa hình địa mạo: theo đặc điểm hình thái cấu trúc, địa mạo khu vực hạ lưu 
vai phải đập chủ yếu gồm 2 kiểu địa hình chính: 

– Địa hình xâm thực bóc mòn: chiếm diện tích chủ yếu, trùng với các dải đồi có mức 
phân cắt cao, được tạo bởi các đá trầm tích biến chất hệ tầng Sông Mã. Các khối núi kéo dài 
theo phương Tây Bắc–Đông Nam và á kinh tuyến dạng yên ngựa. Địa hình có mức phân cắt 
trung bình, bề mặt sườn có độ dốc lớn, đường phân thuỷ hẹp dạng sống trâu, vỏ phong hoá 
sét có chiều dày lớn, đá gốc thường nằm ở độ sâu từ vài mét đến 15 m. 
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– Địa hình tích tụ: trùng với các diện tích phân bố trầm tích hệ Đệ Tứ dưới dạng các dải 
đất bằng hẹp. Theo độ cao, có thể phân ra các dạng địa hình thềm bậc I, bãi bồi cao và các 
bãi bồi thấp, doi cát, bãi cát ven sông. Kiểu địa hình này chiếm diện tích nhỏ, chủ yếu là các 
bãi cát ven sông ở các đoạn sông uốn khúc, kéo dài một vài chục mét và chiều rộng khoảng 
từ 50–100 m. 

Cấu trúc địa chất và kiến tạo: 
Trong vùng nghiên cứu phân bố các đá thuộc các địa tầng sau: 
Ophiolit Sông Mã (op'sm) phân bố rải rác ở các đoạn từ thị trấn Mường Lát đến biên giới 

Việt – Lào gồm các đá phiến lục và đá phiến siêu mafic. 
Hệ tầng Sông Mã (2 sm) gồm các đá phiến thạch anh hai mica, đá phiến thạch anh biotit, 

đá phiến thạch anh sericit, đá phiến arfilit, đá phiến sét, các hệ lớp đá phiến sét than, đá vôi, 
đá hoa và các vỉa mỏng đá quarsit. Đường phương cấu trúc chung là Tây Bắc–Đông Nam, 
các đá của hệ Sông Mã chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động biến chất. 

Trong phạm vi mái dốc hạ lưu vai phải đập, cấu tạo bởi đá phiến kết tinh và các sản 
phẩm phong hóa của chúng, tại đới IB đá có hướng dốc cắm ra ngoài bờ sông với thế nằm là 
65–70055–600, có sự phân bố của các đứt gãy IV–7 có hướng cắm về phía lòng sông và đứt 
gãy IV–15 có hướng cắm vào trong mái dốc bờ phải.  

Đặc điểm địa tầng và tính chất cơ lý của đất đá: gồm các lớp đất đá sau: 
Lớp đất đắp nền đường và lớp sạt lở (tQ): gồm sét lẫn dăm sạn màu xám nâu, xám đen, 

nâu đỏ, trạng thái bở rời. Lớp nằm ngay trên bề mặt địa hình tại các mái taluy, phân bố tại 
các khu vực sạt lở cục bộ trên các sườn mái dốc. Bề dày lớp từ 0,5–4,3 m, có nơi 12,5 m. 

Lớp sườn tàn tích (edQ): gồm sét lẫn dăm sạn màu xám nâu xám đen, nâu đỏ trạng thái 
nửa cứng. Lớp nằm ở phần cao của địa hình, phân bố khắp khu vực khảo sát. Bề dày lớp từ 
0,5–2,9 m, trung bình khoảng 1,5 m.  

Đới phong hóa mãnh liệt (IA1): gồm đá phiến thạch anh sericit bị phong hóa mãnh liệt 
thành á sét lẫn dăm sạn màu nâu đỏ, nâu vàng, trạng thái nửa cứng đến cứng. Lớp nằm dưới 
lớp edQ, có bề dày từ 1–5,5 m. 

 Đới phong hóa mạnh (IA2): gồm đá phiến thạch anh sericit bị phong hóa dăm cục lẫn 
á sét màu nâu vàng, trạng thái cứng. Lớp nằm dưới đới IA1, phân bố khắp khu vực khảo sát, 
bề dày lớp từ 1–7 m. 

Đới phong hóa trung bình IB: phân bố dưới đới IA2 với bề dày từ 3,5–27 m, trung bình 
khoảng 13,8 m. Thành phần của đới là các tập đá phiến thạch anh sericit màu xám xanh, xám 
đen bị nứt nẻ mạnh, trên bề mặt các khe nứt có dính bám oxit sắt màu nâu đỏ, nâu vàng. Đá 
cứng chắc yếu đến trung bình, đôi chỗ khá cứng chắc. 

Đới đá nứt nẻ (phong hóa nhẹ) IIA: phân bố ở độ sâu từ 9–23 m, có chỗ sâu tới 25–38 
m, trung bình khoảng 16 m. Đới có thành phần là các tập đá phiến thạch anh sericit màu xám 
xanh đen, xám bạc bị nứt nẻ trung bình, bề mặt có rất ít hoặc không có dính bám oxit sắt. Đá 
cứng chắc trung bình đến khá cứng chắc. 

Kết quả tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý của đất đá được thể hiện ở các bảng 1,2. 

Bảng 1. Tính chất cơ lý của các lớp đất. 

Tên 
đới 

Độ ẩm 
tự nhiên 

Khối lượng thể tích 
(T/m3) 

Sức chống cắt 
Mô đun biến dạng 

Tự 
nhiên 

Bão hòa 
Tự nhiên 

Bão hòa Tự 
nhiên 

Bão hòa 

  
(độ) 

C  
(MPa) 

 
 (đ ộ) 

C 
(MPa) 

E 
MPa 

E 
MPa 

tQ 17,7 1,90 2,00 20 0,033 16 0,024 20 16,5 

edQ 30,0 1,72 1,80 26 0,021 22 0,019 13,6 11,5 

IA1 30,8 1,73 1,81 25 0,024 21 0,021 9,2 8,0 
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Bảng 2. Tính chất cơ lý của các lớp đá. 

Các chỉ tiêu Đới IA2 Đới IB Đới IIA 

Khối lượng thể tích tự nhiên, T/m3 2,03 2,64 2,77 

Khối lượng thể tích bão hoà, T/m3 2,10 2,67 2,79 

Cường độ kháng nén của mẫu đá khô gió, Mpa  12 29 

Cường độ kháng nén của mẫu đá bão hoà, Mpa  10 24 

Hệ số Poisson 0,32 0,29 0,27 

Cường độ kháng cắt của tiếp xúc bê tông– nền đá,  

tgφ/ φ (độ) 

C (MPa) 

 

 

 

0,50/27 

0,16 

 

0,73/36 

0,23 

Cường độ kháng cắt của khối đá 

 tgφ/ φ (độ) 

  C (MPa)  

 

0,42/23 

0,027 

 

0,55/ 29 

0,20 

 

0,75/37 

0,25 

Mô đun đàn hồi tĩnh, Mpa  1500 4000 

Môđun đàn hồi động, Mpa  2250 6000 

Đặc điểm địa chất thủy văn và khí tượng thủy văn:  
Nước dưới đất phân bố trong các đất đá thuộc hệ tầng Sông Mã, tầng chứa nước thuộc 

loại hố rỗng–vỉa–khe nứt. Nước cung cấp là nước mưa, miền thoát nước là hệ thống sông 
suối. Nước dưới đất tồn tại và lưu thông trong các khe nứt kiến tạo, phong hoá và các mặt 
lớp của đá. Tại thời điểm khảo sát tháng 10 năm 2018 là thời điểm cuối mùa mưa, trong khu 
vực khảo sát nhận thấy nước ngầm xuất hiện và tồn tại là khá thấp, tại các hố khoan khảo sát 
dao động từ 11,4 m đến 28,4 m. Nước thuộc loại Bicacbonat Canxi Magie, nước nhạt, có tính 
ăn mòn yếu đối với bê tông tiêu chuẩn. 

Theo kết quả thu thập khí tượng thủy văn cho thấy, vào tháng 8 năm 2018 đã có một cơn 
bão đổ bộ vào Thanh Hóa, mùa mưa lũ kéo dài, hồ thủy điện chứa đầy nước, đập xả lũ trong 
thời gian dài khi vận hành thủy điện. Đây là tác động chính gây lên hiện tượng trượt lở mái 
dốc hạ lưu. 

Các quá trình và hiện tượng địa chất động lực công trình:  
Khu vực khảo sát nằm trong diện phân bố của đá phiến thạch anh sericit có mức độ 

phong hoá sâu, bề mặt phong hóa không đồng đều. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình địa mạo, 
địa tầng, địa chất thuỷ văn, các tác nhân khí hậu… mà bề dày phong hoá tại các khu vực khác 
nhau và thường dao động từ 5–10 m đến 15–30 m. Quá trình này tạo nên bề mặt nền đá có 
dạng nhấp nhô, nhất là tại vị trí sườn dốc cao với thế nằm của đá bất lợi dễ gây nên hiện 
tượng sạt, trượt trong mái dốc. Hiện tượng phong hóa tạo nên đất đá mềm yếu, thúc đẩy quá 
trình trượt lở khu vực mái đào hạ lưu. 

3.2.2. Phân tích nguyên nhân gây trượt lở 

 Hố móng vai phải đập được đào, hoàn thiện vào năm 2014, tầng đào dày trung bình 
khoảng 25 m, cấu trúc của đá nền bị phong hoá sâu, có nhiều vết nứt và 1 đứt gãy bậc IV, đá 
xếp theo lớp, thế nằm của đá là 55–65o 40–50o cắm ra phía ngoài sông, lớp kẹp giữa các 
lớp đá có tính chất cơ lý rất yếu. Qua xem xét đánh giá, các nguyên nhân chính làm xuất hiện 
các vết nứt như sau: 

– Đá gốc trong khu vực là đá phiến có thế nằm 65–70o 55–60o cắm ra phía ngoài sông 
và xuôi về hạ lưu. Đá bị ép phiến mạnh, vì thế khi đào hố xói bóc đi lớp đất đá chiều dày 15–
25 m đã gây ra quá trình phong hóa do dỡ tải làm suy giảm mạnh cường độ của đá so với chỉ 
tiêu thu được trong quá trình khảo sát đã dùng để thiết kế. Đây là nguyên nhân quan trọng 
gây nên hậu quả trượt mái dốc ở bờ phải đập. Dỡ tải là hiện tượng không thể tránh khỏi với 
mọi loại đá nhưng với đá phiến thì xảy ra mạnh mẽ nhất. Qua khảo sát hiện trường khối trượt 
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tại hố xói, nhận thấy mép hạ lưu khối trượt có khe nứt bậc VI có thế nằm 160–165o  80–
85o. Đây là khe nứt lớn nằm ngoài hố móng, không được phát hiện trong quá trình khảo sát. 
Như vậy, khối trượt ở hố xói vai phải là trượt nêm do sự phối hợp của một mặt là mặt tầng 
đá, mặt kia là khe nứt bậc VI.  

– Mặc dù mái đào đã được gia cố phun vẩy bằng bê tông M30, dày trung bình 10 cm, 
tuy nhiên trên đỉnh mái đào là một khu vực tương đối bằng phẳng không được gia cố nên 
nước mưa vẫn thâm nhập và thấm vào khối đất đá vai phải (tăng chất tải/trọng lượng), làm 
cho đá nền bị phong hóa nhanh, theo thời gian các chỉ tiêu cơ lý khối đá nền cũng giảm xuống 
đáng kể.  

– Trong mùa mưa lũ năm 2018, thời tiết cực đoan có mưa lớn kéo dài, mực nước hồ dâng 
cao kéo theo mực nước ngầm tăng cao, các lỗ thoát nước trên mái theo mạng lưới thiết kế 
mặc dù đã thi công xong, tuy nhiên một số hố khoan bị hư hỏng không thoát kịp... làm đá 
nền bị bão hòa nước, tăng tải trọng, kéo theo các chỉ tiêu cơ lý đá nền vai phải thay đổi theo 
hướng bất lợi cho sự ổn định của mái như: khối lượng thể tích của đá tăng, các chỉ tiêu cơ lý 
khối đá và mặt liên kết mặt khe nứt/đới kiến tạo với mặt lớp đá giảm,... 

3.3. Đề xuất giải pháp xử lý 

Căn cứ vào tình hình thực tế, sạt trượt với khối lượng lớn, hàng nghìn khối đất đá trượt 
xuống bể tiêu năng sau đập, mái hố móng trên cao trình vùng sạt trượt xuất hiện nhiều vết 
nứt cắt ngang bê tông phun vảy, hình thành cung trượt lớn. Kết quả quan trắc trong 1–2 tuần 
cho thấy vết nứt có chuyển vị, mở rộng hơn, có khả năng xảy ra trượt với quy mô lớn bất kỳ 
lúc nào. Hiện trạng mái hạ lưu ở một số chỗ vẫn còn các tấm bê tông gia cố mái hiện hữu, 
căn cứ vào khả năng thi công, thì giải pháp xử lý hợp lý ở đây là phương pháp neo mềm kết 
hợp hệ thống neo giữ và bảo vệ mái. Hệ thống neo giữ và bảo vệ mái là kết cấu bê tông cốt 
thép M250 dạng tấm, dày 35 cm, các neo bố trí đều nhau theo bước thiết kế (cả phương ngang 
và phương đứng), trên các tấm BTCT, bố trí lỗ thoát nước là các ống PVC 34. Phương pháp 
này có ưu điểm đẩy nhanh tiến độ thi công, không phá vỡ bê tông gia cố mái hiện hữu, đảm 
bảo độ ổn định lâu dài (Hình 5). Để thiết kế phương pháp neo mềm, sử dụng các tiêu chuẩn 
thiết kế như BS 8081:1989 4, QCVN 04–05:2012/BNNPTNT 5, TCVN 8241:2010 6, 
TCVN 4253–2012 7, TCVN 2737–1995 8, TCVN 5574:2012 9 với các thông số neo 
mềm và neo ứng lực trước được trình bày ở Bảng 3,4. Cấp công trình thuộc dạng cấp II. Khi 
tính toán sử dụng hệ số ổn định với tổ hợp cơ bản, hệ số ổn định là 1.2. Tổ hợp thi công, hệ 
số ổn định là 1,14 và tổ hợp đặc biệt, hệ số ổn định là 1,08. Phạm vi mái đào vai phải từ MC5 
trở về hạ lưu nằm ngoài phạm vi hố xói đập tràn, không ảnh hưởng đến an toàn đập, thuộc 
công trình cấp III với các hệ số an toàn với tổ hợp cơ bản, thi công và đặc biệt lần lượt là 
1,04, 1,09, 1,15. 

Bảng 3. Thông số tính toán neo.  

TT Thông số Đơn vị Neo mềm Neo ứng lực trước 

1 Nhóm thép  Cáp K–7 CB400–V 

2 Đường kính dây neo mm 412,7 25 

3 Đường kính lỗ khoan (bầu neo) mm 130 76 

4 Chiều dài bầu neo m 6 11,8 

5 Hệ số an toàn tải trọng neo  3 3 

6 Góc nghiêng của neo so với phương ngang độ 30 30 

7 Lực dính đơn vị giữa vữa xi măng với nền IIA MPa 0,6 0,6 

8 Giới hạn chảy của cáp neo (cấp độ bền) MPa 1500  

9 Độ bền đặc trưng quy định của dây neo kN 209  
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Hình 5. Mô phỏng vị trí các hố khoan neo mềm trên mặt cắt và mặt bằng. 

Trong quá trình tính toán, sử dụng các trường hợp sau: 
– Trường hợp 1 (THTC): khu vực mái đào hạ tải đã thi công đến biên thiết kế nhưng 

chưa gia cố, đất đá ở trạng thái tự nhiên.  
– Trường hợp 2 (THCB): mực nước hạ lưu nhà máy đang ở mức thấp nhất (cao trình 

89,0 m), đất đá ở trạng thái tự nhiên. 
– Trường hợp 3 (THCB): khu vực công trình có mưa lớn kéo dài, đất đá bão hòa nước, 

đập tràn đang xả lũ thiết kế, mực nước hạ lưu ở mức 104,5 m. 
– Trường hợp 4 (THĐB): mực nước hạ lưu nhà máy đang ở mức thấp nhất (cao trình 

89,0 m), đất đá ở trạng thái tự nhiên, khu vực công trình gặp động đất cơ sở OBE (a = 0,148 
g). 

– Trường hợp 5 (THĐB): mực nước hạ lưu nhà máy đang ở mức thấp nhất (cao trình 
89,0 m), đất đá ở trạng thái tự nhiên, khu vực công trình gặp động đất cực đại MCE (a = 
0,234 g). 

 

Hình 6. Mặt bằng và vị trí các mặt cắt tính toán ổn định. 

Kết quả tính toán cho các mặt cắt tại Hình 6 bằng phần mềm Geoslope 2018 trong các 
trường hợp được trình bày ở Bảng 4 và mô hình kiểm toán điển hình tại mặt cắt TL1 được 
thể hiện trên Hình 7. 
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Bảng 4. Kết quả tính toán ổn định tại các mặt cắt khác nhau. 

Mặt cắt 

tính toán 

Trường hợp 

tính toán 

Tổ hợp 

tải trọng 

Hệ số ổn định 

Kmin 
[K] Kết luận 

TL1 

TH2 THCB 1,27 1,20 Đạt 

TH3 THCB 1,25 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,11 1,08 Đạt 

TL2 

TH2 THCB 1,47 1,20 Đạt 

TH3 THCB 1,49 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,32 1,08 Đạt 

MC2’ 

TH2 THCB 1,30 1,20 Đạt 

TH3 THCB 1,31 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,23 1,08 Đạt 

MC3’ 

TH2 THCB 1,27 1,20 Đạt 

TH3 THCB 1,27 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,11 1,08 Đạt 

MC4 

TH2 THCB 1,26 1,20 Đạt 

TH3 THCB 1,25 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,11 1,08 Đạt 

MC5 

(mái đất) 

TH2 THCB 1,17 1,15 Đạt 

TH3 THCB 1,15 1,15 Đạt 

TH5 THĐB 1,05 1,04 Đạt 

MC6 

(mái đất) 

TH1 THTC 1,44 1,09 Đạt 

TH3 THCB 1,18 1,15 Đạt 

TH4 THĐB 1,38 1,04 Đạt 

MC6 

(mái đá) 

TH3 THCB 1,27 1,15 Đạt 

TH4 THĐB 1,36 1,04 Đạt 

HL1 

(mái đá) 

TH3 THCB 1,80 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,91 1,08 Đạt 

HL2 

(mái đất) 

TH3 THCB 1,22 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,17 1,08 Đạt 

HL2 

(mái đá) 

TH3 THCB 2,21 1,20 Đạt 

TH5 THĐB 1,84 1,08 Đạt 

  

edQ
IA1

IA2

IB (khe nut)

IB (khe nut)

IIA (khe nut)

1.47

edQ
IA1

IA2

IB (khe nut)

IIA (khe nut)

1.25
(a) (b)
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Hình 7. Kết quả kiểm toán ổn định tại mặt cắt TL1: (a) TH2: THCB; (b) TH3: THCB; (c) TH5: THĐB. 

Theo các kết quả kiểm toán cho thấy, hệ số ổn định trong các trường hợp thay đổi từ 
1,05 đến 2,21 đều lớn hơn hệ số ổn định cho phép từ 1,04 đến 1,20. Kết quả này cho thấy, 
việc sử dụng neo mềm kết hợp với lớp bê tông gia cố mái dốc đảm bảo mái dốc hạ lưu vai 
phải đập ổn định. Phía trên mái dốc hạ lưu được thiết kế tấm bê tông cốt thép có tác dụng 
bảo vệ mái và thoát nước cho mái đào hạ lưu. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cho phép rút ra một số kết luận sau: 
– Hiện tượng trượt lở đã xảy ra tại khu vực mái đào hạ lưu đập dâng thủy điện Trung 

Sơn, nguyên nhân là do có cấu tạo địa chất phức tạp, mặt đá bị phân phiến có hướng thuận 
lợi với chiều của khối trượt, trong phạm vi khối trượt tồn tại các đứt gãy, và thêm tác động 
của lượng mưa với cường độ lớn và thời gian kéo dài. 

– Khi sự cố xảy ra gây ảnh hưởng tới độ ổn định của mái dốc phần hạ lưu đập dâng đồng 
thời đe dọa đến độ ổn định của thân đập. 

– Phương pháp neo mềm kết hợp hệ thống neo giữ và bảo vệ mái bê tông cốt thép được 
đề xuất có thể gia cố toàn bộ khu vực mái dốc hạ lưu vai phải đập, việc thiết kế tuân theo các 
quy trình hiện hành. Các kết quả tính toán trên phần mềm Geoslope 2018 cho thấy, mái dốc 
ổn định khi sử dụng neo.  

– Việc để xảy ra sự cố dẫn đến chi phí xử lý lớn, gây thiệt hại tương đối cho chủ đầu tư 
từ khâu điều tra, khảo sát đánh giá, phân tích nguyên nhân và thiết kế, thi công xử lý để đảm 
bảo công trình được ổn định.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: B.T.S., N.T.N.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: P.D.C; Viết bản thảo bài báo: B.T.S., N.T.N.; Chỉnh sửa bài báo: B.T.S., 
N.T.N., P.D.C. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH MTV thủy điện Trung 
Sơn đã tạo điều kiện cung cấp các số liệu cần thiết để hoàn thành bài báo này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Assessment the instabilty of excavated roof downstream of Trung 

Son hydroelectric dam and proposed solutions 
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Abstract: Trung Son hydropower project was built on the Ma river, which plays an 
important role in providing energy for Thanh Hoa province. During the operation this 
power, there was a landslide of the excavated roof downstream of the right shoulder of the 
dam, threatening the overall stability of the damp. This paper presents the results of analysis 
of the instability of the excavated roof downstream of the right shoulder of the Trung Son 
hydropower project. The investigation results show that, in the area of excavated roof 
downstream, a large–scale landslide appeared, over time the sliding developed, threatening 
to the dam. According to the assessment, the main cause of instability is because the roof is 
made of schist, the schist surface is in the same direction as that of the excavated roof, the 
dam foundation has faults, under the effect of rainfall, the durability of soil and rock is 
reduced, causing instability of the slope. In order to treatment, the proposed soft anchor 
drilling solution, the anchor length is designed into zone IIA, exceeding the specified slip 
arc range. Calculation results on Geoslope software in cases of processing at different 
sections give long–term stable for excavated roof downstream. 

Keywords: Excavated roof dowstream; Instability; Schist; Rain; Landslide. 



 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 12-22; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).12-22   http://tapchikttv.vn/ 

Rerearch paper 

Evaluation of soil erosion risk in Da Nang City using remote 

sensing and GIS technology 

Tran Thi An1, Truong Phuoc Minh2, Le Ngoc Hanh2, Nguyen Thi Dieu2, Hoang Thi 
Dieu Huong2, Tran Thi Tuyen3* 

1 Faculty of Management Science, Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam; 
tranthian.gis@gmail.com/antt@tdmu.edu.vn 
2 Faculty of Geography, University of Science and Education, The University of Da Nang, 
Vietnam. tpminh@ued.udn.vn; lnhanh@ued.udn.vn; ntdieu@ued.udn.vn; 
htdhuong@ued.udn.vn.  
3 Faculty of Management of Natural Resources and Environment, School of Agriculture 
and Natural Resources, Vinh University; tuyentt@vinhuni.edu.vn 

*Corresponding author: tuyentt@vinhuni.edu.vn; Tel.: +84–915.346.082 

Received: 5 February 2022; Accepted: 11 March 2022; Published: 25 April 2022 

Abstract: Soil erosion is a naturally occurring process in mountainous areas that affects all 
landforms. Located in Central of Vietnam, in the tropical monsoon climate Da Nang City is 
characterized by more than 70 percentage of area with hilly and mountainous topography. This 
study is objective apply the Universal Soil Loss Equation (ULSE) model developed by 
Wischmeier and Smith (1978) integrating with remote sensing data and Geographical 
Information System (GIS) tool to evaluate soil erosion risk in Da Nang City, Vietnam. Rainfall 
erosivity (R), slope length–steepness (LS), soil erodibility (K), cover management (C), and 
conversation practice (P) were used to generate soil erosion map of Da Nang City. In this 
research, Open–Source Geographical Resources Analysis Support System (GRASS) GIS and 
QGIS tools were used for developing potential soil erosion map for study area. This study has 
revealed that the erosion in the Da Nang City has been changed compared to the potential 
erosion map. The high erosion levels (above 50 tons/ha /year) and the low erosion level (less 
than 5 tons/ha/year) have decreased; erosion at medium levels increased significantly. Thus, 
after adding the vegetation cover, the amount of soil loss changes to the direction of decreasing. 
Especially, in Hoa Vang District, the area of potential erosion at highest level is 37752.02 
hectares; accounting for 52.3% and but in the average level is 37335.8 hectares, 51.7% 
respectively. This indicates the positive effects of vegetation cover on reducing soil erosion. 

Keywords: Soil erosion; Da Nang City; USLE; Remote sensing, GIS. 
 

1. Introduction 

Soil erosion processes is influenced by a whole complex of factors, the emergence and 
development of modern exogenous processes is influenced by topographic, tectonics, 
structural lithological conditions, climate, soil and vegetation cover and human activities [1]. 
There have been many approaches and different methods in research of soil erosion [2–6]. It 
can be capable of analyzing space in a short time, calculations and construction soil erosion 
map of the basin, the territory with ease and accuracy. Within the scope of this study, the 
authors applied the model USLE (universal soil loss equation) [1], integrated with Open GIS 
(GRASS and QGIS) to study erosion in Da Nang City. The USLE equation is a multiplicative 
function of five factor controlling erosion process, has the form: 

A = R * K * LS * C * P                   (1) 
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where A is an annual soil loss rate (ton/ha/yr); R is the rainfall factor (MJ.mm/ha.yr); K 
is the soil erodibility factor (ton.ha.h/ MJ.ha.mm); LS is slope steepness and slope length 
factor (dimensionless); C is the cover factor (dimensionless); P is the conservation practices 
(dimensionless). 

The Universal Soil Loss Equation (USLE) predicts the long–term average annual rate of 
erosion (ton/ha/year) on a certain area based on rainfall pattern, soil type, topography, land 
cover and conservation practices. Universal Soil Loss Equation (USLE) is considered as the 
best model and is being used worldwide for the estimation of surface erosion [7–10]. This 
study aimed to assess the soil erosion susceptibility for Da Nang City, Vietnam using the 
USLE equation integrating with the open–source GIS applications.  

Da Nang is a coastal city in the Central Vietnam, which is considered as a sensitive area 
to climate change such as typhoon, flood. In this developed city, hilly terrain occupies an 
area of mostly 75%, the average annual rainfall is considerable (around 2000 mm), therefore 
the risk of erosion as well as natural disaster is very high. Due to the geographical location, 
the topographic and geomorphological characteristics of study area along with the impact of 
global climate change, the situation of natural disasters in Da Nang City is very complicated 
and increased in quantity and severity. This study tends to identify the erosion risk in Da 
Nang City using the Geographic Information System (GIS) based and remote sensing 
approach. Recently, the production and exploitation of territory in western mountains have a 
negative impact on the slop land. Mapping the erosion situation, potential erosion of Da Nang 
City is very important in urban planning and natural resources utilities for the objective of 
sustainable development of the city.  

2. Materials and Methods  

2.1. Study area  

Da Nang is bordered with Thua Thien–Hue Province in the north, Quang Nam Province 
in the south and the west, and the East Sea in the east (Figure 1). Da Nang covers an area of 
1,285 km2, comprising 980 km2 of mainland and 305 km2 of Hoang Sa Islands [9]. The 
mainland latitude and longitude are from 15o55’N to 16o14’ N and 107o18’E to 108o20’E 
with elevation range from 0 m to 1655 m above mean sea level. In addition, the Hoang Sa 
islands (also namely as Paracel Islands) is located at 15o45’N to 17o15’N and 111o to 113oE. 
This study was conducted in the mainland with an area of 980 km2, not considering the area 
in the Hoang Sa Island. The climate is characterized by two seasons in a year: a rainy season 
from August to December and a dry season from January to July, with rainfall mainly 
concentrated from September to December. On an average, this area is directly or indirectly 
affected by 1–2 typhoons and 1–2 serious flooding spells each year [10]. Average humidity 
is 83.4%, average temperature is about 26oC, the highest is 28–30oC in June, July, and 
August; the lowest temperature is 18–23oC in December, January and February. Average 
precipitation is 2505 mm per year that concentrates during October and November 
(https://danang.gov.vn). The topography of this area has great variation from flat to 
mountainous regions with elevation ranging from 0 to 1664 m above mean sea level. The 
location and topographic overview of Da Nang City is shown in Figure 1. 

2.2.Materials 

The average rainfall data for many years of some meteorological stations in the region from 
Thua Thien Hue to Quang Nam, including the stations: A Luoi, Hue, Nam Dong, Da Nang, 
Tam Ky, Tra My. The data was collected from the rainfall data from 172 weather stations in 
Vietnam extracting from the Report of natural disasters and hold–house welfare, version 1.0 
published by The World Bank in 2010 [11]. Soil map of Da Nang in 2007 provided by 
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Department of Natural Resources and Environment (DONRE), Da Nang City Government. 
The Digital Elevation Model (DEM) data that was very important input data for calculation 
of the LS factor was taken from Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) digital elevation 
model (DEM) (https://srtm.csi.cgiar.org). SRTM version 4 in resolution of 30m is a global 
free DEM data that was used widely in many applications related to disaster management 
and environmental studies. 

 

Figure 1. Location of Study Area. 

Satellite images: Landsat 8 OLI of Middle Central was freely downloaded from 
http://earthexplorer.usgs.gov. Landsat 8 is the most recently launched Landsat satellite and 
carries the Operational Land Imager (OLI) and the Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
instruments. These two sensors provide seasonal coverage of the global landmass at a spatial 
resolution of 30 meters. The Landsat imagery is high–quality moderate spatial resolution 
remote sensing data providing information that meets the broad and diverse needs of 
agribusiness, global change researchers, environment, disaster management and other 
applications [12]. Rainfall map was interpolated from precipitation data that were collected 
in some weather stations in Da Nang City. A 30 m digital elevation model (DEM) was used 
to extract slope length–steepness (LS) parameter. Soil erodibility (K) was calculated from 
soil map of study area based on analysis of previous studies. Cover parameter was calculate 
using Normalized Different Vegetation Index (NDVI) extracting from Landsat satellite data. 

2.3. Methodology 

Modeling soil erosion process based on USLE equation [13] integrated with the Open–
Source GIS technique (using GRASS GIS and QGIS software) is the primary method of this 
research. QGIS software was used to prepare, standardize the input data; GRASS GIS 
software also performed the main tasks of the study: calculation, establishment, 
transformation, integration of map coefficients in the model; Statistics of potential erosion. 

In addition, in this study the authors have proposed a new approach in the calculation of 
the coefficient C in the USLE model using the normalized difference vegetation index 
(NDVI) derived from Landsat 8 satellite images. Through these Landsat 8 images the 
calculation of the coefficient C in the USLE model becomes easier. The soil erosion modeling 
workflow can be expressed by Figure 2. 
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Figure 2. The soil erosion modeling workflow.  

2.3.1. Determination of soil erosion factors 

a) Slope length–steepness (LS)  

The Slope length–steepness (LS) factor represents a ratio of soil loss under given 
conditions to that at a site with the “standard” slope steepness of 9% and slope length of 22.13 
m [13]. In order to establish the LS factor, the author used the input DEM model of Da Nang. 
DEM model was extracted from 30m SRTM that was freely accessible (Figure 3). From this 
DEM data, we have calculated the slope and flow accumulation which are two main 
parameters in generation of LS factor. Both slope and flow accumulation parameters were 
generated using the terrain analysis tool in GRASS GIS software. 

 

Figure 3. SRTM DEM data of Da Nang City. 

DEM model is the basic input to calculate the erosion caused by LS factor. The terrain 
factor LS is determined by the formula as follows [13]: 

LS = (t+1)�
�

��
�
�

�
��� b∗�.�����

��
�
�

                     (2) 

where LS is the slope length–steepness factor; A represents for the flow accumulation 
of given study area and sin b is the slope of a given terrain in degree. LS coefficients 
calculated by formula (2) using the Map Calculator module in GRASS GIS is expressed 
below: 

r.mapcalc “Lsfactor” = 1.5*exp(flowacc*30/22.1,0.5)*exp(sin(slope)*0.01745/0.09,1.3) 
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Results LS factor map of study area is shown in Figure 4. 

 

Figure 4. LS factor of Da Nang City. 

b) Rainfall erodibility (R) 

Rainfall data along with geographical coordinates of five meteorological stations nearby 
Da Nang City, including: A Luoi, Hue, Nam Dong, Da Nang, Tam Ky and Tra My [11] were 
used as the input data to interpolate rainfall distribution map for the entire area. The Inverse 
Distance Weighting (IDW) interpolation algorithm in GRASS GIS has been applied to 
generate the rainfall map for Da Nang area. This rainfall distribution map was used to 
calculate the erosion caused by R factor. In this case study, we applied the formula developed 
by Nguyen Trong Ha for the work system of erosion caused by rainfall for Da Nang [14]: 

R = 0,548257 * P – 59.9               (3) 

where R is the coefficient of erosion by average annual rainfall (J/m2); P is an average 
annual rainfall (mm/year). 

The process of calculating the coefficient R is also done through Map Calculator module 
in GRASS GIS, as follows: 

r.mapcalc “Rfactor” = 0.548257 * Rainfall – 59.9 

c) Soil erodibility (K) 

Based on soil properties from soil maps of Da Nang City, the K factor has identified for 
soil classes in Da Nang as shown in Table 1. The class of “others” here are mainly ground 
water, rivers, and lakes, so K coefficient is considered as the smallest one (0.01) [15]. The 
result of K factor updated to soil map of Da Nang Using Edit Attribute Table tool in Quantum 
GIS software. This K map was imported to GRASS software and converted to raster format 
with the same resolution as 30m as other data layers. The K factor map for Da Nang is shown 
in Figure 5. 

Table 1. Coefficient of soil erodibility (K) applied for Da Nang City. 

Symbol Name K factor Resources 

Fa Gold Soil 0.23 Nguyen Trong Ha (1996) [14] 

Fs Ferralsols 0.32 Nguyen Trong Ha (1996) [14] 

Smi soils alkaline 0.04 Nguyen Tu Siem and Thai Phien (1999) [16] 

Cc Sandy soil 0.19 Nguyen Tu Siem and Thai Phien (1999) [16] 

Py Fluvisol 0.44 Nguyen Trong Ha (1996) [14] 
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Symbol Name K factor Resources 

Dt Humic–Feralic Fluvisols 0.61 Nguyen Trong Ha (1996) [14] 

Pg clay silt 0.52 Nguyen Trong Ha (1996) [14] 

Nv golden brown soil 0.21 Nguyen Tu Siem and Thai Phien (1999) [16] 

Pb Fluvisol 0.46 Nguyen Tu Siem and Thai Phien (1999) [16] 

Others Other’s soil 0.01 Le Van Bien (2014) [15] 

 

Figure 5. Soil erodibility (K factor) of Da Nang City.  

d) Land cover (C) 

The vegetation index called NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) was 
calculated to determine the coefficient C that can refer land cover. NDVI is a common and 
widely used remote sensing index representing the resistance of an area to the hazards [17]. 
In this study, NDVI data derived from Landsat 8 OLI images of Da Nang area. Normally, 
NDVI index is calculated using the formular [18]: 

NDVI = (NIR – Red)/ (NIR + Red)    (4) 

For Landsat 8, the near–infrared (NIR) band corresponds to band 5, and the red band 
(Red) corresponds to band 4. Tool to calculate the NDVI is Map Calculator on GRASS 
software, the input data is the digital number values from band 4 and band 5 of Landsat 8 
images. In this study, the generation of NDVI is based on Landsat 8 data from 2016 to 2021 
on the Google Earth Engine environment (https://earthengine.google.com). GEE is a 
powerful application that can support for online generation of any index from time–series of 
satellite imageries. 

There are many works have studied the dependence of the coefficient C in NDVI and 
estimated coefficient C based on vegetation indices. In this study, the authors used the 
formula (5) developed by De Jong [19] to calculate the coefficient of erosion by C factor. 
This calculation is also based on the Map Calculator tool in the GRASS GIS, the input data 
is NDVI maps. Results coefficient map of vegetation erosion shown in Figure 6. 

C factor = 0,431 – 0,805×NDVI       (5) 
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e) Calculation of P factor  

There is no conservation practice against to the soil erosion in Da Nang City, P in this 
study is considered as a constant with a value of 1, meaning that the process of calculating 
erosion will not be affected by the elements of P. 

 

Figure 6. C factor calculated from NDVI of Da Nang City. 

3. Results and Discussions 

3.1. The potential erosion (without landcover) of Da Nang City  

Potential erosion is the process of erosion has not considered the impact of the human's 
implementation factors and cultural practices. Therefore, the potential erosion map was 
established by integrating the map coefficient R, K, LS. Calculation process using the Map 
Calculator tool as follows: 

r.mapcalc"Potential_Erosion"=Rfactor*Kfactor*LSfactor 

Based on the Vietnam standards TCVN 5299–1995 for classify the levels of potential 
erosion, the authors conducted classification for potential erosion map of Da Nang as shown 
in Table 2 and Figure 7. Basically, the whole city has two main levels of erosion including 
the lowest Level I (30.49% of the area) and the highest level VIII (45.2%). The erosion levels 
from grade II to grade VII occupy only 24.31% of study area. Erosion levels I focuses mainly 
on the east, southeast (except the Son Tra Peninsula) Hai Chau, Thanh Khe and Ngu Hanh 
Son, Cam Le, which are urban districts and the coastal plains with high density urbanization, 
low slope, and rainfall (Figure 7). Erosion levels VIII concentrates mainly in the west and 
north as Hoa Vang, Son Tra, Lien Chieu, where are the suburban districts and hilly areas with 
steep slopes, high precipitation, and low level of urbanization.  
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Figure 7. The potential erosion map of Da Nang City. 

Table 2. Statistics of potential erosion map of Da Nang City. 

Level 
potential erosion 

(tons/ha/ year) 
Area (ha) 

Percentage (%) 

 

I 0 <50 29064.7 30.49 

II 50–100 2818.1 2.96 

II 100–200 2784.5 2.92 

IV 200–400 2834.2 2.97 

V 400–800 3259 3.42 

VI 800–1600 4281.4 4.49 

VII 1600–3200 7229.4 7.58 

VIII > 3200 43051.5 45.2 

Total  95322.930 100 

3.2. Erosion actual risk (with landcover) of Da Nang City 

In this study, the erosion risk map is considered as the current state of erosion considering 
the effects of vegetation and cultivation methods. Therefore, the coefficient C and P are 
included in the equation of erosion model. The formula for calculation is as follows: 

r.mapcalc "Erosion" = Rfactor * LSfactor * Kfactor* Cfactor 

Based on the Vietnam standard TCVN 5291–1995 for erosion risk, the classifications 
for the current erosion models of Da Nang City are shown in Table 3 and Figure 8. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 12-22; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).12-22 20 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

 

Figure 8. Erosion risk map of Da Nang City. 

Table 3. Statistics of erosion risk map of Da Nang City. 

Level Erosion (tons/ha /year) Area (ha) Percentage (%) 

I    

Ia 0–0.5 22021.6 23.1 

Ib 0.5–1 894.4 0.9 

Ic 1–5 3991.1 4.2 

Id 5–10 2979.6 3.2 

II 10–50 9371.9 9.8 

III 50–200 13751.6 14.4 

IV > 200 42312.6 44.4 

Total  95322.930 100 

From the map and statistical table of erosion risk, it is observed that the erosion in the 
City has been changed compared to the potential erosion map. The high erosion levels (above 
50 tons/ha /year) and the low erosion level (less than 5 tons/ha/year) have decreased; erosion 
at medium levels increased significantly. Thus, after adding the vegetation cover, the amount 
of soil loss changes to the direction of decreasing. In the whole City, the areas of potential 
erosion at highest level (grade VIII) were reduced compared to the highest level of the erosion 
risk map (level IV), from 43051.5 hectares, covered 45.2% of City area to 42312.6 hectares, 
corresponding to 44.4% of the area. In some places, statistic from ratio and area of potential 
erosion was significantly high, but in the erosion risk map, they were observed as not so high 
levels (under the effect of vegetation cover).  

The evaluation results and classification in this study are classified into 8 levels of 
erosion (base on Vietnam standard TCVN 5291–1995 for erosion risk) which is suitable for 
the territory of Da Nang City and has good application for administrative units at district and 
commune level. However, according to the recently updated Vietnam Standard (TCVN 
5299:2009), actual erosion is classified into 5 levels, including level I (less than 1 
ton/ha/year), level II (1–5 tons/ha)/year), level III (5–0), level IV (10–50) and level V (> 50). 
This new classification is calculated for the study area, shown in Table 4. 
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Table 4. Statistics of erosion risk map of Da Nang City (based on TCVN 5299: 2009). 

Level 
Erosion 

(tons/ha /year) 
Area (ha) Percentage (%) 

Erosion 

Assessment 

I 0 – 1 22916 24 No erosion 

II 1 – 5 3991.1 4.2 Weak erosion 

III 5 – 10 2979.6 3.2 Medium Erosion 

IV 10 – 50 9371.9 9.8 Strong Erosion 

V > 50 56064.2 58.8 
Very strong 

erosion 

Total   95322.93 100  

Accordingly, in the study area, Hoa Vang district, the area of potential erosion and actual 
erosion is widest, about 37335.8 hectares, occupying the proportion 51.7% Da Nang City. 
This indicates the need to establish vegetation cover on reducing soil erosion. 

4. Conclusions 

Integrating remote sensing and open–source GIS applications (GRASS GIS and QGIS) 
is a new approach in soil erosion research in Vietnam. This study has investigated new 
method in modeling soil erosion using USLE equation integrating the meteorological data 
(rainfall), geomorphological condition (steep–length slope), soil properties and the use of 
Landsat 8 satellite image to interpolate C factor. Using model USLE and GIS technology, 
this research has built potential erosion and erosion risk maps for Da Nang area, which was 
analyzed clearly in term of spatial distribution. 

This study is limited in validation of the results with field data since field measurement 
for soil erosion requires well–equipped technology and labor–intensive support that are still 
restriction in developing countries. In further study, we will develop a robust soil erosion 
model for Da Nang City by combining USLE equation with the spectral indices extracted 
from remote sensing data integrating with field measurement. This approach is expected to 
support more precise estimation of soil erosion and comprehensive evaluation of the effects 
of soil erosion on agriculture as well as other economic activities in Da Nang area. In 
addition, the assessment of the impact of precipitation changes under the climate change 
scenario on soil erosion will be considered and further developed in the study territory. 
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Tóm tắt: Trong thời đại công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử, khu vực kinh tế tập thể, 
hợp tác xã cũng như các thành phần kinh tế khác cần chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả khoa 
học công nghệ, thích ứng, bắt kịp xu hướng trong nước và thế giới. Phương pháp nghiên 
cứu là phương pháp thu thập thông tin, điều tra, thống kê và xử lý thông tin, chuyên gia. 
81,2% HTX thương mại, dịch vụ, 57% HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 45% HTX 
xây dựng, 96% quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng HTX, 82,2% HTX giao thông vận tải, 
100% HTX y tế, 100% HTX thanh niên, 21% HTX môi trường, 30% HTX lĩnh vực khác 
đã chuyển đổi. Đánh giá các tác động tích cực là 92,8% HTX có lợi ích trong kết nối và chia 
sẻ thông tin; 87,9% HTX có hiệu quả trong tăng năng suất và doanh thu; 71,4% HTX tối ưu 
hóa hiệu quả sản xuất; 80,1% HTX dịch vụ khách hàng tốt; ngoài ra, một số tác động tiêu 
cực. Các giải pháp đề xuất là tuyên truyền, tập huấn; các loại hình HTX phải chủ động xây 
dựng các định hướng, kế hoạch ngắn, trung và dài hạn; đẩy mạnh liên kết; nâng cao năng 
lực nội lực; đồng thời, các cấp, các ngành chức năng cần có chính sách cụ thể, quy định đến 
các loại hình HTX, đối tượng HTX trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
thông tin, thương mại điện tử. 

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Thương mại điện tử; Kinh tế tập thể; Hợp tác xã. 
 

1. Mở đầu 

Công nghệ số hay còn gọi là chuyển đổi số là một quá trình thay đổi từ phương thức thủ 
công truyền thống sang áp dụng công nghệ với các trụ cột là dữ liệu lớn, internet kết nối vạn 
vật, điện toán đám mây. Khái niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là công 
nghiệp 4.0 được giới thiệu lần đầu tiên bởi một nhóm nhà khoa học người Đức đang phát 
triển một chiến lược kỹ thuật cao cho chính phủ Đức năm 2011 [1]. Klaus Schwab, chủ tịch 
điều hành diễn đàn kinh tế thế giới, đã giới thiệu khái niệm này năm 2015 tại báo Foreign 
Affairs. Cuộc họp thường niên diễn đàn kinh tế thế giới, ở Davos-Klosters, Thụy Sỹ năm 
2016 lấy chủ đề “Làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Năm 2016, diễn đàn 
kinh tế thế giới tuyên bố mở trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở San Francisco; 
đồng thời chwab xuất bản sách về cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nhấn mạnh những tiến 
bộ trong truyền thông và kết nối; đồng thời khẳng định kỷ nguyên này được đánh dấu bởi 
những đột phá trong những kỹ thuật nổi bật trong những lĩnh vực robotics, trí tuệ nhân 
tạo, công nghệ nano, máy tính lượng tử, công nghệ sinh học, Internet vạn vật, điện toán phân 
tán, công nghệ không dây thế hệ thứ năm, in 3D, và phương tiện vận tải không người lái [2].  

Công nghiệp 4.0 cung cấp một cách tiếp cận liên kết và toàn diện hơn cho sản xuất; kết 
nối vật lý với kỹ thuật số và cho phép cộng tác và truy cập tốt hơn giữa các bộ phận, đối tác, 
nhà cung cấp, sản phẩm và con người. Công nghiệp 4.0 trao quyền cho các chủ cơ sở sản 
xuất (hợp tác xã, doanh nghiệp,…) kiểm soát và hiểu rõ hơn mọi khía cạnh hoạt động sản 
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xuất kinh doanh; tận dụng dữ liệu cập nhật, nhanh chóng để tăng năng suất, cải thiện quy 
trình và thúc đẩy tăng trưởng [3]. Công nghiệp 4.0 cho phép các hợp tác xã (HTX), doanh 
nghiệp định hướng trong sản xuất thông minh, sản phẩm thông minh và tạo các chuỗi cung 
ứng, chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp và phi nông nghiệp thông minh, làm 
cho các hệ thống sản xuất và dịch vụ trở nên linh hoạt và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 
hàng. Trong tương lai, công nghiệp 4.0 dự kiến sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa và do đó 
các HTX, doanh nghiệp cần sẵn sàng để chuẩn bị cho một sự chuyển đổi liên tục thể cập nhật 
các xu hướng hiện đại sắp tới [4]. Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-
comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như internet và 
các mạng máy tính. Hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam xuất hiện vào những năm 
đầu của thập niên 2010. Chính phủ sau khi nghiên cứu trong một thời gian dài đã ban hành 
Nghị định về thương mại điện tử. Các hoạt động thương mại điện tử đã chính thức được pháp 
luật công nhận vào năm 2013. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển 
tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị internet, quá trình giao dịch trực 
tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho và các hệ thống tự 
động thu thập dữ liệu [5]. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng World Wide 
Web là một điểm ít nhất phải có trong chu trình giao dịch, mặc dù nó có thể bao gồm một 
phạm vi lớn hơn về mặt công nghệ như email, các thiết bị di động như là điện thoại [6]. 
Thương mại điện tử thông thường được xem ở các khía cạnh của kinh doanh điện tử (e-
business). Nó cũng bao gồm việc trao đổi dữ liệu tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn tài 
chính và các khía cạnh thanh toán của việc giao dịch kinh doanh.  

Ngày 3/6/2020, quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt 
“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” mở ra 
nhiều cơ hội, đồng thời cũng có nhiều thách thức đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế 
khác nhau [7]. Trong 35 năm đổi mới, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, kinh 
tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cùng chuyển động trên quỹ đạo của nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức về kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng được nâng cao, cùng với kinh tế nhà nước là 
nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Sự chuyển biến tích cực này được thể hiện ở các cấp các 
ngành và toàn xã hội, đạt được sự đồng thuận về vai trò ý nghĩa, vị trí của HTX trong đóng 
góp, xây dựng vì sự thịnh vượng và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta 
[8]. Trong những năm gần đây, tác động của công nghiệp 4.0 đến các ngành nghề, lĩnh vực, 
tạo sực chuyển biến lớn trong phát triển kinh tế, xã hội. Trên thực tế, cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 tạo nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam với những thay đổi đột phá từ những 
tiêu chuẩn dịch vụ đa dạng, hiệu quả và nhanh chóng dựa trên nền tảng công nghệ số [9]. 
Nghiên cứu này tập trung đánh giá những tác động (tích cực và tiêu cực) của cách mạng công 
nghiệp 4.0 đối với thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, HTX.  

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các loại hình HTX chịu tác động của công nghiệp 4.0 đến 
thương mại điện tử. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Khi nghiên cứu về tác động của công nghiệp 4.0 đến thương mại điện tử trong khu vực 
HTX, phương pháp thu thập thông tin nhằm tổng hợp cơ sở dữ liệu về tình hình phát triển 
kinh tế tập thể, HTX; tổng hợp tác động của công nghiệp 4.0 đối với các loại hình HTX. Để 
đánh giá được những tác động tích cực và tiêu cực như thế nào, phương pháp điều tra đánh 
giá về tác động của công nghiệp 4.0 đến thương mại điện tử trong khu vực hợp tác xã đã 
được triển khai. Nghiên cứu đã tiến hành điều tra, đánh giá đối với 2521 HTX (các loại hình 
HTX thuộc 3 miển Bắc, Trung, Nam). 
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Phương pháp thống kê và xử lý thông tin: Toàn bộ các số liệu được thực hiện trên các 
bảng biểu và đồ thị. Số liệu được quản lý và phân tích với phần mềm Microsoft Excel và 
phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word. Để đề xuất các giải pháp, phương pháp chuyên 
gia đã được thực hiện. Phương pháp này nhằm tổng hợp, phân tích từ ý kiến chuyên gia về 
phát triển những ưu điểm của công nghiệp 4.0, thương mại điện tử đối với khu vực kinh tế 
tập thể, HTX. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  

Theo số liệu điều tra, thống kê, về hợp tác xã, năm 2021, tổng số HTX là 26.823 HTX; 
trong đó, 17.507 HTX nông nghiệp, chiếm 65,27% (9.241 HTX trồng trọt, 1.248 HTX chăn 
nuôi, 114 HTX đánh bắt thủy sản, 842 HTX nuôi trồng thủy sản, 195 HTX lâm nghiệp, 48 
HTX diêm nghiệp, 99 HTX dược liệu, 5.720 HTX khác); 9.316 HTX phi nông nghiệp, chiếm 
34,73% (2.446 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 1.632 HTX giao thông vận tải, 2.139 
HTX thương mại dịch vụ, 850 HTX xây dựng, 1.188 Quỹ tín dụng nhân dân (hoạt động ở 
56/63 tỉnh, thành phố), 523 HTX môi trường, 538 HTX khác). Vùng Tây Bắc có 2.573 HTX; 
vùng Đông Bắc có 4.495 HTX, vùng Đồng bằng sông Hồng có 7.094 HTX, vùng Bắc Trung 
Bộ có 4.177 HTX, vùng Duyên hải miền Trung có 1.713 HTX, vùng Tây Nguyên có 1.563 
HTX, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện cả nước có 106 liên hiệp 
HTX, trong đó có 90 LHHTX nông nghiệp, chiếm 84,9% và 16 LHHTX phi nông nghiệp, 
chiếm 15,1% (4 liên hiệp HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 4 LHHTX giao thông vận 
tải, 5 liên hiệp HTX thương mại dịch vụ, 2 LHHTX xây dựng, 1 LHHTX khác).  

3.2. Xu hướng và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX 

Các loại hình HTX lĩnh vực phi nông nghiệp có nhiều bước tiến nổi bật, trong đó lĩnh 
vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh, tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập 
trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại. Số lượng HTX, Liên 
hiệp HTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an 
toàn, linh hoạt với điều kiện dịch Covid-19, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng 
góp vào tăng trưởng kinh tế; liên kết sản xuất giữa các HTX với nhau, với tổ hợp tác và với 
doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển. Đến nay, cả nước có 1.700 HTX ứng dụng 
công nghệ cao trong sản xuất, 3.219 HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, cả nước có hơn 500 
HTX, liên hiệp HTX có quy hơn 300 thành viên, tổng nguồn vốn từ 5 tỷ đồng trở lên. Theo 
số liệu thống kê của Liên minh HTX Việt Nam, số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 59% tổng 
số HTX, khu vực kinh tế tập thể HTX đã có nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn, cung ứng từ 18 
- 62% lương thực thực phẩm và mặt hàng tiêu dùng khác, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế 
lạm phát, tạo hơn 40.000 việc làm mới hàng năm, tăng thu nhập cho người lao động. Trong 
xu hướng của công nghệ 4.0, các HTX có nhu cầu, thích ứng trong điều kiện mới, đẩy nhanh 
ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong sản xuất, tăng vai trò của thương 
mại điện tử trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. 

3.3. Công nghệ số và thương mại điện tử trong các loại hình hợp tác xã 

Đối với lĩnh vực công nghệ số, cả nước hiện có 02 HTX triển khai trong lĩnh cực công 
nghệ số, công nghệ thông tin, tập trung chuyên sâu, đưa ra các nghiên cứu, giải pháp, ứng 
dụng phần mềm… để thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX, đó là: (1) 
HTX nông nghiệp số (thành phố Hà Nội) xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển công 
nghệ, xây dựng phần mềm quản lý chất lượng an toàn thực phẩm cho các HTX; xây dựng 
mô hình truy xuất nguồn gốc; (2) HTX công nghệ thông tin Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) giới 
thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản của các thành viên HTX trên sàn kinhtehoptac.com; đề 
xuất hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số; xu hướng công nghệ; ứng dụng công nghệ và mô hình 
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HTX triển khai chuyển đổi số; đưa ra giải pháp chuyển đổi số cho HTX ở các lĩnh vực như 
tăng doanh số bán hàng; quản lý hoạt động kinh doanh; quản lý tiền mặt; đơn giản hóa quản 
lý tài chính - kế toán; quản lý nhân sự và mở rộng thị trường.  

Bảng 1. Tỷ lệ chuyển đổi số trong các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

STT Loại hình hợp tác xã, liên hiệp HTX Tỷ lệ chuyển đổi số (%) 

1 HTX thương mại, dịch vụ 81,2 

2 HTX nông nghiệp 44,5 

3 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 57 

4 HTX xây dựng 45 

5 Ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân 96 

6 HTX giao thông vận tải 82,2 

7 HTX y tế 100 

8 HTX thanh niên 100 

9 HTX môi trường  21 

10 HTX loại hình khác (chợ, việc làm, điện,… 30% 

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 81,2% các HTX cập nhật xu hướng, đón đầu chuyển 
đổi số để tăng tính cạnh tranh, gắn kết đầu vào, đầu ra, trong nước và quốc tế. Hiện tại, có 
khoảng 213.850 HTX, Liên hiệp HTX (chiếm 65%) đã sử dụng phần mềm thanh toán QR code 
tại các hệ thống siêu thị, đại siêu thị, điểm bán lẻ …, mã vạch và truy xuất nguồn gốc, sử dụng 
hình thức zalo, website, facebook để kết nối, tạo nhóm, liên kết, bán sản phẩm, chia sẻ khách 
hàng; nâng cao hiệu quả tiêu thụ. Có 02 nhóm zalo của Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam 
(VCCU): (1) Nhóm VCCU Việt Nam 2 gồm Liên hiệp HTX nội, ngoại vùng, các doanh 
nghiệp, HTX, lãnh đạo các địa phương, chuyên viên, công chức trong các lĩnh vực, ngành 
nghề cùng gắn kết xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX cũ, HTX chuyên ngành, HTX làng 
nghề, HTX chợ trên cả nước. (2) Nhóm zalo VCCU đặc biệt chất lượng cao là nơi quy tụ các 
nhà sản xuất hàng hóa theo chuỗi khép kín, Thật - Chất - Minh bạch, đạt các tiêu chí chất 
lượng như OCOP, hữu cơ, Vietgap, được dán Tem “Vân niêm phong” trong và ngoài nước. 
Một số HTX ứng dụng công nghệ cao trong cung ứng, tiêu thụ hàng hóa xuất nhập khẩu. Điển 
hình như Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op có mạng 
lưới chuỗi 110 siêu thị: Thành phố Hồ Chí Minh 36 siêu thị, miền Bắc 7 siêu thị, miền Đông 
Nam Bộ 9 siêu thị, miền Tây Nam Bộ 28 siêu thị, miền Trung 18 siêu thị, Tây Nguyên 7 siêu 
thị, đồng thời, xuất nhập khẩu và phân phối hàng hóa với các phần mềm hệ thống thông tin 
quản lý phân phối, bán hàng. (3) Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm HTX (vcamart.vn). 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, phương thức sản xuất truyền thống của các HTX nông 
nghiệp được phát huy, khai thác trên cơ sở đồng bộ mạng lưới, công nghệ thông tin ở 44,5% 
số HTX, 27,8% số lượng HTX dịch vụ nông nghiệp chuyển sang dịch vụ cung ứng trang thiết 
bị ứng dụng công nghệ số đem lại hiệu quả bước đầu. Hiện tại, có khoảng 1.295.000 HTX, 
liên hiệp HTX (chiếm 35%) ứng dụng công nghệ cao trong các khâu sản xuất trong trồng 
trọt: (1) Sản xuất: Nhà màng, nhà lưới; tưới tự động (nhỏ giọt, phun); sản xuất thủy canh; hệ 
thống cảm biến độ ẩm, nhiệt độ; hệ thống tưới nước tự động; bón phân tự động; thiết bị bay 
không người lái; chuồng trại khép kín, làm mát, máng ăn uống tự động, xử lý chất thải, phần 
mềm quản trị vườn trồng, dự báo thời tiết (tiết kiệm lưu lượng nước bơm tương đương tiết 
kiệm cả triệu đồng cho HTX khi biết trời sẽ mưa, không phải tưới nước cho đồng ruộng...; 
(2) Bảo quản và chế biến: Kho lạnh; sản phẩm hút chân không; dây chuyền chế biến...; (3) 
Tiêu thụ: QR code; truy xuất nguồn gốc, blockchain, quản trị website... Trong chăn nuôi, hệ 
thống máng ăn tự động, hệ thống quạt gió làm mát, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn sưởi, các 
thiết bị đeo cho gia súc được sử dụng để theo dõi tình trạng sức khỏe nhằm phát hiện sớm 
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nguy cơ dịch bệnh trong đàn gia súc; kiểm soát được dịch bệnh trước từ trong trứng nước, 
giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh, ngăn ngừa nguy cơ bùng phát ra đàn súc vật lớn; sử dụng 
silo chứa cám và đường truyền cung cấp thức ăn vào tận các máng trong chuồng nuôi. Tuy 
nhiên, lĩnh vực HTX nông nghiệp có số lượng nhiều nhất nhưng tỷ lệ ứng dụng chuyển đổi 
số lại thấp nhất. Khái niệm chuyển đổi số còn xa lạ đối với nhiều HTX nông nghiệp (đặc biệt 
các tỉnh vùng sâu, vùng xa chưa có HTX ứng dụng chuyển đổi số); 41,6% HTX chưa kết nối 
trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.  

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có khoảng 912.000 HTX, liên hiệp 
HTX (chiếm 57%) ứng dụng máy móc thiết bị trong gia công, chế tạo cơ khí, chế biến gỗ gia 
dụng, mỹ nghệ, mây tre đan, sản xuất sản phẩm gia dụng…. Thiết kế sáng tạo, mẫu mã đẹp 
nhưng 51,2% cũng chưa kết nối kinh doanh thương mại được các nhà sản xuất và người tiêu 
dùng trong và ngoài nước một cách ổn định, theo các hợp đồng dài hạn; hạn chế trong chuyển 
đổi số và ứng dụng thương mại điện tử.  

Đối với lĩnh vực xây dựng, có khoảng 47.700 HTX, liên hiệp HTX (chiếm 45%) đã ứng 
dụng máy tính, phần mềm trong thiết kế, thẩm định giám sát, khảo sát công trình xây dựng 
như HTX xây dựng và sản xuất An Phát, Khánh Hòa, HTX tuổi trẻ, Vĩnh Phúc, HTX xây 
dựng Quyết Thắng, Thanh Hóa... 25,7% HTX đã ứng dụng chuyển đổi số trong thiết kế sản 
phẩm, ứng dụng quản lý; 65,2% số HTX ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử trong 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. 

Đối với lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân hầu hết 
đã được trang bị cơ sở vật chất đáp ứng công nghệ số như ngân hàng HTX - COOP BANK, 
ngân hàng điện tử, sản phẩm thẻ, chuyển khoản, dịch vụ ủy thác trả lương qua tài khoản… 
Bên cạnh đó, khoảng 45.120 Quỹ  tín dụng nhân dân (chiếm 96%) cũng đã áp dụng công 
nghệ số vào vận hành bộ máy, tiêu biểu Quỹ tín dụng nhân dân Mộc Châu, Sơn La; Quỹ tín 
dụng nhân dân Hàm Hiệp, Bình Thuận. 

Đối với lĩnh vực giao thông vận tải, 82,2% HTX có sự kết nối, giám sát, điều hành thông 
qua hệ thống camera tại trung tâm điều hành; một số HTX đăng ký để tham gia thành viên của 
hãng Grab và Bee. Hiện tại, có khoảng 237.900 HTX, liên hiệp HTX (chiếm 78%) đã ứng dụng 
khoa học công nghệ trong tổ chức, điều hành hoạt động vận tải. 74,8% HTX lĩnh vực đường 
bộ được ứng dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tham gia cơ chế 1 cửa 
quốc gia với 65 thủ tục vận tải đường bộ quốc tế. 65,8% HTX lĩnh vực hàng hải được ứng dụng 
cơ chế một cửa quốc gia đối với 11 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải trên cổng thông tin 
một cửa quốc gia tại 25 cảng vụ hàng hải. HTX Rạch Gầm, tỉnh Tiền Giang; ứng dụng công 
nghệ số trong nhà máy đóng tàu Đồng Tâm thuộc HTX để mỗi năm đóng mới từ 8 - 12 tàu, 
sửa chữa từ 35 - 50 sà lan; đóng mới nhiều sà lan có tải trọng lên đến 3.400 tấn; nâng cấp, trang 
bị thêm các máy móc hiện đại cho các trạm xăng, dầu đạt tiêu chuẩn, chính xác, sạch đẹp. 

Đối với lĩnh vực y tế, hiện nay, có 02 HTX (chiếm 100%) đều ứng dụng thiết bị và 
phương pháp y tế tiên tiến ở mọi chuyên khoa trong điều trị và chữa bệnh cho bệnh nhân nội 
trú và ngoại trú (Bệnh viện đa khoa Hợp Lực - Thanh Hóa), thậm chí chuyên khoa răng hàm 
mặt (HTX y tế An Phước - Quảng Nam) mạnh nhất tỉnh về thiết bị và phương pháp điều trị. 

Đối với lĩnh vực thanh niên, có 01 HTX (chiếm 100%) với cửa hàng tích hợp cà phê 
sách - Youth Station ứng dụng QR code để cung cấp các dịch vụ như sách, giáo trình, văn 
phòng phẩm; cà phê wifi; điểm hội họp, sự kiện… 

Đối với lĩnh vực môi trường, có khoảng 56.910 HTX, liên hiệp HTX (chiếm 21%) ứng 
dụng công nghệ trong xử lý rác thải. Tiêu biểu có HTX môi trường Thành Công, thành phố 
Hà Nội, HTX môi trường Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh,… 

Đối với lĩnh vực khác (chợ, điện, việc làm,…), có khoảng 42.600 HTX, liên hiệp HTX  
(chiếm 30%) ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong sản xuất, kinh doanh. 

3.4. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thương mại điện tử trong khu vực kinh tế 

tập thể, hợp tác xã 
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Nghiên cứu tập trung đánh giá về những lợi ích do cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng 
đến thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, HTX. Thứ nhất, 92,8% số HTX được 
điều tra cho thấy lợi ích trong kết nối và chia sẻ thông tin. Trong khu vực kinh tế tập thể, việc 
ứng dụng các công nghệ số giúp mở ra một phương thức điều hành, lãnh đạo, quản lý, xây 
dựng quy trình làm việc không giấy tờ, tự động phân tích dữ liệu và chuyển hóa để tạo ra các 
giá trị mới, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng tính minh 
bạch của thông tin đăng tải và tra cứu mọi thông tin hiệu quả. Công nghiệp 4.0 đang giúp các 
HTX dễ dàng hợp tác và chia sẻ dữ liệu, kết nối các loại hình HTX, các vùng, miền, kết nối 
giữa các thành viên với nhau, giữa HTX với HTX, giữa HTX với thành viên, giữa HTX với 
khách hàng, nhà sản xuất, nhà cung cấp và các bên khác nhau trong chuỗi cung ứng hay chuỗi 
giá trị sản phẩm; giúp cải thiện năng suất và khả năng cạnh tranh, cho phép chuyển đổi sang 
ứng dụng kỹ thuật số; cung cấp, mở ra nhiều cơ hội để khu vực kinh tế tập thể, HTX hoạt 
động đạt hiệu quả và bền vững. Trong môi trường của công nghiệp 4.0, tất cả các bên liên 
kết với HTX trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị chia sẻ dữ liệu từ các trang web sản xuất, 
phương tiện, kho hàng và cơ sở dữ liệu trong thời gian thực (real time). Real time POS  (Point 
of Sale) và dữ liệu hàng tồn kho được cập nhật liên tục để người dùng hiểu tình hình sản xuất 
kinh doanh.  Đơn đặt hàng khẩn cấp của khách hàng có thể được cập nhật kịp thời và đáp 
ứng sự hài lòng của khách hàng. Tình trạng và vị trí của sản phẩm có thể theo dõi và kiểm 
soát được. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt hơn và hàng tồn kho được quản lý tốt 
hơn. Cài đặt thiết bị được tự điều chỉnh dựa trên các vật liệu được sử dụng, sản phẩm được 
sản xuất và các điều kiện môi trường khác. Sản phẩm sản xuất hàng loạt được tùy chỉnh theo 
nhu cầu của từng khách hàng. Thiết bị có thể được giám sát từ xa và trục trặc có thể được dự 
đoán chính xác. Dù loại hình kinh doanh là gì, công nghệ có thể kết nối khách hàng, nhà cung 
cấp, đối tác, thiết bị sản xuất và sản phẩm trong suốt vòng đời của sản phẩm và dịch vụ. Công 
nghiệp 4.0 nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu thông qua hợp tác và liên minh các công 
ty. Có thể thấy rằng trong tương lai các sản phẩm sẽ không còn được xây dựng bởi một công 
nhân mà bởi một robot hoặc lập trình viên. Công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử cho phép 
chuỗi giá trị thông minh và tích hợp kỹ thuật số cung cấp các khả năng gần như vô hạn; giúp 
cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, năng suất, chất lượng sản phẩm, quản lý hàng tồn kho, 
sử dụng tài sản, thời gian tiếp thị, tốc độ nhanh, an toàn nơi làm việc và bền vững môi trường. 
Thứ hai, 87,9% số HTX đánh giá đạt được hiệu quả trong tăng năng suất và doanh thu. Với 
sự gia tăng hiệu quả, giảm chi phí hoạt động dẫn đến tăng doanh thu và lợi nhuận của khu 
vực kinh tế tập thể, HTX; thúc đẩy cải tiến về năng suất, là động lực chính giúp tăng doanh 
thu và tăng trưởng kinh tế. Thứ ba, 71,4% số HTX đánh giá đã tối ưu hóa hiệu quả các công 
đoạn trong quy trình sản xuất. Các HTX đều được kết nối vì vậy một mạng lưới kết nối các 
HTX kiểu mới sản xuất và  sản phẩm thông minh và các hệ thống sản xuất thông minh khác 
là cần thiết. Các hệ thống sản xuất vật lý điện tử cho phép các HTX, thành viên HTX phản 
ứng nhanh chóng và đúng đắn với những thay đổi về mức độ nhu cầu của khách hàng, các 
lỗi kỹ thuật và sự chậm trễ không lường trước. Tiếp thị thông minh, hậu cần thông minh và 
dịch vụ khách hàng thân mật cũng rất quan trọng trong toàn bộ chuỗi giá trị. Việc tích hợp 
tạo điều kiện cho việc thiết lập và bảo trì các mạng tạo ra và gia tăng giá trị. Thứ tư, 80,1% 
số HTX đánh giá dịch vụ khách hàng tốt hơn do công nghiệp 4.0 có thể theo dõi phản hồi 
của khách hàng theo thời gian thực để cung cấp dịch vụ tốt hơn các trải nghiệm khách hàng.  

Bên cạnh những tác động tích cực, nghiên cứu cũng đánh giá về những khó khăn, hạn 
chế của công nghệ 4.0 tác động đến thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, HTX. 
Thứ nhất, đó là vấn đề an ninh mạng và quyền riêng tư. Khi mà mọi dữ liệu đều được số hóa 
và chuyển vào máy tính, các thiết bị IoT dễ bị đe dọa và đôi khi những mối đe dọa này có thể 
là gây ra thảm họa khi bị đánh cắp những dữ liệu bảo mật quan trọng mang vị trí chiến lược, 
ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của HTX. Thứ hai, kỹ năng và giáo dục của người lao 
động làm việc trong các quy trình dựa trên công nghiệp 4.0 và thương mại điện tử cần phải 
được cải thiện liên tục, thường xuyên. Dưới sự thay đổi vượt trội của khoa học công nghệ, 
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HTX, các thành viên HTX cũng phải thay đổi liên tục và cập nhật để có thể bắt kịp, hòa nhập 
vào thời đại. Thứ ba, máy móc tự có những hạn chế. Nếu quá phụ thuộc vào các thiết bị công 
nghệ, máy móc có thể khiến các loại hình HTX bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn nữa phải cân 
nhắc kỹ lưỡng về tài chính bởi vì các chi phí chuyển dịch, thay đổi máy móc sẽ là rất lớn. 
Thứ tư, công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử còn gặp nhiều khó khăn về nắm bắt 
các thông tin để quản lý và giám sát các hoạt động thương mại điện tử của các HTX. Thứ 
năm, năng lực hạn chế của các loại hình HTX do khó tiếp cận và triển khai nhân rộng các mô 
hình ở quy mô lớn. 

3.5. Giải pháp phát triển thương mại điện tử đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Thứ nhất, tuyên truyền, tập huấn kiến thức về thương mại điện tử; vị trí, vai trò và lợi 
ích của thương mại điện tử đối với HTX. 

Thứ hai, các loại hình HTX phải chủ động xây dựng các định hướng, kế hoạch ngắn hạn 
và dài hạn để tham gia tạo gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử lớn và xây dựng 
website nhằm quảng bá sản phẩm, xây dựng hình ảnh. 

Thứ ba, các loại hình HTX cần liên kết với nhau, liên kết với các thành viên trong sản 
xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản lượng và tiêu chuẩn sản phẩm, đáp ứng yêu 
cầu thị trường, liên kết doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ ổn định, hỗ 
trợ chi phí để các HTX quy hoạch vùng sản xuất đủ lớn, đáp ứng yêu cầu. 

Thứ tư, các HTX nâng cao năng lực nội lực, huy động nguồn lực (kinh phí, nhân lực) có 
thể thực hiện phương hướng một cách đồng bộ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, 
đẩy mạnh sản xuất kết nối thương mại điện tử nhằm đạt hiệu quả, thực hiện được các mục 
tiêu và phương hướng đề ra. 

Thứ năm, các cấp, các ngành chức năng cần có chính sách cụ thể, quy định đến các loại 
hình HTX, đối tượng HTX trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, 
thương mại điện tử, nhằm kết nối tiêu thụ giữa cung và cầu, đặc biệt là đối với các sản phẩm 
nông sản, đáp ứng an ninh lương thực quốc gia và nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ 
xuất khẩu. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, cho phép rút ra một số kết luận sau: 
- Khu vực kinh tế tập thể, HTX là một thành phần kinh tế quan trọng đóng góp vào phát 

triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Công nghiệp 4.0 tác động cả tích cực và tiêu cực đến 
thương mại điện tử đối với các loại hình HTX.  

- 81,2% HTX thương mại, dịch vụ, 57% HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 45% 
HTX xây dựng, 96% quỹ tín dụng nhân dân, ngân hàng HTX, 82,2% HTX giao thông vận 
tải, 100% HTX y tế, 100% HTX thanh niên, 21% HTX môi trường, 30% HTX lĩnh vực khác 
đã chuyển đổi.  

- Các tác động tích cực trong kết quả nghiên cứu là 92,8% số HTX thấy lợi ích trong kết 
nối và chia sẻ thông tin; 87,9% số HTX đánh giá đạt được hiệu quả trong tăng năng suất và 
doanh thu; 71,4% số HTX đánh giá đã tối ưu hóa quy trình sản xuất; 80,1% số HTX đánh giá 
dịch vụ khách hàng tốt.  

- Những tác động tiêu cực đó là vấn đề an ninh mạng và quyền riêng tư; kỹ năng và giáo 
dục của người lao động làm việc trong các quy trình dựa trên công nghiệp 4.0 và thương mại 
điện tử cần phải được cải thiện liên tục, thường xuyên; công tác quản lý nhà nước; năng lực 
hạn chế của các loại hình HTX.  

- Các giải pháp đề xuất là tuyên truyền, tập huấn; xây dựng các định hướng, kế hoạch 
đối với HTX; đẩy mạnh liên kết; nâng cao nội lực HTX; các cấp, các ngành có cơ chế, chính 
sách cụ thể với đối tượng HTX trong thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, 
thương mại điện tử. 
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Đóng góp của tác giả: Phân tích được những tác động tích cực và chủ động của công nghiệp 
4.0 đối với thương mại điện tử đối với những loại hình HTX và đưa ra các giải pháp phát 
triển các tác động tích cực, hạn chế những tác động tiêu cực. 

Lời cam đoan: Tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tác giả, chưa 
được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây. 
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Impaction of 4.0 industrial revolution on ecommerce of 

cooperation economy, cooperatives 
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1 Vietnam Cooperative Alliance; oanhpt@vca.org.vn 

Abstract: In 4.0 industrial revolution age and ecommerce, area of cooperation economy, 
cooperatives as other economic sectors need to digital conversion, effective applicating of 
science and technology, adaptating, following the trend in the country and the world. 
Research methods are collecting information, investigating, statistics and information 
processing, experts. 81,2% of trade in services cooperatives, 57% of industrial cooperatives, 
45% of building cooperatives, 96% of people's credit fund, cooperative bank, 82,2% of  
transportation cooperatives, 100% of healthy cooperatives, 100% of youth cooperatives, 
21% of environmental cooperatives, 30% of others have applicated digital conversion, 
industrial revolution impacted on ecommerce. On positive impact assessment, benefits in 
connection and sharing information in 92,8% of cooperatives; increasing productivity and 
revenue in 87,9% of cooperatives, optimizing production efficiency in 71,4% of 
cooperatives, good customer services in 80,1% of cooperatives; besides some negative 
effects have. Sollution are given such as propaganda, training; bulding short term and long 
term orientation, plans; strengthening the links; advancing inner capacity; at the same time, 
all levels of government need to give detail policies, regulation to diffirence kinds of 
cooperatives, cooperatives in implemeting digital conversion, applicating information 
technology, ecommerce. 

Keywords: 4.0 industrial revolution; Ecommerce; Cooperation economy; Cooperatives. 
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Tóm tắt: Việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp từ đó lựa chọn các loại hình sử 
dụng đất hợp lí theo quan điểm bền vững đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu được 
các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Đối với một nước có nền nông nghiệp chủ yếu như 
Việt Nam, đây lại là nhiệm vụ có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bằng việc sử dụng các phương 
pháp phân tích tổng hợp, khảo sát thực địa, tham khảo ý kiến chuyên gia... bài báo phân 
tích, làm rõ hiện trạng, những vấn đề đặt ra trong sử dụng đất nông nghiệp theo loại hình sử 
dụng đất, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên 
địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để các nhà 
quản lí cấp huyện và cấp tỉnh Nghệ An đầu tư và tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm nâng 
cao hiệu quả sử dụng loại tài nguyên quý giá này. 

Từ khóa: Đất nông nghiệp; Hiệu quả sử dụng đất; Sử dụng đất nông nghiệp. 
 

 

1. Mở đầu 

Các nghiên cứu về đất nông nghiệp và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đã được tiến 
hành từ những năm đầu của thế kỷ XVIII khi sức sản xuất của các ngành kinh tế tăng lên 
theo nhu cầu của con người và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nông nghiệp không chỉ phát 
triển theo chiều rộng mà phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu nhằm giải quyết rất nhiều 
vấn đề về về chuyển dịch cơ cấu đất đai, lao động và sản phẩm. Ngày nay, những nghiên cứu 
về đánh giá tính hiệu quả trong sử dụng đất nông nghiệp được tiến hành ở cả các nước phát 
triển và đang phát triển. Các nước Đông Nam Á đã sử dụng các phương pháp như: chuyên 
khảo, mô phỏng, phân tích chi phí lợi ích, phân tích chuyên gia …nhằm đánh giá hiệu quả 
đối với từng loại cây trồng, từng giống cây trồng trên mỗi loại đất, từ đó sắp xếp, bố trí các 
loại cây trồng phù hợp nhằm khai thác tốt hơn lợi thế so sánh của từng vùng [1–2]. Ngày nay, 
các Viện nghiên cứu của các nước trên thế giới đã đưa ra nhiều giống cây trồng mới, nhiều 
phương thức luân canh mới giúp cho việc hình thành các hình thức sử dụng đất có hiệu quả, 
đem lại giá trị kinh tế cao [3, 4–7]. Tổ chức nông–lương thế giới sử dụng phương pháp điều 
tra và phân tích thống kê để nghiên cứu về hiệu quả sử dụng phân bón và đất nông nghiệp, 
kết quả cho thấy đất nông nghiệp bị khai thác quá mức, quá nhiều hóa chất được đưa vào đất 
trồng để nhanh đem đến sản phẩm nhằm thõa mãn nhu cầu của con người. Tình trạng đó đã 
dẫn đến nguy cơ thoái hóa đất, ô nhiễm đất trồng và nguồn nước, đe dọa tính bền vững của 
hệ sinh thái và môi trường. Vì vậy, cần phải sử dụng hợp lí đất nông nghiệp, quy trình làm 
đất và sử dụng phân bón phải được tính toán và điều tra đầy đủ về các yếu tố vi lượng trong 
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đất nông nghiệp để tăng hiệu quả sử dụng đất nhưng đồng thời cũng hạn chế khả năng thoái 
hóa và ô nhiễm đất [8–13]. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, việc khai thác và sử dụng 
đất đai là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế–xã hội khu vực nông thôn. Chính phủ Trung 
Quốc đã đưa ra các chính sách quản lí và sử dụng đất đai, ổn định chế độ sở hữu, giao đất 
cho nông dân sử dụng, thiết lập hệ thống trách nhiệm và tính chủ động sáng tạo của nông dân 
trong sản xuất [14–15]. Ở các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ca–na–da, EU, Ô–
xtrây–li–a đã có rất nhiều chính sách tập trung vào hỗ trợ phát triển nông nghiệp và đầu tư 
thâm canh vào đất nông nghiệp, gắn phương thức sử dụng đất truyền thống với phương thức 
hiện đại và chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa nông thôn [16–26]. Các nước châu Á 
chú trọng đẩy mạnh công tác thủy lợi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, các 
công thức luân canh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp [27–29]. 

Ở Việt Nam, đất nông nghiệp được xác định là tất cả loại đất được sử dụng vào mục đích 
sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối...kể cả diện 
tích đất lâm nghiệp và các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp 
[30]. Các nghiên cứu [31–35] và nhiều nhà khoa học khác về hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp đã sử dụng rất nhiều phương pháp và tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông 
nghiệp tùy vào đặc điểm của địa bàn nghiên cứu và các nhân tố tác động khác nhau. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi một khu vực nghiên cứu có thể phát triển các loại hình sử dụng 
đất phù hợp với các loại cây trồng vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, một trong 
những nguyên nhân làm cho sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chưa được 
khai thác triệt để là do chưa xác định được hướng sử dụng, lợi thế đất nông nghiệp, đồng thời 
chưa xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao [31–35]. 

Như vậy, từ tổng quan trên có thể thấy rằng các nhà khoa học và các tổ chức quốc tế 
trong và ngoài nước đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất 
cho mục đích phát triển nông nghiệp. Các nghiên cứu có ý nghĩa về thực tiễn để nâng cao 
hiệu quả và giá trị của ngành nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên đất và môi trường cho mục tiêu 
phát triển bền vững. Đông thời có ý nghĩa về mặt lí luận cho những nghiên cứu tiếp theo. Từ 
đó cũng cho thấy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An là rất cần thiết, nhằm mục đích phát huy hiệu quả tối đa của đất nông nghiệp cho 
phát triển các cây trồng, vật nuôi và các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp.  

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Giới thiệu về khu vực nghiên cứu 

Anh Sơn là huyện miền núi thấp nằm về phía Tây Nam tỉnh Nghệ An, có diện tích tự 
nhiên tương đối lớn với 60.441,88 ha, chiếm 3,7% diện tích toàn tỉnh Nghệ An. Trong tổng 
diện tích đất tự nhiên, đất nông nghiệp chiếm 52.036,38 ha, tương đương 86,1%. Năm 2020, 
dân số toàn huyện là 118.120 người, dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm 
93,39% [36–38]. 

Như vậy, đối với huyện Anh Sơn, nông nghiệp đang là ngành giữ vị trí quan trọng trong 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Thực tế, trong những năm 
qua, giá trị sản xuất nông nghiệp đã góp phần đáng kể đưa giá trị sản xuất của huyện tăng lên 
nhanh chóng. Bằng thu hút đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu sử 
dụng đất, cơ cấu cây trồng đã làm cho sản lượng, năng suất và giá trị cây trồng, vật nuôi thu 
được trên đất nông nghiệp ngày càng cao, hiệu quả sử dụng đất ngày càng lớn. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả thu được, việc sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn 
huyện vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập như: cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn còn 
chuyển dịch chậm; năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi còn thấp so với nguồn 
vốn đầu tư bỏ ra; các loại hình sử dụng đất còn chưa hợp lý; các đối tượng sử dụng đất còn 
chưa mạnh dạn đầu tư trên đất dẫn đến tình trạng diện tích đất bỏ hoang lớn; công tác quản 
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lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp còn nhiều bất cập so với thực tế sử dụng 
đất.... 

2.2. Dữ liệu  

Dữ liệu của bài báo được tác giả tính toán, phân tích từ các nguồn như: Niên giám thống 
kê của Cục Thống kê Nghệ An, các báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Anh Sơn 
cũng như các phòng ban chức năng của huyện cung cấp. Những số liệu sơ cấp được thu thập 
và sau đó tính toán thành các bảng biểu để dễ so sánh, nhận xét và phân tích. Tất cả các dữ 
liệu được thu thập trong giai đoạn 2015–2020. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được hiệu quả cao trong nghiên cứu, bài báo đã sử dụng kết hợp các phương pháp 
như:  

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu (số liệu sơ cấp và thứ cấp) 

Số liệu liên quan đến sử dụng đất nông nghiệp huyện Anh Sơn được thu thập thông qua: 
Niên giám thống kê hàng năm của tỉnh Nghệ An, thu thập từ các báo cáo của UBND huyện 
cũng như các phòng ban chức năng của huyện. 

2.3.2. Phương pháp phân tích tổng hợp 

Trên cơ sở thu thập và nghiên cứu các văn bản nêu trên, từ đó phân tích, tổng hợp góp 
phần làm rõ thực trạng cũng như hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn. 

2.3.3. Phương pháp khảo sát thực địa  

Nghiên cứu tiến hành thực địa khảo sát tình hình kinh tế–xã hội, hiện trạng sử dụng đất 
ở 10/21 xã, thị trấn của huyện như: Bình Sơn, Đỉnh Sơn, Tường Sơn, Hùng Sơn, Đức Sơn, 
Hoa Sơn, Hội Sơn, Phúc Sơn, Khai Sơn, Long Sơn, tiếp xúc với người dân để nắm bắt đầy 
đủ thông tin về sản xuất nông nghiệp. 

2.3.4. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 

Đây là phương pháp được thực hiện bằng hệ thống câu hỏi miệng với các chuyên gia 
nông nghiệp ở UBND huyện, các Trưởng phòng Nông nghiệp, Trưởng trạm khuyến nông, 
khuyến ngư trên địa bàn huyện và các chủ tịch xã để thu thập thông tin về tình hình sử dụng 
đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như giá trị sản xuất nông nghiệp. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện Anh Sơn  

3.1.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Năm 2020, nhóm đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện có 52.036,38 ha, 
chiếm 86,1% tổng diện tích tự nhiên. Nhìn chung, diện tích đất nông nghiệp ngày càng được 
khai thác và sử dụng hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Với đặc điểm gần 3/4 diện tích là đồi 
núi nên đất lâm nghiệp của huyện là 33.245,04 ha, chiếm 63,89%; đất sản xuất nông nghiệp là 
18.122,81 ha, chiếm 34,83% tổng diện tích đất nông nghiệp; còn lại là đất nuôi trồng thủy sản và 
đất nông nghiệp khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. 
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Bảng 1. Diện tích và cơ cấu đất nông nghiệp năm 2020 [36–39]. 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 52.036,38 100 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 18.122,81 34,83 

1.1.1 Đất trồng lúa LUA 3.828,20 7,36 

1.1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.658,14 10,87 

1.1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.636,47 16,60 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 33.245,04 63.89 

1.2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 8.308,83 15,97 

1.2.2 Đất rừng đặc dụng RDD 2.226,26 4,28 

1.2.3 Đất rừng sản xuất RSX 22.709,95 43,64 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 662,47 1,27 

1.4 Đất nông nghiệp khác NKH 6,06 0,01 

Trong nhóm đất sản xuất nông nghiệp, diện tích trồng cây hàng năm (lúa và các loại cây 
khác) chiếm tỷ lệ lớn nhất với 18,23% diện tích đất nông nghiệp; diện tích trồng cây lâu năm 
chiếm 16,06%. Trong nhóm đất lâm nghiệp, đất rừng sản xuất chiếm tỷ lệ lớn nhất với 
43,64%, trong khi đó đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm tỷ lệ tương ứng là 15,97% 
và 4,28%. 

3.1.2. Biến động sử dụng đất nông nghiệp 

So với 2015, năm 2020 xét về diện tích và cơ cấu, trừ đất sản xuất nông nghiệp giảm 
322,08 ha (giảm 0,71% trong cơ cấu), còn lại đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất 
nông nghiệp khác đều tăng, trong đó đất lâm nghiệp tăng nhiều nhất với 448,77 ha (tăng 0,7% 
trong cơ cấu). Trong đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm giảm mạnh nhất (235,47 
ha), tiếp đến là đất trồng cây hàng năm giảm 50,26 ha, đất trồng lúa giảm không đáng kể 
36,35 ha. Sở dĩ có sự biến động theo chiều hướng giảm trong đất sản xuất nông nghiệp là do 
chuyển một phần diện tích đất sang đất sản xuất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông 
nghiệp khác và một phần làm đường giao thông và hệ thống thủy lợi. Trong nhóm đất lâm 
nghiệp, đất rừng đặc dụng giảm 0,4 ha do chuyển sang mục đích sản xuất rừng phòng hộ. 
Nhìn chung, sự thay đổi về diện tích đất nông nghiệp của huyện phù hợp với Quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030. 

Bảng 2. Tình hình biến động đất nông nghiệp huyện Anh Sơn giai đoạn 2015–2020 [36–37]. 

TT Mục đích sử dụng đất Mã 

Diện tích (ha) 
So sánh tăng (+), 

giảm (–) 

2015 2020 
2020–2010 

Diện tích % Diện tích % 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 51.898,81 100 52.036,38 100 137,57 

1.1 Đất sản xuất nông 

nghiệp 

SXN 18.444,89 35,54 
18.122,81 34,83 

– 322,08 

1.1.1 Đất trồng lúa LUA 3.864,55 7.45  3.828,20 7,36 – 36,35 

1.1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
HNK 

5.708,40 11,0 
5.658,14 10,87 

– 50,26 

1.1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 8.871,94 17,09  8.636,47 16,60 – 235,47 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 32.796,27 63,19 33.245,04 63.89 448,77 

1.2.1 Đất rừng phòng hộ RPH 8.211,43 15,82 8.308,83 15,97 97,4 

1.2.2 Đất rừng đặc dụng RDD 2.226,66 4,29 2.226,26  4,28  – 0,4 
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TT Mục đích sử dụng đất Mã 

Diện tích (ha) 
So sánh tăng (+), 

giảm (–) 

2015 2020 
2020–2010 

Diện tích % Diện tích % 

1.2.3 Đất rừng sản xuất RSX 22.358,58 43,08  22.709,95 43,64 351,37 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 657,65 1,27 662,47 1,27 4,82 

1.4 Đất nông nghiệp khác NKH –  6,06 0,01 6,06 

 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 2.403,21  2.174,03  – 229,18 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhờ thu hút được các dự án đầu tư vào nông nghiệp 
nên diện tích đất chưa sử dụng cũng đã được đưa vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Ví dụ 
như dự án trồng chè Gay ở các xã Cao Sơn, Lĩnh Sơn, Hùng Sơn, đã sử dụng hơn 670 ha đất 
nông nghiệp, trong đó lấy hơn 65% diện tích đất chưa sử dụng trước đây chuyển vào sản 
xuất. 

3.2. Đánh giá tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

Hiệu quả kinh tế của các loại hình sử dụng đất là thước đo năng lực sản xuất của đất, 
phản ánh một cách tổng quát các nhân tố có quan hệ đến mức độ phù hợp của điều kiện tự 
nhiên [1]. Nó được thể hiện ở nhiều chỉ tiêu, trong nghiên cứu này tác giả chỉ đề cập đến 
những chỉ tiêu chính của kết quả phát triển ngành nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2015–2020. 

Bảng 3. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2015–2020 [36–37]. 

TT Chỉ tiêu 2015 2017 2020 

1 GTSX (Triệu đồng) 3.155.632 4.284.453 5.360.025 

1.1 GTSX nông nghiệp (Triệu đồng) 1.031.825 1.301.228 1.217.837 

1.2 GTSX lâm nghiệp (Triệu đồng) 159.285 161.350 189.367 

1.3 GTSX thủy sản (Triệu đồng) 29.092 33.723 40.445 

1.4 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng (Triệu đồng) 56,3 71,22 70,35 

1.5 Giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất NTTS (Triệu đồng) 41,2 52,98 52,33 

2 Bình quân lương thực/người (kg/người) 632,0 619,0 526,0 

Giá trị sản xuất tăng nhanh qua các năm, tuy nhiên giá trị và tốc độ tăng giá trị sản xuất 
có sự khác nhau giữa các lĩnh vực. Nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có giá trị sản xuất cao nhất 
nhưng tốc độ tăng thấp nhất, chỉ 3,37%/năm, trong khi đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy 
sản là 6,81%/năm, lâm nghiệp tăng 3,52%/năm. Bên cạnh đó, giá trị sản phẩm thu được trên 
1 ha đất trồng, trên 1 ha đất nuôi trồng thủy sản cũng như bình quân lương thực/người cũng 
tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, so với năm 2017, năm 2020 các chỉ tiêu này có sự suy giảm 
đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu do yếu tố thị trường chi phối, giá cả vật tư nông nghiệp tăng, 
dịch covid–19, cũng như ảnh hưởng chế độ thời tiết dưới tác động của biến đổi khí hậu.  

Bảng 4. Diện tích, sản lượng, năng suất một số sản phẩm chủ yếu trong nông nghiệp giai đoạn 2015–

2020 [36–39]. 

Sản phẩm Chỉ tiêu 2015 2017 2020 

 

Lúa 

Diện tích (ha)    6.025 6.268 5.857 

Sản lượng (tấn)  32.135 33.346 32.840 

Năng suất (tạ/ha) 53,33 53,32 56,07 

 Diện tích (ha) 7.686 7.480 5.982 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 31-41; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).31-41 36 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Sản phẩm Chỉ tiêu 2015 2017 2020 

Ngô Sản lượng (nghìn tấn) 37.682 37.204 29.262 

Năng suất (tạ/ha) 49,02 49,74 48,92 

 

Chè 

Diện tích (ha) 1.309 1.540 1.875,5 

Sản lượng (tấn) 14.705 17.989 24.526 

Năng suất (tạ/ha) 112,34 116,81 130,77 

 

Sắn 

Diện tích (ha) 1.159 773 1.107 

Sản lượng (tấn) 19.722 14.084 22.594 

Năng suất (tạ/ha) 170,01 182,20 204,10 

 

Mía 

Diện tích (ha) 1.454 1.540 850 

Sản lượng (tấn) 85.385 92.524 52.181 

Năng suất (tạ/ha) 587,24 600,81 613,89 

 

Lạc 

Diện tích (ha) 251 200 161 

Sản lượng (tấn) 541 477 450 

Năng suất (tạ/ha) 21,55 23,86 27,95 

Trong các sản phẩm của nông nghiệp nêu trên, các cây lương thực hàng năm như ngô, 
lúa vẫn là cây trồng có diện tích lớn nhất, song sản lượng và năng suất không cao bằng các 
loại cây khác và dự báo có xu hướng giảm trong giai đoạn tới do nhiều nguyên nhân, trong 
đó phải kể đến do hạn hán, thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu; nhiều diện tích trồng 
lúa cũng ngày càng kém hiệu quả phải chuyển sang trồng các cây ngắn ngày khác. Trong khí 
đó cây mía và cây sắn cho sản lượng và năng suất rất cao do đất đai và điều kiện khí hậu phù 
hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng này, đồng thời thị trường tiêu thụ 
được mở rộng. 

Chè hiện nay được xếp vào nhóm cây trồng chủ lực của huyện do những điều kiện thuận 
lợi về tự nhiên cũng như về thị trường tiêu thụ, diện tích trồng chè có xu hướng tăng, năng 
suất rất cao, năm 2020 năng suất chè đạt 130,77 tạ/ha. Các xã trồng chè nhiều nhất của huyện 
Anh Sơn là Hùng Sơn, Long Sơn, Cẩm Sơn, Phúc Sơn, Tường Sơn, Đỉnh Sơn. 

3.3. Các vấn đề đặt ra trong sử dụng đất nông nghiệp  

Nhìn chung, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An là huyện đã biết phát huy lợi thế to lớn về 
đất đai cho mục đích phát triển nông nghiệp. Trong những năm qua, bằng nhiều biện pháp 
cải tạo, chuyển đổi loại hình sử dụng đất, thực hiện dồn điền đổi thửa đã góp phần không nhỏ 
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Thực tế, việc sử dụng đất nông nghiệp 
đã phù hợp và đúng hướng với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Tuy nhiên, bên cạnh 
những mặt đạt được, việc sử dụng đất nông nghiệp vẫn còn một số bất cập: 

Nhiều diện tích đất đai của huyện rơi vào tình trạng khô cằn, sỏi đá, bạc màu, địa hình 
bị cắt xẻ mạnh bởi sông ngòi và núi đã gây nhiều khó khăn cho việc phát triển các loại cây, 
con trên đất cũng như phát triển các loại hình trang trại chuyên môn hóa quy mô lớn, cho 
phát triển giao thông, liên kết vùng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Rất nhiều chuỗi 
giá trị cây trồng, vật nuôi được đặt ra để phát triển tuy nhiên điều kiện tự nhiên quá khắc 
nghiệt, điều kiện kinh tế–xã hội kém phát triển đã là rào cản đáng kể để phát huy lợi thế của 
vùng. 

Hàng năm, các thiên tai khắc nghiệt như: lũ, gió Phơn Tây Nam làm cho hàng nghìn ha 
đất nông nghiệp bị thu hẹp và suy giảm cả về số lượng lẫn chất lượng, gây ảnh hưởng không 
nhỏ cho phát triển nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của huyện vẫn còn mang nặng tính 
chất của một nền nông nghiệp tiểu nông, nhỏ lẻ, phân tán; công nghệ, kết cấu hạ tầng lạc hậu; 
vốn đầu tư vào nông nghiệp rất thấp; nhiều diện tích đất đã sử dụng qua các chu kỳ 1, 2, 3, 
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thiếu vốn nên các quy trình chăm sóc, cải tạo đất không được thực hiện, làm giảm sút cả về 
năng suất và chất lượng của nhiều sản phẩm, nhất là các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao 
như chè, cao su, lạc.. Qua nhiều năm, nhiều loại cây trồng đã bị thoái hóa. 

Ruộng đất để canh tác lúa, màu, cây công nghiệp ngắn ngày vẫn còn manh mún. Hệ 
thống thủy lợi và giao thông đồng ruộng kém phát triển, trình độ cơ giới hóa và sử dụng công 
nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Kinh tế trang trại của huyện là một trong 
những hình thức tổ chức nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, tuy tăng nhanh 
về số lượng nhưng quy mô còn nhỏ và chiếm một tỷ lệ không đáng kể trong hoạt động sản 
xuất nông nghiệp cũng như kinh tế nông thôn. 

Năng suất, chất lượng rừng còn thấp. Mặc dù độ che phủ rừng có xu hướng tăng nhưng 
chất lượng rừng và tính đa dạng sinh học có xu hướng suy giảm (60% diện tích rừng là rừng 
nghèo). Giá trị thu nhập trên 1 ha rừng còn thấp, chỉ đạt khoảng 4–5 triệu đồng/ha/năm. Chưa 
thu hút được đầu tư từ các doanh nghiệp cho trồng rừng. Một số xã quản lý, sử dụng chưa tốt 
quỹ đất lâm nghiệp bị UBND tỉnh Nghệ An thu hồi từ các nông, lâm trường giao. 

3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn 

3.4.1. Đối với đất sản xuất nông nghiệp 

Huyện cần phải tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao 
chất lượng sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững. Tổ chức phát 
triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, cánh đồng lớn và các mô hình sản xuất có thu 
nhập cao, gắn với thị trường tiêu thụ. Tiếp tục khuyến khích chuyển đổi, tích tụ ruộng đất, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ; nghiên cứu đưa cây trồng hợp lý, có hiệu quả vào sản 
xuất vụ đông, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. 

Bố trí sản xuất lúa chất lượng cao, đặc biệt ở các cánh đồng lớn, chỉ trồng 2–3 loại giống 
đạt tiêu chuẩn, tập trung trên địa bàn các xã: Lĩnh Sơn, Lạng Sơn, Tào Sơn, Thạch Sơn, 
Tường Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Tam Sơn. Áp dụng cơ giới hóa vào 
sản xuất lúa một cách đồng bộ ở tất cả các khâu: chuẩn bị đất, xuống giống, bón phân, phòng 
trừ sâu bệnh, thu hoạch, phơi sấy, cất trữ,... 

Đối với cây chè: Cần phải phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến, các Hợp tác 
xã chế biến chè để hình thành các vùng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở chế 
biến ký hợp đồng đầu tư, thu mua ổn định, các hộ sản xuất chè cam kết chăm sóc đúng quy 
trình, đảm bảo sản phẩm chất lượng, an toàn, từ đó nâng cao được giá trị sản phẩm và đem 
lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Sử dụng các giống chè mới có năng suất cao, chất 
lượng tốt thay thế dần các giống chè cũ năng suất thấp, đồng thời bổ sung mở rộng thêm vùng 
nguyên liệu tại các xã Thành Sơn, Bình Sơn, Thọ Sơn,... Xây dựng vùng sản xuất chè ứng 
dụng công nghệ cao theo quy hoạch đã được phê duyệt tại các xã Long Sơn, Cẩm Sơn, Phúc 
Sơn, Hùng Sơn, Xí nghiệp chè Bãi Phủ. 

Đối với cây cao su: sau năm 2020, ngoài diện tích cao su đã được UBND tỉnh quy hoạch, 
tiến hành khảo sát lựa chọn trên một số đất rừng sản xuất có điều kiện thích hợp để phát triển 
cao su tiểu điền tại các xã Long Sơn, Cẩm Sơn, Tường Sơn. 

3.4.2. Đối với đất sản xuất lâm nghiệp 

– Khu vực rừng phòng hộ: Quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ, đồng thời thực 
hiện công tác khoanh nuôi, chăm sóc rừng hiệu quả, phấn đấu đến năm 2030 độ che phủ rừng 
đạt trên 49%, phát triển diện tích rừng, giao đất khoán rừng đến từng tổ chức, hộ gia đình. 
Khoanh nuôi, bảo vệ tốt diện tích rừng có hàng năm, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy 
rừng, nhằm nâng cao độ che phủ của rừng, đảm bảo khả năng phòng hộ, tăng thu nhập từ 
rừng cho người dân. 
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– Khu vực rừng đặc dụng: Rừng đặc dụng ở Anh Sơn thuộc vùng đệm, có tác dụng giảm 
nhẹ hoặc ngăn chặn sự xâm hại tới khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát. Toàn bộ diện tích rừng 
đặc dụng huyện Anh Sơn nằm trên địa bàn xã Phúc Sơn. Vì vậy, rừng đặc dụng cần được bảo 
toàn nguyên vẹn và quản lý bảo vệ chặt chẽ nhằm theo dõi diễn biến tự nhiên, nghiêm cấm 
mọi hành vi làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu rừng, đảm bảo sự phát triển tự nhiên 
của rừng, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái và cảnh quan của khu rừng. 

– Khu vực rừng sản xuất: Tiềm năng rừng sản xuất của Anh Sơn rất lớn và đa dạng. Đất 
rừng sản xuất chủ yếu là đồi và núi thấp, độ dốc không lớn, thổ nhưỡng tốt, do vậy không 
phải đầu tư nhiều vào tu bổ, chăm sóc, điều kiện kết hợp nông, lâm thuận lợi. Vì vậy, cần 
phải bảo vệ tốt diện tích rừng và khai thác hợp lý nguồn lợi lâm sản. Thực hiện công tác phát 
triển, khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng. Phát triển diện tích rừng, giao đất, khoán rừng 
đến từng tổ chức, hộ gia đình. Khai thác rừng một cách hợp lý, không làm ảnh hưởng đến 
khả năng phát triển bền vững của rừng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng 
trừ sâu bệnh, nâng cao công tác tuyên truyền để mọi người dân có ý thức trong công tác 
phòng chống cháy rừng. 

3.4.3. Đối với đất nuôi trồng thủy sản 

Tận dụng lợi thế của hệ thống hồ đập thủy lợi, ao, hồ, mặt nước, sông suối, đất lúa để 
phát triển đa dạng các mô hình nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục phát huy hiệu quả các hình thức 
nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện, áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo giống có năng suất 
cao, tạo giống cá tại chỗ. Mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản như nuôi cá ao hồ, nuôi cá 
trên diện tích đất cá lúa và cá lồng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng 
thuỷ sản, nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập. 

4. Kết luận 

Với đặc thù là một huyện có diện tích tự nhiên tương đối lớn, đất nông nghiệp chiếm 
86,1% diện tích tự nhiên của huyện. Đây là điều kiện thuận lợi để huyện Anh Sơn phát huy 
được lợi thế to lớn trong quá trình sử dụng đất vào mục đích phát triển nông nghiệp. 

Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của huyện được chia làm ba nhóm chính: đất lâm 
nghiệp chiếm diện tích lớn nhất (63,89%), trong đó chủ yếu là đất rừng sản xuất; đất sản xuất 
nông nghiệp chiếm 34,83%, trong đó chủ yếu là đất trồng cây hàng năm; các loại đất khác 
bao gồm đất  nuôi trồng thủy sản và các loại đất nông nghiệp khác chiếm tỷ lệ không đáng 
kể. 

Trong những năm qua, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của huyện ngày càng được 
nâng cao, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; năng suất, sản lượng và giá trị các 
sản phẩm nông nghiệp tăng nhanh, bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu trong và ngoài huyện; 
góp phần đưa giá trị sản xuất của của huyện tăng lên. 

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đất, dưới tác động của các nhân tố khách quan và chủ 
quan đã tạo ra nhiều lực cản và khó khăn trong sử dụng đất nông nghiệp. Nhiều loại đất có 
xu hướng bạc màu, trơ sỏi đá; tình trạng đất bị bỏ hoang còn nhiều; đầu tư trên đất còn thấp; 
tập quán canh tác lạc hậu cũng như việc lựa chọn nhiều loại cây trồng, vật nuôi chưa phù hợp 
với điều kiện phát triển của đất đã dẫn đến sản lượng, năng suất và giá trị sản phẩm nông 
nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. 

Trong những năm sắp tới, huyện cần điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 
phù hợp với giai đoạn mới, đầu tư khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, lựa chọn sản phẩm nông 
nghiệp cũng như tạo ra các chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao... để nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 

Nghiên cứu trên đây nhằm mục đích chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế trong 
quá trình sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, từ đó đề xuất những giải 
pháp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu mới chỉ dừng lại 
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ở đánh giá, cần có các nghiên cứu mang tính định lượng như phân tích hồi quy, thực nghiệm, 
phân tích mẫu đất…cho những nghiên cứu sâu hơn trong thời gian tới. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: H.P.H.Y., N.T.T.; Lựa chọn phương 

pháp nghiên cứu: H.P.H.Y., N.T.T.; Xử lý số liệu, phân tích số liệu và viết bản thảo bài báo: 

N.T.T.; Chỉnh sửa bài báo: H.P.H.Y. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: The evaluation of the efficiency of agricultural land use, thereby selecting the 
appropriate land use types from a sustainable point of view, is becoming a global issue of 
interest to scientists. For a country with a major agricultural industry like Vietnam, this is a 
more meaningful task than ever. By using methods of synthesis analysis, field survey, 
consultation with experts... the article analyzes and clarifies the current status and problems 
posed in agricultural land use by type land use, thereby proposing some solutions to improve 
the efficiency of agricultural land use in Anh Son district, Nghe An province. The research 
results are an important basis for managers at district and provincial levels of Nghe An to 
invest and organize agricultural production to improve the efficiency of using this valuable 
resource. 
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Tóm tắt: Việc dự báo tướng thạch học và môi trường trầm tích để xác định trạng thái thủy 
động lực cho các tầng đá vôi chứa dầu khí với đặc trưng địa chất riêng biệt trong suốt quá 
trình thành tạo cũng như các ảnh hưởng trong quá trình biến đổi thứ sinh là thách thức lớn 
đối với các nhà địa chất. Nghiên cứu của nhóm tác giả đã dự báo 3 tập trầm tích đá vôi trong 
bể trầm tích Sông Hồng trên cơ sở 6 tướng thạch học điển hình. Kết quả phân tích thạch học 
lát mỏng kết hợp với tài liệu địa chấn đã dự báo môi trường trầm tích của đá chứa thuộc loại 
khối xây rìa thềm; Sử dụng Logic mờ trong phân loại 6 tướng đá với các loại độ rỗng riêng 
biệt tương ứng với 6 đơn vị dòng chảy. Kết quả ứng dụng mô hình logic mờ trong việc phân 
loại tướng thạch học và dự báo độ thấm trên cơ sở số liệu địa vật lý giếng khoan của 3 giếng 
thăm dò đã được kiểm chứng tương ứng theo phương pháp truyền thống và độ thấm của 
mẫu lõi với mức độ thống nhất cao trên toàn khoảng vỉa đá vôi. Trên cơ sở đó, bài báo giới 
thiệu phương pháp ứng dụng mô hình logic mờ để xây dựng quy trình phân chia đơn vị dòng 
chảy và dự báo độ thấm cho các giếng không được lấy mẫu lõi tại tầng đá vôi khu vực phía 
Nam bể Sông Hồng. 

Từ khóa: Đá vôi; Độ thấm; Đơn vị dòng chảy; Vỉa chứa; Logic mờ. 
 

 

1. Mở đầu 

Đá vôi (chủ yếu là thành phần carbonate) là loại đá trầm tích phổ biến, có ý nghĩa quan 
trọng trong công nghiệp dầu khí, với hơn 60% trữ lượng dầu và 40% trữ lượng khí trên thế 
giới được tích tụ trong đó. Đá vôi có một số đặc điểm khác biệt so với đá trầm tích khác về 
nguồn gốc thành tạo, thành phần khoáng vật, hóa học và sinh khoáng. Trầm tích vụn lục 
nguyên được tạo thành từ vật liệu phá hủy các đá có trước và được vận chuyển đến môi 
trường lắng đọng [1–2], do vậy đặc điểm cấu tạo và kiến trúc của đá trầm tích vụn phản ánh 
chế độ thủy động lực của vỉa chứa. Bất kỳ một tầng chứa không đồng nhất nào cũng có thể 
được mô tả chế độ thủy động lực bằng các đơn vị dòng chảy. Một đơn vị dòng chảy 
(Hydraulic Flow Unit–HU) được định nghĩa là một khối đại diện cơ bản của đá chứa, mà 
trong đó các đặc tính địa chất và tính chất vật lý thạch học ảnh hưởng đến dòng chảy của chất 
lưu là không đổi và khác với các đặc tính cũng như tính chất của các khối khác [3]. Không 
giống như các đá trầm tích vụn lục nguyên khác, các tầng đá vôi được thành tạo chủ yếu từ 
các chất kết tủa hoặc khung xương sinh vật trong môi trường trầm tích [4]. Vì vậy, các tầng 
đá vôi có một số các đặc tính rất riêng biệt về môi trường trầm tích, thành phần thạch học và 
đặc trưng độ rỗng–độ thấm.  
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Trong thực tế, giá trị độ thấm của vỉa được tính toán từ các đường cong địa vật lý giếng 
khoan thông qua hàm quan hệ rỗng–thấm từ số liệu đo mẫu lõi. Do hạn chế về số lượng mẫu 
lõi từ các giếng khoan thăm dò thẩm lượng, các hàm tương quan rỗng–thấm thường giả định 
tuyến tính hoặc phi tuyến dẫn tới kết quả chứa đựng nhiều sai số và cần có hệ số hiệu chỉnh 
rất lớn (hàng chục lần). Để tăng mức độ chính xác khi dự báo độ thấm, nhiều nhà nghiên cứu 
đã ứng dụng công nghệ tính toán thông minh như mạng nơ ron nhân tạo (ANN) với nhiều kết 
quả khả quan. Tuy nhiên do ANN sử dụng phương pháp thử–và–sai nên còn chứa đựng nhiều 
nhược điểm như mô hình không ổn định khi dự báo giá trị trong dải rộng hoặc không thể dự 
báo các tham số không chắc chắn/không rõ ràng . 

Đối với vỉa chứa đá vôi có tính bất đồng nhất cao với cấu trúc lỗ rỗng phức tạp, nhóm 
tác giả đã nghiên cứu ứng dụng hệ logic mờ trong 2 công đoạn: Phân nhóm các kiểu tướng 
đá và dự báo giá trị độ thấm trong các giếng khoan không được lấy mẫu lõi. Mô hình logic 
mờ khắc phục nhược điểm của ANN với khả năng phân nhóm tốt cũng như dự báo được các 
giá trị không rõ ràng. Kết quả nghiên cứu được trình bày trong bài báo này sẽ góp phần làm 
sáng tỏ bức tranh về môi trường trầm tích, tướng thạch học và đặc tính thấm chứa của đá vôi 
chứa khí tại một số mỏ phía Nam bể Sông Hồng [5–7], ngoài khơi Việt Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô hình địa tầng phân tập 

Địa tầng phân tập đã trở thành phương pháp hiệu quả trong nghiên cứu lịch sử phát triển 
đối với trầm tích đá vôi [8]. Rất nhiều công trình [5–7] đã sử dụng hoặc chấp nhận mô hình 
địa tầng phân tập đưa ra cho trầm tích hạt vụn (mô hình Exxon) để giải thích sự phát triển 
của các tập trầm tích loại này. Sự hình thành của tập đá vôi (Hình 1) có sự khác biệt so với 
trầm tích vụn, được thành tạo tại chỗ ở các khu vực có môi trường biển bởi các quá trình trầm 
tích hữu cơ và vô cơ [9]. Do có nhiều nguồn gốc và chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường 
thành tạo (thay đổi tương đối của mực nước biển), sự biến đổi của đặc tính đá vôi diễn ra 
mạnh và đa dạng [4]. Mặc dù những nguyên tắc cơ bản của địa tầng phân tập có thể áp dụng 
với trầm tích đá vôi, nhưng những khác biệt so với trầm tích vụn sẽ dẫn đến mô hình phân 
tập, vùng hệ thống trầm tích vôi riêng biệt. 

 
Hình 1. Mô hình phân tập của khối đá vôi [2]. 
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2.2. Các phương pháp địa vật lý giếng khoan 

Tài liệu địa vật lý giếng khoan cho phép các nhà địa chất minh giải thành phần thạch học 
và môi trường trầm tích của các lớp đất đá, liên kết chúng với mặt cắt địa chấn. Từ đó, liên 
kết tướng địa chấn với tính chất đất đá và tướng trầm tích. Tài liệu địa vật lý giếng khoan 
được sử dụng cho nghiên cứu tầng đá vôi thường bao gồm một loạt các đường cong biến đổi 
trường địa vật lý theo chiều sâu như: đường cong gamma (GR); điện thế tự nhiên (PS), điện 
trở (RT), đường cong siêu âm (DT), đường cong mật độ (RHOB). Việc minh giải đường cong 
địa vật lý giếng khoan cho phép chính xác hóa địa tầng, xác định đặc điểm môi trường trầm 
tích. Hiện nay, việc nâng cao hiệu quả phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm đường cong địa 
vật lý giếng khoan với thành phần thạch học và các tham số địa vật lý địa chấn khác rất được 
quan tâm. 

 

Hình 2. Tài liệu địa vật lý giếng khoan trong khoảng vỉa đá vôi, GK–2 [10]. 

2.3. Các phương pháp thạch học trầm tích 

Phương pháp phân tích thạch học lát mỏng được sử dụng trong nghiên cứu này nhằm 
xác định thành phần, hàm lượng của khoáng vật tạo đá, đặc điểm kiến trúc như: độ chọn lọc, 
độ mài tròn, kiểu xi măng gắn kết, mức độ biến đổi thứ sinh... Việc xác định đặc điểm thành 
phần, kiến trúc của đá bằng phương pháp này rất quan trọng, do đây là yếu tố định lượng 
phản ánh nguồn gốc vật liệu cung cấp, điều kiện động lực của quá trình vận chuyển và lắng 
đọng trầm tích, có ảnh hưởng đến quá trình biến đổi thứ sinh của đá. 

2.4. Phương pháp cổ sinh 

Phương pháp cổ sinh được sử dụng để phân tích các bể trầm tích cũng như các tầng đá 
đá vôi, dùng dải các hóa thạch theo thời gian để liên kết các mặt cắt địa tầng và môi trường 
cổ nhằm cung cấp các thông tin của địa tầng trầm tích trong tiến trình phát triển địa chất. Đặc 
biệt, trầm tích vôi với sự phong phú và bảo tồn gần nguyên vẹn các hóa thạch động thực vật, 
do đó việc luận giải môi trường trầm tích sẽ trở nên tin cậy hơn. 

2.5. Phương pháp phân nhóm và dự báo 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã áp dụng lý thuyết Logic mờ (Fuzzy logic) [11] 
để dự báo các đơn vị dòng chảy trên toàn bộ khoảng vỉa tại các giếng khoan. Logic mờ là 
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nền tảng để xây dựng các hệ mờ nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế sản xuất. 
Trong đó, công cụ chủ chốt của Logic mờ là tiền đề hóa và lập luận xấp xỉ với phép suy diễn 
mờ và giải mờ. Mô hình suy diễn mờ (Hình 3): 

 

Hình 3. Mô hình hệ suy diễn mờ. 

Đầu vào là các tập giá trị rõ hoặc mờ của các tính chất, hệ thống bao gồm hệ suy luận và 
dựa vào tập luật (tri thức). Đầu ra là các giá trị rõ mà đã được suy luận dựa trên các tập luật 
và phương pháp suy luận. 

Như vậy, theo như hệ suy diễn thì kết quả là một tập mờ [12], chính vì vậy mà cần có 
thành phần giải mờ để làm kết quả ở đầu ra trở thành rõ. Đây là thành phần cuối cùng của 
mô hình có nhiệm vụ xác định được một phần tử z0 làm đại diện cho đầu ra. 

Một số phương pháp giải mờ thông dụng trong đánh giá vỉa dầu khí (phương pháp phân 
đôi, phương pháp bình quân hoặc lớn nhất hoặc nhỏ nhất của giá trị lớn nhất, trọng tâm vùng), 
trong đó phương pháp Trọng tâm vùng (3) được sử dụng nhiều nhất: 

Phương pháp phân đôi:  
 

z =  μ (z)dz =  μ (z)dz (1) 

Phương pháp  bình quân 
hoặc lớn nhất hoặc nhỏ nhất 
của giá trị lớn nhất: 

z = z ; z ; z  (2) 

Trọng tâm vùng: z =
∫ z ∗ μ (z)dz

∫ μ (z)dz
 (3) 

Trong đó z0, Giá trị rõ (sau giải mờ); zmom: giá trị bình quân trong tập mờ; zlom giá trị cực 
đại trong tập mờ; zsom: giá trị nhỏ nhất trong tập mờ; z, zi (i= 1–n): phần tử trong tập mờ; µc: 
hàm thuộc (membership function); µc (z) là độ thuộc của z vào tập mờ; Z: Miền xác định của 
tập mờ. 

3. Ứng dụng logic mờ để dự báo tướng thạch học và xác định đơn vị dòng chảy  

Trong phần này, nhóm tác giả nghiên cứu đặc điểm thạch học và môi trường trầm tích 
từ tài liệu mẫu lõi, lát mỏng kết hợp phân tích, minh giải lát cắt địa chất tầng đá vôi theo tài 
liệu địa vật lý giếng khoan tại giếng khoan thăm dò (GK–1) và các giếng khoan thẩm lượng 
(GK–2 và GK–3) ở khu vực phía Nam bể Sông Hồng [5–7]. Tổng hợp, so sánh các kết quả 
mẫu lõi cơ lý đá và phân tích thạch học để xây dựng quan hệ độ rỗng–độ thấm. Trên cơ sở 
đó, nhóm tác giả đã sử dụng đặc tính của các đường cong địa vật lý giếng khoan để phân 
nhóm các loại đá chứa (tướng thạch học) và dự đoán khả năng thấm chứa cho toàn khoảng 
tập đá vôi trong giếng khoan theo quy trình như được mô tả ở Hình 4. 
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Hình 4. Quy trình dự báo tướng thạch học và tính chất thấm chứa vỉa đá vôi. 

3.1. Đặc điểm và môi trường trầm tích carbonate phía Nam bể Sông Hồng 

Theo lát cắt địa chấn, phần dưới cùng là tập đá vôi tuổi Langhian được phát hiện tại 
giếng khoan thẩm lượng C với đặc trưng hóa thạch san hô và trùng lỗ benthic nhỏ được hình 
thành trong môi trường nội thềm có ảnh hưởng của rìa thềm (Hình 5). 

Phần giữa là tập đá vôi có tuổi Serravallian với 2 phân tập: phân tập Serravallian 1 (Serra 
1) trầm tích theo chu kỳ trong môi trường sườn mở với đặc trưng tảo đỏ và trùng lỗ benthic 
lớn, trữ lượng hydrocarbon chủ yếu tập trung trong phân tập này; phân tập Serravallian 2 
(Serra 2) phủ lên trên phân tập Serra 1 với đặc trưng là cát kết glauconite và sét kết môi 
trường biển sâu. 

Phần trên cùng là tập đá vôi tuổi Tortonian được nhận biết trên tài liệu địa chấn. Tuy 
nhiên, thành phần thạch học của tập Tortonian tại giếng khoan thẩm lượng C đã chuyển tiếp 
sang tướng sét biển sâu. Để nghiên cứu và giải quyết vấn đề này cần thu thập thêm thông tin, 
dữ liệu cần thiết từ các nguồn khác. 

 
Hình 5. Trích đoạn mặt cắt địa chấn 3D minh họa các dạng tướng địa chấn chính trong trầm tích tuổi Miocene. 
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3.2. Xác định thành phần thạch học 

Trên cơ sở tổng hợp các kết quả phân tích mẫu cổ sinh, thạch học, địa vật lý giếng khoan, 
kết quả nghiên cứu chỉ ra thành phần thạch học của carbonate trong khu vực nghiên cứu gồm 
những sinh vật tạo vôi liên quan tới các đá được xác định: 

– San hô, trùng lỗ bám đáy, rhodolite – boundstone; 
– Tảo đỏ, skeletal, equinoderm packstone – grainstone; 
– Tảo đỏ, mollusk, bryozoa grainstone – packstone; 
– Trùng lỗ và ostracode trôi nổi, tảo đỏ grainstone – wackestone. 

3.3. Xác định kiểu độ rỗng 

Kết quả phân tích mẫu thạch học lát mỏng đã xác định kiến trúc đá vôi dạng hạt như: 
rudstone, floatstone và grainstone. Tại 2 mẫu nghiên cứu kiến trúc đá packstone chứa tảo đỏ, 
trùng lỗ bám đáy có độ hạt trung bình phổ biến ở cỡ 0,18–0,71 mm nhưng thay đổi trong 
khoảng khá rộng 0,062–30 mm. Khi quan sát xác định phân loại độ rỗng của đá vôi, có thể 
nhận biết được phát triển độ rỗng thứ sinh do rửa lũa khung xương sinh vật (moldic porosity) 
và độ rỗng giữa hạt (Hình 6). Ngoài ra, các loại độ rỗng thứ sinh khác như nứt nẻ và dolomite 
hóa khá phổ biến và đóng vai trò rất quan trọng đối với trầm tích đá vôi. 

 
Hình 6. Một số kiểu độ rỗng điển hình: (a) giữa hạt, (b) khuôn đúc, (c, d) hang hốc. 

Các kiểu tướng đá được định danh từ 1–6 theo mức độ chất lượng vỉa từ kém đến rất tốt 
được xác định ranh giới vùng và mức độ hàm liên kết với giá trị độ rỗng mẫu lõi ở mức độ 
chấp nhận được (Bảng 1). Hệ số liên kết của mẫu lõi 3 giếng nghiên cứu đang ở mức độ từ 
0,65 tới 0,87, tức là còn quá nhiều mối quan hệ chưa rõ ràng. 

Bảng 1. Tổng hợp các loại tướng đá với đặc trưng quan hệ độ rỗng–độ thấm từ mẫu lõi. 

Ký hiệu Thạch học Loại độ rỗng Biến đổi tạo đá Phân bố Liên kết 

RRT1 
Packstone, Mud–

lean Packstones 

Khuôn đúc cục 

bộ và giữa hạt 

Xi măng hóa & ít rửa 

lũa 

Phần dưới của Serra 1 

giếng khoan B 
0,70 

RRT2 
Packstone, Mud–

lean Packstones 

Khuôn đúc cục 

bộ & hang hốc 

Xi măng hóa & rửa lũa 

(sớm và muộn) 

Dưới bất chỉnh hợp 

Serra 2 giếng khoan 

B, C 

0,65 
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Ký hiệu Thạch học Loại độ rỗng Biến đổi tạo đá Phân bố Liên kết 

RRT3 

Mud–lean 

Packstones, 

Grainstones 

Khuôn đúc & 

khuôn đúc cục 

bộ 

Xi măng hóa & rửa lũa 

hạt vụn  

Phần trên của Serra 1 

giếng khoan B (>30m 

dưới mặt bất chỉnh 

hợp carbonate) 

0,85 

RRT4 

Packstone, Mud–

lean Packstones, 

Grainstones 

Giữa tinh thể & 

khuôn đúc 

Dolomite hóa & rửa 

lũa (muộn?) 

Trên ranh giới tập 

Serra 1 
0,87 

RRT5 

Mud–lean 

Packstones, 

Grainstones 

Giữa hạt,hang 

hốc, khuôn đúc 

Ít xi măng hóa, rửa lũa 

(muộn) 

Trong khoảng 30m 

dưới mặt bất chỉnh 

hợp carbonate 

0,75 

RRT6 

Packstone, Mud–

lean Packstones, 

Grainstones 

Hang hốc 
Rửa lũa không chọn 

lọc sớm và muộn 

Dưới bề mặt bất 

chỉnh hợp carbonate 
0,65 

3.4. Xác định đơn vị thủy động lực (HU) 

Kết quả phân tích độ thấm trên mẫu lõi các giếng khoan (GK) thẩm lượng GK–2 và GK–
3 cho thấy chế độ thủy động lực của đá vôi chứa khí tuổi Miocene giữa phụ thuộc chủ yếu 
vào loại độ rỗng hơn là kiểu kiến trúc và tướng đá (Hình 7). 

 
Hình 7. Phân nhóm mối tương quan hệ rỗng–thấm theo kiểu độ rỗng từ mẫu lõi GK thẩm lượng GK–2. 

Kết quả phân tích toàn bộ các mẫu của các giếng khoan thăm dò thẩm lượng trong khu 
vực nghiên cứu cho thấy 6 kiểu tướng đá (ký hiệu từ RRT1 tới RRT6) với thành phần thạch 
học và kiểu độ rỗng đặc trưng. Trên cơ sở này, nhóm tác giả đã xây dựng các hàm quan hệ 
độ rỗng–độ thấm cũng như xác định các đơn vị dòng chảy (HU – Hydraulic Flow Unit) (Hình 
8). 
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Hình 8. Quan hệ độ rỗng–độ thấm theo tướng đá. 

Sau khi tổng hợp và đánh giá trên cơ sở các phân tích/minh giải (Hình 8), cho thấy số 
liệu độ thấm và độ rỗng từ mẫu lõi sẽ phù hợp và nằm trong giới hạn phân nhóm trong 6 kiểu 
tướng đá. Tuy nhiên, các giới hạn nhóm không đồng đều về kích thước, hướng, thậm chí 
chúng còn chờm lẫn lên nhau dẫn đến sai số rất lớn khi dự báo độ thấm của các giếng khoan 
thăm dò không lấy mẫu lõi. Nhóm 3 và nhóm 4 (tương ứng với RRT3 và RRT4) thể hiện mối 
liên kết tốt giữa độ rỗng và độ thấm. 

3.5. Kết quả dự báo độ thấm tại các giếng thăm dò, thẩm lượng  

Phương pháp dự báo được sử dụng là Logic mờ (Fuzzy Logic) trên cơ sở phần mềm 
minh giải tài liệu địa vật lý giếng khoan với họ các đường cong: Gamma ray (GR), Điện trở 
(Resistivities); Mật độ (RHOB), Nơ–tron (NPHI) và sóng âm (DT). Hệ suy diễn được xây 
dựng từ các phân tích, minh giải trong Bảng 1 và phân cụm thạch học trong Hình 8. Kiểm 
chứng kết quả dự báo HU cũng như giá trị độ thấm cho thấy rất phù hợp với tài liệu mẫu lõi 
(Hình 9). 

Đặc biệt, khi dùng hoàn toàn tài liệu của mô hình dự báo tại giếng khoan GK–2 để áp 
dụng cho giếng khoan GK–3, sau đó đem kết quả so sánh với tài liệu phân tích độ thấm từ 
mẫu lõi giếng khoan GK–3 cho thấy sự phù hợp trên hầu hết tầng chứa (Hình 10). Điều này 
đã khẳng định tính đúng đắn của phương pháp xác định quan hệ độ rỗng–độ thấm và dự báo 
độ thấm đã nghiên cứu ứng dụng.  
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Hình 9. Kiểm chứng kết quả dự báo độ thấm tại giếng khoan thẩm lượng GK–2. 

 
Hình 10. Kết quả kiểm chứng dự báo độ thấm trên giếng khoan thẩm lượng GK–3. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở các nghiên cứu về đặc điểm trầm tích, thạch học và dự báo độ thấm cho vỉa 
đá vôi phía Nam bể Sông Hồng, bài báo đưa ra các kết luận sau:  

Kết quả nghiên cứu địa chất, địa vật lý kết hợp với phân tích lát mỏng đã xác định được 
các tập trầm tích trong vỉa đá vôi với các đặc trưng về tuổi địa chất và thạch học riêng biệt: 
Phần dưới cùng là tập đá vôi tuổi Langhian, giữa là tập đá vôi tuổi Serravallian với 2 phân 
tập: phân tập Serravallian 1 (Serra 1) và phân tập Serravallian 2 (Serra 2); trên cùng là tập đá 
vôi tuổi Tortonian. 
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Kết quả phân tích độ thấm trên mẫu lõi giếng khoan thẩm lượng GK–2 và kiểm chứng 
tại giếng khoan thẩm lượng GK–3 cho thấy quan hệ độ rỗng–độ thấm của đá vôi tuổi Miocene 
giữa phụ thuộc chủ yếu vào loại độ rỗng hơn là kiểu kiến trúc và tướng đá. Các loại độ rỗng 
moldic, hang hốc (vuggy), biến đổi dolomite có vai trò quyết định đến dự báo độ thấm của 
đá chứa. 

Trong vỉa đá vôi đã xác định 6 loại tướng đá với kiểu kiến trúc và loại độ rỗng đặc trưng 
tương ứng với 6 quan hệ độ rỗng–độ thấm. Kiểm chứng kết quả ứng dụng mô hình logic mờ 
trong xác định đơn vị dòng chảy (HU) và giá trị độ thấm cho thấy sự phù hợp với tài liệu 
mẫu lõi trên hầu hết khoảng vỉa trong các giếng khoan trong khu vực nghiên cứu. Điều này 
đã khẳng định tính khả dụng của phương pháplogic mờ trong phân loại tuóng thạch học và 
dự báo độ thấm tầng đá vôi phía nam bể Sông Hồng. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, lên kế hoạch: N.H.A.; Lựa chọn 
phương pháp nghiên cứu: N.H.A., N.V.T.; xử lý, phân tích số liệu: N.H.A., N.V.T.; Viết bản 
thảo bài báo: N.H.A.; Chỉnh sửa bài báo: N.V.T., N.H.A. 
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không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Fuzzy logic driven model applied to classify hydraulic flow unit 
and to predict permeability of carbonate reservoirs in Song–Hong 
basin 
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Abstract: Carbonate reservoirs show challenges to geologists and engineers to predict 
lithology facies and depositional environment for determining hydraulic characteristics. 
Due to the different formation and diagenesis processes, carbonate reservoirs have distinct 
geological characteristics compared to the clastic reservoir. In this study, 03 typical 
sequences in the carbonate formation in Song Hong basin were investigated basing on 06 
main seismic facies. Data of well log, routine and specific core analysis lab have been used 
with 3D seismic to identify the depositional environment of carbonate rock as platform 
margin, with 06 rocktypes corresponding with 06 Hydraulic Flow Units. The well logs from 
3 exploration wells are used for permeability prediction by employing Fuzzy Logic 
technique and validating with the traditional method. The results of permeability prediction 
show consistent agreement with permeability value from core plugs for the entire interval 
of carbonate reservoir. As a result of the Fuzzy logic application, the paper presents the new 
workflow to classify hydraulic flow units and then predict permeability of carbonate 
reservoirs in the un–cored wells. 

Keywords: Carbonate; Permeability; Hydraulic Flow Units; Reservoir; Fuzzy Logic. 
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Tóm tắt: Tối ưu hoá thông số chế độ khoan là một nhiệm vụ quan trọng khi thi công giếng 
khoan, giúp nâng cao hiệu quả khoan, tiết kiệm thời gian, giảm giá thành và hạn chế các 
nguy cơ phức tạp sự cố giếng khoan. Các thông số chế độ khoan có ảnh hưởng trực tiếp đến 
tốc độ cơ học khoan, tuy nhiên do mối quan hệ phức tạp giữa chúng nên việc dự báo tốc độ 
cơ học khoan theo các phương pháp truyền thống thường gặp phải nhiều khó khăn. Vì vậy, 
để có thể đề xuất được các thông số chế độ khoan tối ưu, cần phải đưa ra được một phương 
pháp mới có thể dự báo tốc độ cơ học khoan với độ chính xác cao. Trong nghiên cứu này, 
nhóm tác giả sử dụng mạng nơ–ron nhân tạo (ANN) để thiết lập mối tương quan phức tạp 
giữa các thông số chế độ khoan và tốc độ cơ học khoan nhằm tối ưu hoá thông số chế độ 
khoan. Số liệu sử dụng để huấn luyện mạng ANN trong nghiên cứu này được lấy từ 03 giếng 
khoan đan dày tại bể Cửu Long, gồm 5 thông số đầu vào: tải trọng lên choòng, tốc độ quay 
choòng, mô men tại choòng, tổng tổn thất áp suất, lưu lượng bơm. Thông số đầu ra là tốc 
độ cơ học khoan. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình mạng ANN được lựa chọn cho kết 
quả dự báo tốc độ cơ học khoan có độ chính xác cao, có khả năng xác định được các bộ 
thông số chế độ khoan tối ưu cho từng khoảng khoan. 

Từ khóa: Tối ưu hóa thông số chế độ khoan; Tốc độ cơ học khoan; Mạng nơ–ron nhân tạo; 
Bồn trũng Cửu Long. 

 
 

1. Mở đầu 

Khoan các giếng dan dày trong khai thác dầu khí là khoan bổ sung các giếng khoan mới 
vào hệ thống giếng khai thác đã có từ giai đoạn đầu phát triển mỏ dầu khí. Đây là một trong 
những giải pháp nâng cao khả năng thu hồi dầu cho một mỏ dầu khí ở giai đoạn cuối của quá 
trình phát triển mỏ. Về lý thuyết, quy trình công nghệ thi công các giếng khoan đan dày cơ 
bản không khác nhiều so với công nghệ khoan các giếng ban đầu trước đó. Tuy nhiên, khi 
quyết định phát triển các giếng khoan đan dày, phải tính toán đến hiệu quả kinh tế, xã hội 
trong bối cảnh các giếng khoan đan dày được thi công đơn lẻ (không theo chùm với số lượng 
lớn như ở giai đoạn đầu phát triển mỏ) và đối tượng vươn tới của các giếng khoan đan dày là 
các vỉa nhỏ, các vỉa bị cô lập. Do vậy, cần phải nghiên cứu lựa chọn công nghệ, thiết bị và 
vật liệu thi công phù hợp đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế (chí phí tiết kiệm nhất, thù hồi dầu 
được tối đa có thể) và hiệu quả về mặt xã hội (góp phần vào bảo đảm an ninh năng lượng, 
tạo công ăn việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường; tận dụng triệt để, tránh lãng phí 
cơ sở hạ tầng thiết bị). Mặt khác, yếu tố công nghệ–kỹ thuật cũng cần phải được xem xét khi 
quyết định thực hiện giếng khoan đan dày với lý do: thực tế khi thi công một số giếng khoan 
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đan dày tại bể Cửu Long ở các địa tầng quen thuộc, mặc dù trình độ công nhân và kỹ sư đã 
được hoàn thiện, công nghệ và thiết bị được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước, nhưng 
vẫn gặp rất nhiều hiện tượng phức tạp, sự cố (thậm chí phải huỷ giếng) [1–2]. Theo nhận 
định ban đầu, có thể thấy rằng các phức tạp, sự cố, thất bại này là do rất nhiều nguyên nhân 
đến từ chủ quan và khách quan. Một trong những nguyên nhân được đánh giá và tập trung 
nghiên cứu nhiều nhất là hiện tượng phá vỡ độ bền thành giếng (mất độ bền do ngấm nước, 
sét bám vào bộ dụng cụ khoan, sét chảy xệ và co thắt thân giếng trong các vỉa sét của tầng 
mioxen hạ; sập lở, sói lở của sét argilit), kẹt dính vi sai ở các tầng Miocene và Oligocene [1–
2]. 

Việc nghiên cứu và tìm ra giải pháp phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác khoan 
đan dày (infill) đối với các mỏ đang khai thác ở giai đoạn cuối thuộc bể Cửu Long là một thử 
thách lớn đối với những nhà khoa học làm trong lĩnh vực khoan khai thác dầu khí. Bài toán 
đặt ra ở đây là đi tìm lời giải cho mối liên hệ phức tạp giữa thông số chế độ khoan (tải trọng 
chiều trục, tốc độ quay của bộ dụng cụ khoan, lưu lượng nước rửa,...) và tốc độ khoan cơ học 
khoan (ROP). Từ đó, tối ưu hoá thông số chế độ khoan nhằm cải thiện tốc độ cơ học khoan, 
rút ngắn thời gian khoan, giảm thiểu thời gian tiếp xúc giữa dung dịch khoan và đất đá chứa 
sét hoạt tính cao tại thành hệ, giảm nguy cơ phức tạp sự cố liên quan đến mất ổn định thành 
giếng.  

Trước đây, để thiết lập mối tương quan giữa các thông số chế độ khoan và tốc độ cơ học 
khoan, người ta thường sử dụng các hàm thực nghiệm [3–4]. Tuy nhiên, các mô hình thực 
nghiệm bị giới hạn bởi phạm vi dữ liệu đã được sử dụng trong quá trình xây dựng mô hình 
và khó liên kết triệt để mối tương quan phức tạp giữa các thông số chế độ khoan và tốc độ cơ 
học khoan, dẫn đến các dự báo bằng các mô hình này trong điều kiện thực tế thường cho kết 
quả có độ chính xác không cao [4–7]. Để giải quyết những hạn chế này, nhóm tác giả đề xuất 
sử dụng mạng nơ–ron nhân tạo (ANN) nhằm thiết lập mối tương quan tốt hơn giữa các thông 
số chế độ khoan và tốc độ cơ học khoan để có thể dự báo tốc độ cơ học khoan với độ chính 
xác cao. Từ đó, tối ưu hoá thông số chế độ khoan nhằm nâng cao tốc độ cơ học khoan. 

2. Xây dựng mạng nơ–ron nhân tạo (ANN) dự báo tốc độc cơ học khoan 

Mạng nơ–ron nhân tạo (Artificial Neural Network–ANN) là mô hình xử lý thông tin được 
mô phỏng dựa trên hoạt động của hệ thống thần kinh của sinh vật, bao gồm số lượng lớn các 
nơ–ron được gắn kết để xử lý thông tin. ANN giống như bộ não con người, được học bởi 
kinh nghiệm (thông qua huấn luyện), có khả năng lưu giữ những kinh nghiệm hiểu biết (tri 
thức) và sử dụng những tri thức đó trong việc dự đoán các dữ liệu chưa biết (unseen data). 
ANN được xây dựng dựa trên những giả định sau: 

– Thông tin xử lý tại nhiều phần tử đơn giản, gọi là các nơ–ron; 
– Tín hiệu được truyền giữa các nơ–ron thông qua các kết nối; 
– Mỗi kết nối có một trọng số, thông thường được nhân với tín hiệu truyền qua; 
– Mỗi nơ–ron sử dụng một hàm kích hoạt để xác định tín hiệu đầu ra theo tổng các tín 

hiệu đầu vào. 
Đặc điểm của mạng ANN là có khả năng giải quyết được những vấn đề phức tạp bằng 

cách làm sáng tỏ những mối quan hệ phi tuyến. Do vậy, mạng ANN đã được ứng dụng để 
giải quyết các vấn đề thực tế trong nhiều lĩnh vực: công nghệ thông tin, sinh học, quản lý, 
kinh tế, y tế,… khi mà các quan hệ giữa các yếu tố là phi tuyến.  

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mạng nơ–ron tiếp tục cung cấp (feed–
forward) để dự báo tốc độ cơ học khoan dựa trên tài liệu đo ghi quá trình khoan của 03 giếng 
khoan đan dày RC9, BT–7, BH–57 tại bể Cửu Long. Dữ liệu huấn luyện bao gồm 05 tham 
số đầu vào: tải trọng lên choòng (WOB), tốc độ quay choòng (RPM), mô men tại choòng 
(TORQUE), tổng tổn thất áp suất (SPP), lưu lượng bơm (FLR); 01 thông số đầu ra: tốc độ 
cơ học khoan (ROP) [5–6, 8]. Bộ tài liệu khoan của 2 giếng RC9 và BH–57 được đưa vào 
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huấn luyện và xây dựng các mô hình ANN. Tài liệu khoan của giếng BT–7 được sử dụng để 
kiểm tra, đánh giá sai số ROP dự báo được từ các mô hình ANN. 

Nhóm nghiên cứu sử dụng mạng ANN với thuật toán huấn luyện lan truyền ngược (back–
propagation) [9] và hàm kích hoạt tagsig để dự báo vận tốc cơ học khoan từ bộ dữ liệu mẫu 
trên. Mạng nơ–ron này còn được gọi là mạng nơ–ron lan truyền ngược (back–propagation 
neural network BPNN). Để có được mô hình dự báo tốc độ cơ học khoan có độ chính xác 
cao, nhóm nghiên cứu đã căn cứ vào cấp đường kính choòng và tính chất cơ lý của đất đá để 
chia tập dữ liệu ra làm 5 phần. Tiếp đó, 5 phần dữ liệu này sẽ được huấn luyện để xây dựng 
5 mô hình ANN khác nhau (Bảng 1). 

Bảng 1. Số liệu khoan thực tế để xây dựng các mô hình ANN. 

Tổng số mẫu 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

1000 600 1055 915 1446 

ROP 

(m/h) 

Giá trị nhỏ nhất 5,75 4,73 1,57 6,37 0,6 

Giá trị lớn nhất 127,65 65,48 66,33 34,88 32,33 

Độ lệch chuẩn 26,37 11,68 9,49 5,15 4,516 

Giá trị trung bình 48,088 29,65 19,38 21,9 8,922 

WOB 

(ton) 

Giá trị nhỏ nhất 1 2,03 2,03 1,72 3,5 

Giá trị lớn nhất 5,400 7,71 8,77 7,42 11,56 

Giá trị trung bình  0,785 1,303 1,11 1,13 1,54 

Độ lệch chuẩn 1,870 4,421 5,13 3,76 6,298 

RPM 

(v/ph) 

Giá trị nhỏ nhất 52 97 94 83 55 

Giá trị lớn nhất 121 116 126 130 169 

Giá trị trung bình  24,032 2,787 5,34 1,85 14,887 

Độ lệch chuẩn 82,296 101,82 113,18 129,68 96,772 

TQ 

(kg.m) 

Giá trị nhỏ nhất 20 1333 1670 1371,1 123,35 

Giá trị lớn nhất 1598 2016 2658 4440,7 5562,3 

Giá trị trung bình  520 151,76 259,64 518,07 1590,2 

Độ lệch chuẩn 418,03 1632,1 2249,2 3448,1 3378 

FLR 

(l/s) 

Giá trị nhỏ nhất 43,320 50,15 19,90 13,08 15,82 

Giá trị lớn nhất 57,670 54,06 53,30 37,71 44,26 

Giá trị trung bình  2,467 0,505 1,76 2,54 4,17 

Độ lệch chuẩn 50,736 52,236 48,69 35,36 28,995 

SPP 

(atm) 

Giá trị nhỏ nhất 57,4 167,9 118,70 88 94,1 

Giá trị lớn nhất 185,1 206,7 225,00 169,3 228,3 

Giá trị trung bình  22,16 11,116 6,18 12,69 36,781 

Độ lệch chuẩn 132,57 188,57 211,88 142,97 185,8 

Trong đó: mô hình 1 (model 1) – đường kính choòng 16", khoan trong tầng Plioxen, Mioxen trên và giữa; 
mô hình 2 (model 2) – đường kính choòng 12–1/4" khoan trong tầng Mioxen giữa; mô hình 3 (model 3) – đường 
kính choòng 12–1/4" khoan trong tầng Mioxen dưới; mô hình 4 (model 4) – đường kính choòng 8–1/2" khoan 
trong tầng Mioxen dưới; mô hình 5 (model 5) – đường kính choòng 8–1/2" khoan trong tầng Oligoxen. 

Bộ dữ liệu sử dụng được chia nhỏ với 70% lượng mẫu dùng để huấn luyện mạng, 15% 
dùng để kiểm tra (test) và 15% để xác nhận (validation). Trong trạng thái học, tập dữ liệu 
mẫu đưa vào mạng nơ–ron bao gồm cả giá trị đầu vào (inputs) (tải trọng lên chòong WOB 
(Tấn), lưu lượng dung dịch khoan FLR (l/s), tốc độ quay chòong RPM (v/ph), áp suất tại vòi 
phun thuỷ lực SPP (atm), mô ment tại chòong TQ (m.kg)) lẫn giá trị đầu ra (output) (tốc độ 
cơ học khoan ROP (m/h)). Các dữ liệu được tính toán và cho ra kết quả đầu ra. Kết quả đầu 
ra của mạng nơ–ron sau một vòng lặp (cycle hoặc iteration) được so sánh với kết quả đầu ra 
thực tế có trong tập mẫu để rút ra sai số. Sai số này được lan truyền ngược trở lại các nơ–ron 
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đầu ra (output neurons) và nơ–ron ẩn để các nơ–ron này điều chỉnh lại các trọng số của mình 
(hình 1). Quá trình lan truyền theo hai chiều này được tiến hành nhiều lần, cho đến khi sai số 
đạt tới giá trị cực tiểu nhỏ hơn một giá trị cho phép nào đó, hoặc cho đến khi số vòng lặp đạt 
đến một giá trị định trước. Quá trình học của mạng nơ–ron lan truyền ngược là quá trình học 
có giám sát. Các mô hình mạng nơ–ron lan truyền ngược (BPNN) trong nghiên cứu này có 
cấu trúc chung như sau: 

1. Lớp đầu vào có 5 nơ–ron (WOB, FLR, RPM, SPP, TQ) và lớp đầu ra có 1 nơ–ron 
(ROP); 

2. Hàm kích hoạt cho lớp ẩn là logsig và hàm kích hoạt cho lớp đầu ra là pureline; 
3. Số nơ–ron trong lớp ẩn được thay đổi từ 10 đến 50 để tìm ra mô hình tối ưu. 

 

Hình 1. Mô hình biểu diễn cấu trúc mạng ANN. 

Việc lựa chọn số lượng nơ–ron tối ưu trong lớp ẩn là hết sức quan trọng, sao cho kết quả 
dự báo từ ANN đạt được hệ số tương quan đủ tốt với tài liệu mẫu. Đồng thời số lượng nơ–
ron cũng không nên sử dụng quá nhiều vì nó sẽ dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting). 
Từ kết quả thu được khi chạy các mô hình ANN khác nhau (Bảng 2), khi so sánh hệ số tương 
quan R2 và sai số MSE, nhóm tác giả quyết định sử dụng mô hình ANN với 40 nơ–ron ở lớp 
ẩn làm mô hình tối ưu để dự báo ROP. 

Bảng 2. Kết quả chạy các mô hình ANN khác nhau. 

Số n 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

R2 MSE R2 MSE R2 MSE R2 MSE R2 MSE 

10 0,81 0,021 0,742 0,0165 0,85 0,006 0,797 0,0119 0,84 0,0054 

15 0,83 0,017 0,783 0,0143 0,875 0,005 0,814 0,01 0,86 0,0049 

20 0,85 0,013 0,827 0,0116 0,88 0,0048 0,84 0,009 0,875 0,0042 

25 0,89 0,01 0,878 0,0084 0,908 0,0038 0,86 0,008 0,89 0,0039 

30 0,91 0,0083 0,91 0,0063 0,915 0,0034 0,87 0,0078 0,9 0,0036 

35 0,923 0,0072 0,92 0,0057 0,925 0,003 0,9 0,006 0,912 0,0032 

40 0,934 0,0059 0,95 0,0036 0,935 0,0026 0,91 0,0055 0,94 0,00235 

45 0,938 0,0053 0,96 0,003 0,94 0,0024 0,93 0,0048 0,945 0,0021 

50 0,943 0,0046 0,97 0,0023 0,95 0,0022 0,94 0,004 0,949 0,0018 
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Kết quả tốc độ cơ học khoan (ROP) dự báo được từ các mô hình ANN được biểu diễn 
và đối sánh với giá trị đo thực tế tại 3 giếng khoan BH–57, BT–7, RC9 (Hình 2–7).  

 

Hình 2. ROP dự báo từ mạng ANN model 1 (Predict ROP) và thực tế (Actual ROP) tại giếng BH–57. 

 

Hình 3. ROP dự báo từ mạng ANN model 2 (Predict ROP) và thực tế (Actual ROP) tại giếng BH–57. 

 

Hình 4. ROP dự báo từ mạng ANN model 3 (Predict ROP) và thực tế (Actual ROP) tại giếng BH–57. 
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Hình 5. ROP dự báo từ mạng ANN model 4 (Predict ROP) và thực tế (Actual ROP) tại giếng RC9. 

 

Hình 6. Tốc độ cơ học khoan dự báo từ mạng ANN model 5 và thực tế tại giếng BH–57. 

 

Hình 7. Tốc độ cơ học khoan dự báo từ mạng ANN model 6 và thực tế tại giếng BT–7. 

Có thể thấy rằng giá trị ROP dự báo được không những có độ chính xác cao mà còn phản 
ánh được cả xu thế thay đổi ROP trong các khoảng độ sâu nhất định tại từng giếng (hình 2– 
7). Kết quả thu được rất khả quan, từ đó có thể đưa ra kiến nghị sử dụng ANN như một 
phương pháp hiệu quả và chính xác để dự báo được ROP từ tài liệu khoan thực tế của các 
giếng khoan đan dày khu vực bể Cửu Long. 
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3. Tối ưu hoá thông số chế độ khoan 

Thực tế cho thấy, thông số chế độ khoan bao gồm nhiều thông số (tải trọng lên chòong 
(WOB), lưu lượng bơm dung dịch (FLR), tốc độ quay bộ dụng cụ khoan (RPM), trọng lượng 
riêng dung dịch (MW), chất lượng dung dịch,...), có ảnh hưởng phức tạp tới tốc độ cơ học 
khoan (ROP) [10]. Do đó, để xác định các thông số chế độ khoan tối ưu nhằm nâng cao tốc 
độ cơ học khoan (ROP), chúng tôi tiến hành thay đổi cùng lúc giá trị: tải trọng lên choòng, 
tốc độ quay chòng và lưu lượng bơm trong các khoảng giá trị thu được từ tài liệu khoan thực 
tế. Sau đó các tập dữ liệu này được đưa ngược vào các mô hình ANN dự báo ROP đã được 
xây dựng. Bộ thông số chế độ khoan tối ưu được xác định khi tốc độ cơ học khoan trung bình 
dự báo được từ bộ dữ liệu tương ứng có giá trị cao nhất được thể hiện trong bảng 3. Các 
thông số trong bảng 3 cho thấy, với các bộ thông số chế độ khoan tối ưu, tốc độ cơ học khoan 
dự báo đạt được tốt hơn rất nhiều so với tốc độ cơ học khoan thực tế, trung bình tăng từ gấp 
2 đến 3 lần (tăng 318% đối với model 3). Kết quả này hoàn toàn hợp lý khi dữ liệu khoan 
thực tế cho thấy, có những mét khoan tốc độ cơ học khoan đạt rất cao, tuy nhiên, tốc độ khoan 
này không được duy trì mà thay đổi liên tục và không ổn định [8]. 

Bảng 3. Các thông số chế độ khoan tối ưu cho 5 trường hợp đường kính choòng tại các địa tầng khác nhau. 

 
WOB  

(T) 

RPM 

(vòng/phút) 

FLR 

(l/s) 

ROP thực tế 

(m/h) 

ROP theo mô 

hình (m/h) 

Model 1 1,88 93,4 43,43 47,54 106,39 

Model 2 3,73 110,3 52,3 29,65 57,81 

Model 3 4,39 116,4 26,58 19,38 61,63 

Model 4 7,42 127,65 29,1 21,9 34,49 

Model 5 7,53 123,4 15,82 8,9 27,6 

Bằng việc sử dụng các mô hình dự báo tốc độ cơ học khoan đã xây dựng, nhóm tác giả 
đã tiến hành tính toán thời gian khoan dự kiến đối với 02 công đoạn khoan của giếng BH–57 
(hình 8 và 9). Tại đây, có thể dễ dàng nhận thấy rằng, thời gian thi công khoan dự báo từ các 
mô hình ANN được rút ngắn đáng kể khi so sánh với thời gian khoan thực tế tại 02 công 
đoạn khoan này (thời gian thi công được rút ngắn 51% đối với model 3).  

 

Hình 8. Thời gian khoan dự báo khi áp dụng bộ thông số chế độ khoan tối ưu (Optimize time) và thời 
gian khoan thực tế (Actual time) khi thi công công đoạn 16" trong tầng Plioxen, Mioxen trên và giữa giếng 
BH–57. 
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Hình 9. Thời gian khoan dự báo khi áp dụng bộ thông số chế độ khoan tối ưu (Optimize time) và thời 
gian khoan thực tế (Actual time) khi thi công công đoạn 12–1/4" trong tầng Mioxen dưới giếng BH–57. 

Dựa trên những kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng các thông số 
chế độ khoan trong một số điều kiện cụ thể của mỏ Bạch Hổ nói riêng và bể Cửu Long nói 
chung như sau: khi khoan trong tầng Plioxen, Mioxen trên và Mioxen giữa tương ứng với 
đường kính choòng 16” sử dụng tải trọng lên choòng 1,5–2 T, tốc độ quay choòng 90–95 
vòng/phút, lưu lượng bơm 43–44 l/s; khi khoan trong tầng Mioxen giữa tương ứng với đường 
kính choòng 12–1/4” sử dụng tải trọng lên choòng 3,5–4 T, tốc độ quay choòng 110–113 
vòng/phút, lưu lượng bơm 52–53 l/s; khi khoan trong tầng Mioxen dưới tương ứng với đường 
kính choòng 12–1/4” sử dụng tải trọng lên choòng 4–4,5 T, tốc độ quay choòng 115–118 
vòng/phút, lưu lượng bơm 26–27 l/s; khi khoan trong tầng Mioxen dưới tương ứng với đường 
kính choòng 8–1/2” sử dụng tải trọng lên choòng 7–7,5 T, tốc độ quay choòng 125–130 
vòng/phút, lưu lượng bơm 21–22 l/s; khi khoan trong tầng Oligocen tương ứng với đường 
kính choòng 8–1/2” sử dụng tải trọng lên choòng 7,5–8 T, tốc độ quay choòng 120–125 
vòng/phút, lưu lượng bơm 15–16 l/s. Cần lưu ý, các thông số chế độ khoan đề xuất chỉ là dự 
báo thu được từ các mô hình ANN. Thực tế, các thông số chế độ khoan có mối quan hệ tương 
quan với nhau, khi thay đổi 1 thông số này thì các thông số khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng nhất 
định. Do đó, để đưa ra được quyết định lựa chọn thông số chế độ khoan tối ưu cần kết hợp 
các giá trị đề xuất từ nghiên cứu này và bổ sung thêm các thông tin địa chất, cơ lý đá cũng 
như mô hình thực tế tại mỗi giếng khoan. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Mạng nơron nhân tạo ANN với thuật toán lan truyền ngược có 40 nơ–ron trong lớp ẩn 
có khả năng dự báo tốc độ cơ học khoan tốt với mức độ chính xác cao đối với tệp dữ liệu của 
03 giếng khoan đan dày tại bể Cửu Long (RC9, BT–7, BH–57). Các mô hình mạng ANN đã 
xây dựng có khả năng tối ưu hoá thông số chế độ khoan cho từng khoảng khoan để gia tăng 
tốc độ cơ học khoan dự báo lên tới 318% (model 3), thời gian khoan dự kiến được rút ngắn 
lên tới 51% (model 3).  

Để ứng dụng rộng rãi phương pháp sử dụng mạng nơ–ron nhân tạo (ANN) nhằm nâng 
cao hiệu quả khoan cần bổ sung các thông số biểu thị tính chất cơ lý của đất đá theo chiều 
sâu trong bộ thông số đầu vào. Ngoài ra, nhóm tác giả đề xuất sử dụng kết quả của nghiên 
cứu này như một phương pháp dự báo tốc độ cơ học khoan và tối ưu hoá thông số chế độ 
khoan cho các giếng khoan dầu khí tại bể Cửu Long, Việt Nam.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, lên kế hoạch, tiến hành thu thập số 
liệu: N.T.H., N.V.T., N.T.V., V.H.D.; Lựa chọn phương pháp nghiên cứu: N.T.H., N.V.T., 
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N.T.V., V.H.D.; xử lý số liệu: N.T.H., N.V.T., N.T.V., V.H.D.; Thiết kế mô hình mạng nơron 
nhân tạo ANN và đảm nhiệm huấn luyện mạng: N.T.H., N.V.T., N.T.V., V.H.D.; Chỉnh sửa 
bài báo: N.T.H., N.V.T., V.H.D. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở của Trường Đại học Mỏ – Địa chất, mã số T22–14. Bên cạnh đó, tập thể tác giả 
trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ–Địa chất đã hỗ trợ về 
máy móc, thiết bị để thực hiện các tính toán liên quan đến nghiên cứu này. 
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Application of artificial neural network to optimize drilling 
parameters for infill wells in Cuu Long basin 

Nguyen Tien Hung1*, Nguyen Van Thinh1, Nguyen The Vinh1, Vu Hong Duong1 

1 Faculty of Oil and Gas, Hanoi University of Mining and Geology, Vietnam; 
nguyentienhung.dk@humg.edu.vn; nguyenvanthinh@humg.edu.vn; 
nguyenthevinh@humg.edu.vn; vuhongduong@humg.edu.vn 

Abstract: Drilling optimization is a very important task during drilling operation, this helps 
to save time, cut costs, and reduce drilling issues. Drilling parameters is directly related to 
maximizing the rate of penetration (ROP). However, due to the complexity of the 
relationship between the variables affecting the drilling process, it is dificult to determine 
ROP using traditional methods. As a result, in order to establish the optimal drilling 
parameters, it is necessary and crucial to propose a new approach to predict ROP with high 
accuracy. In this study, the authors use an Artificial Neural Network (ANN) to establish a 
complex correlation between drilling parameters and ROP. thereby providing optimal 
drilling parameters to improve drilling efficiency. We use data obtained from 03 infill wells 
in Cuu Long basin, including 5 input parameters, which are weight on bit (WOB), rotational 
speed (RPM), torque (TORQUE), stand pipe pressure (SPP), flow rate (FLR) and the output 
parameter, the Rate of Penetration (ROP) to train the network. During the training of the 
network, the research team changes the number of neurons in the hidden layer to find the 
optimal model. The proposed artificial neural network model is selected for high accuracy 
prediction results of ROP, capable of determining the optimal set of drilling parameters for 
each drilling stage. 

Keywords: Optimization drilling parameters; Rate of Penetration; ANN; Cuu Long basin. 
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Tóm tắt: Hiệu quả khai thác than lộ thiên được đánh giá qua hệ số bóc đá, cụ thể là góc 
nghiêng bờ mỏ đảm bảo an toàn và giảm được khối lượng đất đá phải bóc trong biên giới. 
Bài báo giới thiệu phương pháp mô phỏng khối đá (3D) trên các thông số cơ lý đá và hệ 
thống khe nứt trên bờ mỏ nhằm đánh giá và dự báo nguy cơ mất an toàn của bờ mỏ khi tiến 
hành khai thác than lộ thiên (khoan–nổ mìn, xúc bốc, vận tải). Phân tích ổn định bờ mỏ ở 
trạng thái tĩnh và động (chịu tác động rung, chấn động) nhằm tối ưu hóa các thông số hình 
học của tầng, bờ mỏ và trình tự khai thác phù hợp, giảm hệ số bóc trong điều kiện lớp đá 
trụ của vỉa than có cấu trúc phức tạp có nguy cơ mất ổn định cao. Kết quả nghiên cứu áp 
dụng đánh giá ổn định bờ mỏ trụ Nam, mỏ than Khe Sim, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Hiệu quả 
đem lại khi áp dụng các giải pháp công nghệ gia cố và xúc giảm tải đảm bảo ổn định bờ trụ 
Nam đảm bảo giảm khối lượng đất bóc giảm xuống gần 7 triệu m3 so với thiết kế của dự án. 

Từ khóa: Khối đá; Mô hình; Khai thác than lộ thiên; Ôn định bờ mỏ; Quảng Ninh. 
 

 

1. Mở đầu 

Trên các mỏ than lộ thiên, đặc điểm cấu trúc khối đá đóng vai trò quan trọng và quyết 
định tới việc lựa chọn công nghệ khai thác, đồng bộ thiết bị và các thông số hệ thống khai 
thác. Khối đá là môi trường đặc biệt, nó có thể là môi trường liên tục, gián đoạn; đẳng hướng, 
không đẳng hướng; bền vững, kèm bền vững chúng đan xen nhau phức tạp. Những khe nứt 
tự nhiên là những mặt phẳng hoặc cong tồn tại và chia tách khối đá đồng nhất thành các khối. 
Mỗi khe nứt được định nghĩa là "tất cả các gián đoạn cơ học và độ bền tách nhỏ trong khối 
đá” [1]. Các thông số đặc trưng của khe nứt trong khối đá được thể hiện trên hình 1. Khe nứt 
được đo và thu thập ngoài thực địa tương ứng với các kích thước mở rộng từ centimét đến 
hàng mét. Trong thực tế, để xác định vị trí một khe nứt thường chỉ cần xác định góc phương 
vị hướng dốc (α) và góc dốc (β), độ kéo dài, độ mở. Thu thập các thông số khối đá có thể sử 
dụng la bàn đo trực tiếp các thông số ngoài hiện trường, thí nghiệm mẫu cơ lý đá trong phòng 
thí nghiệm. Các quan sát và khảo sát khe nứt trên một khu vực nào đó thường được thực hiện 
dọc theo một tuyến khảo sát trên bề mặt theo các hướng khác nhau, vết lộ địa hình, vách đá 
trên sườn dốc của khu vực khai thác, hoặc bắt đầu từ hướng của khe nứt của lõi lỗ khoan 
thăm dò, hoặc phân tích từ các ảnh bề mặt địa hình, sườn tầng. 

Các đặc tính môi trường khối đá không liên tục là những nguyên nhân chính gây khó 
khăn trong khai thác, làm tăng chi phí bóc đá và duy trì đảm bảo an toàn trong quá trình khai 
thác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu đặc điểm phân bố khe nứt trong 
không gian khối đá, từ đó sử dụng các phương pháp mô hình mô phỏng khối đá một cách 
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ngẫu nhiên phù hợp với thực tế nhằm phục vụ tính toán ổn định bờ mỏ quá trình khai thác 
mỏ than lộ thiên hiệu quả và an toàn hơn. 

 

Hình 1. Các đặc tính của khối đá [2]. 

Nghiên cứu này được áp dụng cho bờ trụ Nam mỏ than Khe Sim vùng Cẩm Phả, Quảng 
Ninh. Nghiên cứu sẽ giới thiệu các phương pháp phân tích dữ liệu khe nứt, mô phỏng ngẫu 
nhiên mô hình khối đá dạng 3D, các kết quả phân tích trạng thái ổn định bờ mỏ thông qua 
mô hình khối đá, bên cạnh đó là các giải pháp gia cố ổn định bờ trụ Nam. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Hiện trạng và đặc điểm khu vực nghiên cứu 

Mỏ than Khe Sim chia thành 2 khu vực khai thác, phía Tây và phía Đông. Mỏ đang áp 
dụng hệ thống khai thác ngang, 2 bờ công tác, theo lớp dốc, sử dụng bãi thải ngoài trong giai 
đoạn đầu, phương án bãi thải trong được áp dụng khi khu vực phía Tây Nam của mỏ đạt biên 
giới chiều sâu kết thúc và tiếp tục khai thác cuốn chiếu từ phía Tây sang phía Đông chia theo 
khoảnh, hình 2. Kích thước từng khu vực hay khoảnh từ 250–300 m. Đồng bộ thiết bị khai 
thác phục vụ công nghệ phá vỡ đất đá bằng khoan–nổ mìn với lỗ khoan đường kính trung 
bình, máy xúc dung tích gàu nhỏ hơn 8m3, kết hợp với ôtô có tải trọng 55 tấn vận tải bãi thải 
ngoài có cung độ 2–3 km. 

Hình 2. Mặt cắt ngang kết thúc khai thác Tuyến X cắt qua khu vực mỏ, với 2 vỉa than G và vỉa Dày 
dạng lòng chảo (trái); Bản đồ 3D hiện trạng khai thác 12/2019 của bờ trụ Nam mỏ than Khe Sim 
(phải). 
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Vấn đề ổn định bờ mỏ Khe Sim phức tạp, thường xuyên xảy ra trượt lở mất ổn định tầng 
và bờ mỏ, cụ thể là phía Tây dọc theo vỉa than (G) dạng lòng chảo, chạy dọc dưới lớp đá trụ 
trực tiếp của vỉa than này là lớp phay dày lên đến 100 m dọc từ Đông sang Tây; phía trụ phía 
Nam của vỉa G đất đá cứng nhưng phân lớp, không ổn định và tồn tại các lớp đá trụ giả dày 
từ 10–15 m dễ sụt lở và mất ổn định, hình 2.  

2.2. Khảo sát thực địa và lấy mẫu 

Các thiết bị hỗ trợ đo hệ thống khe nứt gồm thiết bị GPS cầm tay; địa bàn; thước mét dài 
50–100 m, nhật ký ghi chép. Các vị trí khảo sát khe nứt, thế nằm được lựa chọn dựa vào đặc 
điểm điển hình của các vị trí trên bờ mỏ; vị trí giám sát chấn động được đặt trên mép tầng, 
nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng chấn động nổ mìn gây ra được thể hiện trên hình 3. 

 
a) 

 

b)              

Hình 3. Vị trí khảo sát thu thập số liệu trên bờ mỏ theo mặt cắt (a); vị trí khảo sát khe nứt (b).  

Nham thạch trong địa tầng chứa than mỏ than Tây Khe tuổi T3(n–r)hg2, đặc điểm địa 
chất công trình khá phức tạp bao gồm các loại cuội kết, sạn kết, cát kết, bột kết, sét kết và sét 
than. Sự phân bố các lớp nham thạch khác nhau cả về diện tích, chiều sâu, đặc biệt chúng lại 
nằm xen kẽ nhau trong tầng chứa than, do đó tính chất cơ lý của từng loại đá biến đổi không 
theo quy luật nhất định, bảng 1.  

Bảng 1. Các chỉ tiêu cơ lý và tỷ lệ % của từng loại đá và than trên mỏ Khe Sim. 

Các chỉ tiêu 

Các loại nham thạch chủ yếu 

Cuội kết 
Sạn 

kết 
Cát kết Bột kết Sét kết Sét than Than 

Dung trọng  (g/cm3) 2,56 2,56 2,59 2,66 2,64   

Tỷ trọng  (g/cm3) 2,69 2,68 2,7 2,71 2,7   

Cường độ kháng nén 

n (kg/cm2) 
846,69 

1.227,

18 
1.148,75 551,22 683,58 

  

Tỉ lệ % 8,14 22,56 27,19 34,27 3,47 0,25 4,12 

Trên cở sở tài liệu địa chất thu thập được đã xác định nước trên mặt hầu như không đáng 
kể, nước dưới đất nghèo, hệ số thẩm thấu K = 0,0278 m/ng.đ nên không gây ảnh hưởng tới 
quá trình khai thác trong mùa khô. Độ cứng đất đá xác định được f = 5,5÷12, chiếm tỷ lệ đất 
đá là 92,16%, bảng 2.  
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Bảng 2. Thông tin thống kê khảo sát thế nằm của đá và khe nứt bờ trụ Nam mỏ than Khe Sim. 

Điểm 
khảo 

sát trên 
bờ mỏ 

Tọa độ VN2000 KT 
1070 45’ múi chiếu 

3 độ 
Thế nằm 

chung của 
đá 

Các hệ thống khe nứt (KN) 

Ghi chú 
Hệ thống KN1 Hệ thống KN2 Hệ thống KN3 

X (m) Y (m) 
Thế  
nằm 

Khoảng 
cách TB 

(m) 

Thế 
nằm 

Khoảng 
cách TB 

(m) 

Thế 
nằm 

Khoảng 
cách TB 

(m) 

ĐKS 01 2325102 447318 
310–

325/70–80 
– – – – – – 

Đá nứt 
nẻ mạnh 

ĐKS 02 2325137 447335 310/70 
20–40        
/60–70 

3 
60–70 
/50–60 

13 – – – 

ĐKS 03 2325143 447434 315/40 40/30 10 150/60 7 40/80 40 Cát kết 

ĐKS 04 2325226 447721 310/30 210/30 4 30/80 2     
Cuội 

kết, cát 
kết 

Các thông số cơ lý đá, thế nằm và điều kiện rung, chấn động nổ mìn được thu thập và 
đưa vào mô hình phân tích ổn định bờ trụ Nam, bảng 2 và hình 4. 

a)  b)  

Hình 4. Má đo rung và chấn động nổ mìn (a) và kết quả giám sát (b) trên bờ mỏ trụ Nam, trụ Bắc 
mỏ than Tây Khe Sim. 

Xét điều kiện bờ mỏ có độ cao hiện trạng 60÷120 m ở các khu vực khác nhau tại các 
tuyến mặt cắt đặc trưng có tính đến tải trọng động trong khoảng 50÷200 kPa (phạm vi tải 
trọng như vậy là có kể tới tải trong rung do hoạt động vận chuyển của xe lên tới 100 t) và 
chấn động do nổ mìn sinh ra với tốc độ dao động nền đất lớn nhất (1÷17 mm/s) từ các vụ nổ 
mìn nhằm xác định an toàn cho các công trình trên bờ mỏ. 

2.3. Mô hình khối đá và đánh giá ổn định của bờ trụ Nam, mỏ than Khe Sim  

2.3.1. Phương pháp mô hình và đánh giá ổn định bờ mỏ  

Mô hình số đầu tiên cho môi trường đất đá không liên tục được bổ sung với các cách 
tính toán cho môi trường liên tục (các phần tử hữu hạn, các phần tử vi phân hữu hạn, các 
phần tử khối) ứng dụng cho các đứt gẫy, sau đó là các phương pháp đặc biệt áp dụng cho môi 
trường không liên tục, mà chúng ta biết tới dưới tên là phương pháp phần tử rời rạc DEM 
(Distinct Elements Method). Mô hình xem các đối tượng như tập hợp của các phần tử rời rạc 
được phát triển bởi Cundalll & Hart (1992) [1], [6].  

Phương pháp tương tác không mềm NSCD (No Smooth Contact Dinamict) cho phép xử 
lý vấn đề tương tác giữa các phần tử cứng hoặc biến dạng 2D và 3D tuân theo quy luật tương 
tác Coulomb. Tương tác cục bộ giữa các phần tử cho phép tính toán đồng thời vận tốc và các 
lực tương tác. Tiếp xúc ma sát giữa các phần tử được mô tả như điều kiện tác động một phía 
(Signorini) và một điều kiện ma sát của Coulomb. Chúng ta gọi điểm tương tác một chiều 
nếu ứng suất sinh ra theo duy nhất một hướng, tương tác cứng. LMGC90 [2], [5] là phần 
mềm miễn phí mã nguồn mở được phát triển và thuộc về Trung tâm nghiên cứu khoa học 
quốc gia Pháp (Nation Centre of Scientific Research, CNRS) tại Trường đại học Montpellier 
2, CH Pháp. Phần mềm cho phép phát triển các mô hình khác nhau dưới dạng 2D và 3D 
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tương ứng với các tương tác phức tạp mô tả trạng thái và ứng sử của môi trường không liên 
tục. Phần mềm được viết trên ngôn ngữ lập trình Foxtran và cập nhật trên ngôn ngữ C++ và 
Python. LMGC90 được mở rộng trên cơ sở lý thuyết phương pháp DEM và NSCD. Thực tế, 
không có giải pháp phân tích giải quyết các vấn đề thực tế, các phương pháp tính giải các bài 
toán trong môi trường không liên tục, nó sử dụng các kỹ thuật với các phần tử liên tục, hữu 
hạn, hoặc các phần tử biên [3], [5]. 

Điều kiện phân tích ổn định bờ mỏ được nhóm nghiên cứu đề tài tiến hành đánh giá trạng 
thái ổn định động của bờ mỏ ở trạng thái động chịu tác động nước ngầm, tác động chấn động 
thường xuyên khâu khoan–nổ mìn, rung do hoạt động xúc bốc, vận tải ở trạng thái hiện trạng 
khai thác tới khi kết thúc khai thác. Tiếp theo là phân tích đánh giá trạng thái ổn định động 
bờ mỏ ở trạng thái tĩnh (bờ mỏ tạm dừng và bờ mỏ kết thúc khai thác) cho bờ trụ Nam, mỏ 
than Khe Sim. 

2.3.2. Đánh giá trạng thái ổn định của bờ trụ Nam mỏ Khe Sim 

Hiện trạng bờ mỏ trụ Nam khu vực xung yếu và lộ bờ trụ có góc cắm 55° và góc nghiêng 
sườn tầng 70–75°, hiện trạng chiều cao tầng kết thúc từ 20–60 m. Điều kiện phân tích trạng 
thái ổn định bờ mỏ trong điều kiện tĩnh là ổn định tạm thời với hệ số an toàn 1,1–1,15, [7].  

Bờ trụ Nam (hình 5) cao nhất ở cote +320 m, góc cắm của vỉa và lớp đá trụ được thống 
kê theo khoảnh từ phía Tây sang Phía Đông, và từ +320 m xuống đến cote –30 m. Cấu trúc 
nếp lõm đặc trưng với đối tượng vỉa Dầy và vỉa G của mỏ cho thấy góc cắm của vỉa (lớp đá 
trụ phân lớp) tăng dần theo chiều sâu và lớn nhất trong phạm vi từ mặt cắt VII đến VIIA (với 
góc cắm tăng 39° lên 57° và giảm dần xuống 29° ở cote +160 m, tiếp tục giảm xuống 14° ở 
cote +100 m); từ mặt cắt VIII đến VIIIA (góc cắm của lớp đá trụ giảm từ 56° xuống 45° tại 
mức +100 m và góc cắm giảm xuống 10° tại cote +60 m); và từ mặt cắt VIIIA đến IX, IXA 
(góc cắm của trụ tăng từ 31° lên 74° tại cote +240 m và tiếp tục giảm từ 74° xuống 45° ở cote 
+60 m [8]. 

 

Hình 5. Thông số hình học bờ mỏ theo hiện trạng, thiết kế và phương án điều chỉnh trên tuyến VIIIA. 

Khảo sát thực địa bờ trụ Nam cho thấy, hướng đá có cấu trúc cắm phức tạp, có nhiều 
khe nứt giao cắt nhau dễ sinh ra các khối trượt dạng nêm. Vị trí xảy ra rời rạc trên sườn tầng, 
cục bộ trên bờ mỏ và không có khả năng phát triển rộng trên toàn bộ đới công tác trên bờ 
mỏ. Điều kiện bờ trụ cần được khảo sát và đánh giá trong điều kiện có sóng chấn động, rung 
lên tới 17 mm/s có khả năng phát triển và tạo ra các đứt gãy, hình thành các mặt trượt lớn. 
Một số khu vực từ mặt cắt VIII đến IXA góc dốc đá trụ lớn nếu tăng chiều cao bờ mỏ không 
bóc trụ sẽ xẩy ra hiện tượng trượt lở ở quy mô lớn toàn bờ mỏ. Khi tiến hành cắt tầng, làm 
giảm góc trung bình của toàn bờ mỏ thì ảnh hưởng trực tiếp và cục bộ tới ổn định trên từng 
tầng.  
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2.3.4. Phân tích đánh giá hiện trạng bờ mỏ trụ Nam bờ mỏ Tây Khe Sim 

Hiện trạng bờ trụ Nam khu vực xung yếu có góc cắm 55° và góc nghiêng sườn tầng 70–
75°, chiều cao tầng kết thúc từ 20–60 m. Kết quả mô hình (hình 6) và phân tích trạng thái ổn 
định bờ mỏ trong điều kiện tĩnh là ổn định tạm thời với hệ số an toàn 1,1. Trong điều kiện 
động (hình 7), khi bờ mỏ chịu tác động của chấn động nổ mìn, hiện tượng mất ổn định cục 
bộ. 

 

Hình 6. Mô hình khối đá đặc trưng ở trạng thái hiện trạng bờ mỏ trụ Nam. 

Khối lượng trung bình trên một khoảnh khai thác hiện trạng 300 m, cao 120 m với vị trí 
2 tầng có đai an toàn là 375 m3, gồm 119 khối mất ổn định, 3 khối mất ổn định tự do, 50 khối 
trượt dạng mặt và 66 khối mất ổn định dạng nêm. Tổng khối lượng mất ổn định dự báo lên 
tới 44.650 m3, hình 8. 

 

Hình 7. Dự báo khối lượng và vị trí mất ổn định bờ mỏ trụ Nam trong điều kiện chịu tác động của 
chấn động nổ mìn lên đến 17,6 mm/s. 

 

Hình 8. Dự báo khối lượng mất ổn định khi bờ mỏ trụ Nam chịu tác động chấn động nổ mìn xảy ra 
sụt lở cục bộ, sau đó bờ mỏ ở trạng thái cân bằng giới hạn với hệ số an toàn 1. 
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2.3.5. Phân tích đánh giá hiện trạng bờ mỏ trụ Nam mỏ Khe Sim 

a) Phương án khai thác không cắt trụ Nam 
Trình tự khai thác không cắt trụ được tiến hành khai thác theo hệ thống khai thác dọc 

theo khoảnh, mỗi khoảnh dài 250–300 m, chiều dài mỗi khu vực xúc 50–70 m, chiều cao 
tầng 10–15 m, khai thác từ trên xuống dưới và không cắt tầng ở bờ trụ Nam, hình 9. 

 

Hình 9. Trình tự khai thác không cắt trụ. 

 

Hình 10. Phân tích ổn định 10 mô hình mặt cắt trên trên bờ trụ Nam khi khai thác và không căt trụ 
ở mức lộ 60 m sau khi cắt 3 tầng 20 m. 

Khối lượng dự báo mất ổn định trong điều kiện bờ mỏ ơ trạng thái tĩnh, nhỏ không đáng 
kể, bờ mỏ ổn định an toàn ở trạng thái tĩnh với hệ số 1,1–1,3. Khi bờ mỏ chịu tác động của 
chấn động nổ mìn, rung và nước thì khối lượng mất ổn định khi khai thác và không cắt trụ ở 
mức lộ 20 m, mức lộ 40 m và 60 m được giới hiệu trên hình 10. Mức lộ trụ vỉa 20 m thì khối 
lượng mất ổn định trung bình 5,7 m3 ở các mặt trượt, số lượng mặt trượt xuất hiện 3–4 mặt, 
tổng khối lượng mất ổn định dự báo khoảng 17–20 m3. Mức lộ trụ vỉa 40 m đến 60 m thì khối 
lượng mất ổn định trung bình là 119 m3 ở các mặt trượt, số lượng mặt trượt xuất hiện 2–7 
mặt, tổng khối lượng mất ổn định dự báo là 883 m3. 
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b) Phương án khai thác cắt trụ Nam để lại tầng   
Khi tiến hành khai thác, cắt tầng vào bờ trụ Nam, khối lượng mất ổn định khi bờ mỏ chịu 

tác động động lớn sẽ mất ổn định. Theo phân tích 10 mô hình mặt cắt trên mỏ ta thấy, cấu 
trúc bờ trụ Nam bị phá vỡ và phân tầng. Do đó bờ mỏ hình thành rất nhiều dạng khối trượt 
dạng nêm và mặt trượt với kích thước khoảnh khảo sát dài 300 m, cao bờ mỏ lên tới 100 m 
thì số mặt trượt hình thành có thể lên tới 78 mặt, khối lượng mất ổn định trung bình là 253 
m3, tổng khối lượng mất ổn định dự báo lên đến 19.799 m3, hình 11. 

 

Hình 11. Phân tích ổn định 10 mô hình mặt cắt trên trên bờ trụ Nam khi khai thác và căt trụ ở mức 
lộ 20–60 m và 3 tầng khai thác có bờ mỏ cao 100 m. 

3. Kết quả và thảo luận 

Trên mặt cắt từ VII, VIIA và VIII thì góc cắm bờ trụ Nam tại mặt cắt VIIA là lớn nhất 
góc cắm bờ trụ Nam từ 50° đến 56° từ +300 m xuống +140 m theo thiết kế là cắt trụ. Tuy 
nhiên, để đảm bảo ổn định bờ mỏ nhóm nghiên cứu kiến nghị cắt trụ và neo, khoảng cách cắt 
trụ và gia cố neo là 250–270 m bằng kích thước của khoảnh khai thác. Tổng diện tích neo 
của khoảnh khai thác theo kế hoạch năm 2021và 2022 là 4.500 m2, đất đá phân lớp trong lớp 
đá trụ gồm sét kết 8–28 m, sạn kết 6–8 m và lớp bột kết dầy trên 20m. Diện tích cắt trụ giảm 
so với thiết kế 6.487 m2 tương ứng với khối lượng cắt trụ giảm xuống so với thiết kế 597.580 
m3. Bờ mỏ đảm bảo ổn định trong điều kiện động với hệ số an toàn 1,1 đến 1,3 và tuân thủ 
các QCVN an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.  

Cụ thể bờ trụ Nam với chiều cao bờ mỏ từ 160 m đến 340 m khi khai thác xuống cote –
30 m. Góc thiết kế ổn định bờ mỏ là 42°. Trạng thái bờ mỏ thực tế là đã cắt trụ để đảm bảo 
an toàn khi bờ mỏ giáp với phay. Từ các kết quả phân tích trên, nghiên cứu đã lựa chọn và 
đề xuất trình tự khai thác theo hệ thống khai thác dọc theo khoảnh, chiều dài mỗi khoảnh là 
250 m đến 300 m, bờ Nam bố trí 3–4 tuyến công tác trên bờ mỏ chiều sâu dịch chuyển và vị 
trí gia cố ở khu vực khai thác nhằm đảm bảo ổn định bờ mỏ cánh Nam theo mục tiêu ổn định 
ngắn hạn và dài hạn đặt ra; Thay đổi/hoàn thiện các thông số hình học bờ mỏ bằng cách cắt 
trụ và neo kết hợp, tầng và đáy mỏ phù hợp với độ ổn định bờ mỏ cánh Nam trong ngắn hạn 
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và dài hạn đảm bảo an toàn khi tiến hành khai thác và đổ thải bãi thải trong; Đánh giá hiệu 
quả đem lại khi áp dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật tính toán, đề xuất cho bờ mỏ cánh 
Nam với khối lượng đất bóc giảm xuống gần 7 triệu m3. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp phương pháp mô hình ba chiều (3D) khối đá 
dựa trên các số liệu thực tế thu được như tính chất cơ lý đá, thông số hình học bờ mỏ, chế 
độc công tác của mỏ nhằm đánh giá và dự báo nguy cơ mất an toàn của bờ mỏ Khe Sim khi 
tiến hành các khâu công nghệ như khoan nổ mìn, xúc bốc, vận tải và đổ thải trên mỏ than lộ 
thiên. Các kết quả nghiên được nhóm tác giả khẳng định và đề xuất các giải pháp nâng cao 
ổn định bờ mỏ, mặt mỏ trong điều kiện mỏ đang khai thác cũng như kết thúc khai thác, đồng 
thời lựa chọn được trình tự khai thác hợp lý để giảm khối lượng đá bóc hiện tại duy trì chế 
độ công tác hợp lý của mỏ theo giai đoạn; giảm chi phí bóc đá, gia cố ổn định bờ mỏ do phải 
xử lý sự cố sạt lở ngoài kế hoạch; có cơ sở khoa học thay đổi và hoàn thiện các thông số hình 
học bờ mỏ, tầng phù hợp với điều kiện ổn định bờ trụ Nam trong ngắn và dài hạn; từ đó có 
cơ sở nâng cao góc dốc bờ công tác, điều hòa chế độ công tác cho mỏ và giảm cung độ vận 
tải trên tầng, giảm chi phí vận tải thải đá. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.A.T., P.V.V., P.V.H., T.Đ.B.; Lựa 
chọn phương pháp nghiên cứu: N.A.T., P.V.V.; Xử lý số liệu: N.A.T., T.Đ.B.; Viết bản thảo 
bài báo: N.A.T., P.V.H.; Chỉnh sửa bài báo: N.A.T., P.V.V., P.V.H., T.Đ.B. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học 
của Tổng Công Ty Đông Bắc, Mỏ than Khe Sim.  

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Modelisation of fractured rock mass for assessing pit slope 
stability, case study at Khe Sim open–pit coal mine, Quang Ninh 
Province 
Nguyen Anh Tuan1*, Pham Van Viet1, Pham Van Hoa1 
1 Faculty of Mining, Hanoi University of Mining and Geology; 
phamvanviet@humg.edu.vn; phamvanhoa@humg.edu.vn; trandinhbao@humg.edu.vn 

Abstract: The effectiveness of surface coal mines is shown through the stripping ratio. 
Particularly, the pit slope angle contributes to ensuring safety and reducing waste material in 
the final pit boundary. The paper shows the Distinct Element Method (DEM) for modeling 
rock mass based on rock mechanics and joint network parameters in the slope to assess and 
predict the unsafe risk of the pit slope when extracting coal with its operation stages, such as 
blasting, excavation, haulage stages. Slope analysis under the static status and dynamic status 
induced by ground vibration are to optimize the geometry parameters of the bench, pit slope, 
and suitable mining sequence, contributing to reducing stripping ratio for footwall slope with 
complicated coal seam stratum being able to occur high instability. The result was applied to 
assess pit slope stability at the South footwall of Khe Sim open–pit coal mine, Cam Pha 
district, Quang Ninh Province. The effectiveness brings back with the decrease in waste 
materials to nearly 7 million m3 compared with the one in the design stage when the 
application of reinforce technology and stripping technology to ensure the foot–wall stability. 

Keywords: Rock mass; Modelling; Surface mining; Slope stability; Quang Ninh. 
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Tóm tắt: Những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) đã được ứng 
dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội trong đó có lĩnh vực dự báo khí tượng thủy văn 
biển. Nghiên cứu này trình bày các kết quả trong việc sử dụng mạng bộ nhớ ngắn dài (LSTM 
– Long Short Term Memory) một phiên bản cải tiến của mạng nơ-ron hồi quy (RNN – 
Recurrent Neural Network) để xây dựng mô hình dự báo sóng tại trạm hải văn Cồn Cỏ theo 
các hạn dự báo 06, 12, 18 và 24 giờ. Số liệu quan trắc tại trạm được phân tích, tính toán các 
đặc tính thống kê và mối tương quan giữa các yếu tố để lựa chọn yếu tố đầu vào cho mô 
hình. Qua phân tích thống kê, hai mô hình đã được xây dựng, đó là mô hình đơn biến (chỉ sử 
dụng yếu tố độ cao sóng) và mô hình 02 biến (sử dụng độ cao sóng và vận tốc gió). Cả mô 
hình được xây dựng được sử dụng để dự báo độ cao sóng có nghĩa theo các hạn dự báo 06, 
12, 18 và 24 giờ. Kết quả cho thấy, mặc dù mô hình hai biến cho độ tin cậy cao hơn, tuy 
nhiên cả hai mô hình chỉ đáp ứng với thời hạn dự báo 06 giờ, với độ tin cậy dự báo của mô 
hình đạt được lớn nhất với hệ số tương quan R² = 0,582, do bởi chất lượng số liệu quan trắc 
còn hạn chế về tần suất quan trắc và độ tin cậy. 

Từ khóa: Dự báo sóng biển; Machine Learning; LSTM; AI, RNN. 
 

1. Mở đầu 

Các thông tin về dự báo sóng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng công tác phòng tránh thiên 
tại mà còn với các hoạt động kinh tế - xã hội ven bờ và trên biển, nó ảnh hưởng trực tiếp đến 
việc lên kế hoạch xây dựng lịch trình di chuyển của tàu thuyền trên biển, xây dựng các 
cảng/để biển, hoạt động đánh bắt hải sản và tìm kiếm cứu nạn…. Các thông tin về dự báo 
sóng càng có ý nghĩa hơn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm như bão, áp thấp nhiệt đới và gió 
mùa mạnh. Hiện nay dự báo sóng được thực hiện chủ yếu bởi các mô hình số trị thế hệ thứ 3 
như WAM [1], WAVEWATCH III [2] và SWAN [3].  Cả 3 mô hình này đều dựa trên việc 
giải phương trình cân bằng tác động sóng [4]. Mặc các mô hình đều cho kết quả dự báo tương 
đối tốt, tuy nhiên vẫn còn hạn chế bởi các nhân tố sau: (1) Sự phát triển của sóng gió chủ yếu 
dựa trên các tham số thực nghiệm; (2) Đầu vào của mô hình chủ yếu là trường gió dự báo từ 
các mô hình khí tượng; (3) Độ phân không gian còn hạn chế do bởi thiếu năng lực tính toán. 
Ngoài ra, việc sử dụng các mô hình số trị còn có nhược điểm là yêu cầu dung lượng lưu trữ và 
năng lực tính toán lớn để có thể cho dự báo chi tiết. Chi phí tính toán cao này là nguyên nhân 
giới hạn độ phân giải về không gian và thời gian tính toán của các mô hình.  

Thời gian gần đây, các phương pháp dự báo sóng theo hướng sử dụng phương pháp máy 
học đang được các nhà khoa học trên thế giới tích cực nghiên cứu và phát triển. Nhiều các 
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nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng phương pháp máy học không yêu cầu cơ sở hạ tầng 
tính toán có hiệu năng cao, chi phí tính toán rẻ, có thể thực hiện tức thời với chuỗi dữ liệu quá 
khứ có sẵn, thời gian tính toán nhanh hơn các mô hình vật lý rất nhiều với độ chính xác tương 
đương. Một phương pháp máy học điển hình được sử dụng trong dự báo sóng là phương pháp 
ứng dụng công nghệ mạng thần kinh nhân tạo (ANN - Artificial Neural Network), trong đó 
mạng nơ-ron hồi quy (RNN – Recurrent Neural Network) với phiên bản cải tiến của nó là 
mạng bộ nhớ ngắn dài (LSTM – Long Short Term Memory) [5] được sử dụng phổ biến trong 
dự báo chuỗi thời gian nói chung (timeseries data) và dự báo sóng nói riêng. Một ứng dụng 
gần đây của LSTM được thực hiện bởi [6] để dự báo sóng và so sánh với kết quả dự báo từ 
mô hình số trị, tác giả nhận thấy rằng mô hình LSTM tạo ra các dự báo chính xác hơn so với 
mô hình số trị. [7] cũng áp dụng mô hình LSTM để dự tính độ cao sóng có nghĩa tại một số 
trạm phao trên toàn cầu và mô hình LSTM của họ có thể cung cấp dự báo độ cao sóng có 
nghĩa chính xác hơn khi so sánh với một số mô hình học máy khác. [8] đã áp dụng RNN bao 
gồm một mô hình LSTM đơn giản và một mô hình mã hóa và giải mã LSTM (encoder – and 
– decoder LSTM) để dự đoán một biến (độ cao sóng có nghĩa) và hai biến (độ cao sóng có 
nghĩa và năng lượng rối). [9] đã trình bày một cách tiếp cận tích hợp việc sử dụng mạng 
LSTM và phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) để dự đoán độ cao sóng có nghĩa. 
Phương pháp PCA của họ được sử dụng để trích xuất các thành phần chính từ một tập hợp các 
tín hiệu đầu vào trong khi LSTM được áp dụng để tránh sự độc lập lâu dài trong quá trình dự 
báo. [10] đã phát triển một LSTM phức hợp (convolutional LSTM) và một trình mã hóa tự 
động giảm nhiễu để dự báo thời tiết biển bao gồm cả thông số sóng gió.  

Ở Việt Nam dự báo sóng chủ yếu dựa trên kết quả của mô hình số trị. Các kết quả dự báo 
của mô hình SWAN được thiết lập tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là 
nguồn tham khảo chính để đưa ra các bản tin dự báo sóng hằng ngày tại Việt Nam. Mô hình 
SWAN hiện tại được thiết lập chạy trên hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPC) của Tổng cục 
khí tượng thủy văn với độ phân giải xấp xỉ 4km × 4km với thời gian dự báo là 10 ngày, bước 
thời gian dự báo là 03 giờ với thời gian tính toán khoảng 30–40 phút. Mặc dù đã được thiết 
lập trên HPC nhưng do tài nguyên tính toán vẫn còn hạn chế nên chưa thể chi tiết hơn cho các 
khu vực ven bờ, quanh đảo. Chưa có khả năng đáp ứng dự báo phục vụ chi tiết cho các khu 
vực kinh tế trọng điểm như: bãi tắm, tuyến hàng hải, đảo du lịch, giàn khoan … Vì vậy, việc 
nghiên cứu và xây dựng được một chương trình dự báo sóng sử dụng phương pháp máy học 
sẽ là một giải pháp tích cực trong việc khắc phục các vấn đề về tài nguyên tính toán cũng như 
thiếu hụt số liệu quan trắc sóng biển tại Việt Nam.  

Trong nghiên cứu này, 02 mô hình sử dụng mạng bộ nhớ ngắn dài – LSTM sẽ được xây 
dựng để dự báo độ cao sóng có nghĩa tại trạm Cồn Cỏ là: 

(1) Mô hình đơn biến: Tức là chỉ sử dụng chuỗi số liệu quan trắc độ cao sóng có nghĩa 
làm đầu vào để huấn luyện mô hình. 

(2) Mô hình 02 biến: Sử dụng chuỗi số liệu quan trắc độ cao sóng có nghĩa và vận tốc gió 
tại độ cao 10m làm đầu vào để huấn luyện mô hình  

Các mô hình sau khi được huấn luyện sẽ được thử nghiệm dự báo theo các hạn dự báo 
06, 12, 18 và 24 giờ. Các giá trị dự báo của mô hình sau đó sẽ được so sánh lại với các giá trị 
thực đo để đánh giá khả năng ứng dụng của các mô hình trong thực tế.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1 Mạng bộ nhớ ngắn dài – Long Short Term Memory (LSTM) 

Mô hình mạng LSTM (Long short term memory) là một dạng mô hình Recurrent neural 
network (RNN) mà mạng network của nó được tổng hợp từ nhiều các đơn vị Long short term 
memory. LSTM đã được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1997 bởi Sepp Hochreiter (lĩnh vực y 
sinh và học máy) và Jurgen Schmidhuber (lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) [5], sau đó công trình đã 
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được phát triển bởi [11] vào năm 2000 bằng việc đưa thêm forget gate vào cấu trúc ban đầu 
của mạng LSTM.  

LSTM đã đạt được hiệu quả cao trong các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện 
chữ viết tay và dành chiến thắng trong cuộc thi ICDAR được tổ chức vào năm 
2009. LSTM cũng là một trong những thành phần chính của mạng đạt được 17,7% phoneme 
error rate (một chỉ số được dùng để đo mức độ sai khác giữa các âm) trên bộ dữ liệu âm 
thanh TIMIT. Các hãng công nghệ lớn như Google, Facebook, Apple, Microsoft đều sử 
dụng LSTM như một nên tảng trong các ứng dụng nhận diện giọng nói của mình [12]. 

Khác với mạng RNN chuẩn chỉ có một tầng mạng nơ-ron, mạng LSTM có tới 4 tầng tương 
tác với nhau một cách rất đặc biệt. Mạng LSTM rất phù hợp với các bài toán phân loại và dự 
báo dựa trên dữ liệu dạng chuỗi thời gian bởi vì model có khả năng ghi nhớ tức thời các sự 
kiện xảy ra ở gần nó. LSTM được thiết kế để giải quyết sự bùng nổ và triệt tiêu gradient, hiện 
tượng mà khiến cho các mô hình truyền thống của RNNs có thể gặp phải. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ của một đơn vị mạng LSTM (Long short term memory). 

Ở sơ đồ trên, mỗi một đường mang một véc-tơ từ đầu ra của một nút tới đầu vào của một 
nút khác. Các hình trong màu hồng biểu diễn các phép toán như phép cộng véc-tơ chẳng hạn, 
còn các ô màu vàng được sử dụng để học trong các từng mạng nơ-ron. Các đường hợp nhau 
kí hiệu việc kết hợp, còn các đường rẽ nhánh ám chỉ nội dung của nó được sao chép và 
chuyển tới các nơi khác nhau. Đầu vào là input trạng thái t 𝑥 , trạng thái ẩn (hidden state) của 
trạng thái t - 1 là ℎ  và trạng thái ô (cell state) của trạng thái t - 1 là 𝐶 và đầu ra là hidden 
state của trạng thái t là ℎ  và cell state của trạng thái t là 𝐶 . Khởi đầu với ℎ = 0 và 𝐶 = 0 , 
các hàm được định nghĩa như sau: 

Với 𝑾 ∈ ℝ  × , 𝑼 ∈ ℝ  × , 𝒃 ∈ ℝ  × : các ma trận hệ số và vectơ sai số được học 
trong quá trình training. Với 𝑛 là số chiều của 𝑥 và 𝑚 là số chiều của các vectơ kích hoạt. 
𝜎 và 𝑡𝑎𝑛ℎ lần lượt là 2 hàm kích hoạt sigmoid và tanh [13-17]. 

Trong nghiên cứu này, thư viện phần mềm mã nguồn  mở  TensorFlow  của  Google,  
các  thư viện Numpy, Pandas, Keras cùng với ngôn ngữ lập trình Python 3.6 đã được sử 
dụng để thiết lập mô hình LSTM. 

2.2. Phương pháp đánh giá 

Để đánh giá mức độ phù hợp giữa các giá trị dự báo độ cao sóng từ mô hình với các quan 
trắc thực tế, chúng tôi sử dụng một loạt các chỉ số sau: 

- Hệ số tương quan R² là thước đo độ chặt chẽ của mối quan hệ tuyến tính giữa bộ giá trị 
thực đo và mô phỏng hay cho biết mô hình đang nghiên cứu phù hợp với dữ liệu ở mức bao 
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nhiêu %. Mục đích của mô phỏng khi hệ số tương quan được sử dụng là để hàm mục tiêu cực 
đại hoá tới 1. Tuy nhiên, khả năng đạt giá trị tuyệt đối khó có thể đạt được nên giá trị R² 
thường được chấp nhận khi đạt trên 0,5 [17]. 

𝑅 =  
∑ ( )

∑ ( ) ∑ ( )

       (1) 

- Sai số bình phương trung bình (Root Mean Square Error - RMSE): là căn bậc hai của 
MSE và là thước đo của biên độ sai số. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = ∑ (𝑃 − 𝑂 )       (2) 

Chỉ số RMSE cho biết biên độ trung bình của sai số dự báo, nhưng không cho biết hướng 
của độ lệch.  

- NSE (Nash Sutcliffe Efficiency – hệ số Nash): Hệ số hiệu quả: được sử dụng để đo mức 
độ liên kết giữa các giá trị thực đo và mô phỏng.  

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ ( )

∑ ( )
          (3) 

Trong đó 𝑃  là giá trị dự báo, 𝑂  là giá trị quan trắc, 𝑃 là giá trị trung bình của chuỗi 
giá trị dự báo và 𝑂 là giá trị trung bình của chuỗi giá trị quan trắc. 

2.3. Dữ liệu đầu vào của mô hình 

Tập dữ liệu trong nghiên cứu này là số liệu quan trắc sóng và gió tại trạm hải văn Cồn Cỏ 
có tọa độ 17o10’N - 107 o 21’ E bao gồm các yếu tố vận tốc gió (m/s), và hướng gió ở độ cao 
10m trên bề mặt biển, độ cao sóng có nghĩa (m) và hướng sóng. Các yếu tố được quan trắc 
4obs/ngày vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ (giờ Việt Nam). Riêng dữ liệu 
sóng (độ cao và hướng) không có số liệu quan trắc lúc 1 giờ, do đó 1 ngày chỉ có 3obs. Thêm 
vào đó, quan trắc sóng chủ yếu được ước lượng bằng mắt nên tính chính xác không cao 
nhưng đây là nguồn số liệu quan trắc đáng tin cậy nhất mà nhóm nghiên cứu thu thập được. 
Dữ liệu quan trắc tại trạm Cồn Cỏ được thu thập từ 1 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến 19 
giờ ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

Mô hình LSTM được xây dựng dựa trên chuỗi thời gian tuần tự và liên tục, chỉnh vì vậy 
trước khi tiến hành xây dựng mô hình số liệu cần phải được xử lý các giá trị khuyết thiếu 
(missing data), trong đó yếu tố chủ yếu cần phải xử lý là yếu tố sóng. Trong nghiên cứu này 
phương pháp nội suy tuyến tính sẽ được áp dụng để lấp đầy các giá trị khuyết thiếu trong tập 
dữ liệu. Qua bảng mô tả thống kê các yếu tố của tập dữ liệu trong Bảng 1 thấy rằng số quan 
trắc độ cao sóng ban đầu thống kê được chỉ là 5478 sau khi nội suy là 7304 giá trị nhưng độ 
lệch so với giá trị trung bình chỉ thay đổi 0,01 đơn vị (0,52 xuống 0,51 đơn vị) các giá trị khác 
như giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và trung vị là không thay đổi. Nội suy 
số liệu cũng không làm thay đổi xu thế cũng như tính chu kỳ của chuỗi số liệu như được thể 
hiện trên hình 2.  

Bảng 1. Mô tả thống kê các yếu tố quan trắc trong tập dữ liệu trước và sau khi xử lý giá trị khuyết 
thiếu. 

Mô tả thống 
kê 

Các yếu tố ban đầu Các yếu tố sau khi nội suy 
Độ cao 
sóng 

Hướng 
sóng 

Vận tốc 
gió 

Hướng 
gió 

Độ cao 
sóng 

Hướng 
sóng 

Vận tốc 
gió 

Hướng 
gió 

Số quan trắc 5478 5171 7304 7109 7304 7304 7304 7304 
Trung bình 0,85 139,81 3,71 152.83 0,85 139.85 3,71 152,73 
Giá trị nhỏ 

nhất 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Độ lệch 0,52 100,49 2.14 101,82 0,51 94,80 2,14 101,05 
25% 0,5 45 2 90 0,5 45 2 90 
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Mô tả thống 
kê 

Các yếu tố ban đầu Các yếu tố sau khi nội suy 
Độ cao 

sóng 
Hướng 

sóng 
Vận tốc 

gió 
Hướng 

gió 
Độ cao 

sóng 
Hướng 

sóng 
Vận tốc 

gió 
Hướng 

gió 
50% 0,75 135 3 135 0,75 135 3 135 
75% 1 225 5 225 1 225 5 225 

Giá trị lớn 
nhất 

6 315 22 337,5 6 315 22 337,5 

  

Hình 2. Biến thiên độ cao sóng và vận tốc gió tại trạm Cồn Cỏ (giai đoạn 7/2016 – 6/2021) trước (a) 
và sau (a) khi đã nội suy tuyến tính. 

Như đã trình bày ở trên, dữ liệu quan trắc tại trạm Cồn Cỏ bao gồm các yếu tố vận tốc gió 
(m/s), hướng gió, độ cao sóng (m) và hướng sóng. Mục đích của nghiên cứu này là dự báo độ 
cao sóng sử dụng mô hình học máy, chính vì vậy biến mục tiêu của nghiên cứu sẽ là độ cao 
sóng có nghĩa. Để lựa chọn các tham số đầu vào cho một mô hình học máy, trước hết cần phải 
phân tích tương quan thống kê giữa các yếu tố với nhau (ví dụ: Fan và cộng sự, 2020; Kim và 
cộng sự, 2020b).  

Trên hình 3 thể hiện hệ số tương quan Pearson (r) giữa các yếu tố (biến) quan trắc thu 
thập được tại trạm hải văn Cồn Cỏ. Có thể thấy rằng ngoài việc tương quan với chính nó thì 
độ cao sóng có nghĩa có tương quan rất lớn với giá trị vận tốc gió tại độ cao 10m với r = 0,8. 
Trong khi đó, độ cao sóng lại có tương quan nghịch rất thấp với các biến hướng gió và hướng 
sóng với r = -0,2 và r = -0,16 tương ứng. Như vậy các tham số được lựa chọn cho mô hình học 
máy chỉ có thể là độ cao sóng có nghĩa và vận tốc gió tại độ cao 10 m. 

Tập dữ liệu tại trạm Cồn Cỏ sẽ được chia làm 2 phần, phần thứ nhất là chuỗi số liệu quan 
trắc từ 01 giờ ngày 01/7/2016 đến 19 giờ ngày 31/12/2020 (90% chuỗi số liệu) được dùng để 
huấn luyện (training) mô hình và phần thứ 2 là chuỗi số liệu quan trắc từ 01 giờ ngày 
1/1/2021 đến 19 giờ ngày 30/6/2021 (10% chuỗi số liệu) được sử dụng để đánh giá (test) mô 
hình. 
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Hình 3. Ma trận hệ số tương quan Pearson giữa các biến. 

Bảng 2. Lựa chọn các tham số tại trạm Cồn Cỏ cho mô hình học máy. 

TT Biến Mô tả Sử dụng 

1 Hs Độ cao sóng có nghĩa (m) Có (Biến mục tiêu) 

2 HsDir Hướng sóng  Không 

3 W10 Vận tốc gió tại độ cao 10m Có 

4 Wdir Hướng gió tại độ cao 10m Không 

 
Trong nghiên cứu này mô hình học máy sử dụng mạng LSTM được xây dựng để dự báo 

độ cao sóng có nghĩa lần lượt cho từng trường hợp: 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ. Các mô 
hình dự báo sẽ được xây dựng theo các kịch bản như sau: 

- Xây dựng mô hình dự báo độ cao sóng có nghĩa sử dụng tập dữ liệu đơn biến, tức là sử 
dụng chính giá trị độ cao sóng làm tham số đầu vào để huấn luyện và xây dựng mô hình dự 
báo theo (1) thời hạn dự báo 06 giờ; (2) thời hạn dự báo 12 giờ; (3) thời hạn dự báo 18 giờ và 
(4) thời hạn dự báo 24 giờ. Sau đây sẽ gọi là mô hình (kịch bản) lần lượt là CC111, CC112, 
CC113 và CC114 tương ứng. 

- Xây dựng mô hình dự báo độ cao sóng có nghĩa sử dụng tập dữ liệu đa biến, tức là sử 
dụng các yếu tô độ cao sóng có nghĩa và vận tốc gió làm tham số đầu vào để huấn luyện và 
xây dựng mô hình dự báo theo (5) thời hạn dự báo 06 giờ; (6) thời hạn dự báo 12 giờ; (7) thời 
hạn dự báo 18 giờ và (8) thời hạn dự báo 24 giờ. Sau đây sẽ gọi là mô hình (kịch bản) CC121, 
CC122, CC123 và CC124 tương ứng. 

Bảng 3. Tổng hợp các mô hình dự báo dựa theo các kịch bản. 

TT Mô hình Tham số đầu vào (X) Tham số dự báo (Y) Hạn dự báo (giờ) 

M
ô 

h
ìn

h
 

m
ột

 CC111 Hs  Hs  06 

CC112 Hs  Hs  12 
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TT Mô hình Tham số đầu vào (X) Tham số dự báo (Y) Hạn dự báo (giờ) 

CC113 Hs  Hs  18 

CC114 Hs  Hs  24 

M
ô 

hì
n

h
 h

ai
 

bi
ến

 

CC121 Hs , W10  Hs  06 

CC122 Hs , W10  Hs  12 

CC123 Hs , W10  Hs  18 

CC124 Hs , W10  Hs  24 

2.4. Tối ưu hóa các siêu tham số 

Việc lựa chọn một bộ siêu tham số phù hợp ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của mô 
hình. Trong nghiên cứu này, các siêu tham số liên quan đến mô hình sử dụng mạng LSTM 
được hiệu chỉnh sẽ là: mini-batch size, tỷ lệ Dropout, số đơn vị lớp ẩn, early stopping và số 
Epochs. Các siêu tham số sẽ được lựa chọn bằng phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên để tìm 
được bộ tham số thích hợp nhằm tối ưu hóa mô hình mạng LSTM. Cấu hình để tìm kiếm các 
siêu tham số sẽ được thiết kế theo các mô hình dựa theo các kịch bản đã được lựa chọn. Để 
khảo sát ảnh hưởng của các siêu tham số đã được lựa chọn đến hiệu suất của mô hình, hệ số 
tương quan R² và sai số quân phương RMSE sẽ được sử dụng để đánh giá. Các siêu tham số 
phù hợp nhất cho mô hình dự báo sẽ được lựa chọn dựa vào hệ số tương quan lớn nhất và sai 
số quân phương nhỏ nhất đạt được trong quá trình huấn luyện và xác thực mô hình mô hình. 
Phạm vi của các siêu tham số để tiến hành tìm kiếm ngẫu nhiên và các siêu tham số phù hợp 
được lựa chọn được thể hiện trên Bảng 3. 

Bảng 4. Phạm vi và các siêu tham số phù hợp được lựa chọn cho các mô hình. 

Siêu tham số Phạm vi điều chỉnh 
Mô hình 

CC111-CC112-CC113-CC114 CC121-CC122-CC123-CC124 

Số đơn vị ẩn [100, 200] 100 100 

Tỷ lệ Dropout [0,25, 0,5] 0,25 0,5 

Early stopping [10, 50] 50 50 

Epochs 
[10, 100, 200, 500, 

1000] 
200 200 

Batch_size [32, 64, 128, 256, 512] 64 32 

3. Đánh giá mô hình dự báo sóng sử dụng mạng LSTM 

Các mô hình LSTM đã được huấn luyện sử dụng các siêu tham số đã được lựa chọn sẽ 
được đánh giá lại (kiểm định) theo các hạn dự báo 06, 12, 18 và 24 giờ, bằng cách so sánh kết 
quả dự báo của mỗi mô hình với giá trị độ cao sóng thực đo.  

Trên các hình 3 (a, b, c và d) là kết quả so sánh giữa giá trị dự báo của mô hình sử dụng 
chuỗi số liệu đơn biến (chỉ sử dụng độ cao sóng) theo các hạn dự báo 06 (CC111), 12 
(CC112), 18 (CC113) và 24 giờ (CC114) tương ứng với giá trị thực đo. Có thể thấy rằng với 
mô hình này hạn dự báo 06 giờ cho độ tin cậy của dự báo lớn nhất với hệ số tương quan bình 
phương R² và chỉ số NSE tương ứng là 0,57 và 57,1% và sai số quân phương nhỏ nhất RMSE 
= 0,218m. Hạn dự báo 24 giờ có độ tin cậy thấp nhất với R² = 0,088 và NSE = 2,6%, đồng 
thời sai số cũng tăng lên với RMSE = 0,329 m. Từ hạn dự báo 12 giờ, độ tin cậy của mô hình 
chỉ còn R² = 0,279 tức là đã giảm xuống dưới 0,5. Điều này có nghĩa rằng mô hình không đủ 
độ tin cậy với các hạn dự báo 12, 18 và 24 giờ, hay nói cách khác mô hình không thể sử dụng 
để dự báo với hạn dự báo lớn hơn 06 giờ.  
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(a) (b) 

 
(c) (d) 

Hình 4. So sánh giữa giá trị quan trắc với kết quả dự báo của mô hình được xây dựng từ chuỗi số liệu 
đơn biến (chỉ sử dụng độ cao sóng có nghĩa) theo các hạn dự báo (a) 06 giờ, (b) 12 giờ, (c) 18 giờ và 
(d) 24 giờ. 

Với mô hình được xây dựng từ chuỗi số liệu 2 biến (sử dụng độ cao sóng và vận tốc gió), 
kết quả so sánh giá trị dự báo với thực đo theo các hạn dự báo 06, 12, 18 và 24 giờ (hình 4 - a, 
b, c, d) cũng cho thấy rằng hạn dự báo 06 giờ cho độ tin cậy lớn nhất và sai số nhỏ nhất với R² 
= 0,582, NSE = 58% và RMSE = 0,216m. Hạn dự báo 24 giờ cho độ tin cậy thấp nhất với R² 
= 0,097, NSE = 3,6% và RMSE = 0,328m. Từ hạn dự báo 12 giờ, độ tin cậy của mô hình dự 
báo cũng giảm chỉ còn R² = 0,292 tức là dưới 0,5. Như vậy mô hình được xây dựng từ chuỗi 
số liệu 02 biến cũng không thể sử dụng để dự báo độ cao sóng với các hạn dự báo lớn hơn 06 
giờ. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Hình 5. So sánh giữa giá trị quan trắc với kết quả dự báo của mô hình được xây dựng từ chuỗi số liệu 
02 biến (sử dụng độ cao sóng có nghĩa và vận tốc gió) theo các hạn dự báo (a) 06 giờ, (b) 12 giờ, (c) 
18 giờ và (d) 24 giờ. 

Dựa vào các kết quả so sánh có thể thấy rằng, các mô hình đều có chung xu thế là độ tin 
cậy của mô hình giảm và sai số dự báo tăng khi hạn dự báo càng xa. Với tập dữ liệu tại tạm 
Cồn Cỏ, mô hình sử dụng chuỗi số liệu 02 biến có độ tin cậy cao hơn mô hình sử dụng chuỗi 
số liệu đơn biến. Nhưng chênh lệch giữa độ tin cậy của mô hình đơn biến (R² = 0,57) và mô 
hình 02 biến (R² = 0,582) là không lớn, điều này cho thấy ảnh hưởng của vận tốc gió tới kết 
quả dự báo trong mô hình này là không nhiều. Nhưng cũng có thể thấy rằng, việc xem xét đầy 
đủ ảnh hưởng của các yếu tố đầu với tới yếu tố cần được dự báo sẽ làm tăng độ chính xác của 
mô hình dự báo.  

 

Hình 6. Đánh giá dự báo của các mô hình được xây dựng với chuỗi số liệu đơn biến, 02 biến và 03 
biến theo các hạn dự báo 06 giờ, 12 giờ, 18 giờ và 24 giờ. 

Thêm vào đó, các mô hình được xây dựng dựa trên tập dữ liệu tại trạm Cồn Cỏ được 
đánh giá là đủ độ tin cậy để dự báo nhưng độ chính xác của mô hình dự báo vẫn còn khá thấp 
so với mong đợi (độ tin cậy của mô hình lớn nhất cũng chỉ đạt R² = 0,582). Nguyên nhân của 
việc này một phần là do chất lượng của số liệu quan trắc. Một nguyên nhân khác nữa là trong 
quá trình huấn luyện, mô hình đã không dự báo được các giá trị cực trị của chuỗi số liệu (Hình 
6). Các giá trị cực trị này không thường xuyên xảy ra, nó thường xảy ra khi có hiện tượng thời 
tiết như bão hoặc gió mùa mạnh. Điều này đã không được phân tích đầy đủ trong quá trình xử 
lý số liệu ban đầu đã dẫn đến sai số của mô hình dự báo. Một cách khắc phục là trong quá 
trình phân tích, xử lý số liệu, các giá trị cực trị có thể được phân tách ra thành các sóng thành 
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phần từ chuỗi số liệu ban đầu (có thể sử dụng phương pháp biến đổi Wavelet). Sau đó các 
sóng thành phần được phân tách này cũng có thể được coi như là một biến để tham gia vào 
quá trình huấn luyện mô hình.  

 

Hình 7. Không dự báo đúng các giá trị cực trị trong quá trình huấn luyện mô hình. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này, các mô hình sử dụng mạng LSTM đã được xây dựng để dự báo độ 
cao sóng có nghĩa tại trạm Cồn Cỏ, Quảng Trị, Việt Nam theo các hạn dự báo 06, 12, 18 và 24 
giờ. Khả năng dự báo của các mô hình được xây dựng dựa vào các yếu tố đầu vào và bộ siêu 
tham số thích hợp đã được lựa chọn, đánh giá bằng cách so sánh các giá trị dự báo của mô 
hình với quan trắc. Từ các kết quả so sánh, đánh giá, các kết luận chính của nghiên cứu được 
đưa ra như sau: 

- Độ chính xác của mô hình dự báo phụ thuộc rất lớn và chất lượng của chuỗi số liệu và 
các yếu tố được lựa chọn làm đầu vào. Mô hình sử dụng chuỗi số liệu 02 biến (độ cao sóng và 
vận tốc gió) cho độ tin cậy lớn hơn với mô hình 1 biến (chỉ sử dụng độ cao sóng), tuy nhiên độ 
chính xác được cải thiện không nhiều, có nghĩa là khi xem xét tới vận tốc gió độ tin cậy tăng 
không đáng kể với hệ số tương quan cho mô hình 1 biến và 2 biển tương ứng là R² = 0,57 và 
R² = 0,582.  

- Hầu hết các kịch bản dự báo đều cho độ tin cậy của các mô hình dự báo cao nhất là ở 
thời hạn 06 giờ, sai số tăng dần khi hạn dự báo càng xa. Do vậy, để có thể dự báo tốt cho các 
thời hạn xa hơn cần sử dụng kết hợp giữa số liệu quan trắc và kết quả dự báo từ mô hình số trị 
như là các biến đầu vào cho mô hình học máy như các nghiên cứu trước đã đề cập. 

- Các giá trị cực trị trong chuỗi số liệu cũng ảnh hưởng tới độ chính xác của mô hình dự 
báo. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong quá trình huấn luyện mô hình, các điểm cực trị đã không 
được dự báo lại một cách chính xác hay nói cách khác mô hình đã không học được hoặc tìm 
ra được các trọng số tại các điểm cực trị này. Các điểm cực trị là các giá trị không thường 
xuyên xảy ra, chúng thường xuất hiện khi có các điều kiện thời tiết bất thường như bão, áp 
thấp nhiệt hay gió mùa mạnh. Do đó, trong bước phân tích và xử lý số liệu đầu vào cần phân 
tách riêng rẽ các cực trị này thành các sóng thành phần từ chuỗi số liệu ban đầu và coi các 
sóng thành phần này như là một biến đầu vào để tham gia vào quá trình huấn luyện mô hình.  

- Qua đánh giá độ tin cậy của mô hình cho thấy nếu có chuỗi số liệu quan trắc đủ dài và 
tin cậy để đảm bảo xác định các đặc tính thống kê sâu hơn thì hoàn toàn có thể xây dựng được 
mô hình dự báo sóng ứng dụng phương pháp học máy áp dụng được trong thực tế.  
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Building a regression neural network model to predict significant 
wave heights at Con Co station, Quang Tri, Vietnam 
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Abstract: In recent years, artificial intelligence (AI) has been applied to many different 
sectors and industries, including marine hydrometeorological forecasting. The application 
of Long Short-Term Memory (LSTM) technique which is an improved version from 
Recurrent Neural Network (RNN) and its results for wave prediction at the Con Co station 
in Quang Tri province, Vietnam is presented in this paper. The observations of wave height 
have been analyzed with the statistical characteristics and correlation with the observed 
parameters to select the inputs for training the prediction model. Two models have been 
built based on the numbers of inputs that are univariate model and two-variable model. 
These models were implemented to predict the significant wave height with the prediction 
periods of 06, 12, 18 and 24h. The results show that these developed models are good to 
compute significant wave height for the period of 6 hours only. At that predict period, the 
accuracy of prediction is R² = 0,582 for two-variables. The quality of wave observation data 
at Con Co station is not reliable and detailed, which is the cause of large forecasting errors at 
longer forecast periods. 

Key words: Wave forecasting; Machine Learning; LSTM; AI, RNN. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này đã sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích thứ bậc của Saaty 
và công nghệ GIS để xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất ở địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh 
Bình Phước. Kết quả nghiên cứu đã chia nguy cơ trượt lở đất thành 5 cấp bao gồm: vùng có 
nguy cơ trượt lở rất thấp hoặc diện tích 24.718,81ha chiếm 28,95% diện tích tự nhiên, vùng 
có nguy cơ thấp là 28.889,21ha chiếm 33,83%, vùng nguy cơ trượt lở trung bình là 5.751,43 
ha chiếm 6,74%, vùng có nguy cơ trượt lở cao có diện tích 20.660,45 ha chiếm 24,19% và 
rất cao 5.375,09ha chiếm 6.29%. 

Từ khóa: Trượt lở đất; AHP; GIS; Viễn thám; Huyện Lộc Ninh. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trượt lở đất (TLĐ) là một trong những loại hình thiên tai phổ biến nhất trên thế giới và 
Việt Nam. Ba phần lãnh thổ Việt Nam thuộc khu vực miền núi, có địa hình sườn dốc cao, 
hoạt động phát triển kinh tế–xã hội (KT–XH) chưa được qui hoạch hợp lý, nên các hiện tượng 
TLĐ, lũ bùn đá và lũ quét thường xảy ra. Những năm gần đây, các loại hình thiên tai này xảy 
ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, điển hình ở 
các tỉnh miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên [1]. Trượt lở đất là một 
dạng tai biến vừa có tính chất tiềm ẩn vừa có tính chất hiểm họa, gây rất nhiều thiệt hại lớn, 
những khó khăn bất lợi cho cuộc sống sinh hoạt của người dân [2]. Tai biến trượt lở khiến 
môi trường cảnh quan bị hủy hoại. Do đó, việc nghiên cứu và thành lập bản đồ nguy cơ tai 
biến trượt lở là nhu cầu cần thiết. 

Lộc Ninh, một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Bình Phước có địa hình đồi núi chiếm 1/3 diện 
tích khu vực, phân bố hầu hết ở giữa và mở rộng ra phía đông huyện Lộc Ninh, nơi cao nhất 
có độ cao 235 m [3]. Trong những năm gần đây diện tích rừng đang ngày càng suy giảm, nạn 
khai thác đất trái phép gia tăng, vào mua mưa nguy cơ xảy ra trượt lở đất ở vùng đồi núi rất 
cao. Nhằm giảm thiểu các thiệt hại do tai biến về trượt lở đất có thể gây ra cần phải có được 
các nghiên cứu đánh giá và xác lập các khu vực có nguy cơ trượt lở khác nhau. Từ đó là cơ 
sở cho quy hoạch và phòng tránh nguy cơ trượt lở đất ở địa bàn huyện Lộc Ninh. 

Trên thế giới nghiên cứu trượt lở đất đã được thực hiện từ rất lâu, tại Việt Nam trong 
những năm gần đây cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu và đánh giá tai biến trượt lở đất. 
Ngoài những nghiên cứu theo hướng truyền thống, hiện nay hướng ứng dụng Viễn thám (RS) 
và công nghệ GIS, RS trong nghiên cứu trượt lở cũng đang được quan tâm nhiều hơn với các 
nghiên cứu [1–2, 4–7]…, các nghiên cứu đều sử dung phương pháp phân tích thứ bậc của 
Saaty (AHP) để tính toán trọng số cho từng yếu tố thể hiện vai trò của chúng đối với nguy cơ 
trượt lở đất ở địa bàn nghiên cứu. GIS và RS đã được sử dụng như một công cụ quan trọng 
nhất để tính toán, tích hợp các yếu tố thành phần để xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất. 
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Tại địa bàn huyện Lộc Ninh hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào liên quan đến tai 
biến trượt lở đât. Mặc dù chưa có những hậu quả lớn gây ra do TLĐ ở địa bàn nghiên cứu, 
tuy nhiên việc xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra TLĐ là cần thiết, sẽ hỗ trợ chính 
quyền địa phương trong công tác quy hoạch quản lý tài nguyên, môi trường và phòng tránh 
thiên tai trong đó có TLĐ, đặt biệt là vùng đồi núi. 

2. Lãnh thổ và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khái quát lãnh thổ 

Lộc Ninh có diện tích tự nhiên là 853,95 km² với địa hình đồi là chủ yếu, độ cao trung 
bình từ 70 m đến 220 m. Địa bàn huyện nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích 
đạo, ít gió bão có nền nhiệt cao, nhiệt độ trung bình khoảng 26–27°C, giống như các vùng 
khác ở khu vực Đông Nam bộ. Lượng mưa bình quân hàng năm biến động từ 2.045–2.325 
mm. Mùa mưa diễn ra từ tháng 5–11, chiếm 85–90% tổng lượng mưa cả năm, tháng có lượng 
mưa lớn nhất 376 mm (tháng 7). Mùa khô từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau, lượng 
mưa chỉ chiếm 10–15% tổng lượng mưa cả năm, tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2, 3. 
Nằm trong vùng có lượng bức xạ dồi dào, tổng số giờ nắng trong năm từ 2.400 – 2.500 giờ. 
Số giờ nắng trung bình trong ngày từ 6,2 – 6,6 giờ. Thời gian nắng nhiều nhất vào tháng 1, 
2, 3, 4 và thời gian ít nắng nhất vào tháng 7, 8, 9 [8]. 

2.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Các dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu đánh giá nguy cơ trượt lở đất huyện Lộc Ninh 
gồm có: (1) Các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế–xã hội của huyện Lộc Ninh và tỉnh 
Bình Phước năm 2020, được thu thập từ UBND huyện và phòng Tài nguyên môi trường 
huyện Lộc Ninh; (2) Bản đồ địa hình file số với tỷ lệ 1:50.000 được thu thập tại sở TNMT 
tỉnh Bình Phước, bản đồ địa hình dạng file số được sử dụng trong giai đoạn xây dựng bản đồ 
phân bố mạng lưới thủy văn, tính toán mật độ chia cắt ngang địa hình, kết hợp với mô hình 
số độ cao (DEM) tính toán độ dốc, độ chia cắt sâu, hướng sườn; (3) Mô hình số độ cao (DEM) 
độ phân giải 12,5 m thu thập từ website https://search.asf.alaska.edu [9]; (4) Ảnh vệ tinh 
Landsat 8 độ phân giải 30 m thu thập ngày 28/01/2020 được sử dụng để xây dựng dữ liệu lớp 
phủ thực vật khu vực nghiên cứu, thông số ảnh Landsat 8 được thể hiện trong bảng 1, trong 
đó các kênh 3, 4, 5 sử dụng tính toán chỉ số thực vật (NDVI) [3]; (4) Bản đồ đất, hiện trạng 
sử dụng đất, dữ liệu mưa thu thập từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Phước. 

Bảng 1. Thông số ảnh vệ tinh landsat 8. 

Vệ tinh Kênh/Band 
Bước sóng 

(micrometers) 

Độ phân 
giải 

(meters) 

LDCM 
Landsat8 

bộ cảm OLI và 
TRIs 

Kênh 1 – Costal aerosol (xanh tím) – quan sát vùng nước 
ven bờ và các hạt mịn 

0,433–0,453 30 

Kênh 2 – Blue (xanh lơ) 0,450–0,515 30 
Kênh 3 – Green (xanh lục) 0,525–0,600 30 
Kênh 4 – Red (Đỏ) 0,630–0,680 30 
Kênh 5 – Near Infrered (NIR) – (Cận hồng ngoại) 0,845–0,885 30 
Kênh 6 – SWIR1 (Hồng ngoại sóng ngắn 1) 1,560–1,660 30 
Kênh 7 – SWIR2 (Hồng ngoại sóng ngắn 2) 2,100–2,300 30 
Kênh 8 – Panochromatic (Toàn sắc) 0,500–0,600 15 
Kênh 9 – Cirrus (Phát hiện mật độ, độ dày mây ti) 1,360–1,390 30 
Kênh 10 – Thermal Infrered (NIR) 1 (Hồng ngoại nhiệt 1) 10,3–11,3 30 

Kênh 11 – Thermal Infrered (NIR) 2 (Hồng ngoại nhiệt 2) 11,5–12,5 30 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 85-93; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).85-93 87 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp khảo sát thực địa: Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã triển khai nhiều 
đợt khảo sát. Trong các đợt khảo sát tại địa bàn nghiên cứu đã thực hiện các nhiệm vụ định 
vị các điểm trượt, vết trượt hiện trạng, quá khứ và ghi chép các đặc điểm và tính chất của các 
khối trượt, điểm trượt, vết trượt đồng thời tiến hành đo vẽ quy mô các điểm, khối trượt để hỗ 
trợ tính toán thể tích, khối lượng đất đá trượt 

Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám: Bài báo đã sử dụng nguồn ảnh thu nhận từ vệ tinh 
Landsat năm 2020 với độ phân giải là 30 m. Ảnh vệ tinh được sử dụng trong nghiên cứu để 
xác định các điểm trượt trong quá khứ, xây dựng bản đồ hiện trạng lớp phủ thảm thực vật 
theo chỉ số thực vật (NDVI). Bằng cách sử dụng ảnh Landsat 8 được tải miễn phí từ 
https://earthexplorer.usgs.gov, ảnh được thu nhận ngày 28/01/2020 (công thức 1). 

                            𝑁𝐷𝑉𝐼 =                                  (1) 

Trong đó 𝑃 , 𝑃  lần lượt là giá trị phản xạ phổ kênh cận hồng ngoại và kênh đỏ. 

Khi đó, nếu NDVI > 0,5 thì pixel đó được coi là hoàn toàn bao phủ bởi thực vật (đối tượng 
thuần thực vật), độ che phủ thực vật bằng 1. Nếu NDVI ≤ 0,2 thì pixel đó được coi là hoàn 
toàn bao phủ bởi thổ nhưỡng (đối tượng thuần thổ nhưỡng), độ che phủ thực vật bằng 0. Nếu 
0,2 < NDVI ≤ 0,5 thì độ che phủ thực vật được xác định theo công thức (4). 

 

Hình 1. Sơ đồ nghiên cứu. 

Phương pháp sử dụng GIS: Đây là phương pháp quan trọng và mang lại hiệu quả rất cao 
trong quá trình nghiên cứu, GIS có thể thiết kế bản đồ chuyên đề, CSDL phục vụ cho đánh 
giá nguy cơ TLĐ. Ngoài ra các modul của GIS có thể phân tích nội suy không gian tạo cơ sở 
cho việc xác định, phân vùng nguy cơ TLĐ. Trong bài báo này, nhóm tác giả đã sử dụng bộ 
phần mềm của hãng ESRI là AcrGIS 10.2 (phiên bản dùng thử) để tổng hợp các lớp thông 
tin thành phần như độ dốc, lượng mưa, thảm thực vật, … theo công thức (2) để xây dựng bản 
đồ nguy cơ TLĐ ở vùng nghiên cứu. 

Từ các dữ liệu thu thập được, xây dựng từ các bản đồ thành phần dưới dạng raster và 
tích hợp thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở theo công thức (1) [2, 4, 5, 8]: 

                          LSI = ∑ 𝑊𝑗𝑋𝑖𝑗                                                                  (2) 
Trong đó LSI (Landslide Susceptibility Index) là chỉ số nhạy cảm trượt lở đất; Wj là trọng 

số nhân tố thứ j; Xij là điểm số của lớp thứ i trong nhân tố gây trượt j. 
Sau khi tính toán tiến hành kiển tra xem xét tỉ lệ nhất quán (Consistency Ratio). Nếu CR 

≤ 0,1 (10%) kết quả sẽ được chấp nhận vì sự đánh giá của các chuyên gia tương đối nhất 
quán. Ngược lại, nếu CR > 10% sự đánh giá này không nhất quán, các phán đoán có phần 
ngẫu nhiên và cần tiến hành đánh giá, xem xét lại. Công thức (3) tính tỷ số nhất quán [1–2, 
5]: 
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                                𝐶𝑅 =                                             (3) 

Trong đó CI là chỉ số nhất quán (Consistency Index); RI là chỉ số ngẫu nhiên (Random 
Index) được xác định theo bảng giá trị có sẵn; Trong bài, do tỷ số nhất quán của các lớp thành 
phần CR = 0,1 (10%) nên kết quả được chấp thuận. 

Phương pháp so sánh cặp (AHP – Analytical Hiearchy Process): Phương pháp Analytical 
Hierarchy Process (AHP) của Saaty dựa vào việc xây dựng ma trận “so sánh cặp” để lựa chọn 
các trọng số đã được khai thác sử dụng triệt để. Để định lượng hóa mức độ nhạy cảm phản 
ánh nguy cơ TLĐ, tiến hành tích hợp các chỉ tiêu theo công thức (2) (theo Patrono, et al., 
1995) [1–2, 4–5]. 

Bảng 2. Thang tỉ lệ so sánh theo cặp (theo Saaty) [1–2]. 

ít quan trọng quan trọng hơn 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 
Ít cực 

độ 
vô cùng 

ít 
Rất ít Ít vừa Quan 

trọng bằng 
nhau 

Quan 
trọng hơn 

Quan 
trọng hơn 

nhiều 

Quan trọng 
hơn rất nhiều 

Cực kỳ 
quan 
trọng 

Ma trận so sánh cặp (AHP): Để phân cấp hai tiêu chuẩn Saaty (1970) đã phát triển một 
loại ma trận đặc biệt gọi là ma trận so sánh cặp [1–2, 4–5]. Những ma trận đặc biệt này được 
sử dụng để liên kết 2 tiêu chuẩn đánh giá theo một thứ tự của thang phân loại. 

Trong quá trình nghiên cứu đã tham vấn ý kiến của một số chuyên gia (8 chuyên gia) 
liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu về địa chất, tai biến môi trường, GIS nhằm thu thập 
thông tin về ý kiến đánh giá so sánh giữa các yếu tố được đưa vào tính toán TLĐ, từ đó xây 
dựng được ma trận trọng số. 

Bảng 3. Ma trận so sánh cặp giữa các yếu tố gây trượt lở. 

Lớp thành 
phần 

Độ dốc Lượng mưa Hướng sườn 
Đứt gãy sông 

suối 
Thổ 

nhưỡng 
Lớp phủ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
(a) 1 3 3 3 6 9 
(b) 1/3 1 5 3 4 7 
(c) 1/3 1/5 1 2 2 5 
(d) 1/3 1/3 1/2 1 6 5 
(e) 1/6 1/4 1/2 1/6 1 3 
(f) 1/9 1/7 1/5 1/5 1/3 1 

Việc đánh giá mức độ nhạy cảm của các nhân tố trên thang điểm biểu thị sự ưu tiên của 
chúng một cách thích đáng đối với quá trình trượt lở đất. Trong đó, độ dốc sườn là nhân tố 
quan trọng bậc nhất ảnh hưởng đến trượt lở đất, do đó được cho 9 đểm. Các nhân tố còn lại, 
ứng với mức độ nhạy cảm đến khả năng gây ra tai biến trượt lở đất khác nhau được trình bày 
trên bảng 3. Để tính toán trọng số cho các thành phần sử dụng vector nguyên lý Eigen (có 
thể tính toán gần đúng vector nguyên lý Eigen bằng cách chia từng giá trị của mỗi cột cho 
tổng giá trị của từng cột) để thiết lập ma trận mới lúc này giá trị trung bình của hàng là trọng 
số cho mỗi nhân tố (Bảng 4) [2, 6]. 

Bảng 4. Ma trận xác định trọng số của các yếu tố. 

Lớp thành 

phần 
Độ dốc Lượng mưa Hướng sườn Đứt gãy Thổ nhưỡng Lớp phủ 

Trọng số 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

(a) 0,44 0,61 0,29 0,32 0,31 0,30 0,38 

(b) 0,15 0,20 0,49 0,32 0,21 0,23 0,27 

(c) 0,15 0,04 0,10 0,21 0,10 0,17 0,13 
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Lớp thành 

phần 
Độ dốc Lượng mưa Hướng sườn Đứt gãy Thổ nhưỡng Lớp phủ 

Trọng số 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

(d) 0,15 0,07 0,05 0,11 0,31 0,17 0,14 

(e) 0,7 0,05 0,05 0,02 0,05 0,10 0,06 

(f) 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

Tổng       1,00 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Vai trò của các yếu tố 

Yếu tố độ dốc: Nghiên cứu sử dụng dữ liệu DEM sau đó sử dụng công cụ Slope của phần 
mềm ArcGIS tính toán ra được độ dốc, kết quả xây dựng bản đồ độ dốc (Bảng 5 và Hình 2b). 

Bảng 5. Phân cấp ảnh hưởng của độ dốc. 

Cấp ảnh hưởng Độ dốc (0) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 0 – 5 31339,33 36,70 

2 5 – 15 49199,23 57,61 

3 15 – 30 4744.20 5,55 

4 30 – 45 110.69 0,13 

5 >45 1,55 0,002 

Tổng  85395 100,00 

Yếu tố hướng sườn: Hướng sườn liên quan đến khả năng tiếp nhận ánh sáng mặt trời, 
gió và lượng mưa; từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến các nhân tố khác gây ra trượt lở đất như độ 
ẩm đất, thảm phủ, tầng dày đất. Sử dụng DEM và công cụ Flow direction (hướng dòng chảy) 
của ArcGIS để có được các hướng phơi sườn phục vụ cho yêu cầu (hình 3a). 

 

Hình 2. (a) Mô hình số độ cao DEM; (b) Bản đồ độ dốc. 

Yếu tố lớp phủ: Thảm phủ thực vật và rừng có vai trò là lớp phủ che chắn và hạn chế sự 
xói mòn đất, rễ thực vật làm tăng độ kết dính trong đất (Bảng 6). 

Bảng 6. Phân cấp ảnh hưởng của lớp phủ. 

Cấp ảnh hưởng Lớp phủ Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

0 Mặt nước 684,99 0,80 

1 Rừng 6699,97 7,85 

2 Cây lâu năm 10959,21 12,83 

3 Trảng cỏ, cây bụi,.. 53159,32 62,25 
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Cấp ảnh hưởng Lớp phủ Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

4 Khu dân cư 13364,02 15,65 

5 Đất trống 527,49 0,62 

Tổng  85395 100 

Bằng phương pháp phân loại không giám sát bằng phần mềm ENVI đã chia lãnh thổ 
nghiên cứu được theo 6 loại lớp phủ (mặt nước, rừng, cây lâu năm, trảng cỏ và cây bụi, cây 
nông nghiệp, dân cư, đất ít hoặc không có lớp phủ) (Hình 3b). 

 

Hình 3. (a) Bản đồ hướng sườn; (b) Bản đồ thảm thực vật. 

Thổ nhưỡng: Các loại đất chủ yếu ở địa bàn huyện như đất xám trên phù sa cổ, đất dốc 
tụ, đất nâu đỏ trên đá bazan, đất nâu vàng trên bazan, đất xám gley, trong đó đất nâu vàng 
trên phù sa cổ có diện tích lớn nhất là 36.627,78 ha chiếm 42,89% và đất xám gley có diện 
tích nhỏ nhất 278,24 ha chiếm 0,33% (Bảng 7 và Hình 4a). 

Bảng 7. Phân cấp yếu tố thổ nhưỡng. 

Cấp ảnh hưởng Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đất dốc tụ 3593,23 4,21 
2 Đất nâu đỏ trên đá bazan 25212,06 29,52 
2 Đất nâu vàng trên đá bazan 8690,00 10,18 
3 Đất nâu vàng trên phù sa cổ 36627,78 42,89 
4 Đất xám gley 278,24 0,33 
5 Đất xám trên phù sa cổ 10993,68 12,87 

Tổng  85395 100 

Lượng mưa: Mùa mưa là mùa phát sinh sạt lở đất mạnh nhất, thời gian mưa càng dài 
ngày và lượng mưa càng lớn thì dòng chảy mặt phát triển càng mạnh làm gia tăng hiện tượng 
sạt lở bờ sông. Bên cạnh đó, nước mưa cũng làm tăng tải trọng các khối đất đá trên các sườn 
dốc và làm giảm liên kết giữa chúng gây nên trượt lở đất. Dựa vào số liệu của 4 trạm đo mưa 
là Phước Long, Đồng Xoài (Bình Phước) và Tây Ninh, Gò Dầu (Tây Ninh) và công cụ nội 
suy trong phần mềm ArcMap thành lập được bản đồ mưa trung bình năm (Hình 4b). 

Bảng 8. Phân cấp ảnh hưởng của đứt gãy sông suối. 

Cấp ảnh hưởng Khoảng cách (km) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

5 1 28620,78 33,52 
4 2 13434,90 15,73 
3 3 10150,10 11,89 
2 4 8720,95 10,21 
1 5 24468,27 28,65 

Tổng  85395 100 
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Hình 4. (a) Bản đồ thổ nhưỡng; (b) Bản đồ lượng mưa; (c) Bản đồ mật độ đứt gãy; (d) Bản đồ nguy 

cơ trượt lở đất.   

Mật độ đứt gãy: Sau khi số hoá, chuyển đổi đổi và tách lớp dữ liệu mặt nước thành lập 
được lớp dữ liệu sông suối của khu vực nghiên cứu (Hình 4c). 

3.2. Đánh giá nguy cơ trượt lở đất 

Đánh giá nguy cơ trượt lở đất dựa trên bản đồ nguy cơ trượt lở đất ở khu vực nghiên 
cứu, bản đồ được xây dựng dựa trên việc tích hợp 6 chỉ tiêu (bản đồ thành phần) và được 
raster với độ phân giải của pixel = 12.5×12.5 m. Dùng Raster calculator trong phần mềm 
ArcGIS. Chỉ số nguy cơ trượt lở đất (LSI) được tính như sau [1–2, 5–7]. 
𝐿𝑆𝐼 = 0.38 ∗ 𝑆𝐷 + 0.27 ∗ 𝑆𝐷 + 0.13 ∗ 𝑆𝐷 + 0.14 ∗ 𝑆𝐷

+ 0.06 ∗ 𝑆𝐷 + 0.03 ∗ 𝑆𝐷  
Sau khi tính toán ta thành lập được bản đồ nguy cơ trượt lở đất khu vực nghiên cứu và 

tiến hành phân cấp nguy cơ trượt lở đất ta được bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực nghiên cứu 
bằng cách sử dụng công thức 4: 

                        ∆ =
_  _

                                                           (4) 

Sử dụng ∆  làm bước nhảy ta chia giá trị thành 5 khoảng gồm các cấp độ rất thấp, 
thấp, trung bình, cao và rất cao. 

Từ bảng 9 và hình 4d cho thấy vùng có nguy cơ trượt lở rất thấp và thấp chiếm phần lớn 
diện tích khu vực. Trong đó khu vực có nguy cơ trượt lở đất rất thấp chiếm 24.719,81 ha 
(chiếm 28,95%), nguy cơ trượt lở thấp 28.889,21 ha (chiếm 33,83%), nguy cơ trượt lở trung 
bình là 5.751,43 ha (chiếm 6,74%), khu vực có nguy cơ trượt lở cao là 20.660,45 ha (chiếm 
24,19%) và rất cao là 5.375,09 ha (chiếm 6,29%). 

Bảng 9. Diện tích các cấp trượt lở. 

STT Khả năng trượt lở Diện tích (ha) Phần trăm (%) 

1 Rất thấp 24718,81 28,95 
2 Thấp 28889,21 33,83 
3 Trung Bình 5751,43 6,74 
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STT Khả năng trượt lở Diện tích (ha) Phần trăm (%) 

4 Cao 20660,45 24,19 
5 Rất cao 5375,09 6,29 

Tổng  85.395 100,00 

4. Kết luận 

Việc sử dụng GIS và phương pháp thứ bậc (AHP) trong đánh giá nguy cơ trượt lở đất 
cho phép đánh giá một cách hiệu quả, khách và mang tính đại diện hơn. Trong nghiên cứu 
này, có 6 yếu tố chính được sử dụng. Tuy nhiên, tác động những yếu tố đó ảnh hưởng đến 
quá trình trượt lở đất là khác nhau, thứ nguyên của các yếu tố cũng không giống nhau. Việc 
kết hợp các yếu tố không đồng nhất thứ nguyên kể trên là một ưu điểm của phương pháp. 

Nghiên cứu đã xác định được những khu vực có nguy cơ xảy ra TLĐ và xây dựng được 
bản đồ nguy cơ trượt lở đất, đây là cơ sở để huyện Lộc Ninh xây dựng kế hoạch cũng như 
các giải pháp phòng tránh. Do hạn chế về thời gian, nên nghiên cứu chỉ mới sử dụng 06 yếu 
tố chính, trong các nghiên cứu tiếp theo cần bổ sung thêm những yếu tố khác để xác định 
được kết quả có tính thực tế hơn. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.H.A., N.T.K.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: N.T.K., T.M.H., N.V.A.; Viết bản thảo bài báo: N.H.A., N.T.K.; Chỉnh sửa 
bài báo: N.H.A. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Studying landslide hazards in Loc Ninh district, Binh Phuoc 
province, using GIS and the analytic hierarchy process (AHP) 
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Abstract: The goal of this research is to use AHP and GIS technologies to create a landslide 
risk map in the Loc Ninh district of Binh Phuoc province. According to the findings, 
landslide risk is divided into five levels: very low, with an area of 24,718,81 ha accounting 
for 28.95 percent; low risk, with an area of 28,889.21 hectares accounting for 62.78 percent 
of the total area of Loc Ninh district; moderate risk, with 5,751.43 hectares accounting for 
6.74 percent; high risk, with 20,660.45 hectares accounting for 24.19 percent; very high 
risk, with 5,375 hectares. 

Keywords: Landslide; Analytic Hierarchy Process; GIS; Remote sensing; Loc Ninh 
District. 
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Tóm tắt: Bài báo sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo khoảng cách và GIS để phân 
vùng chất lượng nước đầm phá Tam Giang–Cầu Hai. Nghiên cứu sử dụng 26 vị trí quan 
trắc môi trường trên đầm phá, thời gian thu mẫu là vào các tháng 2, 4, 6, 8 năm 2020. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các thông số môi trường nước mặt khu vực nghiên cứu đều 
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08–MT: 2015/BTNMT. Cụ thể: giá trị pH từ 6,8 ÷ 
8,4, TSS có giá trị từ 2 ÷ 26,8 mg/l, nồng độ COD là 9 ÷ 16,6 mg/l, giá trị BOD5 từ 1 ÷ 4,5 
mg/l; NH4

+ từ 0,016 ÷ 0,201 mg/l. Kết quả phân vùng chất lượng nước theo phương pháp 
nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW) có thể sử dụng được trong xây dựng bản đồ đánh 
giá và phân vùng chất lượng nước. 

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý; Nghịch đảo khoảng cách; Chất lượng nước; Đầm phá.      
 

 

1. Đặt vấn đề 

Tam Giang–Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) được xem là vùng đầm phá lớn nhất Đông 
Nam Á, nơi đây không chỉ có giá trị cao về tài nguyên, đa dạng sinh học, mà còn có chức 
năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, có vai trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven 
bờ và phát triển kinh tế xã hội. Đầm phá Tam Giang–Cầu Hai (TG–CH) thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế (TTH) là hệ đầm phá lớn nhất ở Việt Nam, có tọa độ địa lý: 16°15’00’’–
16°42’00’’B, 107°22’00’’–107°57’00’’Đ với diện tích khoảng 22.000 ha, chiều dài 68 km, 
chiều rộng 10 km, độ sâu trung bình 1,6 m và sâu nhất 4,2 m [1]. Khu đầm này thuộc địa 
phận các huyện/thị: Phong Điền, Quảng Điền, TP. Huế, Phú Vang và Phú Lộc. Về mặt địa 
lý khu đầm này là bốn đầm nối nhau từ bắc xuống nam gồm phá Tam Giang (5.200 ha), đầm 
Sam Chuồn (1.620 ha), đầm Hà Trung–Thủy Tú (3.600 ha) và đầm Cầu Hai (11.200 ha) [2]. 
Hệ đầm phá có hai cửa: Thuận An ở phía Bắc và Tư Hiền ở phía Nam, thuộc loại thủy vực 
gần kín, nước lợ và lợ–nhạt và có tính phân tầng mạnh [1].  

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ứng dụng của nhiều phương pháp hiện đại, 
công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều giải pháp để quản lý chất lượng của các môi trường khác 
nhau. Trong đó, chỉ số chất lượng nước (WQI) và phân vùng chất lượng nước là công cụ giúp 
đánh giá mức độ ô nhiễm từng đoạn khu vực nước đầm phá phục vụ mục đích quy hoạch sử 
dụng hợp lý nguồn nước mặt và xây dựng định hướng kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường 
nước tại đầm phá.  

Khu vực đầm phá Tam Giang–Cầu Hai chịu áp lực rất lớn từ các hoạt động phát triển 
ven đầm phá như nuôi trồng thủy sản, dân cư–du lịch, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Nguồn 
thải ra của các hoạt động này chủ yếu là những chất thải gồm các chất dinh dưỡng và hữu cơ 
[3]. Tuy nhiên, vì khu vực đầm phá là khu vực nhạy cảm, dễ bị tác động, cho nên việc đánh 
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giá hiện trạng và phân vùng chất lượng nước tại đầm phá là một việc làm hết sức cần thiết và 
thực sự hữu ích.  

Để góp phần giải quyết vấn đề trên, nghiên cứu đã sử dụng phần mềm ArcGIS với thuật 
toán nội suy nghịch đảo khoảng cách (IDW) để đánh giá hiện trạng và phân vùng chất lượng 
nước tại đầm phá Tam Giang–Cầu Hai. 

 

Hình 1. Vị trí đầm phá Tam Giang–Cầu Hai [1]. 

2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Dữ liệu 

Để đánh giá hiện trạng và phân vùng chất lượng nước đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, 
nghiên cứu tập trung vào các thông số về chất lượng nước mặt khu vực bao gồm: pH, Tổng 
chất rắn lơ lửng (TSS), nhu cầu ô xi hóa học (COD), Nhu cầu ô xi sinh học (BOD5), Amoni 
(NH ). 

 

Hình 2. Các điểm quan trắc môi trường nước ở đầm phá Tam Giang–Cầu Hai. 

Dựa vào mạng lưới quan trắc chất lượng nước ở Đầm phá Tam Giang–Cầu Hai của Sở 
TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế. Mạng lưới quan trắc môi trường đầm phá Tam Giang–Cầu Hai 
tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 26 điểm, trong đó phá Tam Giang 14 điểm (PTG1–PTG14), 
đầm Thanh Lam–Sam có 6 điểm (ĐTL1–ĐTL6), đầm Cầu Hai 7 điểm (ĐCH1–ĐCH7), xem 
hình 1 và bảng 1 [4]. 
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Bảng 1. Vị trí các điểm quan trắc môi trường nước đầm phá Tam Giang–Cầu Hai [4]. 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Ký hiệu 

mẫu 

Vị trí  
Mô tả điểm quan trắc 

Kinh độ Vĩ độ 

1 Phá Tam Giang PTG1 546223,9 1841708,4 Đập Cửa Lác Giữa khu vực đập 

2 Phá Tam Giang PTG3 546931,9 1841940,8 
Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập 
Cửa Lác (điểm gần Quảng Thái) 

3 Phá Tam Giang PTG4 546594,8 1841601,9 
Mặt cắt Quảng Thái và Điền Hòa, hạ lưu đập 
Cửa Lác (điểm gần Điền Hòa) 

4 Phá Tam Giang PTG5 562665 1834296,6 
Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca 
Cút (Điểm gần Hương Phong) 

5 Phá Tam Giang PTG6 562559,1 1833998,2 
Mặt cắt Hương Phong và Hải Dương, cầu Ca 
Cút (Điểm gần Hải Dương) 

6 Phá Tam Giang PTG7 567990,7 1830788,1 
Khu vực nước đầm Thủy Tú (Gần khu vực 
cảng cá Thuận An) 

7 Phá Tam Giang PTG8 552915,6 1835997,5 
Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu 
(Khu vực gần bến đò Cồn Tộc) 

8 Phá Tam Giang PTG9 553704,9 1838966,6 
Mặt cắt bến đò Cồn Tộc và bến đò Vĩnh Tu 
(Khu vực gần bến đò Vĩnh Tu) 

9 Phá Tam Giang PTG10 566362,2 1832412,1 Khu vực cửa biển Thuận An 

10 Phá Tam Giang PTG11 557442,2 1837204,2 Khu nuôi tôm công nghiệp xã Quảng Công 

11 Phá Tam Giang PTG12 554735,2 1836268,8 Thôn Tân Lập, thị trấn Sịa 

12 Phá Tam Giang PTG13 565750,2 1832180,8 Cồn Đâu, xã Hải Dương 

13 Phá Tam Giang PTG14 565760,9 1831671 Cồn Tè, xã Hương Phong 

14 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL1 568820,3 1827350,1 
Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần 
Phú Thuận) 

15 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL2 569978,3 1830516,9 
Mặt cắt xã Phú Thuận và Phú An (Điểm gần 
Phú An) 

16 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL3 569667,1 1830164,8 
Khu vực đầm Thanh Lam giữa Thuận An và 
Phú Thuận 

17 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL4 569598,4 1828762,4 Khu vực giữa đầm Sam Chuồn 

18 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL5 569363,9 1829693 Cồn Hợp Châu, thị trấn Thuận An 

19 
Đầm Sam –
Thanh Lam 

ĐTL6 572256,2 1827434 Doi mũi Hàn, xã Phú Xuân 

20 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH1 585490,6 1805019,4 

Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần 
Lộc An) 

21 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH2 592312,6 1807687,8 

Mặt cắt xã Lộc An và Vinh Giang (Điểm gần 
Vinh Giang) 

22 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH3 592670,8 1801642,8 

Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm 
gần Phú Lộc) 

23 
Đầm 

 Cầu Hai 
ĐCH4 596723,9 1802853,2 

Mặt cắt thị trấn Phú Lộc và Lộc Bình (điểm 
gần Lộc Bình) 

24 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH5 598101,1 1809157,9 Khu vực cửa biển Tư Hiền 

25 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH6 586256,3 1803570,6 Trung Chánh, xã Lộc Điền 

26 
Đầm  

Cầu Hai 
ĐCH7 593377,8 1807082,5 Hà Nã, xã Vinh Hiền 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nội suy IDW 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nội suy IDW được tích hợp trong phần mềm ArcGIS 
10.2 (phiên bản dùng thử) để thành lập các bản đồ phân vùng chất lượng nước. 

Phương pháp IDW xác định giá trị của các điểm chưa biết bằng cách tính trung bình 
trọng số khoảng cách các giá trị của các điểm đã biết trong vùng lân cận của mỗi pixel [5]. 
Những điểm càng cách xa điểm cần tính, càng ít ảnh hưởng đến giá trị tính toán, dẫn tới trọng 
số sẽ giảm. Công thức tính nội suy giá trị tại điểm chưa biết trên cơ sở các giá trị đã biết xung 
quanh nó như sau: 

Z = 
 ∑

 ∑
 = 

 ∑ ×

 ∑
      (1) 

Trong đó i là các điểm dữ liệu đã biết giá trị; n là số điểm đã biết; Z  là giá trị các điểm 
thứ i; d là khoảng cách đến điểm i; k là hằng số IDW, k càng cao thì độ ảnh hưởng của các 
điểm ở xa càng thấp, thông thường p = 2 [6]. 

Phương pháp này bị giới hạn phạm vi giá trị sử dụng nội suy, giá trị đầu vào của quả 
trình nội suy được không thể lớn hơn đầu vào cao nhất và nhỏ hơn đầu vào thấp nhất, vì thế 
nó không thể tạo ra các rặng và thung lũng nếu những điểm cực này không có trong tập mẫu 
[5, 7, 8]. Ngoài ra, kết quả tốt nhất phương pháp khi tập mẫu liên quan đến các điểm đặc 
trưng địa hình có mật độ đủ dày. Nếu tập mẫu của điểm đầu vào là thưa thớt, không đều, kết 
quả có thể không đủ miêu tả bề mặt yêu cầu. Ngoài ra, phương phương pháp này không cung 
cấp đánh giá ngầm về chất lượng của các dự đoán.  

2.2.2. Phương pháp đánh giá kết quả 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước đầm phá Tam Giang–Cầu Hai, đã sử dụng kết 
quả so sánh với QCVN 08–MT:2015/BTNMT, cột giá trị giới hạn B2 dùng cho giao thông 
thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp [9]. 

3. Kết quả và thảo luận 

Kết quả phân tích các chỉ tiêu pH, TSS, COD, BOD , Amoni (NH ) năm 2020 tại đầm 
phá Tam Giang–Cầu Hai được tổng hợp chi tiết qua Bảng 2 dưới đây: 

Bảng 2. Kết quả phân tích chỉ tiêu môi trường nước mặt mùa khô năm 2020 [4]. 

Ký 

hiệu 

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

N–NH4 

(mg/l) 

P–PO4 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK 

PTG 1 6,7 7,4 4,3 6,7 1,8 1 16,1 13,4 0,154 
<0,00

1 
0,036 < 0,018 1.100 7 

PTG 3 6,7 7,2 4,5 6,4 2,1 2,1 < 9 10,9 0,151 0,065 0,036 0,035 240 240 

PTG 4 6,8 7,4 4,5 6,8 2,3 2,6 9,3 10,2 0,152 0,084 0,038 0,024 240 240 

PTG 5 7,8 8 4,9 5,5 1,8 2,8 < 9 13,6 0,151 0,069 0,022 < 0,018 150 93 

PTG 6 7,8 8 4,9 5,8 2,1 2,7 < 9 11,2 0,146 0,114 0,02 < 0,018 460 4 

PTG 7 7,3 7,6 5,6 5,5 1,6 1,7 < 9 12,8 0,119 0,116 
< 

0,018 
0,025 1.500 9 

PTG 8 7 7,9 4,4 5,2 5,5 2,9 14,3 < 9 0,257 0,121 0,15 < 0,018 1.100 9 

PTG 9 7 8,1 4,6 5,3 4,4 1,8 13,7 9,6 0,436 0,129 0,18 0,02 460 4 

PTG 

10 
8,5 7,8 5,4 5,7 1,1 1,9 < 9 14,4 0,097 0,123 <0,018 < 0,018 1.100 43 
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Ký 

hiệu 

pH 

(mg/l) 

DO 

(mg/l) 

BOD5 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

N–NH4 

(mg/l) 

P–PO4 

(mg/l) 

Coliform 

(MPN/100ml) 

MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK MM MK 

PTG 

11 
6,7 8 4,5 5,8 2,8 1,5 < 9 12,8 0,174 0,113 0,073 0,02 1.100 23 

PTG 

12 
6,8 9 5,4 6,6 2 1,3 16,1 10,4 0,317 0,123 0,1 0,023 460 460 

PTG 

13 
8,3 7,8 5,4 5,7 1 3,1 < 9 < 9 0,105 0,151 0,021 < 0,018 240 43 

PTG 

14 
6,5 7,8 5,4 4,9 1,1 2,3 < 9 9,2 0,097 0,14 <0,018 < 0,018 460 93 

ĐTL 1 6,8 7,9 6,7 5,7 < 1 1,4 < 9 < 9 0,100 0,088 <0,018 0,039 1.500 < 3 

ĐTL 2 6,8 7,9 6,5 5,5 1 2,4 < 9 < 9 0,093 0,096 <0,018 0,033 240 7 

ĐTL 3 7,1 8 4,6 5,3 2,5 1,3 < 9 13,6 0,389 0,088 <0,018 0,036 1.100 7 

ĐTL 4 7 8 4,7 5,1 < 1 1,4 11,2 < 9 0,1 0,019 <0,018 0,026 1.100 4 

ĐTL 5 7 7,8 5,9 5,3 2,8 1,5 9 < 9 0,158 0,114 0,028 0,078 460 15 

ĐTL 6 7 7,9 5,9 5,7 < 1 1,6 < 9 < 9 0,077 0,088 <0,018 0,038 460 9 

ĐTT 1 7,3 7,4 5,2 5,7 2,1 2,4 < 9 14,4 0,128 0,038 <0,018 < 0,018 93 9 

ĐTT 2 6,5 7,7 5,1 5,1 2 1,2 9 < 9 0,042 0,068 0,064 < 0,018 460 93 

ĐCH 1 7,5 8 5,2 6,1 1,4 3,2 12,5 < 9 0,062 0,021 0,029 0,024 93 4 

ĐCH 2 7,6 8 5,3 5,9 1,6 3 < 9 12 0,063 0,021 <0,018 0,028 150 < 3 

ĐCH 3 7,8 7,1 5,5 5,5 3 1,3 9,8 < 9 0,073 0,158 0,039 0,033 460 93 

ĐCH 4 8 7,6 5,5 5,7 1,6 1,3 < 9 16 0,095 0,108 <0,018 0,036 460 460 

ĐCH 5 6,7 7,9 5,4 5,3 2,6 < 1 < 9 15,2 0,096 0,039 0,105 < 0,018 240 < 3 

ĐCH 6 7,9 7,7 5,3 5,8 < 1 1,2 < 9 < 9 0,101 0,101 0,030 < 0,018 93 23 

ĐCH 7 8 8 5,3 5,9 < 1 1,2 < 9 < 9 0,070 0,061 0,020 0,039 23 < 3 

QCVN 

08/ B1 

5,5 – 

9 

 
≥ 4 

 
15 

 
30 

 
0,9 

 
0,3 

 
7500 

 

QCVN 

08/ B2 

5,5 – 

9 

 
≥ 2 

 
25 

 
50 

 
0,9 

 
0,5 

 
10000 

 

Từ kết quả Bảng 2 và ứng dựng phương pháp nội suy IDW và GIS phân vùng chất lượng 
nước theo các thông số cơ bản sau: 

Thông số pH: Độ pH có ảnh hưởng lớn tới các sinh vật sống trong nước. Sự thay đổi của 
pH thường liên quan đến sự có mặt của các hóa chất kiềm hoặc axit, sự phân hủy chất hữu 
cơ, sự hòa tan của một số anion. Hầu hết giá trị nồng độ pH năm 2020 tại các điểm quan trắc 
đều nằm trong giới hạn cho phép cột B1, B2 của QCVN 08–MT:2015/BTNMT. Kết quả phân 
vùng cho thấy mùa khô giá trị pH dao động từ 7,1–9 và vào mùa mưa giá trị pH dao động từ 
6,5–8,5. Giá trị pH cao ở khu vực phá Tam Giang, càng về phía cửa Thuận An thì pH càng 
giảm và về phía đầm Cầu Hai giá trị pH thấp nhất (Hình 3). 

- Thông số COD: Giá trị cao nhất là 16,6 mg/l và thấp nhất là 9 mg/l. Các giá trị này đều 
nhỏ hơn 50 (mg/l) so với cột B2 (chất lượng nước cho giao thông thủy và các mục đích khác 
với yêu cầu nước chất lượng thấp) trong QCVN 08–MT:2015/BTNMT, giá trị này nằm trong 
khoảng cho phép. Kết quả sử dụng GIS phân vùng theo phương pháp IDW cho thấy giá trị 
COD cao nhất ở khu vực cửa sông Ô Lâu (phía bắc phá Tam Giang), còn lại từ cửa Thuận 
An đến đầm Cầu Hai giá trị COD thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép trong QCVN cột 
B2 trong QCVN 08–MT:2015/BTNMT. Vào mùa mưa COD cao tập trung ở phía bắc phá 
Tam Giang, từ cửa Thuận An đến cửa Tư Hiền nồng độ COD thấp (Hình 4). 

- Thông số BOD5: Từ số liệu phân tích trong bảng 2 và kết quả phân vùng BOD5 theo 
phương pháp IDW ở hình 5 cho thấy nồng độ BOD5 ở đầm phá Tam Giang–Cầu Hai vào 
mùa khô cao hơn mùa mưa. Theo kết quả phân vùng vào mùa khô BOD5 có nồng độ cao nhất 
là 3,1998 mg/l và nồng độ thấp nhất là 0,9001 mg/l; nồng độ trung bình là 1,8911 mg/l. Vào 
mùa mưa BOD5 có nồng độ cao nhất là 5,4996 mg/l và nồng độ thấp nhất là 0,9000 (mg/l); 
nồng độ trung bình là 1,8277 mg/l (Hình 5). 
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Hình 3. Phân bố pH mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 

 

Hình 4. Phân bố nồng độ COD mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 

 

Hình 5. Phân bố nồng độ BOD5 mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 
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- Thông số Amoni: Nồng độ N–NH4 tại các điểm quan trắc đầm phá dao động trong 
khoảng thấp. Vào mùa khô từ 0,019–0,158 mg/l và vào mùa mưa từ 0,042–0,436 mg/l. Hầu 
hết các điểm quan trắc vào mùa khô và mùa mưa trong năm 2020 đều có giá trị đạt quy định 
cho phép theo QCVN 08–MT:2015/BTNMT cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi 
hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử 
dụng như loại B2), B2 (chất lượng nước cho giao thông thủy và các mục đích khác với yêu 
cầu nước chất lượng thấp). Giá trị nồng độ N–NH4 thấp nhất vào mùa khô nằm ở vị trí quan 
trắc ĐTL4, vào mùa mưa nằm ở vị trí quan trắc ĐTT2. Giá trị nồng độ N–NH4 cao nhất vào 
mùa khô nằm ở vị trí quan trắc ĐCH3, vào mùa mưa nằm ở vị trí quan trắc PTG 9 (Hình 6).  

 

Hình 6. Phân bố nồng độ N–NH4 mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 

– Nồng độ P–PO4 tại các điểm quan trắc đầm phá dao động trong khoảng thấp. Vào mùa 
khô từ < 0,018–0,078 (mg/l) và vào mùa mưa từ < 0,018–0,18 (mg/l). Hầu hết các điểm quan 
trắc vào mùa khô và mùa mưa trong năm 2020 đều có giá trị đạt quy định cho phép theo 
QCVN 08–MT:2015/BTNMT cột B1, B2. Giá trị nồng độ P–PO4 thấp nhất vào mùa khô và 
mùa mưa nằm ở cùng một vị trí quan trắc là PTG 10, PTG 14 và ĐTT 1. Giá trị nồng độ P–
PO4 cao nhất vào mùa khô nằm ở vị trí quan trắc ĐTL 5, vào mùa mưa nằm ở vị trí quan trắc 
PTG 9. Vào mùa khô nồng độ P–PO4 ở khu vực cửa Thuận An, cảng Thuận An cao hơn, mùa 
mưa nồng độ P–PO4 ở khu vực phía bắc phá Tam Giang cao nhơn các khu vực còn lại (Hình 
7). 

 

Hình 7. Phân bố nồng độ P–PO4 mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 
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– Coliform: Mật độ Coliform tại các điểm quan trắc đều có giá trị đạt quy định cho phép 
theo QCVN 08–MT:2015/BTNMT cột B1 (Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các 
mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như 
loại B2), B2 (chất lượng nước cho giao thông thủy và các mục đích khác với yêu cầu nước 
chất lượng thấp). Vào mùa khô, giá trị nồng độ Coliform dao động từ < 3–460 (MPN/100ml) 
và vào mùa mưa giá trị nồng độ Coliform dao động từ 23–1500 (MPN/100ml). Giá trị nồng 
độ Coliform thấp nhất vào mùa khô nằm ở vị trí quan trắc ĐTL 1, ĐCH 2, ĐCH 5 và ĐCH 
7; vào mùa mưa nằm ở vị trí quan trắc ĐCH 7. Giá trị nồng độ Coliform cao nhất vào mùa 
khô nằm ở vị trí quan trắc PTG 12 và ĐCH 4; vào mùa mưa nằm ở vị trí quan trắc PTG 7 và 
ĐTL 1. Nhìn chung, mật độ Coliform vào mùa mưa cao hơn nhiều so với mùa khô (Hình 8). 

 

Hình 8. Phân bố nồng độ Coliform mùa khô (a) và mùa mưa (b) năm 2020. 

4. Kết luận 

Qua nghiên cứu cho thấy, các thông số môi trường dùng để đánh giá hiện trạng chất 
lượng nước mặt tại khu vực nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08–
MT:2015/BTNMT – Cột B2, bao gồm các thông số pH, COD, BOD  và NH . Cụ thể: thông 
số pH, giá trị dao động 6,8 ÷ 8,4; nồng độ TSS có giá trị từ 2 ÷ 26,8 (mg/l); nồng độ COD có 
giá trị từ 9 ÷ 16,6 mg/l; nồng độ BOD  có giá trị từ 1 ÷ 4,5 mg/l; nồng độ NH  có giá trị từ 
0,016 ÷ 0,201 mg/l. 

Từ dữ liệu quan trắc và dữ liệu nền nghiên cứu đã sử dụng phương pháp nội suy IDW 
để đánh giá hiện trạng và phân vùng chất lượng nước qua các chỉ số môi trường là pH, COD, 
BOD5, N–NH4, P–PO4. Kết quả phân vùng chất lượng nước đầm phá Tam Giang–Cầu Hai sẽ 
là công cụ quan trọng trong việc cảnh báo mức độ ô nhiễm môi trường nước phục vụ công 
tác phát triển NTTS và bảo tồn vùng đất ngập nước này. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.H.A., N.Đ.N.U.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: N.Đ.N.U., N.H.A.; Viết bản thảo bài báo: N.H.A., N.Đ.N.U., H.V.H.; Chỉnh 
sửa bài báo: N.H.A., H.V.H. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Spatial distribution patterns in surface water of Tam Giang – Cau 
Hai lagoon, Thua Thien Hue province 
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Abstract: Using distance inverse interpolation and GIS, the article partitions water quality 
in the Tam Giang–Cau Hai lagoon. The article sampled 26 environmental monitoring points 
on the lagoon in February, April, June, and August 2020. The research findings indicate that 
most of the area's surface water environmental factors. The research findings indicate that 
most of the area's surface water environmental factors. All research adheres to the the 
National Environmental Standards QCVN 08–MT:2015/BTNMT permissible limits. 
Specifically, pH values between 6,8 ÷ 8,4, TSS with 2 ÷ 26,8 mg/l; COD with 9 ÷ 16,6 mg/l; 
BOD  with 1 ÷ 4,5 mg/l; NH  with 0,016 ÷ 0,201 mg/l. The results of the inverse distance 
interpolation (IDW) method for water quality zoning can be utilized to create water quality 
assessment and zoning maps. 

Keywords: GIS; IDW; Water quality; Lagoon. 
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Abstract: Modeling approach has considered as an effective alternative method for 
environmental risk assessment in recent decades. This work aimed to assess the pesticide fate 
and transport from rice paddy which has higher potential of pesticide runoff compared to 
upland fields as reported in previous studies. The study area was the Sakura River watershed, 
Ibaraki Prefecture, Japan. For modeling rice pesticide, the study applied the 
PCPF–1@SWAT2012 model. The model was used to simulate concentration of a rice 
pesticide namely fipronil (C12H4Cl2F6N4OS) in 2009. The simulated streamflow and pesticide 
concentration were calibrated and validated. The results showed that the maximum pesticide 
concentrations at the monitored point in the wastershed was 0.008 μg/L in rice paddy 
cultivation season of 2009. In conclusion, the modeling of the pesitcide was successfully 
performed in the Sakura River watershed by using the PCPF–1@SWAT2012 model. The fate 
and transport of the pesticide were assessed. Thus, the modeling can be useful tool for 
environmental risk assessment. 

Keywords: The PCPF–1@SWAT2012 model; Pesticide fate and transport; Rice paddy; Rice 
pesticide; The Sakura River watershed. 

 

1. Introduction 

Rice is main daily meals for nearly half of the world’s population especially in Asia [1]. 
The total global rice consumption is increased from 150 million tons in 1961 to 475 million 
tons in 2016 and predicted continue to rise in the future [1–2]. Maintaining production of rice 
is very important task for agriculturists. Due to occurrences of various insects, diseases and 
weeds, rice farmers have been forced to depend on pesticides [3–4]. However, inappropriate 
use and management of rice pesticides may adversely affect the aquatic environments. 
Numerous monitoring studies from Europe and Japan have provided evidence that high 
pesticide concentrations were usually found in rivers during pesticides application periods of 
rice cultivation season [5–6]. Because pesticides are applied in the rice paddy where rice is 
cultivated under the submerged condition, pesticide runoff can occur more frequently via 
drainage or seepage and percolation [7]. Asian countries produce 90% of rice production in 
the world [2]. As a result, the aquatic environment of these countries may be at high risk of 
water contamination due to pesticides loss from rice paddy fields. 

Japan is the tenth largest producer of rice in the world. Though pesticides use in Japan 
has decreased, it is still higher compared to other Asian countries [8]. Some studies reported 
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that the loss of pesticides from rice paddies is one of the major non–point sources of pesticide 
pollution of water in streams or rivers in Japan [7, 9–10]. Sakura River watershed is located 
about 50 km north–east of Tokyo and one of the popularity monitored watershed. Sakura 
River watershed is an agricultural watershed with 77.6% of the geographical area under 
forest and agriculture in Ibaraki prefecture, Japan [11]. During the rice cultivation season of 
the watershed, pesticides loads of the streams which are elevated due to agricultural 
drainages from rice paddies, have a potential to cause aquatic toxicities. Recent 
investigations reported that more than 39 kinds of herbicides, insecticides, and fungicides 
were detected in the watershed [11–12]. Specifically, in 2007 and 2008, concentrations of 
herbicides such as bromobutide, daimuron, and imazosulfuron were monitored at more than 
2 μg/l in early–mid of rice season while simetryn and bentazone were high in mid and late of 
rice season. The high concentrations of these pesticides may adversely affect aquatic 
ecosystems by changing water quality and interrupting  the  aquatic  food  chain  
resulting  in  the  loss  abundance  aquatic  species [13]. Due to these reason, pesticides 
use in the rice production of Sakura River watershed is of great concern. Therefore, the 
prediction and assessment of their fate and transport in water is required to minimize the 
adverse impacts in the aquatic environment of the watershed. 

In recent decades, computer models have been developed and widely applied in many 
fields such as graphics, geology, geography, environment and agriculture. For rice paddy, 
they have become an advantages management tool since the last two decades. Since a rice 
paddy model in watershed scale has been required for assessing the potential environmental 
risks in Sakura River watershed, RICEWQ–RIVWQ, PADDY–Large, and 
PCPF1@SWAT2012 model could be considered as best candidates (REF). However, the 
RICEWQ–RIVWQ and PADDY–Large algorithms for runoff and pesticide movement have 
focused only on simulation of paddy hydrology and ignored other types of land uses, which 
may significantly influence the hydrologic dynamics and pesticide concentrations of river 
basins [14]. On the other hand, the PCPF–1@SWAT2012 simulates both hydrologic 
processes and pesticide transports from the watershed at two phases [15]. First, the upland 
phase controls the amount of surface runoff and pesticide loadings to the main channel from 
upland fields. Second, the water or routing phase controls the movement of water and 
pesticide loadings through the channel networks of the watershed into the outlet. Thus, the 
PCPF–1@SWAT2012 is a more appropriate model for this specific study. Therefore, this 
study aims to evaluate a rice pesticide transport at the Sakura River watershed by using the 
PCPF–1@SWAT2012model. 

2. Materials and Methods  

2.1. Study area  

The Sakura River watershed located in Ibaraki Prefecture, Japan (Figure 1). The 
watershed area is about 335 km2 and main stream, namely the Sakura River, which flows into 
Lake Kasumigaura is 53.4 km long [11, 16]. The topography of the watershed is classified 
into mountain areas in the north, and flat in the west and southeast of the watershed, with 
average elevation ranging from 8 to 852 m [17]. The land use in the Sakura watershed 
consists of forest land (32.0%), rice paddies (28.6%), upland agricultural fields (17.0%), 
residential land (13.9%), and other land use (8.5%) [11, 18]. With respect to soil types, the 
lower and upper parts of the watershed are mostly Brown forest, Black, and Gray lowland 
soils while other parts are mostly composed of Gley and Peat soils [19]. The Sakura 
watershed generally has a temperate climate; with the average annual rainfall of 1,318 mm. 
The average daily maximum and minimum temperatures are 19.6°C and 10.1°C, respectively 
[20]. 
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Figure 1. Location and elevation of the Sakura River watershed. 

2.2. PCPF–1@SWAT2012 model 

2.2.1. Brief model description 

PCPF–1@SWAT2012 was updated from the PCPF–1@SWAT which was developed 
for assessing the impacts of rice pesticides on aquatic environments in watershed scale [21]. 
Similar to the Soil and Water Assessment Tool (SWAT) model, the PCPF–1@SWAT2012 
model also requires topography, land use, soil, weather, crops management practices and 
pesticide as input data. Figure 2 shows the implementation of Pesticide Concentration in 
Paddy Field (PCPF–1) model into SWAT model version 2012. In the PCPF–1@SWAT2012 
model, rice paddy has been defined as pothole, which is a kind of water bodies for 
impoundment function in SWAT model. Hence, all performances of the PCPF–1 model are 
executed inside the pothole of SWAT model. In the PCPF–1@SWAT2012 model, the 
subbasin can be divided into one or multi hydrologic response units (HRUs). Each subbasin 
can be set one or multi potholes. When the water is ponding into the pothole, a water balance 
algorithm is used to calculate the daily amount of runoff. This water balance includes 
precipitation, water inflow, surface runoff, evapotranspiration, seepage and discharge. In 
addition, the calculation of water balance components, irrigation process and the pothole 
variables were redefined. When integrating PCPF–1 model into SWAT model, a procedure 
to calculate the concentration of pesticide sorbed on sediment was added in the 
PCPF–1@SWAT2012 model. Because the sediments dissolved in paddy water are not 
simulated by the PCPF–1 model, pesticide sorbed on soil could not be predicted by overflow 
[22]. Moreover, recirculation scheme of water was developed. This option aims to calculate 
the water loss via surface water drainage and tile drainage, which can be collected and 
re–injected in the field to reduce fresh water requirement. 

The PCPF–1@SWAT2012 model was verified and validated in two phases  . In the first 
phase, the pothole algorithms and pesticide mass balance of the model were checked with 
single and multiple pesticide applications scenarios. The verified results showed that the 
algorithms used to simulate paddy field water management and pesticide concentrations for 
single and multiple applications were also correctly implemented into SWAT, and the 
PCPF–1 was correctly linked to the SWAT model. For the second phase, the 
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PCPF–1@SWAT2012 model was applied in Sakura River watershed (Ibaraki, Japan) for 
simulating four herbicide fate and transport. The simulated water flow rate and pesticides 
concentrations in the Sakura River watershed were good. The model needs to be checked and 
verified in other watersheds with various pesticides and pollutants. 

 

Figure 2. The implementation of PCPF–1 model into SWAT model flowchart [14]. 

2.2.2. Data collections and processing 

The topographic data was obtained from the website of the The Terra Advanced 
Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model 
(ASTER–GDEM) at resolution of 30 m [17]. Stream network and subbasin boundaries data 
were downloaded from the National Land numerical information download service [18]. The 
land use data of the Sakura River watershed used in this study were created in 2008 [18]. The 
data were downloaded from National Land numerical information download service. The 
dominant land use types of the watershed were forest (32.01%), paddy fields (28.55%), 
upland agricultural (17.04%), and residential land (13.92%). Paddy fields predominantly 
covered the west and south parts of the watershed. Soil types were identified in the catchment 
based on a 1:25,000 digital cultivated soil data for Ibaraki prefecture in 2007 [19]. The 
dominant soil types of the lower and upper parts of the Sakura river watershed were mostly 
Brown forest, Black and Gray lowland soils. The remaining parts of the Sakura river 
watershed were mostly composed of Gley and Peat soils. Two of the above listed data were 
provided in the Japan Profile for Geographic Information Standards format (JPGIS) under 
Geographic Projection (JGD 2000), which need conversion into spatial vector–type GIS 
(shapefile) and SWAT attribute format  under Universal Transverse Mercator Projection 
(JGD 2000 UTM Zone 54). The observed daily data of precipitation, minimum and 
maximum temperatures were also collected. Four years weather data (2006–2009) were 
downloaded from Japan Meteorological Agency– Radar–AMeDAS–analyzed data base [20]. 
Water flow rates at the outlet were acquired for 2008 and 2009 from the observation data of 
the Water Information System of the Ministry of Land, Infrastructure and transport, Japan 
[18]. 

Regarding pesticide data, the PCPF–1@SWAT2012 model requires two groups of 
pesticide data including application and pesticide properties. The model demands pesticide 
application time, rate, area, and water holding period (WHP) for creating pesticide input table 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 103-111; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).103-111 107 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

(Table 1). The application rates of the pesticides were obtained based on shipment amount, 
usage rate, percentage active ingredient and pesticide product information which were 
extracted from various literatures especially pesticide database of Japan Plant Protection 
Association (JPPA) [23]. An insecticide namely fipronil (C12H4Cl2F6N4OS) was selected for 
the model simulation because the required input data of the pesticides were available. 

Table 1. Required pesticides application data for writing the pesticide input table of the model. 

Parameter  Unit Definition Input file 

MGT_OP none Operation code. MGT_OP=19 for rice pesticide application .mgt 

MONTH/DAY or HUSC days Day and month when the rice pesticide is applied in the HRU .mgt 

pcpfipest none Integer that identify the pesticide name .mgt 

pst_pcpfkg g/m2 Pesticide application rate .mgt 

pcpfarea % Percentage of the HRU where the pesticide has been applied .mgt 

pcpfwhp days Water holding period .mgt 

2.2.3. The model evaluation 

The study used the Nash–Sutcliffe model efficiency coefficient (NSE), the Root Mean 
Square Error (RMSE) and Percent bias (PBIAS) to evaluate the prediction performance, 
tendency and model accuracy [24–27]. NSE can range from –∞ to 1 and an NSE of 1 
corresponds to a perfect match between estimation and observations. An NSE of 0 indicates 
that the model estimations are as accurate as the mean of the observed data, whereas an NSE 
less than zero (–∞ <NSE < 0) occurs when the model prediction of observed mean is not 
accurate. Similar to NSE, RMSE is also one criterion most widely used for assessment of 
model output against observed data. The RMSE values can range from 0 to + ∞ with 0 being 
a perfect prediction. Because NSE is related normalization of the mean squared error (MSE) 
and RMSE [28] the PBIAS was additionally calculated. The optical value of PBIAS is 0.0, 
positive and negative PBIAS values indicate model underestimation and overestimation bias, 
respectively [26, 29]. 

3. Results and Discussions 

3.1. The model calibration and validation  

The Sakura River watershed is divided into 36 subbasins based on hydrological 
characteristics of the watershed. Simulations have been done for the calibration (2008) and 
validation (2009) of water discharge in daily time step (Figure 3). Since the rice paddy 
accounted to 28.5% of the Sakura River watershed area, the water management practices in 
the paddy field have significant effect on the water flow simulation. However, according to 
[22] no reliable data regarding that kind of activities in the watershed were available. 
Therefore, the input data related to the water management practices in the paddy field of the 
watershed were generated based on assumptions, and those data were extracted from the 
study [14]. The water management input data include (i) the water holding period, which was 
7 days after the pesticides application, (ii) the tile flow rate to channel from paddy fields, 
which was 0.12 cm/day, and (iii) the percolation rate in the paddy fields, which was 1 
cm/day. In addition, the study could only calibrate parameters of pesticide simulation in 2009 
due to the observed pesticide data limitation. The selected parameters for calibration of the 
water discharge and pesticide simulations in the Sakura River watershed are shown in Table 
2.  
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Table 2. The calibrated values of the parameters used for the water flow rate simulation. 

Parameter Description Unit 
Calibrated 

range 
Output 

variables 

GWQMN 
Threshold depth of water in the shallow 

aquifer 
mm 0–5000 

Water 
discharge 

GW_DELAY Groundwater delay day 0–500 
GW_REVAP Groundwater "revap" coefficient none 0.02–0.2 

REVAPMN 
Threshold depth of water in the shallow 

aquifer for "revap" to occur 
mm 0–500 

LAT_TTIME Lateral flow travel time day 0–180 
CN2 Initial SCS CN II value none –0.2–0.2 

PERCOP Pesticide percolation coefficient none 0–1 

Pesticide 
CHPST_REA Pesticide reaction coefficient in reach 1/day 0–0.1 

CHPST_KOC 
Pesticide partition coefficient between 

water and sediment in reach 
m3/g 0–0.1 

 

Figure 3. The simulated water flow rate at the outlet of the Sakura River watershed during the 
2008–2009 period. 

 

Figure 4. The predicted fipronil concentration for rice season during 2009 at the pesticide 
monitoring point in the watershed. 

Although the simulated baseflow was fluctuated more than that of the observed data, the 
simulated flow rate showed good response with the observed data and precipitation. 
Specifically, when the rain came, peak of predicted water flow rate was achieved and vice 
versa; and the tendency between the predicted flow rate and the observed data was found 
similar. Table 3 shows the calculated statistical indices for evaluating the model performance 
of water discharge simulation. The calculated RMSE and PBIAS values, respectively, 
showed that the predicted water discharge rate had large errors and they were overestimated. 
Meanwhile, the NSE values indicated that the water discharge rate simulation of the model 
was good in the calibration year and acceptable in the validation year. 
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The predicted concentrations of the insecticides were lower compared to the measured 
insecticides concentrations. The statistical evaluation results of the predicted values of the 
insecticides concentrations are summarized in Table 3. The NSE and RMSE values were 
very close to zero. However, the values of PBIAS index indicated that the predicted 
concentrations of the insecticide in the reach were underestimated possibly because of the 
insecticide application timing and rate, which did not match with the corresponding actual 
application timing and rate. In conclusion, the predicted insecticides concentrations were 
found acceptable. 

Table 3. The computed values of model evaluation indices values for the simulated concentrations of 
the two insecticides. 

Variables Period NSE RMSE PBIAS 

Water discharge 
Calibration 0.85 6.52 –15.68 

Validation 0.22 7.03 –26.24 

Fipronil Calibration 0.19 0.001 19.12 

3.2. Assessment of Fipronil transport 

In the Sakura River watershed, the paddy fields are allocated a long with the river in 
low–land area. So, the applied pesticides in paddy fields are likely to spread to the 
surrounding aquatic environment. The simulated fipronil concentrations at the monitoring 
point are displayed in figures 4. The maximum values of the predicted and monitored 
insecticides concentrations were 0.008 and 0.005 μg/L in 2009 for fipronil. Since insecticides 
are applied to protect rice against insects throughout the whole growing season, their 
concentrations in reach increased two times in the 2009 rice season. However, the predicted 
insecticides concentrations occurred at the beginning of May, rose up in the middle of May, 
and then decreased. 

The pesticides concentrations, which were simulated by the PCPF–1@SWAT2012 
model, showed that the rice treated area, application timing, rate and water solubility have 
strongly affected the prediction. Specifically, the peaks of the insecticides in the middle of 
May were probably due to nursery–box application upon transplanting. Although fipronil 
had large rice treated area its peak concentrations of fipronil were low. That can be explained 
by the application rate of 0.0101 kg/ha, and water solubility values of 3.78 mg/L for fipronil. 
In addition, the simulated concentrations of the insecticides were low might because of  the 
high Koc (803 ml/g for fipronil) and expected to be mainly applied following the pest 
forecasting. In other words, the differences in the application rates and methods for the 
insecticides probably explain why they were detected and simulated at low concentrations. In 
addition, the pesticide transport was associated with rainfall. When ranfaill eccexed certain 
amount, it caused loss of the applied pesticide from rice paddy. On the other hand, high 
rainfall also diluted the pesticide concentration in water bodies. 

4. Conclusions 

The PCPF–1@SWAT2012 model was applied for predicting transport of a rice 
insecticide namely fipronil in the Sakura River watershed during 2008–2009 period. The 
model simulated the observed data with acceptable tendency. The fipronil concentration was 
increase during rice seasons in the watershed. Strong relationship existed between the 
increase in the simulated pesticide concentration in the rivers and pesticide application 
timing and rainfall. However, the model needs to be verified with other pesticides in this 
watershed as well as in other watersheds. Furthermore, to improve the model accuracy, 
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detailed information regarding water management and pesticide use in the watershed are 
required. 
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Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng tài nguyên đất và nước là yêu cầu tiên quyết hỗ trợ công tác 
quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên này. Theo yêu cầu đó, nghiên 
cứu đã ứng dụng mô hình SWAT để mô phỏng lưu lượng dòng chảy phục vụ công tác đánh 
giá tài nguyên nước mặt. Nghiên cứu được tiến hành tại lưu vực sông Ba phần tỉnh Gia Lai 
trong giai đoạn 1980–2011. Kết quả mô phỏng lưu lượng dòng chảy trung bình hàng năm 
cho lưu vực sông Ba trong khoảng 244,54 m3/s trong giai đoạn nghiên cứu. Lưu lượng dòng 
chảy có sự phân hóa rõ rệt theo mùa. Bên cạnh đó, lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Ba 
có xu hướng giảm nhẹ hoặc không thay đổi đáng kể chiếm phần lớn các ước tính trong giai 
đoạn mô phỏng.  

Từ khóa: Mô hình SWAT; Lưu lượng dòng chảy; Phân tích xu hướng; Đánh giá tài nguyên 
nước mặt; Lưu vực sông Ba.      

 
 

1. Mở đầu 

Tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng chiếm một vị trí đặc biệt 
quan trọng trong nguồn tài nguyên trên toàn thế giới, quyết định đến đời sống con người [1–
2]. Tuy nhiên, trong năm thập kỷ qua, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế cũng như sự bùng 
nổ dân số đã kéo theo nhu cầu nước ngày càng tăng đã ảnh hưởng rõ ràng đến sự sẵn có của 
các nguồn tài nguyên nước tiềm năng ở nhiều vùng [3–6]. Sự suy thoái tài nguyên nước được 
biểu hiện rõ về cả mặt số lượng và chất lượng cho cả quốc gia đã và đang phát triển [2]. Hiện 
nay, cũng như nhiều nước trên thế giới và trong khu vực, Việt Nam đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức liên quan đến nguồn nước. Nguồn nước mặt tại nhiều nơi đang suy giảm 
mạnh kèm theo đó là tình trạng lũ lụt, nước biển dâng, triều cường, sạt lở bờ biển ngày càng 
trầm trọng [7]. Ngoài ra, nhu cầu khai thác nước mặt gia tăng sẽ khiến 11 trong số 16 lưu vực 
sông lớn ở Việt Nam phải đối mặt với căng thẳng về nước vào năm 2030 và tình trạng căng 
thẳng về nước sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế, xã hội [8]. Bên cạnh đó, đứng trước nguy cơ suy 
thoái, cạn kiệt tài nguyên nước còn làm phát sinh những mâu thuẫn trong khai thác, sử dụng, 
bảo vệ tài nguyên nước của các quốc gia ở thượng nguồn [9].      

Sông Ba được xếp hạng là lưu vực sông lớn nhất ở miền Trung Việt Nam với tổng diện 
tích 13.417 km2 [10]. Lưu vực sông Ba cung cấp nước phần lớn cho địa phận của tỉnh Gia 
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Lai và tỉnh Phú Yên [11]. Tuy nhiên, với lượng mưa hàng năm chỉ khoảng 1700 mm và 
môđun dòng chảy trung bình năm 25,72 l/s km2, chế độ dòng chảy của sông phân bố không 
đồng đều theo không gian và thời gian, chỉ có 25–30% lượng dòng chảy tập trung vào 8–9 
tháng mùa khô, dẫn đến hạn hán, ô nhiễm dòng chảy và xâm nhập mặn ở nhiều nơi trên lưu 
vực [12–13]. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu cùng với nhu cầu sử dụng nguồn nước ngày 
một tăng, dự báo dòng chảy sông vào mùa khô sẽ suy giảm đáng kể và đe dọa an toàn nguồn 
nước trong tương lai [12, 14]. Tại lưu vực sông Ba cũng có nhiều nghiên cứu liên quan đến 
ứng dụng các chỉ số khí tượng và thủy văn hạn hán để thiết lập bản đồ phân loại hạn hán [15]; 
mô phỏng lượng mưa–dòng chảy vào hồ An Khê trên lưu vực sông [16]; lập bản đồ và mô 
hình hóa tiềm năng nước ngầm sử dụng mô hình AI [17]. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có 
một nghiên cứu nào liên quan trực tiếp đến đánh giá xu hướng tài nguyên nước mặt tại lưu 
vực sông Ba trong giai đoạn hiện tại. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng rộng rãi các mô hình thủy văn để đánh giá tài nguyên 
nước trên toàn thế giới. Kết quả đã thu được rất nhiều báo cáo về các mô hình và phương 
pháp khác nhau [6, 18–20]. Trong đó, SWAT được mô tả là công cụ có ứng dụng rộng rãi và 
đạt hiệu quả cao trong đánh giá tài nguyên nước và các khía cạnh liên quan đến tài nguyên 
nước [5, 21–23]. Trong những năm gần đây, SWAT cũng đã được áp dụng phổ biến trong 
đánh giá, quản lý tài nguyên nước tại Việt Nam. Các nghiên cứu ứng dụng SWAT cho hiệu 
quả trong việc đánh giá chất lượng nước; mô phỏng lũ lụt, xây dựng hệ thống cảnh báo lũ 
sớm và phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên hoặc tài nguyên nước bền 
vững [24–30]. Vào năm 2016, mô hình thủy văn cho lưu vực sông tại Huế ứng dụng SWAT 
đã đánh giá, mô phỏng tài nguyên nước và rủi ro liên quan đến lũ lụt và cũng như đánh giá 
hiệu quả mô hình SWAT [24]. Bên cạnh đó, vào năm 2019, [25] nghiên cứu thành công trong 
việc xây dựng hệ thống cảnh báo lũ sử dụng kết hợp mô hình SWAT và HEC–RAS cho lưu 
vực sông Vu Gia Thu Bồn. Năm 2021, [26] cũng đã triển khai xây dựng và xác nhận mô hình 
SWAT nhằm cung cấp các thông số không gian để đánh giá tài nguyên nước cho lưu vực 
sông Mê Kông trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Kết quả thu nhận được khẳng định hiệu suất 
tốt của mô hình mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông và các thông số không gian được 
hiệu chỉnh phản ánh hợp lý sự phức tạp địa hình và khí hậu lưu vực sông Cửu Long. Cũng 
trong năm 2021, [27] đã thực hiện đánh giá tính tổn thương cho tài nguyên nước của thượng 
nguồn lưu vực sông Đồng Nai. Nghiên cứu đã ứng dụng tích hợp GIS, viễn thám và SWAT. 
Các kết quả đã chứng minh rằng SWAT và các kỹ thuật tích hợp có thể là một cách tiếp cận 
hiệu quả để cung cấp thông tin hữu ích về hiện trạng tài nguyên nước cho các bên liên quan 
trong việc đánh giá các phương án toàn diện về quản lý tài nguyên nước bền vững. Từ những 
cái nhìn tổng quan về các nghiên cứu trong và ngoài nước, có thể nhận định SWAT là một 
mô hình có tính ứng dụng cao trong mô phỏng thủy văn lưu vực. Từ những luận điểm đã nêu, 
nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu cụ thể là mô hình hóa và đánh giá dòng chảy 
mặt cho lưu vực sông Ba thuộc phạm vi tỉnh Gia Lai. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu này được giới hạn thực hiện cho lưu vực sông Ba thuộc địa phận tỉnh Gia 
Lai có diện tích khoảng 8334,19 km2 (Hình 1). Lưu vực sông Ba nằm ở phía Đông và Đông 
Nam của tỉnh Gia Lai. Lưu vực sông Ba nằm ở độ cao từ 95–1756 m so với mực nước biển 
và giảm dần theo chiều bắc nam. Địa hình của lưu vực rất phức tạp bao gồm bị chia cắt bởi 
núi và cao nguyên. Theo bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Gia Lai thì các 
loại hình sử dụng đất trong lưu vực có thể phân thành 6 nhóm chính gồm đất đất lâm nghiệp; 
nông nghiệp; đất ở; đất chuyên dùng; đất sông suối, mặt nước và đất chưa sử dụng. Trong đó 
đất lâm nghiệp chiếm 51,05% tổng diện tích toàn lưu vực [31]. Về mặt thổ nhưỡng, theo hệ 
thống phân loại thổ nhưỡng của theo phân loại của Tổ Chức Nông Lương Thế Giới (Food 
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and Agriculture Organization–FAO) lưu vực có các nhóm đất chính gồm đất cát; đất phù sa; 
đất gley; đất mới biến đổi; đất đen; đất nâu vùng bán khô hạn; đất có tầng đá ong; đất xám; 
đất đỏ; đất xói mòn trơ sỏi đá; đất nâu thẫm; đất sét chặt và than bùn [32]. Trong đó, nhóm 
đất đỏ vàng là nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất với 38,59 % diện tích lưu vực. Lưu vực 
sông Ba thuộc vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa với lượng mưa trung bình hàng 
năm trong khoảng 1200–1750 mm. Khí hậu được chia thành hai mùa rõ rệt: mùa mưa (từ 
tháng V đến tháng XI) và mùa khô (từ tháng XII đến tháng IV năm sau). Nhiệt độ trung bình 
hàng năm dao động trong khoảng 22°C đến 25°C. Bên cạnh hệ thống sông suối khá phong 
phú, trên lưu vực hiện nay còn có rất nhiều hồ nước tự nhiên và nhân tạo như hồ thủy lợi 
Ayun Hạ, hồ thủy điện An Khê [33]. 

 

Hình 1. Vị trí địa lý và địa hình lưu vực sông Ba phần thuộc tỉnh Gia Lai. 

2.2. Đánh giá tài nguyên nước mặt 

2.2.1. Mô hình hóa dòng chảy mặt 

Công cụ đánh giá đất và nước (Soil and Water Assessment Tool–SWAT) là mô hình thủy 
văn bán phân bố được phát triển để dự báo và đánh giá những ảnh hưởng của thực hành quản 
lý sử dụng đất đến nước, sự bồi lắng và lượng hóa chất sinh ra từ hoạt động nông nghiệp theo 
ranh giới lưu vực trong khoảng thời gian dài [34–35]. Mô hình được xây dựng dựa trên bản 
chất vật lý của hiện tượng tự nhiên và sử dụng các phương trình tương quan, hồi quy để mô 
tả mối quan hệ giữa thông số đầu vào (ví dụ sử dụng đất/thảm thực vật, đất, địa hình và khí 
hậu) và biến số đầu ra (ví dụ lưu lượng dòng chảy, bồi lắng, chất lượng nước). Trong nghiên 
cứu này mô hình SWAT được dùng để mô phỏng lưu lượng dòng chảy cho các lưu vực sông 
Ba trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mặc dù trong mô hình SWAT có hai phương pháp là ước lượng 
dòng chảy mặt là đường cong số SCS (Soil Conservation Service) [36] hoặc Green–Ampt 
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[36] có thể áp dụng để mô phỏng dòng chảy mặt, nhưng phương pháp SCS được chọn trong 
nghiên cứu này vì tính phổ biến và độ tin cậy cao [36]. 

 

𝑄 =
𝑅   𝐼

𝑅   𝐼 + 𝑆
 

 
Trong đó Qsurf là dòng chảy mặt (mm); Rday là lượng mưa trong ngày (mm); Ia là lưu 

lượng dòng chảy mất đi ban đầu bao gồm lưu trữ bề mặt, thấm trước khi hình thành dòng 
chảy (mm); S là lượng thấm cho phép tối đa có thể trữ trong đất (mm). 

Nghiên cứu này kế thừa mô hình SWAT đã được xây dựng, hiệu chỉnh và kiểm định cho 
lưu vực sông Ba từ nghiên cứu của [13]. Nhằm phục vụ cho mục tiêu đánh giá tài nguyên 
nước mặt, thời gian chạy mô hình được thiết lập cho giai đoạn 1980–2011. Mô hình SWAT 
được hiệu chỉnh trong giai đoạn 1990–2000 và kiểm định trong giai đoạn 2001–2011 tại trạm 
An Khê. Bộ thông số đã được hiệu chỉnh và kiểm định từ tiểu lưu vực có trạm thủy văn này 
được áp dụng cho các tiểu lưu vực còn lại. Độ tin cậy của mô hình SWAT được đánh giá 
thông qua ba chỉ số gồm (i) Nash–Sutcliffe Efficiency (NSE), (ii) Tỉ số giữa căn bậc hai sai 
số quân phương của số liệu thực đo và số liệu mô phỏng với độ lệch chuẩn của số liệu thực 
đo (Ratio of standard deviation of the observation to the root mean square error–RSR) và 
(iii) Phần trăm độ lệch (Percent Bias–PBIAS) [37–38]. Kết quả tính toán các chỉ số đánh giá 
cho thấy mô hình SWAT có độ tin cậy tốt trong mô phỏng lưu lượng dòng chảy theo số liệu 
quan trắc tại trạm An Khê (Bảng 1) [13]. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá hiệu quả mô phỏng lưu lượng dòng chảy của mô hình SWAT. 

Giai đoạn NSE RSR PBIAS 

Hiệu chỉnh 0,88 0,35 –3,4 

Kiểm định 0,81 0,44 –16,1 

2.2.2. Phân tích xu hướng dòng chảy mặt 

Nhận dạng và định lượng xu thế thay đổi cho yếu tố dòng chảy là bài toán quan trọng 
trong việc đánh giá đặc điểm thuỷ văn trên quy mô lưu vực sông. Thông thường, các phân 
tích chỉ tập trung đánh giá sự thay đổi cho một giai đoạn nhất định với độ dài số liệu không 
thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc hay độ dài số liệu sử 
dụng trong bước phân tích chỉ một hoặc một vài năm cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết 
quả ước tính xu thế cho các yếu tố thuỷ văn [39], ví dụ như tăng/giảm độ dốc xu thế đột ngột 
hoặc đảo chiều xu thế tăng/giảm. 

Do đó, nghiên cứu này đã áp dụng phương pháp kiểm định thống kê phi tham số Mann–
Kendall [40–41] và hệ số dốc Sen [42] theo hướng tiếp cận tổ hợp tất cả các ước tính xu thế 
từ 10 năm trở lên trong giai đoạn phân tích 1980–2011 để đánh giá rõ hơn về đặc điểm thay 
đổi của lưu lượng dòng chảy trong nhiều năm qua. Hướng tiếp cận này lần lượt được phát 
triển [39, 43]. Theo đó, đối với mỗi đối tượng phân tích (Ví dụ: lưu lượng dòng chảy trung 
bình cả năm tại lưu vực sông Ba), nghiên cứu đã thực hiện N = 276 ước tính (N = [(n − 8) × 
(n − 9)]/2, với n là độ dài số liệu từ 1980–2011). Nhìn chung, cách thức lập lại các phép tính 
cho phép đánh giá chi tiết hơn về độ nhạy của kết quả ước tính xu thế đối với mỗi thời điểm 
bắt đầu, thời điểm kết thúc và tương ứng với mỗi độ dài số liệu từ 10 đến 32 năm trong giai 
đoạn 1980–2011. Ngoài ra, phần lớn các biến số khí tượng thuỷ văn đều tồn tại yếu tố tự 
tương quan [44–45]. Vì vậy, nghiên cứu đã kết hợp sử dụng kỹ thuật Block Bootstrapping 
[46–47] để làm giảm ảnh hưởng của yếu tố tự tương quan trong bước kiểm định mức ý nghĩa 
thống kê cho các phân tích xu thế. 
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3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mô hình hóa lưu lượng dòng chảy mặt 

Dựa vào kết quả mô phỏng, lưu lượng dòng chảy trung bình hàng năm trong khoảng 
244,54 m3/s trong giai đoạn 1980–2011 (Hình 2). Như vậy, tổng lượng dòng chảy nước mặt 
trung bình hàng năm của các sông suối trên lưu vực khoảng 7,71 tỷ m3, chủ yếu là từ lượng 
nước mặt sinh ra từ mưa. Lưu lượng dòng chảy trong lưu vực có sự phân hóa rõ rệt theo mùa. 
Lượng mưa là yếu tố quan trọng chi phối tài nguyên nước cũng như sự phân bố của tài nguyên 
nước. Do sự ảnh hưởng của mưa, lưu lượng dòng chảy thay đổi theo quy luật tăng cao trong 
mùa mưa và giảm trong mùa khô. Vì vậy, lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Ba chia ra 
hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng V cho đến hết tháng XI và mùa 
khô từ tháng XII cho đến tháng IV năm sau. Trong giai đoạn mùa mưa, giá trị lưu lượng dòng 
chảy trên lưu vực sông có thể đạt giá trị 450,36 m3/s. Những tháng từ XII đến tháng IV năm 
sau (những tháng mùa khô) thì giá trị lưu lượng dòng chảy nhỏ, nhỏ nhất vào tháng II, III. 
Trong giai đoạn này, giá trị trung bình lưu lượng dòng chảy trên sông tại cửa ra lưu vực ở 
mức khoảng 92,03 m3/s. Do sự phân bố không cân đối giữa các mùa, tài nguyên nước có thể 
bị thất thoát lớn hoặc gây ra thiên tai như lũ lụt trong mùa mưa và thiếu hụt, khan hiếm trong 
mùa khô cạn (Hình 2). 

 

Hình 2. Kết quả mô phỏng lưu lượng dòng chảy lưu vực sông Ba giai đoạn 1980–2011. 

3.2. Đánh giá xu hướng dòng chảy mặt 

Hình 3 trình bày kết quả nhận dạng và định lượng xu thế lưu lượng dòng chảy trung bình 
cả năm, mùa mưa và mùa khô trên lưu vực sông Ba. Kết quả phân tích ghi nhận xu thế giảm 
nhẹ hoặc không thay đổi đáng kể chiếm phần lớn các ước tính. Tuy nhiên, giai đoạn 10–15 
năm gần nhất ghi nhận khuynh hướng tăng trở lại trên lưu vực sông Ba. Ngoài ra, lưu lượng 
dòng chảy trung bình trong mùa mưa và tính cho cả năm có đặc điểm xu thế thay đổi cơ bản 
thống nhất với nhau tại lưu vực sông Ba, với nguyên nhân phần lớn do tính liên kết với sự 
biến thiên của tổng lượng mưa tại khu vực nghiên cứu. Theo đó, tổng lượng mưa năm chủ 
yếu do đóng góp từ lượng mưa trong mùa mưa, vì vậy đặc điểm xu thế thay đổi của lượng 
mưa và lưu lượng dòng chảy trong mùa mưa và cả năm thường thống nhất với nhau. 

Đối với lưu lượng dòng chảy trung bình trong mùa mưa và cho cả năm, các phân tích có 
thời điểm kết thúc khoảng trước năm 2000 thường ghi nhận xu thế tăng trên lưu vực sông 
Ba, với mức tăng phổ biến từ 0,26–1,62%/năm. Ngược lại, các phân tích có thời điểm kết 
thúc trong giai đoạn 2001–2007 thường ghi nhận xu thế giảm, với độ dốc xu thế chủ yếu từ 
−0,53 %/năm đến −3,57 %/năm. Trong khi đó, lưu vực sông Ba tiếp tục ghi nhận xu thế tăng 
trở lại đối với các phân tích trong giai đoạn 10–15 năm gần nhất, với mức tăng phần lớn từ 
1,48–3,57%/năm. Trong mùa khô, lưu lượng dòng chảy trung bình có xu thế giảm chủ yếu 
tại khu vực nghiên cứu. Kết quả chỉ ghi nhận xu thế tăng trong các phân tích có thời điểm bắt 
đầu khoảng 1990–1993 và thời điểm kết thúc trong những năm 1999–2002 tại lưu vực sông 
Ba, với mức tăng chủ yếu từ 0,62–2,35%/năm. Trong khi đó, các phân tích có thời điểm bắt 
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đầu sau 1995 và thời điểm kết thúc sau 2004 có xu thế giảm rõ hơn với độ dốc xu thế chủ 
yếu từ −0,93%/năm đến −8,84%/năm. 

 

Hình 3. Kết quả nhận dạng và định lượng xu thế lưu lượng dòng chảy trung bình cho lưu vực sông 
Ba. Đường thẳng 1:1 và các đường 45° song song đại diện kết quả cho các giai đoạn 10, 20, và 30 
năm. Dấu hoa thị “*” đại diện cho xu thế đạt ý nghĩa thống kê với khoảng tin cậy 95%. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận mô hình SWAT để mô phỏng lưu lượng dòng 
chảy phục vụ đánh giá nguồn tài nguyên nước mặt cho lưu vực sông Ba trên địa bàn tỉnh Gia 
Lai. Mô hình SWAT của lưu vực sông Ba được kế thừa với các chỉ số NSE, RSR và PBIAS 
cho thấy mô hình SWAT có độ tin cậy tốt trong mô phỏng lưu lượng dòng chảy. Kết quả mô 
phỏng lưu lượng dòng chảy trong giai đoạn 1980–2011 chỉ ra rằng lưu lượng dòng chảy có 
sự phân hóa rõ rệt theo mùa. Bên cạnh đó, lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông Ba có xu 
hướng giảm nhẹ hoặc không thay đổi đáng kể chiếm phần lớn các ước tính trong giai đoạn 
mô phỏng. Các kết quả từ nghiên cứu này đã chứng minh khả năng ứng dụng hiệu quả của 
mô hình SWAT và phương pháp phân tích xu hướng trong đánh giá nguồn tài nguyên nước 
cho các lưu vực sông ở khu vực có địa hình dốc.  
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Modeling and assessing surface water resource: A case study of 
Ba river watershed, Gia Lai province, Vietnam 
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Abstract: Assessment status of the existing status of land and surface water resources is a 
prerequisite to support effective and sustainable management of these resources. Thus, the 
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study applied SWAT model to simulate streamflow which used for surface water resource 
assessment. The case study was Ba river watershed in Gia Lai province during period of 
1980–2011. The simulated annual streamflow was 244.54 m3/s during the study preriod. 
The simulated streamflow was strongly influenced by seasons in a year. Meanwhile, the 
trend analysis results showed that the simulated streamflow had slightly decreasing or 
unchanged tendencies in majority estimations during the period. 

Keywords: SWAT model; Streamflow; Trend analysis; Surface water resource assessment; 
Ba river watershed. 
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Ứng dụng phương pháp Markuze vào phân tích độ ổn định mốc 
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Tóm tắt: Đánh giá độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở có vai quan trọng trong công tác 
quan trắc độ lún của công trình xây dựng. Việc sử dụng đa dạng phương pháp để đánh giá 
độ ổn định của mốc càng làm tăng thêm tính chính xác cũng như phương án lựa chọn phương 
pháp để sử dụng. Do đó trong bài báo này, chúng tôi đã đi nghiên cứu khả năng ứng dụng 
của phương pháp Markuze trong đánh giá độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở. Chúng tôi 
đã sử dụng bộ dữ liệu đo lưới độ cao cơ sở gồm 4 chu kỳ, và so sánh kết quả thu được từ 
phương pháp Markuze với phương pháp Thuật toán bình sai lưới tự do (một phương pháp 
thông dụng nhất hiện nay). Kết quả sau khi sử dụng phương pháp Markuze, chúng tôi thu 
được: các mốc tại chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 đều ổn định; mốc M2 tại chu kỳ 4 không ổn 
định và dịch chuyển (lún) một khoảng 5,0 mm. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với phương 
pháp Thuật toán bình sai lưới tự do. Điều đó cho thấy, để phân tích độ ổn định của lưới độ 
cao cơ sở, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp Markuze như trong bày báo này 
chúng tôi đã nghiên cứu. 

Từ khóa: Markuze; Bình sai truy hồi; Quan trắc biến dạng.      
 

 

1. Đặt vấn đề 

Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, các công trình xây dựng với quy mô lớn 
ngày càng nhiều. Vấn đề tuổi thọ cũng như an toàn khi sử dụng các công trình luôn là vấn đề 
được quan tâm, do đó công tác theo dõi và đánh giá mức độ ổn định của các công trình là vô 
cùng cần thiết và đã được các nước Nga, Mỹ… nghiên cứu từ rất sớm [1]. Việc thực hiện 
phân tích độ ổn định của hệ thống mốc độ cao cơ sở là một bước đóng vai trò then chốt trong 
quá trình quan trắc và xử lý số liệu đo lún công trình, để từ đó góp phần xác định chính xác 
nhất sự trồi lún của công trình [2–3]. Đã có nhiều nghiên cứu về phương pháp nhằm đánh giá 
độ ổn định cũng như nâng cao độ chính xác xác định độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở 
[4–5]. Quan trắc độ trồi lún ở nước ta từ lâu đã được chú trọng và triển khai rộng rãi đối với 
các công trình xây dựng, các phương pháp nhằm phân tích độ ổn định của mốc lưới độ cao 
cơ sở từ đó mà đa dạng dần lên. Hiện nay, chúng ta sử dụng một số phương pháp như: phương 
pháp thuật toán bình sai lưới tự do, phương pháp phân tích tương quan, phương pháp một 
mốc gốc…[6]. Phương pháp thuật toán bình sai lưới tự do đã và đang thể hiện được ưu thế 
[7] và ngày càng được cải tiến về thuật toán để nâng cao độ chính xác [8–10], rất nhiều lưới 
độ cao cơ sở của các công trình nhà cao tầng trọng điểm đã sử dụng phương pháp này để 
phân tích độ ổn định [11–12]. Phương pháp thuật toán bình sai lưới tự do tuy có ưu điểm là 
thuật toán dễ sử dụng nhưng nó không xử lý liên kết được các trị đo giữa các chu kỳ với nhau 
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[13]. Phương pháp phân tích tương quan cho độ chính xác cao khi số chu kỳ đo từ 10 trở lên 
và phương pháp này chỉ thường sử dụng đối với những công trình rất quan trọng khi có các 
chu kỳ quan trắc lớn [14–15]. Chính vì những lý do trên, để nâng cao độ chính xác trong 
quan trắc độ lún công trình, để xử lý liên kết tất cả các trị đo của các chu kỳ với nhau và đặc 
biệt là để góp phần làm phong phú hơn các phương pháp đánh giá độ ổn định của mốc lưới 
độ cao cơ sở, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về ứng dụng của phương pháp Markuze trong 
phân tích độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình. 
Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành đánh giá độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở 
theo phương pháp Markuze và tiến hành so sánh kết quả đó với phương pháp thuật toán bình 
sai lưới tự do. 

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu áp dụng 

2.1. Cơ sở lý thuyết của phương pháp Markuze 

Để đánh giá độ ổn định của hệ thống mốc cơ sở bằng phương pháp Markuze có thể được 
tiến hành qua các bước sau: 

Bước 1. Bình sai riêng biệt chu kỳ đo hiện tại S: Việc bình sai có thể dùng phương pháp 
tiêu chuẩn hay truy hồi. Tuy nhiên phương pháp truy hồi sẽ thích hợp hơn vì cho phép kiểm 
tra và loại bỏ sai số thô nếu có [16].  

Bước 2. Bình sai liên kết chu kỳ S với các chu kỳ trước đó [16]: 
Giả sử rằng S–1 chu kỳ trước đó đã được bình sai đồng thời và ta có: Ma trận trọng số 

đảo của các ẩn số 
)1( s

XQ ; véc tơ ẩn số 
)1( s

X ; dạng toàn phương 
)1( s

  
Các công thức tuần tự trở thành: 
Ma trận trọng số đảo của số hạng tự do:  

                               
( ) ( 1) ( )s s s

Xl XQ Q Q


                                     (1) 

Vector ẩn số:   

                               
1( ) ( )( ) ( ) ( )s ss s s

X lX X Q Q l


                              (2) 

Vector số hạng tự do:  

                                   
( 1)( ) ( ) ss sl X X


                                  (3) 

Ma trận trọng số đảo của các ẩn số:  

                               
1( ) ( )( ) ( ) ( )s ss s s

X X XX lQ Q Q Q Q


                              (4) 

Dạng toàn phương: 

                             
( )

= ( ) + 𝑙( ) 𝑄
( )

𝑙( )                           (5)    

Bước 3. Kiểm tra mốc dịch chuyển: Để kiểm tra xem mốc có bị dịch chuyển ở chu kỳ S 
hay không, ta có thể dùng kiểm tra sau [16]: 

                                      
)(

0
)( s

l
s Qtl                                   (6) 

Trong đó t là hệ số có giá trị 2  3, 0 là sai số trung phương trọng số đơn vị, 
)(s

lQ là 

thành phần nằm trên đường chéo chính của ma trận trọng số đảo của số hạng tự do ứng với 
điểm đang xét [16]. 

Trong trường hợp nếu mốc i nào đó thỏa mãn bất đẳng thức trên, thì mốc i là hoàn toàn 
ổn định. Nếu trong trường hợp mốc i không thỏa mãn bất đẳng thức trên thì mốc i không ổn 
định. Trong trường hợp phát hiện mốc không ổn định thì cần quay lại thực hiện bước 1 và 
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tính lại giá trị tham số gần đúng cho mốc dịch chuyển cũng như thay đổi điều kiện trong 
phương trình điều kiện của lưới tự do. Tiến hành kiểm tra độ ổn định của các mốc còn lại 
[16]. 

Bình sai mạng lưới tự do bằng phương pháp bình sai truy hồi cho chu kỳ hiện tại S nào 
đó được thực hiện như sau: 

Lưới độ cao cơ sở là một mạng lưới tự do, để bình sai lưới trắc địa tự do với số khuyết 
d =1 cần bổ sung một phương trình điều kiện dạng [17]:    
                                       TC X 0                                         (7) 

C là ma trận bậc (k × d) với d là số khuyết, k là số lượng ẩn trong lưới. 
Khi biểu diễn điều kiện TC X 0  dưới dạng hệ phương trình số hiệu chỉnh [18]: 

                                      T
CV B . X 0.0                                     (8) 

Với ma trận trọng số P0 = .E; Cấu trúc của ma trận B đối với lưới độ cao tự do BT = (1 
1 … 1) [17]. 

Do vậy khi sử dụng thuật toán bình sai truy hồi để xử lý mạng lưới tự do chúng ta cần 
lần lượt tính toán theo thuật toán truy hồi với n phương trình số hiệu chỉnh dạng v = a δX +

l  và 1 phương trình số hiệu chỉnh dạng 0.0.  XBV T
C   [19] để tính: 

Véc tơ số hạng tự do [20]:        
  ii

i LXfl ,1                                  (9)                 

Trọng số đảo của sai số khép [20]: 

                                 
 

i

i 1 T
l i X i

i

1
q a Q a

p
                                 (10) 

Ước lượng của tham số sau khi xử lý trị đo thứ i [20]: 

                                  

i

i i 1 i 1 T i
X i

l

l
X X Q a

q
                                (11) 

Ma trận trọng số đảo của ẩn số sau khi xử lý trị đo thứ i [20]: 

                                
   

il

i
Xi

T
i

i
Xi

X
i

X q

QaaQ
QQ

11
1)( . 
                          (12) 

Dạng toàn phương khi xử lý trị đo thứ i [20] 

                               

il

iiii

q

l
PVVPVV

2
1)( ][][                          (13) 

Xác định ma trận ban đầu  0
XQ  của quá trình tính toán bình sai truy hồi: 

Để bắt đầu quá trình truy hồi bằng các công thức trên, cần có giá trị gần đúng ma trận 
trọng số đảo khởi đầu của tham số (QX): 

Có thể thành lập ma trận ban đầu  0
XQ  theo giáo sư Markuze như sau [16]:     

                                     0 m
X kxkQ 10 .E                                     (14) 

Với k là tổng số các tham số ẩn X cần xác định (số lượng các trị đo cần thiết trong mạng 
lưới trắc địa). E là ma trận đơn vị bậc k; m là số nguyên có giá trị đủ lớn sao cho 10m nhỏ 
hơn sai số tính toán các phần tử của ma trận trung gian. Trong thực tế tính toán bình sai các 
mạng lưới trắc địa có thể chọn m = 6  10 [21], trong tính toán thực nghiệm của bài báo này 
đã lựa chọn m = 6. 
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Kiểm tra sự có mặt của các trị đo thô theo số hạng tự do của phương trình số hiệu chỉnh 
đối với trị đo dư 

Ưu điểm nổi bật của phương pháp bình sai truy hồi chính là việc kiểm tra sự có mặt của 
trị đo thô ngay trong quá trình tính toán bình sai truy hồi [21]. Việc sử dụng ma trận khởi đầu 

 0
XQ  ở dạng  

kxk
m

X EQ .100   [22] hoàn toàn cho phép phân biệt được trị đo cần thiết và trị đo 

dư. Khi tính toán bình sai truy hồi với trị đo Li tiến hành xác định trọng số đảo qli của số hạng 
tự do li theo công thức (9):        

Nếu 
il

i

100
q

p
 , thì trị đo Li là trị đo cần thiết. Trong trường hợp này chúng ta không kiểm 

tra sự có mặt của trị đo thô [21]. 

Nếu 
il

i

100
q

p
 , thì trị đo Li là trị đo dư. Trong trường hợp này hoàn toàn có thể kiểm tra 

sự có mặt của trị đo thô trên cơ sở so sánh số hạng tự do li với hạn sai của nó (li)cp [21]:                             

                                  
ilcpi qmtl ..)( 0                                   (15)                                          

Trong đó m0 là sai số trung phương của trị đo thứ i [20]. 
Nếu li  (li)cp thì có thể thấy rằng trị đo được đưa vào tính toán bình sai truy hồi không 

có chứa sai số thô. Trong trường hợp ngược lại, để tăng độ chính xác của lưới trị đo cần được 
loại bỏ vì có chứa sai số thô [20]. Trước khi loại bỏ một trị đo có chứa sai số thô cần phải 
xem xét thực chất trị đo đó có chứa sai số thô hay không, bằng cách áp dụng phương pháp 
bình sai lặp để tìm kiếm các trị đo thô [23].  

2.2. Số liệu đo lưới độ cao cơ sở 

 

Hình 1. Lưới độ cao cơ sở. 

Lưới độ cao cơ sở được quan trắc với 5 chu kỳ: 0, 1, 2, 3, 4. Sau khi bình sai chu kỳ 0 
nhận được độ cao sau bình sai của các mốc như sau HM1 = 0,1 mm; HM2 = 40,1 mm; HM3 = 
90,1 mm. Số liệu đo các chênh cao và số trạm đo tương ứng của các chu kỳ 1, 2, 3, 4 được 
thể hiện tại Bảng 1. Các chênh cao này được đo theo quy trình đo lún cấp I với sai số trung 
phương chênh cao trung bình một trạm đo là 0,15 mm [24]. 

Bảng 1. Số liệu đo lưi độ cao cơ sở trong 4 chu kỳ. 

STT h1(mm) h2 (mm) h3 (mm) n1 n2 n3 

Chu kỳ 1 39,8 49,9 90,2 5 3 5 

Chu kỳ 2 40,3 50,0 89,9 5 3 5 

Chu kỳ 3 39,7 50,1 90,2 5 3 5 

Chu kỳ 4 35,2 55,2 89,9 5 3 5 
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3. Kết quả nghiên cứu 

Để làm sáng tỏ việc ứng dụng phương pháp Markuze trong phân tích độ ổn định của mốc 
lưới độ cao cơ sở có thật sự khả thi hay không, thì trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành 
so sánh kết quả đó với phương pháp phân tích độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở bằng phương 
pháp thuật toán bình sai lưới tự do. 

3.1. Kết quả phân tích độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở theo phương pháp Markuze  

Tiến hành bình sai riêng biệt chu kỳ đo hiện tại S theo phương pháp bình sai truy hồi với 

việc lựa chọn ma trận trọng số đảo ban đầu  0
XQ  của quá trình tính toán bình sai truy hồi là: 

                   𝑄
( )

=  
1000000 0 0

0 1000000 0
0 0 100000

                         (16) 

Độ cao gần đúng khi bình sai riêng biệt các chu kỳ S được lấy là độ cao bình sai của chu 
kỳ S–1, thứ tự trị đo được đưa vào bình sai truy hồi tại các chu kỳ lần lượt là h1, h2, h3 và 
cuối cùng là điều kiện bổ sung. 

Tại các chu kỳ 1 tất cả các mốc đều ổn định (Bảng 4), độ cao các mốc sau bình sai như 
sau HM1 = 0,1 mm; HM2 = 40,1 mm; HM3 = 90,1 mm (Bảng 5) và tại chu kỳ 1 này dịch chuyển 
của các mốc tương ứng so với chu kỳ 0 đều có giá trị 0,0 mm (Bảng 6).  

 Tại chu kỳ 2 tất cả các mốc đều ổn định (Bảng 4), do đó tại chu kỳ 2 sẽ được bình sai 
liên kết với các trị đo của chu kỳ 1. Sau khi bình sai liên kết hai chu kỳ thì độ cao các mốc 
như sau: HM1 = 0,1 mm; HM2 = 40,1 mm; HM3 = 90,1 mm (Bảng 5) và tại chu kỳ 2 này dịch 
chuyển của các mốc tương ứng so với chu kỳ 0 đều có giá trị 0,0 mm (Bảng 6).  

Tại chu kỳ 3 các mốc đều ổn định (Bảng 4) do đó chu kỳ 3 được bình sai liên kết với kết 
quả đo của chu kỳ 1 và chu kỳ 2 trước đó. Sau khi bình sai liên kết ba chu kỳ thì độ cao các 
mốc như sau: HM1 = 0,1 mm; HM2 = 40,1 mm; HM3 = 90,1 mm (Bảng 5) và tại chu kỳ 3 này 
dịch chuyển của các mốc tương ứng so với chu kỳ 0 đều có giá trị 0,0 mm (Bảng 6).  

 Tại chu kỳ 4 phát hiện mốc M2 không ổn định (Bảng 4) do đó chu kỳ này không được 
bình sai kết hợp với ba chu kỳ trước đó (chu kỳ 1, chù kỳ 2 và chu kỳ 3). Vì mốc M2 không 
ổn định trong chu kỳ 4, nên độ cao gần đúng của nó trong chu kỳ này được tính dựa vào độ 
cao gần đúng của điểm M1 và chênh cao đo h1 của chu kỳ 4; ma trận định vị tại chu kỳ 4 ứng 
với phần tử của mốc M2 sẽ được chọn lại bằng 0 (Bảng 3). Sau khi bình sai riêng chu kỳ 4 
thì độ cao các mốc như sau: HM1 = 0,1 mm; HM2 = 35,1 mm; HM3 = 90,2 mm (Bảng 5) và tại 
chu kỳ 4 này mốc M2 bị lún so với chu kỳ 0 một khoảng là 5,0 mm (Bảng 6). Các kết quả 
được thể hiện cụ thể như sau: 

Bảng 2. Đánh giá trị đo có mang sai số thô hay không trong quá trình bình sai truy hồi. 

Chu kỳ Chênh cao li (mm) 𝟐𝒎𝟎 𝒒𝒍𝟏
  Kết luận 

Chu kỳ 1 h3 –0,5 2,4 Không có sai số thô 

Chu kỳ 2 h3 0,4 2,4 Không có sai số thô 

Chu kỳ 3 h3 –0,4 2,4 Không có sai số thô 

Chu kỳ 4 h3 0,5 2,4 Không có sai số thô 

 Theo kết quả bảng 2 thì tất cả các trị đo trong 4 chu kỳ đều không có chứa sai số thô, do 
đó không có trị đo nào bị loại bỏ, các trị đo trong các chu kỳ đều được đưa vào bình sai. 
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Bảng 3. Ma trận định vị C của các chu kỳ. 

Chu kỳ Ma trận định vị C 

Chu kỳ 1 
𝐶 = (1 1 1) 

Chu kỳ 2 
𝐶 = (1 1 1) 

Chu kỳ 3 
𝐶 = (1 1 1) 

Chu kỳ 4 
𝐶 = (1 0 1) 

Tại các chu kỳ 1, 2, 3 tất cả các mốc đều ổn định do đó các phần tử của ma trận định vị 
C đều nhận giá trị bằng 1. Tại chu kỳ 4, do mốc M2 không ổn định nên phần tử ứng với mốc 
M2 trên ma trận định vị C sẽ nhận giá trị 0, hai mốc M1 và M3 đều ổn định nên vẫn nhận giá 
trị 1 (Bảng 1). 

Bảng 4. Đánh giá độn ổn định mốc tại các chu kỳ (so với chu kỳ liền kề trước). 

Chu kỳ Mốc 
Dịch chuyển 𝑸𝒍 Giới hạn 

Kết luận 
( mm )  ( mm ) 

Chu kỳ 
1 

M1 0,0 1,111 0,4 Ổn định 

M2 0,0 0,855 0,4 Ổn định 

M3 0,0 0,855 0,4 Ổn định 

Chu kỳ 
2 

M1 –0,1 2,222 0,6 Ổn định 

M2 0,1 1,709 0,5 Ổn định 

M3 0,0 1,709 0,5 Ổn định 

Chu kỳ 
3 

M1 0,1 1,667 0,7 Ổn định 

M2 –0,1 1,282 0,4 Ổn định 

M3 0,1 1,282 0,4 Ổn định 

Chu kỳ 
4 

M1 0,0 0,769 0,4 Ổn định 

M2 –4,9 1,923 0,6 Không ổn định 

M3 0,1 0,769 0,4 Ổn định 

Tại các chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 tất cả các mốc đều ổn định do lượng dịch chuyển 
của các mốc tương ứng so với chu kỳ liền kề trước đều nhỏ hơn giới hạn cho phép (Bảng 4). 
Tại chu kỳ 4 mốc M2 có giá trị dịch chuyển là 4,9 mm (dịch chuyển so với chu kỳ liền kề 
trước) lớn hơn giá trị giới hạn cho phép, do đó mốc M2 trong chu kỳ 4 không ổn định. Do 
vậy tại chu kỳ 4 này khi thực hiện đo lưới quan trắc thì mốc M2 không được tham gia làm dữ 
liệu độ cao gốc để đo nối vào lưới quan trắc. 

Bảng 5. Cao độ mốc sau bình sai. 

STT 
Hi (mm) 

Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 Chu kỳ 4 

M1 0,1 0,1 0,1 0,1 
M2 40,1 40,1 40,1 35,1 

M3 90,1 90,1 90,1 90,2 

Sau khi xác định được các mốc ổn định hay không ổn định sẽ xác định lại được ma trận 
định vị C, từ đó tiến hành bình sai lưới độ cao cơ sở và nhận được độ cao sau bình sai của 
các mốc (Bảng 5). Có thể thấy, do các mốc tại chu kỳ 1, chu kỳ 2 và chu kỳ 3 đều ổn định 
nên độ cao sau bình sai của các mốc trong ba chu kỳ này không có sự thay đổi. Riêng đến 
chu kỳ 4, do mốc M2 dịch chuyển nên giá trị độ cao của mốc này sẽ khác giá trị độ cao của 
nó ở ba chu kỳ trước. 
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Bảng 6. Dịch chuyển của các mốc tại các chu kỳ so với chu kỳ 0. 

STT 
Dịch chuyển (mm) 

H0–1 H0–2 H0–3 H0–4 

M1 0,0 0,0 0,0 0,0 

M2 0,0 0,0 0,0 –5,0 

M3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Sau khi xác định được giá trị độ cao sau bình sai của các mốc tại 4 chu kỳ sẽ tính được 
lượng dịch chuyển của các mốc so với chu kỳ 0. Vì chu kỳ 1, chu kỳ 2 và chu kỳ 3 các mốc 
đều ổn định so với chu kỳ 0 và giá trị dịch chuyển của các mốc đều bằng 0,0 mm. Ở chu kỳ 
4 mốc M2 không ổn định và đã lún so với chu kỳ 0 một khoảng 5,0 mm. 

3.2. Kết quả phân tích độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở theo phương pháp thuật toán bình 
sai lưới tự do 

Phương pháp bình sai lưới tự do là phương pháp hiện đang rất phổ biến để phân tích độ 
ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở, do đó kết quả của phương pháp này sẽ là điều kiện để so 
sánh, kiểm chứng kết quả của phương pháp Markuze đã thực hiện ở trên. Sử dụng phương 
pháp thuật toán bình sai lưới tự do để phân tích độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở với số 
liệu như trên, chúng tôi thu được các kết quả như sau: 

Bảng 7. Cao độ mốc sau bình sai. 

STT 
Hi (mm) 

Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3 Chu kỳ 4 

M1 0,1 –0,1 0,1 0,1 

M2 40,1 40,2 40,0 35,1 

M3 90,1 90,2 90,2 90,2 

Tại chu kỳ 1 độ cao các mốc sau bình sai như sau: HM1 = 0,1 mm; HM2 = 40,1 mm; HM3 

= 90,1 mm. Tại chu kỳ 2, độ cao các mốc sau bình sai như sau: HM1 = – 0,1 mm; HM2 = 40,2 
mm; HM3 = 90,2 mm. Tại chu kỳ 3, độ cao các mốc sau bình sai như sau: HM1 = 0,1 mm; HM2 

= 40,0 mm; HM3 = 90,2 mm. Tại chu kỳ 4, độ cao các mốc sau bình sai như sau HM1 = 0,1 
mm; HM2 = 35,1 mm; HM3 = 90,2 mm. Độ cao sau bình sai tại các chu kỳ 1, chu kỳ 2 và chu 
kỳ 3 chỉ sai lệch so với độ cao của chu kỳ 0 một giá trị không đáng kể. Tại chu kỳ 4 độ cao 
của mốc M2 đã thay đổi so với chu kỳ 0, do đó mốc này đã bị dịch chuyển và không còn ổn 
định. 

Bảng 8. Dịch chuyển của các mốc tại các chu kỳ so với chu kỳ 0. 

STT 
Dịch chuyển (mm) 

H0–1 H0–2 H0–3 H0–4 

M1 0,0 –0,2 0,0 0,0 

M2 0,0 0,1 –0,1 –5,0 

M3 0,0 0,1 0,1 0,1 

Theo kết quả tại bảng 8, sau khi phân tich độ ổn định các mốc theo phương pháp thuật 
toán bình sai lưới tự do thì tại chu kỳ 1, chu kỳ 2, chu kỳ 3 các mốc đều ổn định so với chu 
kỳ 0. Tại chu kỳ 1 thì tất cả các mốc đều có lượng dịch chuyển bằng 0,0 mm. Tại chu kỳ 2 
mốc M1 lún một khoảng 0,2 mm; mốc M2 và M3 trồi một khoảng 0,1 mm, các giá trị này 
hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của mốc ổn định. Tại chu kỳ 3 chỉ có mốc M2 lún 0,1 
mm và mốc M3 trồi 0,1 mm , các giá trị này cũng hoàn toàn nằm trong giới hạn cho phép của 
mốc ổn định. Tại chu kỳ 4 đã phát hiện mốc M2 lún một khoảng 5,0 mm và hai mốc còn lại 
vẫn ổn định. 
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Như vậy, so sánh kết quả giữa bảng 5, bảng 6 theo phương pháp Markuze với bảng 7, 
bảng 8 theo phương pháp thuật toán bình sai lưới tự do có thể thấy được: Tại các chu kỳ 1, 
chu kỳ 2, chu kỳ 3 các mốc M1, M2, M3 đều ổn định; độ cao cũng như lượng dịch chuyển của 
các mốc này được tính theo hai phương pháp là gần như tương đồng nhau. Tại chu kỳ 4 thì 
cả hai phương pháp đều phát hiện mốc M2 không ổn định và đều bị lún 5 mm. Giá trị độ cao 
sau bình sai và dịch chuyển của các mốc được tính ở hai phương pháp có sự sai lệch từ 0,1 
đến 0,2 mm, giá trị sai lệch này nhỏ hơn sai số đo giới hạn cho phép, do đó kết quả của 
phương pháp Markuze là hoàn toàn chính xác. 

4. Kết luận 

Qua kết quả đã nghiên cứu trên, chúng tôi nhận định rằng hoàn toàn có thể áp dụng 
phương pháp Markuze vào đánh giá độ ổn định của hệ thống mốc độ cao cơ sở.  

Phương pháp Markuze thể hiện ưu điểm “nếu các chu kỳ không có mốc nào dịch chuyển 
sẽ tiến hành bình sai kết hợp tất cả các chu kỳ cho đến thời điểm hiện tại”. Điều này sẽ nâng 
cao độ chính xác xác định độ cao các mốc trong lưới.  

Với phương pháp Markuze, trong trường hợp phát hiện mốc độ cao không ổn định thì 
cần tính lại giá trị tham số gần đúng cho mốc dịch chuyển cũng như thay đổi điều kiện trong 
phương trình điều kiện của lưới tự do. 

Tuy nhiên qua nghiên cứu trên có thể thấy được một hạn chế của phương pháp Markuze 
trong phân tích độ ổn định của mốc lưới độ cao cơ sở là thuật toán khá phức tạp, quá trình 
phân tích độ ổn định của mốc sẽ mất nhiều thời gian do phải bình sai liên kết nhiều trị đo từ 
nhiều chu kỳ với nhau.  
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Application of markuze method to evaluate the stability of the 
base elevation benchmark system 

Doan Thi Bich Ngoc1*, Dang Xuan Truong1, Le Thuy Linh1 
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Abstract: Evaluating the stability of the benchmark system plays an important role in the 
settlement monitoring of construction works. The use of a variety of methods to evaluate 
the stability of landmarks further increases the accuracy as well as the choice of method to 
use. Therefore, in this paper, we have studied the applicability of the Markuze method in 
evaluating the stability of the benchmark system. We used a 4–period baseline grid of 
elevation data set, and compared the results obtained from the Markuze method with the 
Free Grid Correction Algorithm method (a most commonly used method today). The results 
after using the Markuze method, we obtained: the milestones at cycle 1, cycle 2, cycle 3 are 
all stable; The benchmark M2 at period 4 is unstable and moves (settled) by about 5,0 mm. 
This result is completely consistent with the method of Free Grid Correction Algorithm. 
That said, to analyze the stability of the basic elevation grid, we can completely use the 
Markuze method as we have studied in this paper. 

Keywords: Markuze; Recurrent adjustment; Deformation surveying. 
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Tóm tắt: Cơ sở dữ liệu không gian dần trở nên phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực nhờ sự phát triển của công nghệ trong việc thu thập dữ liệu. Lượng cơ sở dữ 
liệu không gian phong phú được thu thập từ các vệ tinh, cảm biến và các thiết bị khác có 
thể giúp cải thiện kết quả của các tác vụ phân tích nhưng cũng tạo ra thử thách trong việc 
xử lý dữ liệu. Một số công trình nghiên cứu đã đề ra các giải pháp xử lý đối với cơ sở dữ 
liệu không gian có kích thước lớn như tạo chỉ mục, thu giảm số chiều dữ liệu. Trong bài báo 
này, chúng tôi sẽ trình bày hai phương pháp để tối ưu việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu không 
gian. Thứ nhất, chúng tôi đề xuất một phương pháp nén hình ảnh dạng raster để thu giảm 
kích thước nhưng không mất thông tin của dữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một số 
kỹ thuật để tối ưu thời gian thực thi câu truy vấn. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất 
của chúng tôi giúp cải thiện thời gian thực thi truy vấn đồng thời thu giảm được không gian 
lưu trữ dữ liệu.  

Từ khóa: Dữ liệu không gian; Nén ảnh raster; Truy vấn không gian; Tối ưu truy vấn.   
 

1. Giới thiệu 

Cơ sở dữ liệu không gian là một kiểu cơ sở dữ liệu hỗ trợ lưu trữ và xử lý những dữ liệu 
liên quan đến các đối tượng trong không gian hình học như điểm (Point), đường thẳng (Line), 
đa giác (Polygon) hoặc những cấu trúc dữ liệu thông tin địa lý. Ngày nay, cơ sở dữ liệu không 
gian dần phổ biến và có vai trò ngày càng trọng trong đời sống với các ứng dụng trong nhiều 
lĩnh vực khác nhau như dự đoán các vấn đề về môi trường, quy hoạch, thiết kế đô thị . Khác 
với các kiểu cơ sở dữ liệu truyền thống chủ yếu chỉ lưu trữ dữ liệu ký tự và số, sự phức tạp 
của dữ liệu không gian đòi hỏi phải chú trọng sự tối ưu hóa trong việc lưu trữ, xử lý. Nhiều 
công trình nghiên cứu đã đề xuất các phương pháp để xử lý cơ sở dữ liệu không gian như tạo 
chỉ mục để hỗ trợ việc truy vấn [1], thu giảm chiều dữ liệu [2], xử lý song song [3] nhằm mục 
đích cải thiện hiệu suất xử lý. Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Phần 2, cung 
cấp một số cơ sở lý thuyết liên quan đến cơ sở dữ liệu không gian. Phần 3, trình bày phương 
pháp đề xuất để tối ưu việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu không gian. Phần 4, mô tả về dữ liệu 
và kết quả thực nghiệm. Phần 5, kết luận. 

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Một số khái niệm 

Dữ liệu không gian (spatial data) là dạng dữ liệu liên quan đến các thông tin địa lý của 
các thực thể trong thế giới thực hoặc sự liên hệ giữa vị trí giữa các thực thể. Dựa theo đặc 
điểm, dữ liệu không gian được chia thành 2 loại: dữ liệu Raster và dữ liệu Vector. 
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Dữ liệu Raster được biểu diễn dưới dạng một ma trận gồm nhiều hàng và cột, mỗi ô 
trong ma trận lưu trữ các giá trị liên quan đến thông tin được biểu diễn [4], ví dụ như ảnh vệ 
tinh. 

Dữ liệu Vector gồm các điểm tọa độ được liên kết với nhau trong không gian 2 hoặc 3 
chiều tạo nên các đường thẳng, đa giác, mặt phẳng [4]. Ví dụ các đối tượng con đường, dòng 
sông, ngôi làng có thể biểu diễn dưới dạng nhiều đường thẳng hoặc nhiều đa giác trong các 
hệ thống thông tin địa lý. 

Truy vấn không gian (spatial query) là kiểu truy vấn nhằm tìm kiếm dữ liệu trong một 
cơ sở dữ liệu không gian theo một số điều kiện cụ thể do người dùng cung cấp [5].   

Chỉ mục dữ liệu không gian (indexing spatial data) là một cơ chế cho phép thu giảm 
không gian tìm kiếm trong quá trình truy vấn dữ liệu [6]. 

Nén ảnh (image compression) là quá trình nén dữ liệu trên các ảnh số (digital image) để 
giảm bớt sự dư thừa về dữ liệu nhằm mục đích giảm kích thước không gian lưu trữ và thời 
gian xử lý. Hai kỹ thuật nén thường được áp dụng đối với ảnh Raster là: Lossless [7] và Lossy 
[7]. 

Lossless là kỹ thuật nén gồm các giải thuật thu giảm kích thước dữ liệu nhưng vẫn đảm 
bảo thông tin. Dữ liệu sau khi nén bằng các kỹ thuật Lossless có thể khôi phục lại như dữ 
liệu gốc ban đầu. Một số giải thuật nén Lossless như: Huffman Coding [8], Arithmetic Coding 
[9], LZW (Lempel–Ziv–Welch) [10]. 

Lossy là kỹ thuật nén gồm các giải thuật thu giảm kích thước dữ liệu nhưng bị mất mát 
thông tin và dữ liệu sau khi nén không thể khôi phục lại như dữ liệu gốc ban đầu. Kỹ thuật 
nén Lossy được sử dụng trong những trường hợp không quan tâm nhiều đến chi tiết thông 
tin dữ liệu mà chỉ cần sự chính xác tương đối. Phương pháp nén Lossly thường được sử dụng 
nhất là biến đổi cosin rời rạc [11] (Discrete Cosine Transform – DCT). 

2.2. Tối ưu xử lý dữ liệu không gian 

Tối ưu xử lý dữ liệu không gian gồm các kỹ thuật dùng để tìm kiếm giải pháp tối ưu khi 
xử lý các dữ liệu có cấu trúc phức tạp hoặc kích thước lớn, các kỹ thuật tối ưu liên quan đến 
việc tối thiểu hóa hoặc tối đa hóa các hàm mục tiêu thỏa mãn các điều kiện cụ thể. 

Trong phần này, chúng tôi giới thiệu hai kỹ thuật thường được sử dụng trong việc tối ưu 
hóa xử lý dữ liệu không gian là lập chỉ mục và xử lý song song. 

Chỉ mục dữ liệu không gian được sử dụng để tăng tốc độ truy vấn lấy dữ liệu bằng cách 
áp dụng một số cấu trúc dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu thường được sử dụng nhất là R-Tree [12] 
và một số biến thể của nó như R*-Tree [13], R+-Tree [14]. Ý tưởng của R–Tree là tổ chức 
dữ liệu theo cấu trúc dạng cây, những đối tượng gần nhau được gộp lại và đưa vào các hình 
chữ nhật biên tối thiểu (MBR – Minimum Bounding Rectangle) nhằm tối thiểu khoảng cách 
và sự chồng chéo giữa các đối tượng. Ngoài R-Tree, nhiều cấu trúc dữ liệu khác cũng được 
sử dụng để lập chỉ mục cho dữ liệu không gian như QuadTree [15] phân chia một cách đệ 
quy không gian dữ liệu thành các góc phần tư hoặc cấu trúc Grid index [16] dựa trên định 
nghĩa một vùng gồm các ô liên tục được gán một giá trị định dạng để sử dụng cho việc lập 
chỉ mục. 

Một cơ chế khác hỗ trợ tối ưu xử lý dữ liệu không gian là thực hiện song song việc xử 
lý dữ liệu dựa vào các mô hình lập trình. MapReduce [3] là một mô hình cho phép thực hiện 
hiệu quả việc xử lý song song dữ liệu và được sử dụng rộng rãi hiện nay. MapReduce sử 
dụng hai thủ tục là map và reduce thực hiện phân chia dữ liệu để xử lý và gộp các dữ liệu lại 
sau khi đã xử lý xong. 

3. Phương pháp thực hiện 

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày hai giải pháp nhằm mục đích tối ưu việc xử lý 
và lưu trữ dữ liệu không gian. Thứ nhất, chúng tôi sử dụng phương pháp nén hình ảnh dạng 
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Raster để thu giảm chiều dữ liệu trước khi thực hiện truy vấn. Thứ hai, chúng tôi thực hiện 
thay thế cấu trúc lồng trong câu truy vấn bằng cách sử dụng phép kết và câu lệnh Case When. 

3.1. Nén và truy vấn dữ liệu ảnh viễn thám dạng Raster 

Kỹ thuật nén dữ liệu nhằm giảm không gian lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác 
khi truy xuất dữ liệu. Trong bài báo này, chúng tôi thực hiện nén dữ liệu ảnh viễn thám dạng 
Raster. Khi lưu trữ các ảnh viễn thám có kích thước nhỏ thì không gian bộ nhớ lưu trữ có thể 
không cần quan tâm. Tuy nhiên đối với một ảnh có kích thước lớn, bộ nhớ cần để lưu trữ sẽ 
là rất lớn (khoảng 6.250.000 dòng cho một ảnh có kích thước 2500×2500 điểm ảnh). Do đó, 
nếu không thực hiện nén dữ liệu, việc đưa dữ liệu Raster vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẽ mất 
rất nhiều thời gian và bộ nhớ để lưu trữ cũng sẽ rất lớn. 

Việc đầu tiên trước khi thực hiện nén ảnh là cần phải xác định một kích thước nén X x 
Y. Dựa vào kích thước nén, thực hiện quét toàn bộ ma trận con của ảnh có kích thước nén X 
x Y (Hình 1) và thực hiện biến đổi tất cả các giá trị của ma trận con để thu giảm kích thước 
bằng các kỹ thuật nén Lossless hoặc Lossly (Hình 2).  

 

Hình 1. Ảnh kích thước 3×4. 

             

Hình 2. Ảnh sau khi nén với kích thước nén 2×3. 

Hình 1 và hình 2 được áp dụng kỹ thuật nén ảnh dạng Raster với kích thước 2×3. Các 
điểm ảnh sẽ được duyệt từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, những điểm ảnh nằm trong 
ma trận 2 cột 3 dòng sẽ được lưu trong cùng 1 Raster (Điểm ảnh màu vàng của hình 1). 
Những điểm ảnh nằm ở vùng biên thì số dòng và số cột thường nhỏ hơn 2 cột 3 dòng tuy 
nhiên cũng sẽ được lưu thành 1 Raster riêng (Điểm ảnh màu cam, màu xanh lá và màu trắng). 
Hình 2 cho thấy những điểm ảnh thuộc cùng một màu sẽ được lưu trong cùng 1 Raster tương 
ứng với rid (rid là định danh của Raster) là 1, 2, 3, 4.  

Dựa vào cách nén ảnh trên có thể suy ra công thức tính gần đúng số Raster dùng để lưu 
trữ tất cả các điểm ảnh của ảnh vệ tinh khi áp dụng nén như sau: 

Số lượng Raster dùng để lưu trữ ≈
  

  
 

Trong đó M×N: Kích thước của ảnh vệ tinh; X×Y: Kích thước nén của ma trận X×Y 
điểm ảnh trên 1 Raster.  

Công thức chỉ tính gần đúng số lượng Raster vì có những Raster sau khi nén sẽ không 
lưu đủ ma trận X x Y giá trị điểm ảnh do nằm ở vùng biên của ảnh.  

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng thư viện của hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL 
để nén dữ liệu ảnh dạng Raster, thực hiện lưu trữ và kiểm tra hiệu suất xử lý trên dữ liệu sau 
khi nén. 

3.2. Tối ưu hóa câu truy vấn 

Truy vấn lồng là một câu truy vấn hoàn chỉnh bắt đầu bằng mệnh đề SELECT và được 
đặt lồng vào một câu truy vấn khác. Truy vấn lồng có thể xuất hiện trong mệnh đề SELECT, 
WHERE và một phần của mệnh đề FROM. Đối với một câu truy vấn có kết quả trả về là một 
số lượng lớn các dòng, không nên sử dụng truy vấn lồng trong mệnh đề SELECT hoặc 
WHERE vì truy vấn lồng đó sẽ phải duyệt qua hết từng dòng. Do đó thời gian thực thi sẽ rất 
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lâu và hiệu suất sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt trong trường hợp câu truy vấn lồng có tham chiếu 
đến các thuộc tính của câu truy vấn bên ngoài. 

Để tối ưu câu truy vấn trong quá trình xử lý dữ liệu không gian, chúng tôi sẽ thực hiện 
viết lại câu truy vấn và thay thế các truy vấn lồng bằng cách sử dụng phép kết INNER–JOIN 
kết hợp với câu lệnh CASE WHEN nhằm mục đích cải thiện tốc độ truy vấn. Việc điều chỉnh 
và chạy thực nghiệm các câu truy vấn được thực hiện trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
PostgreSQL. 

4. Kết quả thực nghiệm 

Nghiên cứu tiến hành thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu không gian về thông tin địa lý của 
khu vực Hồ Chí Minh và tỉnh khác. Kết quả cho thấy, phương pháp đề xuất của chúng tôi 
không chỉ giúp thu giảm không gian lưu trữ dữ liệu mà còn giảm thời gian thực thi truy vấn 
nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác so với khi thực thi trên dữ liệu gốc ban đầu. 

4.1. Thực nghiệm 1 

Trong mục này chúng tôi sẽ trình bày kết quả thực nghiệm khi thực hiện truy vấn khi 
nén dữ liệu với 3 ảnh vệ tinh có kích thước lần lượt 2500×2900 điểm ảnh, 3800×3000 điểm 
ảnh, 4500×3900 điểm ảnh có 1 kênh nén với kích thước lần lượt là 10×10, 30×30, 50×50, 
100×100, 200×200. Câu truy vấn thực hiện lấy ra tất cả các giá trị Raster của huyện Cầu Kè 
tỉnh Trà Vinh với các kích thước nén khác nhau từ ảnh vệ tinh. 

Bảng 1. Bảng so sánh thời gian truy vấn, bộ nhớ lưu trữ và thời gian thêm ảnh của 3 ảnh vệ tinh với 
các kích thước khác nhau. 

  Kích thước nén 

10×10 30×30 50×50 100×100 200×200 

Ảnh 

2500x2900 

Bộ nhớ lưu trữ (KB) 14670 8349 2355 213 22 

Thời gian import ảnh (s) 2106 299 37 31 25 

Thời gian truy vấn (ms) 68 88 115 278 1117 

Ảnh 

3800x3000 

Bộ nhớ lưu trữ (KB) 29696 16376 4356 443 29 

Thời gian import ảnh (s) 9929 1297 74 52 128 

Thời gian truy vấn (ms) 72 77 105 290 1266 

Ảnh 

4500x3900 
 

Bộ nhớ lưu trữ (KB) 48580 28715 76387 501 41 

Thời gian import ảnh (s) 15809 46128 85 79 260 

Thời gian truy vấn (ms) 65 77 97 267 1854 

Dựa vào bảng 1, có thể thấy nếu nén Raster thì bộ nhớ lưu trữ và thời gian thêm dữ liệu  
ảnh vệ tinh được cải thiện nhiều nhất, tốc độ truy vấn có tăng lên tuy nhiên không đáng kể.  
Trong số các kích thước nén, 100×100 là kích thước vừa đạt được sự thu giảm không gian 
lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo tốc độ truy vấn. 

4.2. Thực nghiệm 2 

Trong thực nghiệm thứ hai, chúng tôi sẽ so sánh tốc độ câu truy vấn có cấu trúc lồng và 
câu truy vấn sử dụng Inner Join kết hợp Case When để thay thế truy vấn lồng. Câu truy vấn 
được thực hiện là lấy danh sách các quận của TP. HCM có tổng chiều dài đường ray xe lửa 
lớn hơn 1000 m. 
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Bảng 2. Câu truy vấn lấy dữ liệu sử dụng truy vấn lồng và Inner Join kết hợp Case When. 

Sử dụng truy vấn lồng Sử dụng Inner Join kết hợp Case When 

SELECT a.ten, (SELECT COUNT (*) AS cnt  

FROM vnm_roads as r 

WHERE ST_Intersects(a.geom, r.geom) ) As cnt, 

(SELECT COUNT (*) AS cnt  

FROM vnm_roads as r  

WHERE ST_Intersects(a.geom, r.geom)  

AND ST_Length(r.geom) > 0.1) As cnt_gt_1000 

FROM quan_huyen as a 

WHERE EXISTS (SELECT r.gid  

FROM vnm_roads as r  

WHERE ST_Intersects(a.geom, r.geom) ) 

ORDERBY a.ten; 

SELECT a.ten, COUNT (r.gid) AS cnt,  

COUNT (CASE WHEN ST_Length(r.geom) > 0.1 

THEN 1 ELSE NULL END)  

As cnt_gt_1000 

FROM quan_huyen as a  

INNER JOIN vnm_roads as r 

ON (ST_Intersects(a.geom, r.geom) ) 

GROUPBY a.ten 

ORDERBY a.ten; 

Bảng 3. Kết quả sử dụng truy vấn lồng và Case when kết hợp Inner–Joins. 

Lần thực hiện Sử dụng truy vấn lồng (ms) Inner Join kết hợp Case When (ms) 

Lần 1 100 68 

Lần 2 96 73 

Lần 3 98 68 

Trung bình 99 70 

Từ kết quả bảng 3, truy vấn có sử dụng phép kết Inner Join kết hợp câu lệnh Case When 
có thời gian truy vấn nhanh hơn truy vấn lồng, thời gian trung bình giảm từ 99 ms xuống còn 
70 ms. Qua đó có thể thấy được sự hiệu quả của việc thay thế truy vấn lồng bằng phép kết 
Inner Join kết hợp câu lệnh Case. 

5. Kết luận 

Bài báo đã giới thiệu hai phương pháp giúp cải thiện hiệu suất trong việc xử lý dữ liệu 
không gian. Phương pháp nén dữ liệu ảnh dạng raster giúp giảm không gian lưu trữ nhưng 
vẫn đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Việc sử dụng Inner Join kết hợp Case When thay thế 
truy vấn lồng cho thấy sự cải thiện về tốc độ truy vấn. Ngoài ra hai phương pháp này còn có 
thể kết hợp với nhau và kết hợp với các phương pháp khác như lập chỉ mục, xử lý song song 
để nâng cao hiệu suất trong việc xử lý dữ liệu không gian. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.H.T.; Lựa chọn phương pháp nghiên 
cứu: L.H.T., D.N.D.P.; Xử lý số liệu: D.N.D.P., P.T.H.; Chạy mô hình: L.H.T., D.N.D.P., 
P.T.H.; Phân tích và đánh giá kết quả: L.H.T., N.K.L.; Viết bản thảo bài báo: L.H.T., 
D.N.D.P., P.T.H., N.K.L., N.T.H.; Chỉnh sửa bài báo: L.H.T., D.N.D.P., P.T.H., N.T.H., 
N.K.L. 
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Optimization methods in storage and querying spatial data 
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Abstract: Due to recent technological developments that have facilitated the collection of 
large amounts of data, spatial data has become popular and has been widely used in many 
areas. The rich spatial datasets, which come from satellites, sensors, and other devices, can 
help improve results in data analysis tasks. However, it is also a challenge to address the 
complexity of data processing. There has been some research work that proposed methods 
for handling large spatial databases, such as indexing spatial data, reducing the dimension 
of spatial data. In this paper, we present two effective methods for optimizing storing and 
querying spatial data. In our method, we devised an image compression method that helps 
in reducing the size of raster images but retains meaningful properties of the original data. 
Furthermore, we implemented some query techniques to decrease the query execution time 
for spatial data. Experimental results show that our proposed methods not only improve the 
time of data query but also reduce the storage space. 

Keywords: Spatial data; Raster image compression; Spatial query; Query optimization. 



 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 139-148; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).139-148 http://tapchikttv.vn/ 

Bài báo khoa học 

Kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) và GIS xây dựng dữ 
liệu phục vụ quản lý cây xanh đô thị 
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Tóm tắt: Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp GIS trong quản lý tài 
nguyên và môi trường ngày càng trở nên phổ biến. Cây xanh trong đô thị có chiều cao và 
độ tuổi khác nhau nên cần có sự quản lý để tránh các tình trạng cây đổ trong các đợt mưa 
bão, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các hộ lân cận. Ở bài báo này, chúng 
tôi sử dụng thiết bị bay Phantom 4 Pro kết hợp với các điểm khống chế mặt đất để thu dữ 
liệu tại khu vực nghiên cứu ở Kênh Tân Hóa, quận Tân Phú, TP. HCM. Sử dụng bộ ảnh 
UAV để xây dựng mô hình số bề mặt DSM, mô hình số địa hình DTM và mô hình CHM 
(Canopy Height Model) để thể hiện chiều cao của các đối tượng tính từ mặt đất. Việc xử lý 
và phân loại yếu tố cây xanh từ các đám mây điểm (point clouds) được thực hiện bằng phần 
mềm Agisoft Metashape và Global Mapper. Các dữ liệu này kết hợp với việc ứng dụng GIS 
giúp cho việc phục vụ quản lý cây xanh trong đô thị được hiệu quả hơn. Phương pháp điều 
tra và đo đạc thực địa được dùng để đối chứng, đánh giá độ chính xác các kết quả thực 
nhiệm và kết quả nghiên cứu đạt được độ tin cậy cao.  

Từ khóa: UAV và GIS; Mô hình chiều cao; Quản lý cây xanh đô thị.      
 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, máy bay không người lái (Unmaned Arial Vehicle –UAV) đã 
trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: nông nghiệp, lâm nghiệp, trắc địa bản 
đồ, quản lý đô thị, giao hàng nhanh, ,… bởi vì hiệu quả công việc và năng suất của nó đã làm 
giảm chi phí sản xuất cũng như cải thiện độ chính xác và cải tiến dịch vụ, mối quan hệ khách 
hàng; đồng thời giải quyết các vấn đề bảo mật trên quy mô lớn. Đó là một số ứng dụng hàng 
đầu mà máy bay không người lái cung cấp cho các ngành công nghiệp trên toàn cầu.  

Hiện nay, tất cả các quốc gia luôn đề cao các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường gồm 
ô nhiễm nguồn nước, ô niễm bầu không khí,… đặc biệt là tại các khu đô thị đông dân, các 
thành phố lớn. Một biện pháp được đề ra và đặt lên hàng đầu chính là phủ xanh khu vực [1]. 
Để phục vụ tốt cho việc quản lý hệ thống cây xanh trong đô thị thì tạo ra một bộ dữ liệu số 
cho cây xanh là một vấn đề cần thiết. Mỗi loại cây đều có độ cao và độ tuổi nhất định, cần 
có sự quản lý hợp lý như tỉa cành, thay thế các cây quá già để tránh các tình trạng đỗ ngã cây 
vào các đợt mưa bão, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và các hộ dân lân cận 
[2]. GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian, nó có nhiều 
ứng dụng trong quản lý đô thị và tài nguyên môi trường. Sử dụng UAV để thu thập dữ liệu 
và dùng GIS hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý cây xanh là giải pháp hiệu quả trong 
cuộc cách mạng 4.0 hiện nay [3]. 
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2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Mô tả khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu gồm một phần kênh Tân Hóa, thuộc quận Tân Phú, TP. HCM [4]. 
Dữ liệu ảnh gồm 161 ảnh được thu nhận bằng thiết bị bay Phantom 4 Pro [5] kết hợp 11 điểm 
khống chế mặt đất GCP [6], độ phủ ngang và độ phủ dọc của ảnh bằng 80%, độ cao bay chụp 
là 70 m, diện tích khu vực là 10,1 ha. Thời gian thực hiện thu thập dữ liệu là tháng 10 năm 
2020. Sử dụng máy toàn đạc điện tử để kiểm chứng kết quả về chiều cao cây và độ rộng tán, 
thời gian đo là vào tháng 7 năm 2021. 

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu ở kênh Tân Hóa, Quận Tân Phú. 

Cây xanh được trồng chủ yếu và dọc theo tuyến Kênh Tân Hóa là Cây Long Não, còn 
gọi là cây Dã Hương [7]. Dự án trồng cây Long Não dọc tuyến Kênh Tân Hóa–Lò Gốm được 
thông qua và thực hiện vào năm 2015 [8]. Các cây dọc tuyến Kênh Tân Hóa được chia làm 
2 đợt trồng, đợt đầu gồm các cây có độ rộng tán và đường kính thân cây lớn hơn các cây 
trồng đợt sau. Cây Long Não là một loại cây bóng mát có tán lá rộng xanh tốt quanh năm, 
hoa đẹp và mùi thơm. Thân cây Long Não thuộc loài thân gỗ, lớn và thường xanh,  trong 
khu vực đô thị, cây trưởng thành có chiều cao từ 10–15 m, một số cây cao từ 20–30 m, với 
đường kính 200 cm, vỏ thân dày nứt nẻ. Long Não là cây tương đối ưa sáng, ưa khí hậu ấm 
và ẩm. Cây mọc tốt trên đất sét pha tầng dày, không sống được trên đất mặn, đất trũng hoặc 
khô hạn. Trong điều kiện thích hợp, cây Long Não có thể tái sinh từ hạt hoặc chồi tốt.   

Theo Điều I và II Phần III Thông tư 20/2005/TT–BXD [9] hướng dẫn quản lý cây xanh 
đô thị về công tác cắt tỉa cây xanh đô thị: Hàng năm cây xanh phải được cắt tỉa đúng yêu cầu 
kỹ thuật nhằm tạo dáng cây và làm cho phát triển nhanh hơn và đảm bảo an toàn trong mùa 
mưa bão. Cây non nên được cắt tỉa vào năm thứ 2 sau khi trồng để tăng cấu trúc của cây và 
cắt tỉa đều đặn những năm sau đó. Theo Điều II Phần II Thông tư 20/2005/TT–BXD hướng 
dẫn quản lý cây xanh đô thị về công tác trồng cây xanh đô thị: Cây xanh đưa ra trồng phải 
đảm bảo chiều cao tối thiếu là 3,0 m, đường kính thân tối thiểu 6 cm. Khảo sát các cây lớn 
được trồng đợt 1 dọc Kênh Tân Hóa năm 2015 đến nay, độ cao trung bình từ 8–11 m. Vậy 
mức tăng trưởng của cây khoảng từ 0,8 m/năm đến 1,3 m/năm. 

2.2. Quy trình thực hiện 

Dữ liệu ảnh được xử lý kết hợp với các điểm khống chế mặt đất (Ground Control Point 
– GCP) bằng phần mềm Agisoft Metashape, kết quả tạo ra bình đồ ảnh và tập điểm đám mây 
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Point clouds. Bình đồ ảnh được kiểm tra đánh giá độ chính xác bằng các số liệu đo thực địa 
với máy toàn đạc điện tử [10]. 

Point cloud được phân loại ra các nhóm: điểm mặt đất, cây cao, nhà,… với kỹ thuật nhận 
dạng và phân loại tự động của Agisoft Metashape [11] kết hợp với Global Mapper [12]. Các 
điểm mặt đất đã phân loại sẽ được dùng để tạo mô hình số địa hình. Chiều cao của cây xanh 
được tính từ đỉnh cây đến gốc cây (mặt đất), tuy nhiên độ cao của các điểm trong tập Point 
cloud là so với mặt độ cao gốc, chính vì vậy cần phải hiệu chỉnh mô hình số bề mặt DSM về 
mô hình số bề mặt đã hiệu chỉnh CHM [13–14], bằng cách lấy hiệu giữa DSM sau khi xử lý 
và mô hình địa hình số DTM (CHM = DSM–DTM) [15]. 

 

Hình 2. Mô hình DSM, DTM và CHM. 

Mô hình DSM được nội suy từ các điểm Point cloud, mô hình DTM được nội suy từ các 
điểm mặt đất đã lọc từ Point cloud. Mô hình chiều cao đối tượng đã hiệu chỉnh CHM được 
tính từ công cụ Combine Terrains Layer–Subtraction (Difference)–Unsigned trên Global 
Mapper, với dữ liệu đầu vào là 2 lớp raster DSM và DTM. 

 
DSM (a)              CHM (b) 
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           Point cloud đã lọc điểm mặt đất (c)                 DTM (d) 

Hình 3. Các sản phẩm: DSM, Point cloud đã lọc điểm mặt đất, DTM và CHM. 

Quy trình thực hiện được mô tả theo sơ đồ như sau:  

 

Mặt đất ở khu vực quận Tân Phú không có sự chênh lệch độ cao lớn, thể hiện trên DTM 
ở hình 2c dao động từ 2,12 m đến 4,00 m. Hình 2b, CHM được tạo ra có độ cao từ 0 m đến 
22 m, tương ứng 0 m là vị trí mặt đất có DSM trùng với DTM, nơi cao nhất là 22 m ứng với 
vị trí mái của các nhà 5–6 tầng. 

Sử dụng công cụ lọc cây tự động của phần mềm Global Mapper để lọc ra được các điểm 
là vị trí của các tán lá cây từ tập điểm Point cloud đã tạo được trước đó. 
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       Tán cây đã được lọc dạng điểm (a)             Tán cây được khoanh vùng và đánh tâm cây (b) 

Hình 4. Phát hiện tán cây và vị trí cây. 

Sử dụng phần mềm ArcGIS [16] tiến hành khoanh vùng tán cây bằng công cụ Aggregate 
Points, sau đó xác định vị trí cây bằng công cụ Feature to Point để tạo tâm cho vùng. Các 
điểm này tượng trưng cho vị trí của 1 cây ở thực địa (Hình 3b). 

Chiều cao của cây được trích xuất từ mô hình CHM [17], sau đó gán thuộc tính cho từng 
cây. Chiều cao của cây xuất từ Global Mapper được lấy là trị trung bình của độ cao của tập 
hợp điểm Point Cloud nằm trong vòng tròn tán cây. Tiến hành đánh số thứ tự cây, số thứ tự 
cây được đánh thứ tự từ trái phải sang trái, từ trên xuống dưới. Số cây được chia thành 2 dãy, 
số chẵn và lẻ tương tự đánh số nhà trong thực địa. Sử dụng công cụ đánh số trong thanh công 
cụ Parcel Editor tiến hành đánh số cây.  

 

Hình 5. Đánh số thứ tự cây và hiển thị dữ liệu nền. 

Dùng phần mềm ArcGIS số hóa một số yếu tố nền như giao thông, dân cư, thủy hệ từ 
bình đồ ảnh trực giao để phục vụ cho xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh. 

Tạo các bảng dữ liệu và liên kết các bảng dữ liệu như sau: 
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Bảng 1. Các bảng dữ liệu. 

 
Dữ liệu đường giao thông được giải đoán và số hóa dựa trên bình đồ ảnh. Xây dựng bảng 

dữ liệu cây gồm tên cây, tên gọi khác của cây, đặc tính của cây và liên kết với dữ liệu không 
gian cây xanh được tạo ra từ ảnh UAV. 

Tiến hành các liên kết dữ liệu sau:  
+ Liên kết thuộc tính cây xanh với lớp dữ liệu không gian cây xanh. 
+ Liên kết lớp dữ liệu không gian cây xanh với dữ liệu đường giao thông. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Bình đồ ảnh và kết quả đánh giá độ chính xác của bình đồ ảnh 

Kết quả đánh giá độ chính xác bình đồ ảnh [18] được thể hiện trong Bảng 2. 

Bảng 2. Tọa độ của các điểm kiểm tra bình đồ ảnh và sai số tương ứng. 

Tên 
Tọa độ đo từ thực địa Tọa độ xuất từ ảnh ghép trực giao Độ lệch theo X,Y 

X đo Y đo X kiểm tra Y kiểm tra ∆X ∆Y 

KT1 1190603,916 596642,529 1190603,962 596642,566 –0,046 –0,037 

KT2 1190600,978 596656,805 1190601,017 596656,782 –0,039 0,023 

KT3 1190599,829 596672,792 1190599,853 596672,789 –0,024 0,003 

KT4 1190471,936 596678,265 1190471,931 596678,270 0,005 –0,005 

KT5 1190475,499 596687,982 1190475,515 596687,964 0,016 0,018 

KT6 1190747,924 596611,876 1190747,923 596611,872 0,001 0,004 

 

𝑚 =
∆ ∆ ⋯ ∆

= ±0,027𝑚 (1) 

𝑚 =
∆ ∆ ⋯ ∆

= ±0,019 𝑚 (2) 

  m = = ±0,024 m (3) 

3.2. Đánh giá độ chính xác của việc phát hiện cây với tiêu chí về vị trí cây 

Về số lượng cây: so sánh về số lượng cây phát hiện được từ ảnh UAV và số cây đếm 
được ở một đoạn đường dọc kênh Tân Hóa. 
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Bảng 3. Đánh giá kết quả phát hiện cây với tiêu chí về số lượng cây. 

Loại cây 
Số lượng cây 
thực tế (cây) 

Số lượng cây phát 
hiện trên ảnh (cây) 

Sai khác (cây) 

Cây tán nhỏ 24 24 0 
Cây tán lớn 30 29 1 

Từ bảng trên cho thấy, có sự sai khác 1 cây giữa thực tế và kết quả phát hiện được trên 
ảnh, sự sai khác này là do 2 cây có tán lớn ở gần nhau, lá đan xen nhau nên bị nhầm lẫn thành 
1 cây. 

Độ chính xác của việc phát hiện cây = ∗ 100% = 98,1% 

3.3. Đánh giá độ chính xác của việc phát hiện cây với tiêu chí về độ rộng tán và chiều cao 
cây 

Sau khi tiến hành điều tra ngoại nghiệp, dùng máy toàn đạc điện tử kiểm tra ngẫu nhiên 
độ cao của một số cây tại thực địa, đồng thời đo độ rộng tán cây, thu được kết quả như sau: 

Bảng 4. Đánh giá kết quả phát hiện cây với tiêu chí về độ rộng tán và chiều cao cây. 

Cây 
số 

Độ rộng tán 
phát hiện từ 

UAV (m) 

Độ rộng tán đo 
từ thực địa (m) 

Độ lệch độ 
rộng tán 

(m) 

Chiều cao cây 
phát hiện từ 

UAV 
HCHM (m) 

Chiều cao 
cây đo ở 
thực địa 

Hthực địa (m) 

Độ lệch 
chiều cao 
cây (m) 

9 3,2 3,9 –0,7 4,67 5,91 –1,24 

10 7,0 7,9 –0,9 8,67 9,90 –1,23 

86 2,9 3,8 –0,9 3,83 5,06 –1,23 

91 6,6 7,2 –0,6 9,27 10,71 –1,44 

100 1,8 2,5 –0,7 3,41 4,90 –1,49 

107 6,4 7,4 –1,0 8,37 9,50 –1,13 

Sai số trung phương đo độ rộng tán  ±0,8 
Sai số trung phương đo chiều 

cao cây  
±1,30 

Từ bảng 4 cho thấy, sau khi đo khảo sát 6 cây cho kết quả sai số trung phương đo độ 
rộng tán ± 0,8 m, sai số trung phương đo chiều cao cây là ± 1,3 m Sở dĩ có sự chênh lệch lớn 
như vậy là do một sự tăng trưởng của cây hàng năm về chiều cao cũng như độ rộng tán. 

3.4. Cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh 

Xây dựng các lớp dữ liệu không gian, các bảng thuộc tính và liên kết dữ liệu [19] để tạo 
ra cơ sở dữ liệu quản lý cây xanh. Mỗi cây xanh sẽ có vị trí hiển thị trực quan kèm theo các 
thông tin như: 

+ Vị trí cây: nằm trên đường nào, phía đường, phường/xã, quận/huyện. 
+ Độ cao, kích thước thân cây. 
+ Tên gọi và đặc tính của cây.  
+ Các cây chịu ảnh hưởng khi có các công tác cải tạo, mở rộng tuyến đường. 
Dữ liệu quản lí cây đáp ứng đủ các mục tiêu đã đặt ra. Dữ liệu được liên kết hoàn thiện, 

các thuộc tính liên kết với nhau và không bị lỗi tra cứu ở bất kì cây xanh nào. 
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Hình 6. Cơ sở dữ liệu cây xanh trong khu vực nghiên cứu. 

4. Kết luận 

Sử dụng bộ ảnh UAV có thể giúp phát hiện chính xác vị trí cây xanh lên đến 98,1%, độ 
rộng tán cây và chiều cao của cây có sự chênh lệch trung bình tương ứng là 0,8 m và 1,3 m, 
tuy nhiên, có sự chênh lệch là do có sự tăng trưởng của cây theo thời gian. Nếu hiệu chỉnh 
tốc độ tăng chiều cao hàng năm của cây ước tính từ 0,8–1,3 m thì việc sử dụng UAV có thể 
phát hiện chiều cao cây với sai số từ 0,0 m đến 0,5 m. Xây dựng dữ liệu cây xanh phục vụ 
cho quản lý đô thị bằng ảnh UAV kết hợp GIS là giải pháp tiết kiệm thời gian, cung cấp đầy 
đủ thông tin, dễ dàng cập nhật và sử dụng. Giải pháp này có thể được mở rộng để xây dựng 
bộ cơ sở dữ liệu cây xanh thống nhất cho toàn thành phố, mỗi cây đều có một mã quản lý 
riêng biệt, với các thông tin chi tiết từ loại cây, chiều cao, độ rộng tán, số năm tuổi,…từ đó 
giúp cơ quản lý ra quyết định tỉa cành hoặc có kế hoạch thay thế kịp thời, tránh gây tai nạn 
trong các mùa mưa bão.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.N.H.T., T.T.K.O.; Điều tra, khảo 
sát, phân tích số liệu: T.N.H.T., T.T.K.O.; Viết bản thảo bài báo: T.N.H.T., T.T.K.O.; Chỉnh 
sửa bài báo: T.N.H.T., L.T.C. 
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nhận xét của quý Thầy Cô Khoa Môi trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa 
TP.HCM để cho bài báo được hoàn thiện hơn. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 139-148; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).139-148 147 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Tài liệu tham khảo 
1. Bùi Thị Minh Thu. Quản lý nhà nước về cây xanh đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Luận văn thạc sĩ quản lý công, 2017. 
2. Wiley-Blackwell. Urban Tree Management: For the Sustainable Development of 

Green Cities, 2016. 
3. Evangelos Tasoulasa,*Gregory Varrasa, Ioanninis Tsirogiannisa, Christos 

Myriounis. Development of a GIS Application for Urban Forestry Management 
Planning, 2013. 

4. Trang thông tin điện tử quận Tân Phú, 
http://www.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx (Truy cập ngày 15 tháng 9 
năm 2021). 

5. DJI. Introduction to Phantom 4 Pro, 2021. 
6. USGS. Ground control point, https://www.usgs.gov/landsat-missions/ground-

control-points (Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2021). 
7. Trung tâm nghiên cứu và nuôi trồng dược liệu quốc gia. Long não, 2021 

https://www.thuocdantoc.org/duoc-lieu/long-nao  (Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 
2021). 

8. Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trồng cây long não trên vỉa 
hè dọc kênh Tân Hóa – Lò Gốm, 2015 (Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2021). 

9. Chính phủ. Nghị định Số: 64/2010/NĐ–CP về Quản lý cây xanh đô thị, 2010. 
10. Ngô Thị Phương Thảo, Bùi Tiến Diệu, Mai Trọng Minh, Nguyễn Quang Khánh, 

Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Hùng Long, Nguyễn Quốc Long. Đánh giá độ chính xác mô 
hình số bề mặt và bản đồ ảnh trực giao thành lập từ phương pháp ảnh máy bay không 
người lái (UAV). Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ -Địa chất, tập 58, kỳ 5, 10-2017, 18-
27. 

11. Agisoft LLC. Discover intelligent photogrammetry with Metashape, 2021. 
12. Blue Marble Geographics. Global Mapper - Spatial data processing, analysis, and 

visualization, 2021. 
13. Trần Ngọc Huyền Trang, Nguyễn Phúc Hoa Đăng. Xây dựng bản đồ 3D khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh từ ảnh UAV. Tạp chí giao thông vận tải, số tháng 10 năm 
2021, 98-102. 

14. Temenoujka Bandrova. Innovative technology for the creation of 3D maps. Data 
Science Journal 4: 52 – 58. 2005. 

15. Nex, F., Remondino, F. UAV for 3D mapping applications: a review. Appl Geomat, 
6: 1–15. 2014. 

16. ESRI. ArcGIS - Discover your power with ArcGIS, 2021. 
17. Mónica Herrero-Huerta, Beatriz Felipe-García• Soledad Belmar-Lizarán, David 

Hernández-López, Pablo Rodríguez-Gonzálvez, Diego González-Aguilera , Dense 
Canopy Height Model from a low-cost photogrammetric platform and LiDAR data, 
2016. 

18. H.L. Ko, S.W. Kwon, S.W. Chung, D.Y. Moon, J.W. Park, J. W. Seo, S.M, Kang, 
Analysis of Accuracy for 3D Reconstruction using 2D Image Obtained from 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV), 2016. 

19. Mason Itkin, Mihui Kim, Younghee Park. Development of Cloud-Based UAV 
Monitoring and Management System, 2016. 

 

 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 139-148; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).139-148 148 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Combining Unmanned Aerial Vehicle (UAV) and GIS for 
building data in management of urban trees 
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2 Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam National University – Ho Chi 

Minh City; tnhtrang.dts20@hcmut.edu.vn; ltchon@hcmut.edu.vn  

Abstract: Application of UAV combined with GIS in resource and environment 
management is becoming more and more popular. Trees in urban areas have different 
heights and ages, so management is required to avoid falling trees during storms, ensuring 
safety for participants traffic and neighboring households. In this paper, we use Phantom 4 
Pro flying device in combination with ground control points to collect data at the research 
area in Tan Hoa Canal, Tan Phu District, Ho Chi Minh City. Using UAV images to build 
Digital Surface Model–DSM, Digital Terrain Model–DTM  and Canopy Height Model–
CHM – a model representing the height of objects from the ground. Classification of tree 
elements from Point clouds using Agisoft Metashape and Global Mapper software. Detect 
the location of trees, calculate the height and the width of the foliage and apply GIS to build 
a database to serve urban tree management. Combining the use of survey methods and field 
measurements to assess the accuracy, therefore, the research results have high reliability. 

Keywords: UAV and GIS; Canopy Height Model; Urban tree management. 
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Tóm tắt: Các diễn biến phức tạp và sự lây lan nhanh chóng của Covid–19 đang diễn ra tại 
Thành phố Hồ Chí Minh đang là một thách thức cho chính quyền và người dân thành phố 
trong công tác phòng và dập dịch. Để kiểm soát được dịch bệnh, thành phố cần một giải 
pháp có thể dự báo và phân vùng được các vùng dịch để có thể đưa ra những giải pháp chính 
xác và nhanh nhất. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một giải pháp là áp dụng các 
mô hình hồi quy địa lý (Geographically Weighted Regression gọi tắt là GWR) cục bộ, không 
phải là toàn cục (global) như các mô hình hồi quy khác như Ordinary Least Squares (OLS). 
Ưu điểm của giải pháp này là GWR sẽ loại trừ bớt sai số do thiếu các yếu tố xã hội mà mô 
hình chưa có dữ liệu để sử dụng. Ưu điểm của giải pháp này là nó sẽ loại trừ bớt sai số do 
thiếu các yếu tố xã hội mà mô hình chưa có dữ liệu để sử dụng. Giải pháp của chúng tôi đề 
xuất có thể dự báo và đánh giá tính hình dịch trên toàn địa bàn thành phố, phạm vi dự báo 
là các vùng nhạy cảm cao và rất cao, nơi xảy ra hiện tượng nhiễm bệnh nhiều và rất nhiều. 
Với các kịch bản dự báo, chúng tôi thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả khá 
sát với dữ liệu thực trong dự báo ngắn hạn.  

Từ khóa: Covid–19; Dịch bệnh; Dữ liệu; Hồi quy; Nhạy cảm.      
 

1. Giới thiệu 

COVID–19 là một đại dịch mới do hội chứng coronavirus hô hấp cấp tính 2 (SARS–
CoV–2) gây ra và lây lan nhanh chóng từ người này sang người khác. Đại dịch này là cuộc 
khủng hoảng thế giới đáng chú ý nhất, bùng phát bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc, vào 
cuối năm 2019. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tên gọi chính thức của bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi–rút corona (nCoV) gây ra là COVID–19. Tên gọi 
mới này gọi tắt của coronavirus disease 2019. Tháng 2/2020, Ủy ban quốc tế về phân loại 
Virus – International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) chính thức đặt tên cho 
chủng mới của vi–rút corona là SARS–CoV–2. Đây là tên gọi khác với tên virus Corona mới 
(2019–nCov) mà WHO đã chỉ định trước đó. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu và 
phân lập được một chủng corona virus mới, có trình tự gen giống với SARS–CoV trước đây, 
với mức tương đồng lên tới 79,5%. 

Đây là dạng virus mới nên con người chưa từng có miễn dịch, kể cả miễn dịch chéo trước 
đó và đã gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam trong đợt bùng dịch thứ 4 
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này đã chịu rất nhiều tổn thất về kinh tế, đặc biệt là con người, tính đến ngày 02 tháng 10 
năm 2021 cả nước có 803,149 người nhiễm bệnh, 19,601 người mất. Riêng tại thành phố Hồ 
Chí Minh có 395,052 người nhiễm bệnh. 

Gần đây, mô hình thống kê và chuỗi thời gian cũng đã được giới thiệu để mô hình hóa 
và dự đoán mức độ phổ biến của đại dịch này. Nhưng nghiên cứu này nhằm dự đoán sự lây 
nhiễm của COVID–19 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chúng tôi sử dụng phương pháp 
hồi quy OLS – Ordinary Least Square và hồi quy có trọng số không gian (Geographically 
Weighted Regression). 

2. Phương pháp 

2.1. Phương pháp hồi quy OLS – Ordinary Least Square 

Ước lượng các tham số của mô hình: 

 
Giải bài toán cực trị hàm hai biến, ta được: 

 
Trong đó  

 
Các giả thiết của OLS: 
Giả thiết 1: Quan hệ giữa Y và X là tuyến tính Các giá trị Xi cho trước và không ngẫu 

nhiên. 
Giả thiết 2: Các sai số Ui là đại lượng ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0. 

 i iE U X  

Giả thiết 3: Các sai số Ui là đại lượng ngẫu nhiên có phương sai không thay đổi. 

  2
i iVar U X const    

Giả thiết 4: Không có sự tương quan giữa các Ui. 

 i j i jCo U , U X , X 0,i j    

Giả thiết 5: Không có sự tương quan giữa Ui và Xi. 
 i iCo U ,X 0   

Định lý Guass–Markov: Khi các giả thiết này được đảm bảo thì các ước lượng tính được 
bằng phương pháp OLS là các ước lượng tuyến tính không chệch, hiệu quả nhất của hàm hồi 
quy tổng thể. 

Giả thiết 6: các sai số Ui có phân phối chuẩn  2
iU N 0,   

Hệ số xác định của mô hình: 
Tổng bình phương toàn phần TSS (Total Sum of Squares): 
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Tổng bình phương hồi quy ESS (Explained Sum of Squares): 

 
Tổng bình phương phần dư RSS (Residual Sum of Squares): 

 

 

Ta có: TSS = ESS + RSS 

Hệ số xác định: 2 RSS ESS
R 1

TSS TSS
     

Lưu ý: 0 ≤ R2  ≤ 1; R2 = 1: Mô hình phù hợp hoàn toàn với mẫu nghiên cứu; R2 = 0: Mô 
hình hoàn toàn không phù hợp với mẫu nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp hồi quy địa lý (GWR) 

Phương pháp hồi quy địa lý (GWR) mô hình hóa dữ liệu bằng các phương pháp hồi quy 
nhưng có thêm phần tính toán dựa trên dữ liệu địa lý. Nó mô tả thêm mối liên quan về vị trí 
địa lý của các giá trị. Mô hình hồi quy có trọng số địa lý sẽ có dạng [8]: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) + 𝛴𝑘𝛽𝑘(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑥𝑖𝑘 + 𝜀i 

So sánh với công thưc mô hình hồi quy tuyến tính: 
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛴𝑘𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀i 

Trong đó (𝒖𝒊 ,𝒗𝒊) biểu thị tọa độ của điểm thứ i trong không gian và 𝜷𝒌(𝒖𝒊 ,𝒗𝒊) thể hiện 
giá trị của hàm 𝜷 tại điểm i. Dễ nhận thấy công thức mô hình hồi quy tuyến tính là giá trị đặc 
biệt của công thức mô hình hồi quy địa lý, khi các tham số không gian 𝜷𝒌(𝒖𝒊 ,𝒗𝒊) là bất biến 
bằng một. Tương tự như hồi quy tuyến tính ta cần tìm các tham số hồi quy 𝜷𝒌(𝒖𝒊 ,𝒗𝒊). Nhưng 
trong GWR các điểm ở gần có ảnh hưởng lớn hơn các điểm ở xa. Vậy nên sẽ có trọng số địa 
lý để thể hiện mức độ ảnh hưởng khác nhau [8]. 

𝒀 = 𝜷𝑿 + 𝜀 

𝛽(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) = (𝑿 𝑻𝑾(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )𝑋) −1𝑿 𝑇𝐖(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )y 
Trong đó 𝜷 là ma trận trọng số địa lý của x tương ứng; 𝛽(𝒖𝒊 , 𝒗𝒊) là ma trận các tham số 

ước tính của 𝜷𝒌(𝒖𝒊 , 𝒗𝒊). 𝑿 là ma trận các giá trị x. 𝒀 là ma trận các giá trị y. 𝑿 𝑻 là ma trận 
chuyển vị của 𝑿. 𝑿 −𝟏 là ma trận nghịch đảo của 𝑿. 𝑾(𝒖𝒊 , 𝒗𝒊) là một ma trận đường chéo thể 
hiện trọng số địa lý của dữ liệu cho điểm hồi quy i. 

3. Phân tích mức độ nhạy cảm và phân vùng nhạy cảm 

Phân tích xác định mức độ nhạy cảm lan truyền dịch dựa trên quan điểm các vùng có 
tiếp xúc cao là có nguy cơ cao. Đó là các khu vực đông dân cư, các khu chung cư, cao ốc, 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm hành chính, 
dịch vụ... 
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Hình 1. Các đối tượng địa lý có nguy cơ lan truyền dịch bệnh. 

Dữ liệu sử dụng trong thử nghiệm bao gồm: 
- Dữ liệu dân số của World Population năm 2020 độ phân giải 90 x 90m. 
- Dữ liệu các đối tượng hạ tầng kinh tế xã hội của Vietbando bao gồm chợ (226 điểm), 

siêu thị (255 điểm), chung cư, cao ốc (1076 điểm), khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy 
(41 điểm). 

Phần mềm mã mở QGIS được sử dụng trong phân tích các quan hệ không gian và tính 
toán các chỉ số nguy cơ. 

Dữ liệu đối chứng là Heatmap dựa theo phân bố F0 khu vực TP.HCM đợt dịch từ đầu 
tháng 5 đến tháng 7 năm 2021.   

Quy trình xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm lan truyền bệnh: 
1. Lượng hóa các giá trị đặc trưng cho mức độ nhạy cảm của từng ô (cell) kích thước 

100x100m (tương đương 01hectar) bao gồm tổng dân số trong bán kính 500 mét và khoảng 
cách từ từng cell đến các đối tượng địa lý nhạy cảm, dễ trở thành tâm lan truyền dịch như 
chợ, siêu thị, chung cư, khu công nghiệp 

2. Xác định các chỉ số nhạy cảm cho từng cell theo công thức sau:  
Đối với dân số xác định chỉ số PopIndex:  

PopIndex =       (1) 

Trong đó Pop2020i là dân số trong vòng 500 mét đối với từng cell và MaxOfPop2020 là 
giá trị Max của Pop2020. 

- Chỉ số nhạy cảm đối với chợ  

𝐶ℎ𝑜𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 =
( )

      (2) 

Trong đó Dist2choi là khoảng cách theo đường chim bay đến chợ của từng cell. 
- Chỉ số nhạy cảm đối với chung cư, cao ốc:  

ChungcuIndex =
( )     (3) 

Trong đó Dist2cci là khoảng cách từng cell đến chung cư. 
- Chỉ số nhạy cảm đối với siêu thị, trung tâm thương mại: 

SieuthiIndex =
( )     (4) 
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Trong đó Dist2sti là khoảng cách từng cell đến siêu thị. 
- Chỉ số nhạy cảm đối với khu công nghiệp, khu chế xuất: 

KhuCNIndex =
( )     (5) 

Trong đó Dist2cni là khoảng cách từng cell đến khu công nghiệp (tính theo đường thẳng, 
không tính theo lộ trình). 

Chỉ số nhạy cảm tổng hợp xác định theo công thức sau: 
𝑆𝑒𝑛𝑠𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑘 . 𝑃𝑜𝑝𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝑘 . 𝐶ℎ𝑜𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝑘 . 𝐶ℎ𝑢𝑛𝑔𝑐𝑢𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 +

𝑘 . 𝑆𝑖𝑒𝑢𝑡ℎ𝑖𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 + 𝑘 . 𝐾ℎ𝑢𝐶𝑁𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥     (6) 
Trong đó kp, kch, kcc,kst, kcn là các trọng số các yếu tố nhạy cảm dân số, chợ, chung cư, 

siêu thị, khu công nghiệp ... 
Do chuỗi số liệu thu thập được chưa đủ lớn, trong thử nghiệm dưới đây kp, kch, kcc,kst, 

kcn nhận giá trị bằng 1. 
Để thuận lợi trong khai thác trực quan, sử dụng giá trị chỉ số nhạy cảm tổng hợp tương 

đối:  

CovidSensIndex = 100.      (7) 

Trong đó MaxOfSensIndex là giá trị lớn nhất trong các giá trị SensIndex của tất cả các 
cell.  

4. Kết quả và thảo luận 

Vùng nhạy cảm càng cao thì càng dễ bị lây nhiễm (5.6%  28.3%  61.5%  83.3), 
vùng nhạy cảm rất cao và cực kỳ cao chiếm gần 70% số ca F0 trên toàn thành phố và vùng 
nhạy cảm càng cao thì mật độ F0/ha càng lớn khi bị nhiễm (Số F0 trung bình = 20F0/ha). 

 

Hình 2. Số liệu thống kê theo không gian địa lý thì dữ liệu F0 từ ngày 27/04/2021 đến ngày 07/09/2021. 

Trong đó tổng F0: 209,407, tổng cell bị F0: 23,546, tổng cell: 133,233 biết rằng 1 cell = 
1 hectare. 
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Đa số các khu vực có chỉ số nhạy cảm thấp có dân cư thưa thớt và ở ngoại thành, khu có 

chỉ số nhạy cảm cao nằm ở quận vùng ven và khu vực có chỉ số nhạy cảm rất cao nằm nội 
thành. Một số khu vực có sự đan xen các vùng nhạy cảm do đặc thù cảnh quan đô thị. 

Kết quả so sánh dữ liệu xuất hiện các ca dương tính trên địa bàn thành phố trên bản đồ 
COVID–19 trực tuyến của thành phố ngày 18/07/2021 (https://bando.tphcm.gov.vn/ogis) có 
nhiều điểm trùng khớp, tương đồng, đặc biệt tại những vùng có sự đan xen giữa các mức độ 
nhạy cảm khác nhau. 

 

Hình 3. Các vị trí đặc biệt trên bản đồ vùng nhạy cảm cao đến rất cao (trái) và vị trí các ca dương 
tính đến ngày 18/07/2021 (phải). 

 

Hình 4. Số liệu thống kê F0 theo khoảng cách đến chợ, siêu thị (mét), dữ liệu F0 từ ngày 27/04/2021 
đến ngày 07/09/2021. 
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Hình 5. Số liệu thống kê F0 theo mật độ dân số trên một cell (1 cell = 1 hectare), dữ liệu F0 từ ngày 
27/04/2021 đến ngày 07/09/2021. 

 

Hình 6. Số liệu thống kê F0 theo mật độ căn nhà (không tính chung cư) trên một cell (1 cell = 1 
hectare), dữ liệu F0 từ ngày 27/04/2021 đến ngày 07/09/2021. 

Như vậy các ca dương tính xuất hiện đều tập trung vào các vùng nhạy cảm cao và rất 
cao cho dù phạm vi không gian của các vùng này là rất nhỏ so với vùng nhạy cảm thấp. Các 
số liệu và sự phân bố không gian địa lý cũng nói lên rằng mối quan hệ không gian địa lý giữa 
các đối tượng nguy cơ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có thể làm cơ sở để phân vùng 
nhạy cảm lan truyền dịch bệnh qua tiếp xúc, cụ thể đối với dịch COVID–19 đang hoành hành 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phân vùng nhạy cảm lan truyền dịch bệnh qua tiếp xúc 
dựa trên mối quan hệ không gian địa lý là cần thiết và mang nhiều ý nghĩa thực tiễn: 

Khẳng định vùng nhạy cảm và vùng nguy cơ lan truyền dịch không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính, do vậy các biện pháp phòng ngừa và ứng phó cần phải được xác định trên 
cơ sở khoa học và thực tiễn.  

Công cụ xác định vùng nhạy cảm và vùng nguy cơ các mức độ khác nhau trong thời gian 
ngắn để có biện pháp phòng ngự và khống chế hợp lý với nguồn lực hiện có. 

Xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm và phân vùng nguy cơ lan truyền dịch qua tiếp 
xúc sẽ là cơ sở hoạch định cơ sở hạ tầng, tổ chức triển khai phòng chống dịch đúng nơi, đúng 
chỗ và có trọng tâm, trọng điểm tránh bị thụ động. 
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Phân vùng nhạy cảm lan truyền dịch là cơ sở để xác định, phân vùng nguy cơ, theo đó, 
song song với biện pháp truy vết, cách ly, xét nghiệm có thể có các biện pháp chủ động phòng 
thủ nơi nguy cơ cao và rất cao như xét nghiệp tầm soát, tăng cường ý thức chống dịch, kiểm 
tra, giám sát thực hiện quy định chống dịch. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu, thử nghiệm cho thấy quan hệ không gian giữa các đối tương địa lý 
có thể là cơ sở phân vùng nhạy cảm lan truyền dịch bệnh, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong 
việc ra quyết định, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả.  

Mô hình dự báo GWR giúp cho việc dự báo và phân loại các vùng địa lý để phân loại 
các nguy cơ từ thấp đến cao, từ đó giúp cho việc khoang vùng phong tỏa và điều trị được 
chuẩn xác hơn. 
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Forecasting Covid–19 sensitive transmission areas based on 
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Abstract: Complicated developments and the rapid spread of Covid–19 taking place in Ho 
Chi Minh City is a challenge for the city's authorities and people in epidemic prevention 
and control. To control the disease, the city needs a solution that can forecast and partition 
epidemic areas to be able to provide the most accurate and fastest solutions. In this research, 
we propose a solution that is applying local Geographically Weighted Regression (GWR), 
not global like other regression models such as Ordinary Least Squares (OLS). The 
advantage of this solution is that it will eliminate errors due to the lack of social factors that 
the model does not have data to use. Our proposed solution can forecast and evaluate the 
epidemic pattern in the whole city, the forecast range is high and very sensitive areas, where 
many and many infections occur. With forecast scenarios, we test in Ho Chi Minh City and 
the result is rather closed to real data in short term focasting. 

Keywords: Covid–19; Data; Epidemic; Regression; Sensitive. 
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Tóm tắt: Các hệ thống thoát nước phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững quản lý nước 
mưa gần hơn với nguồn phát sinh của nó, thường là trên hoặc gần mặt đất. Ưu điểm chính 
của các hệ thống này là khả năng hạn chế dòng chảy và do đó góp phần quản lý rủi ro lũ lụt, 
khả năng xử lý một phần nước mưa trước khi xả ra môi trường và cơ hội mang lại sự tiện 
lợi cũng như sự đa dạng sinh học địa phương. Quản lý nước mưa sử dụng các hệ thống 
không có đường ống là cách tiếp cận thoát nước tại các khu vực phát triển theo một cách tự 
nhiên hơn. Cách tiếp cận này đã được đặt những cái tên khác nhau ở nhiều quốc gia như 
Thực hành Quản lý Tốt nhất (BMP) hay Biện pháp Kiểm soát Nước mưa (SCM) ở Hoa Kỳ, 
Thiết kế Đô thị Nhạy cảm với Nước (WSUD) ở Australia, hay Thành phố bọt biển (Sponge 
City) tại Trung Quốc, Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững (SUDS) ở Anh. Bài báo này 
giới thiệu một cách tổng quan về Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững (SUDS) cũng như 
các công trình được sử dụng trong hệ thống này để phục vụ cho mục đích thoát nước và 
giảm ngập đô thị một cách bền vững. Hiện nay các hệ thống loại này đã được triển khai thí 
điểm tại nhiều địa phương của Việt Nam và đem lại một số hiệu quả nhất định.  

Từ khóa: Thoát nước đô thị; Giảm ngập đô thị; Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững; 
SUDS.    

 

1. Giới thiệu 

Theo CIRIA (2007), Hệ thống thoát nước được phát triển phù hợp với mục tiêu phát 
triển bền vững được gọi là Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững (SUDS) [1]. Nói cách khác, 
SUDS là tập hợp các biện pháp quản lý nước nhằm điều chỉnh hệ thống thoát nước hiện đại 
với các quy trình xử lý nước tự nhiên [2]. Các hệ thống này được thiết kế để quản lý các rủi 
ro môi trường do dòng chảy đô thị gây ra và đóng góp các yếu tố để cải thiện môi trường [1]. 
Những nỗ lực của SUDS làm cho các hệ thống thoát nước đô thị tương thích hơn với các 
thành phần của chu trình nước tự nhiên [3]. Những nỗ lực này hy vọng sẽ làm giảm tác động 
của sự phát triển con người đã hoặc có thể có đối với chu trình nước tự nhiên, đặc biệt là xu 
hướng dòng chảy mặt và ô nhiễm nước [4]. Mục tiêu của SUDS là giảm thiểu tác động từ sự 
phát triển của các đô thị đến số lượng và chất lượng của dòng chảy, tối đa hóa các cơ hội tiện 
ích và đa dạng sinh học [1]. Tất cả các mục tiêu phải có vị trí ngang nhau và giải pháp lý 
tưởng sẽ đạt được lợi ích chung trong cả ba khía cạnh xem xét, mặc dù mức độ có thể sẽ phụ 
thuộc vào đặc điểm và sự ràng buộc của từng khu vực cụ thể. Các thiết kế của SUDS nhằm 
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mục đích giảm dòng chảy bằng cách tích hợp các biện pháp kiểm soát nước mưa trên toàn 
khu vực trong các đơn vị nhỏ và mang tính riêng biệt [1]. Thông qua quá trình kiểm soát 
dòng chảy hiệu quả tại nguồn, việc triển khai SUDS sẽ hạn chế các cấu trúc làm suy giảm 
dòng chảy cũng như các cấu trúc điều khiển dòng chảy. 

Sau khi được triển khai ở nhiều địa điểm trên thế giới, các nhà khoa học nhận thấy SUDS 
có một số ưu điểm sau: tăng tính thẩm mỹ của cảnh quan, tác động tích cực đến môi trường 
như góp phần lọc chất ô nhiễm và giảm lượng nước thải chảy tràn, tăng lượng nước thấm vào 
các lớp đất và khôi phục trữ lượng nước ngầm, giảm lũ lụt ở vùng hạ lưu sông, giảm thiệt hại 
và rủi ro do lũ lụt gây ra, giảm tác động tiêu cực đến cộng đồng do giảm lượng chất ô nhiễm, 
tác động tích cực đến hệ sinh thái nước, tăng giá trị bất động sản. Bên cạnh đó, SUDS cũng 
có một số mặt hạn chế như: tốn kém chi phí ban đầu khá lớn khi triển khai xây dựng hệ thống, 
có thể gây ra áp lực cho hệ thống bảo trì đường bộ, tăng rủi ro về mặt an toàn đối với các 
công trình ao hồ và đất ngập nước. 

Trong những năm gần đây, SUDS đã được triển khai tại một số địa điểm cụ thể của Việt 
Nam như Quận Ninh Kiều–Thành phố Cần Thơ, Huyện Bình Chánh–Thành phố Hồ Chí 
Minh, Thành phố Vĩnh Yên–Tỉnh Vĩnh Phúc, Thành phố Cà Mau–Tỉnh Cà Mau, Thành phố 
Long Xuyên–Tỉnh An Giang và Thành phố Rạch Giá–Tỉnh Kiên Giang [5–8]. 

2. Triết lý và lợi ích của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

2.1. Triết lý của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

Theo CIRIA (2007), triết lý của SUDS được thể hiện thông qua việc các hệ thống này 
được thiết kế, xây dựng và bảo trì mang tính bền vững hơn các phương pháp thoát nước thông 
thường. SUDS có thể làm giảm các tác động bất lợi của dòng nước mưa đô thị đối với môi 
trường thể hiện qua tám nội dung chính: 

- Giảm tỉ lệ dòng chảy, làm giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu. 
- Giảm thể tích dòng chảy bổ sung và tần suất dòng chảy có xu hướng tăng lên do quá 

trình đô thị hóa. Điều này có thể làm tăng nguy cơ và thiệt hại của lũ lụt cũng như suy giảm 
chất lượng nước. 

- Khuyến khích sự tái tạo nước ngầm tự nhiên để giảm thiểu tác động đến tầng chứa 
nước và các tầng đáy sông trong lưu vực tiếp nhận. 

- Giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa, giúp bảo vệ chất lượng của vùng nước 
tiếp nhận. 

- Hoạt động như một bộ đệm cho sự cố tràn nước một cách vô tình do mưa bằng cách 
ngăn chặn việc thải trực tiếp các chất gây ô nhiễm với nồng độ cao vào vùng nước tiếp nhận. 

- Giảm thể tích nước bề mặt xả vào hệ thống cống kết hợp, làm giảm lượng nước thải bị 
ô nhiễm vào nguồn nước thông qua sự cố tràn hệ thống thoát nước kết hợp tràn. 

- Góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao tiện ích và giá trị thẩm mỹ của các khu vực 
phát triển. 

- Cung cấp môi trường sống cho động vật hoang dã ở khu đô thị và cơ hội để tăng cường 
đa dạng sinh học tại khu vực này. 

2.2. Lợi ích của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

Theo CIRIA (2015), lợi ích của SUDS bao gồm chín nội dung chính: 
- Bảo vệ con người và tài sản khỏi nguy cơ rủi ro cao do phát triển đô thị. 
- Bảo vệ chất lượng nước ngầm và nước mặt khỏi dòng chảy ô nhiễm do phát triển đô 

thị. 
- Bảo vệ các chế độ dòng chảy tự nhiên (các hình thái và hệ sinh thái liên quan) ở sông, 

suối, ao, hồ. 
- Hỗ trợ các môi trường sống tự nhiên địa phương và các hệ sinh thái liên quan bằng 

cách khuyến khích tăng tính đa dạng sinh học và liên kết các môi trường sống. 
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- Cải thiện độ ẩm của đất và bổ sung lượng nước ngầm đã cạn kiệt, cung cấp cho xã hội 
một nguồn nước quý giá. 

- Tạo ra những địa điểm hấp dẫn mà mọi người muốn sống, làm việc và vui chơi thông 
qua việc tích hợp nước và không gian xanh với môi trường xây dựng. 

- Nâng cao hiểu biết của cộng đồng về cách quản lý và sử dụng dòng chảy từ quá trình 
phát triển của họ cũng như lợi ích của các phương pháp tiếp cận bền vững hơn. 

- Hỗ trợ tạo ra sự phát triển có khả năng đối phó với những thay đổi của khí hậu. 
- Mang lại cơ sở hạ tầng hiệu quả về chi phí sử dụng ít tài nguyên thiên nhiên hơn và có 

lượng khí thải carbon cả vòng đời nhỏ hơn so với hệ thống thoát nước thông thường. 

3. Chuỗi quản lý và quy trình kiểm soát dòng chảy của Hệ thống Thoát nước Đô thị 
Bền vững 

3.1. Chuỗi quản lý của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

Theo CIRIA (2007), để bắt chước các quy trình khai thác tự nhiên một cách phù hợp 
nhất có thể, SUDS cần phải có một “chuỗi quản lý”. Đây là nội dung cơ bản để thiết kế một 
sơ đồ SUDS thành công vì các hệ thống này sử dụng các kỹ thuật thoát nước theo chuỗi để 
giảm dần sự ô nhiễm, tốc độ dòng chảy và thể tích nước [1]. Hệ thống phân cấp các kỹ thuật 
nên được xem xét trong việc phát triển chuỗi quản lý như sau: 

- Phòng ngừa: sử dụng các biện pháp thiết kế khu vực và vệ sinh khu vực tốt để ngăn 
chặn dòng chảy và ô nhiễm, và tái sử dụng hay thu hoạch nước mưa. Chính sách phòng ngừa 
thường được bao gồm trong kế hoạch quản lý khu vực. 

- Kiểm soát tại nguồn: kiểm soát dòng chảy tại hoặc gần nguồn của nó. 
- Kiểm soát khu vực: quản lý nước trong khu vực địa phương hoặc địa điểm cụ thể. 
- Kiểm soát vùng: quản lý dòng chảy từ một địa điểm hoặc một số địa điểm, thường là 

trong ao hồ cân bằng nước hoặc vùng đất ngập nước kiến tạo. 

3.2. Quy trình kiểm soát dòng chảy của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

Theo CIRIA (2007), SUDS sử dụng bốn quy trình để quản lý và kiểm soát số lượng dòng 
chảy khi thiết kế các thành phần trong hệ thống. Mỗi lựa chọn về mặt quản lý các quy trình 
này có thể cung cấp các cơ hội để kiểm soát nước mưa, quản lý rủi ro gây ra do lũ lụt, bảo 
tồn nước và tái tạo nguồn nước ngầm. Bốn quy trình này bao gồm: (1) thấm nước; (2) giam 
nước hay suy giảm nước; (3) truyền tải; (4) thu hoạch nước [1]. 

Theo [9], đối với việc kiểm soát chất lượng dòng chảy, SUDS sử dụng chín quy trình xử 
lý chất lượng nước tự nhiên khi thiết kế các thành phần trong hệ thống. Các quy trình khác 
nhau sẽ chiếm ưu thế cho từng kỹ thuật SUDS cụ thể và sẽ có mặt ở các giai đoạn khác nhau 
trong quá trình xử lý nước. Các cơ chế loại bỏ chất ô nhiễm ra khỏi dòng chảy trong SUDS 
bao gồm: (1) lắng đọng trầm tích; (2) lọc và lọc sinh học; (3) hấp phụ; (4) phân hủy sinh học; 
(5) bay hơi; (6) kết tủa; (7) hấp thụ bởi thực vật; (8) nitrat hóa; (9) phản ứng quang hóa [9]. 

4. Các thành phần chính của Hệ thống Thoát nước Đô thị Bền vững 

Theo [3], SUDS thường sử dụng các thành phần được xây dựng giống với các tính năng 
tự nhiên để tích hợp hệ thống thoát nước đô thị vào hệ thống thoát nước tự nhiên hoặc một 
khu vực hiệu quả và nhanh nhất có thể. Các thành phần SUDS phổ biến nhất bao gồm: (1) 
kiểm soát đầu vào; (2) công trình thấm nước; (3) bề mặt thực vật; (4) vỉa hè; (5) cống lọc; (6) 
lưu vực thấm nước; (7) lưu vực giữ nước; (8) ao hồ; (9) đất ngập nước kiến tạo [3]. 

4.1. Kiểm soát đầu vào 

Theo [3], dòng chảy có thể được quản lý tại chỗ hoặc gần nguồn của nó bằng nhiều 
phương tiện bao gồm mái nhà xanh dương, mái nhà xanh lá cây, thu hoạch nước mưa, thùng 
đựng nước và tạo vùng lưu trữ trên diện tích lát gạch. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 158-168; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).158-168 161 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

- Mái nhà xanh dương: 
Nước mưa có thể được giữ lại trên các mái nhà bằng phẳng, do đó có thể khai thác tiềm 

năng lưu trữ nước mưa của chúng bằng cách sử dụng các bộ hạn chế dòng chảy cho các cống 
thoát nước trên mái nhà [3]. Điều này sẽ tạo ra một tải trọng trực tiếp bổ sung được tính đến 
trong thiết kế kết cấu và sẽ phụ thuộc vào độ sâu tối đa của lớp nước được giữ lại [3]. 

Quá trình chăm sóc công trình này là cần thiết trong việc duy trì các màng chống thấm 
mái nhà. Trong thực tế, các bộ hạn chế dòng chảy có thể bị chặn, dẫn đến tình trạng tràn hoặc 
tích trữ nước mưa trong thời gian kéo dài, một lần nữa chỉ ra sự cần thiết phải bảo trì thường 
xuyên và mở rộng các tuyến thoát nước [3]. Mái nhà xanh dương cũng có thể được chỉ định 
kết hợp với mái nhà xanh lá cây. 

- Mái nhà xanh lá cây: 
Theo [3], mái nhà xanh lá cây là khu vực trồng cây có khả năng lưu trữ lượng mưa, 

khuyến khích thoát hơi nước và cung cấp thêm sự cải thiện chất lượng nước khi nước mưa 
đi qua lớp đất như trong Hình 1. Mái nhà xanh lá cây sử dụng rộng rãi thường có dạng thảm 
thực vật, được hỗ trợ bởi môi trường phát triển nhẹ và che phủ một lớp thoát nước, trong khi 
mái nhà xanh lá cây thâm canh kết hợp thảm thực vật bám rễ sâu hơn [3]. Trong một cơn 
bão, lượng mưa bị chặn bởi lớp thực vật, được bơm và lưu trữ trong chất nền, sau đó được 
lưu trữ và vận chuyển xuôi dòng trong lớp thoát nước [3]. 

 

Hình 1. Mái nhà xanh lá cây điển hình ở Portland (Oregon). 

Mái nhà xanh lá cây cũng có nhiều lợi ích rộng hơn, bao gồm giảm ô nhiễm không khí 
và tiếng ồn, tăng môi trường sống và đa dạng sinh học, cải thiện thẩm mỹ, tăng tuổi thọ mái 
nhà, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu hiệu ứng đảo nhiệt đô thị [10–11]. 

- Thu hoạch nước mưa và thùng đựng nước: 
Theo [3], thu hoạch nước mưa bao gồm một hệ thống để thu thập, lọc và lưu trữ lượng 

nước mưa chảy ra từ mái nhà với ý định sử dụng nước được lưu trữ cho các mục đích không 
thể uống xung quanh sân nhà và vườn cây. Đặc biệt trong những tháng khô hạn, bể có thể 
trống hoàn toàn hoặc một phần trong một khoảng thời gian và do đó, một không gian lưu trữ 
sẽ có sẵn để giữ lại và cung cấp cho nhu cầu nước lớn hơn năng suất chảy. 

Thay thế cho một hệ thống thu hoạch nước mưa hoàn chỉnh, một vật chứa với cấu tạo 
đơn giản hơn có thể được cung cấp dưới chân của đường ống, ở trên hoặc dưới mặt đất để 
thu hoạch nước mưa [3]. Những thùng đựng nước mưa có dung tích khoảng 200 đến 350 lít 
được sử dụng với số lượng lớn, có thể có tác dụng tương đương với hệ thống bể chứa trên 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 158-168; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).158-168 162 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

mái nhà hoặc hệ thống thu hoạch nước mưa [3]. Thùng đựng nước về cơ bản vẫn là một 
phương tiện thu hoạch nước mưa để sử dụng trong vườn, nhưng để có hiệu quả nhất trong 
việc quản lý nước mưa, nó phải cho phép chảy tràn ra hệ thống thoát nước để có khả năng 
lưu trữ cho lượng nước mưa tiếp theo [3]. Một giải pháp thay thế đơn giản khác là xả nước 
ra khỏi tòa nhà và trên các khu vực phổ biến ổn định (như bãi cỏ, đầm lầy, mặt đường xốp) 
thay vì trực tiếp vào hệ thống đường ống [3]. Do đó, dòng chảy bề mặt bị trì hoãn, sự gia 
tăng và chất ô nhiễm được loại bỏ ở một mức độ nhất định [3]. Điều này có thể được thực 
hiện trong các khu vực đô thị hiện tại cũng như được xây dựng mới. 

- Tạo vùng lưu trữ trên diện tích lát gạch: 
Theo [3], việc xây dựng vùng lưu trữ trên diện tích lát gạch mang lại những lợi ích tương 

tự đối với vùng lưu trữ trên mái nhà. Các khu vực tiềm năng để triển khai bao gồm bãi đậu 
xe, bãi lưu trữ được lát gạch và các bề mặt không thấm nước lớn khác. Ưu điểm chính của 
các vùng này so với vùng lưu trữ trên mái nhà là bề mặt có sẵn lớn hơn nhiều và độ sâu vùng 
lưu trữ có thể lớn hơn [3]. Nhược điểm của các vùng này liên quan đặc biệt đến sự bất tiện 
của nước vùng lưu trữ và trong trường hợp cực đoan, có thể xảy ra thiệt hại và các vấn đề an 
toàn [3]. Ngoài ra, hệ thống sẽ không hoạt động nếu không được bảo trì đúng cách. Các 
phương pháp để huy động vùng lưu trữ trên mặt đất thường liên quan đến việc hạn chế dòng 
chảy vào hệ thống cống thông qua các rãnh với các bộ điều chỉnh lỗ hoặc xoáy [3]. 

4.2. Các công trình thấm nước 

Hai loại công trình thấm nước phổ biến nhất là giếng khô và rãnh thấm [3]. Giếng khô 
là một cấu trúc ngầm có thể được lát đá, hình thành với các hộp lưới bằng nhựa, lót tường 
khô hoặc được xây dựng bằng các đơn vị vòng bê tông đúc sẵn như trong Hình 2 [3]. Các 
giếng khô này nên có tỉ lệ rỗng e (được coi là tỉ lệ giữa thể tích khe hở với thể tích đất) ít nhất 
là 30% [3]. 

 
Hình 2. Cấu trúc một giếng khô. 

Drainage material: vật liệu thoát nước; Incoming flow: dòng chảy đến; In situ concrete base: nền bê tông 
đúc tại chỗ; Precast concrete rings with holes: vòng bê tông đúc sẵn có lỗ [3]. 

Một rãnh thấm là một hố đào dạng tuyến tính được lót bằng vải lọc, được đắp bằng đá 
và có thể phủ cỏ như Hình 3 [3]. Dòng chảy được chuyển hướng đến giếng khô hoặc rãnh 
thấm và thấm vào đất hoặc bốc hơi. Thiết bị này cung cấp khả năng lưu trữ và tăng cường 
khả năng thấm của đất để tiếp nhận nước bằng cách tạo ra một diện tích bề mặt tiếp xúc [3]. 
Giếng khô và rãnh thấm không nên được đặt trong phạm vi 5 m từ nền móng của các tòa nhà, 
hoặc dưới mặt đường [3]. Do đặc điểm hình dạng của chúng, rãnh thấm thường hiệu quả hơn 
so với giếng khô trong việc kiểm soát dòng chảy [3]. 
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Hình 3. Cấu trúc một rãnh thấm. 

Drainage material: vật liệu thoát nước; Geotextile membrane: màng vải địa kỹ thuật; Inlet pipe: đường 
ống vào; Topsoil: lớp đất mặt [3]. 

4.3. Bề mặt thực vật 

Theo [3], Các loại bề mặt thực vật chính được sử dụng trong quản lý nước mưa là dải 
lọc, hố trũng lót cỏ (Hình 4) và hệ thống xử lý sinh học. Hố trũng là các kênh lót cỏ được sử 
dụng để vận chuyển, lưu trữ, thấm và xử lý nước mưa [3]. Dòng chảy vào trực tiếp từ các tòa 
nhà liền kề hoặc các bề mặt không thấm nước khác. Dòng chảy được lưu trữ cho đến khi xảy 
ra tình trạng thấm hoặc cho đến khi nước theo dòng chảy được chuyển đến nơi khác, ví dụ 
như hệ thống thoát nước [3]. Dải lọc, còn được gọi là dải đệm thực vật, là những khu vực 
dốc nhẹ của mặt đất được thiết kế để thúc đẩy dòng chảy của nước mưa [3]. 

[3] cũng đề cập để hoạt động tốt, những hố trũng đòi hỏi độ dốc nhỏ (thông thường nhỏ 
hơn 5%) hoặc đoạn đầu các đập chống lũ và đất thoát nước tốt. Thông thường, chúng có độ 
dốc bên không lớn hơn một phần ba, cho phép chúng dễ dàng được bảo trì bằng máy cắt cỏ 
[3]. Chiều rộng đáy thường nằm trong khoảng từ 0,5 m đến 2 m, độ sâu từ 0,25 m đến 2 m 
và có thể dễ dàng kết hợp với các đặc điểm cảnh quan [3]. Dải lọc phải cho phép khoảng 
cách dòng chảy tối thiểu khoảng 6 m [3]. Hố trũng lót cỏ và dải lọc trì hoãn các đỉnh dòng 
chảy của nước mưa và làm giảm khối lượng dòng chảy do sự thấm và thoát hơi nước. Giá trị 
vận tốc điển hình nên dưới 0,3 m/s để khuyến khích hiện tượng lắng xảy ra [3]. Chúng thường 
được sử dụng như một tiền xử lý kết hợp với các biện pháp kiểm soát khác. Các chất ô nhiễm 
được loại bỏ bằng quá trình bồi lắng, thấm qua cỏ và hấp phụ lên nó cũng như thấm vào đất 
[3]. Các hệ thống xử lý sinh học hay còn gọi là các khu vườn mưa là những vùng trũng có 
cảnh quan nông, thường bao gồm một môi trường lọc nước (thường là cát), được lót bởi một 
lớp thoát nước sỏi [3]. Vai trò của chúng là ngăn chặn dòng chảy từ các cơn bão thường 
xuyên và xử lý nước mưa bằng cách xả cơ học, bồi lắng, hấp phụ và hấp thu thực vật và vi 
sinh vật [12]. 

 
Hình 4. Ví dụ về hố trũng lót cỏ. 
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4.3. Vỉa hè 

Mặt đường phổ biến được sử dụng chủ yếu cho các bãi đậu xe và cũng có thể được sử 
dụng cho các bề mặt khác, nơi không có hoạt động dịch vụ hoặc ít hoạt động dịch vụ [3]. 
Một sự sắp xếp điển hình cho cấu trúc mặt đường được minh họa theo mặt cắt dọc trong Hình 
5. Lớp bề mặt có thể bao gồm một trong nhiều loại khối, hoặc có thể là một lớp nhựa đường 
xốp [3]. Các khối có thể xốp, cho phép nước thấm qua chúng thông qua các lỗ trong vật liệu, 
hoặc thấm nơi vật liệu không xốp nhưng các khối được đặt theo cách mà nước có thể đi qua 
giữa chúng [3]. Các khối được phép có thể vừa khít với nước đi qua các khe hẹp giữa các 
khối, hoặc có thể được đặt với một mẫu các lỗ rỗng lớn hơn, được làm phẳng bằng đất và cỏ, 
hoặc một lớp sỏi [3]. 

[3] đề cập bên dưới lớp bề mặt của các khối là một lớp cát hoặc sỏi cỡ nhỏ, được ngăn 
cách với lớp nền bên dưới bằng một lớp vải địa kỹ thuật (lớp nền không cần thiết với nhựa 
đường xốp). Nền phụ bao gồm đá nghiền hoặc vật liệu cứng khác, hoặc cấu trúc lưới nhựa 
[3]. Ở bề mặt thấp hơn của nền phụ là vải địa kỹ thuật phổ biến, nếu dự định cho thấm vào 
mặt đất, hoặc một màng địa kỹ thuật không thấm nước nếu không cho thấm [3]. Nếu không 
có sự thấm nước, cấu trúc mặt đường là một hệ thống nghiêng, cung cấp sự suy giảm đáng 
kể cho nước mưa nhưng vẫn yêu cầu sắp xếp để có lối thoát ra [3]. 

Tiềm năng lưu trữ của một cấu trúc bãi đậu xe rộng rãi cũng có thể được khai thác bằng 
cách nhận thêm dòng chảy từ bề mặt mái nhà hoặc các bề mặt không thấm nước khác [3]. 
Ngoài ra còn có khả năng dòng chảy được lưu trữ trong nền phụ sẽ được sử dụng cho các 
ứng dụng như nước dội nhà vệ sinh và tưới vườn hay tạo cảnh quan [3]. [13] khẳng định tiềm 
năng lớn để tái sử dụng nhưng thận trọng về chất lượng nước được tạo ra từ cấu trúc này. 

Tỉ lệ thấm thông qua các bề mặt vỉa hè thấm, đặc biệt là các bề mặt mới, thường là khá 
cao [3]. Đối với các bề mặt mới, tỉ lệ này thường vượt quá 1.000 mm/giờ và đôi khi cao hơn 
đáng kể, tùy thuộc vào loại bề mặt [3]. Nghiên cứu từ một số quốc gia được báo cáo bởi [14] 
chỉ ra rằng tốc độ thấm của bề mặt đường có thể giảm hơn 10% giá trị ban đầu. Để hạn chế 
tắc nghẽn ở bề mặt, người ta khuyến cáo rằng bề mặt phải được làm sạch ba lần một năm [2]. 
Mặt đường phổ biến thông thường cũng có thể có tác động tích cực đến chất lượng nước bằng 
cách cung cấp các cơ chế khuyến khích quá trình lọc, bồi lắng, hấp phụ và xử lý hóa học hay 
sinh học, cũng như lưu trữ nước [14]. 

 
Hình 5. Mặt cắt dọc cấu trúc vỉa hè điển hình. 

Blocks: các viên gạch; Geotextile: vải địa kỹ thuật; Impermeable membrane: màng không thấm nước; Pea 
gravel: sỏi dạng đậu; Sub–base: lớp nền bên dưới; Tanked system: hệ thống bể chứa [3]. 
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4.4. Cống lọc 

Theo [3], cống lọc là các thiết bị tuyến tính bao gồm một ống đục lỗ hoặc xốp trong rãnh 
của vật liệu lọc. Theo truyền thống, chúng được xây dựng bên cạnh các con đường để chặn 
và truyền tải dòng chảy, nhưng chúng có thể được sử dụng đơn giản như các thiết bị vận 
chuyển [3]. Chúng có thể hoặc không cho phép nước thấm xuống đất, giống như mặt đường 
phổ biến. 

4.5. Lưu vực thấm nước 

Theo [3], lưu vực thấm nước là những vùng trũng có lớp phủ thực vật lưu trữ dòng chảy 
để thấm vào mặt đất. Chúng được sử dụng ở những nơi có khả năng thấm nước và những nơi 
thích hợp cho việc thấm nước. Đáy của các lưu vực này bằng phẳng để cung cấp dòng thấm 
đồng nhất, các sườn bên không được dốc hơn một phần tư [3]. Chúng thường được triển khai 
với các lưu vực tương đối nhỏ. 

4.6. Lưu vực giữ nước 

Các lưu vực giữ nước cung cấp khả năng lưu trữ cho nước mưa với sự kiểm soát trong 
giai đoạn tiếp theo của quản lý nước mưa hoặc cho một nguồn nước tự nhiên [3]. Chúng là 
các cơ sở lưu trữ hiệu quả hình thành từ cảnh quan [3]. Chúng không khuyến khích việc thấm 
xuống đất và có thể được lót lớp đáy nếu ngăn chặn thấm hoàn toàn [3]. Sau khi đã kiểm soát 
xong, lưu vực thường bị khô cho đến thời điểm có mưa tiếp theo. Trong nhiều trường hợp, 
các lưu vực giữ nước hầu như không được cộng đồng chú ý do vấn đề cảnh quan và sự lựa 
chọn thảm thực vật. Chúng thường được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau, cũng hoạt 
động như các khu vực giải trí và chỉ đầy nước trong các cơn mưa [3]. Các lưu vực giữ nước 
có thể trực tuyến (dọc theo dòng chảy hoặc nguồn nước) hoặc ngoại tuyến (cách xa dòng 
chảy và nguồn nước). Chúng có hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm tương đối thấp do sự xói mòn 
trở lại các chất rắn lắng đọng trước đây trong quá trình làm đầy các lưu vực này [3]. 

4.7. Ao hồ 

Theo [3], ao hồ cung cấp khả năng lưu trữ và xử lý nước mưa trong một thể tích nước 
cố định. Chúng có giá trị thẩm mỹ, giải trí và các lợi ích môi trường như trả lại môi trường 
sống hoang dã cho khu vực thành thị, ngoài ra còn có chức năng kiểm soát lũ tốt [3]. Chúng 
cũng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát ô nhiễm do quá trình bồi lắng 
và sinh học có thể tăng cường chất lượng nước. Điều này là do nhiều chất ô nhiễm được gắn 
vào chất rắn lơ lửng, chúng bị giữ lại bởi sự lắng đọng [3]. Độ sâu của các ao hồ thường được 
giới hạn ở mức từ 1,5 đến 3 m để tránh sự phân tầng nhiệt [3]. Các sườn bên nông và thảm 
thực vật được lựa chọn tốt giúp cho việc đảm bảo an toàn. 

Hồ Xáng Thổi ở Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ là một ví dụ về cải tạo đô thị để 
giảm lũ lụt thông qua các lưu vực giữ nước. Cần Thơ, một thành phố lớn của đồng bằng sông 
Cửu Long, dễ bị lũ lụt theo mùa và lượng mưa lớn. Đáp lại, chính quyền địa phương đã triển 
khai các giải pháp chống ngập đô thị như là một phần của sáng kiến cơ sở hạ tầng quốc gia 
lớn hơn và việc xây dựng Hồ Xáng Thổi là một trong các sáng kiến trên [5]. 

4.8. Đất ngập nước kiến tạo 

Theo [3], các vùng đất ngập nước kiến tạo hoặc nhân tạo, trong đó bao gồm các bãi sậy, 
đầm lầy và hệ thống thực vật, là những vùng đất nông được đào bằng đất, đá, hoặc sỏi, bão 
hòa nước hoặc được bao phủ bởi nước nông vào thời điểm phát triển và được trồng với các 
loài thực vật thủy sinh được lựa chọn. Vai trò chính của thực vật là truyền oxygen từ khí 
quyển đến hệ thống rễ và khuyến khích sự phát triển của vi sinh vật [3]. Các vùng đất ngập 
nước đòi hỏi diện tích bằng phẳng tương đối lớn với độ dốc mặt đất nhẹ, thông thường dưới 
5% [3]. Các vùng đất ngập nước rất đơn giản và không tốn kém để xây dựng, nhưng có một 
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số quan điểm bất đồng về sự dễ vận hành của chúng. Để duy trì hiệu quả, vùng đất ngập nước 
cần các chương trình bảo trì dài hạn, liên quan đến việc trồng và khai thác thực vật thủy sinh 
[3]. Người ta ước tính rằng một vùng đất ngập nước có tuổi thọ khoảng từ 15 đến 20 năm [3]. 

Ngoài việc làm suy giảm dòng chảy, vùng đất ngập nước có thể cải thiện đáng kể chất 
lượng nước bằng cách loại bỏ một lượng lớn các hạt ô nhiễm và hòa tan (bao gồm cả chất 
rắn lơ lửng, kim loại, chất dinh dưỡng dư thừa và vi khuẩn) thông qua hoạt động sinh học và 
bồi lắng [3]. Các vùng đất ngập nước cũng là những bẫy bùn và thúc đẩy quá trình phục hồi 
DO trong dòng ra [3]. Kết quả cho thấy, vùng đất ngập nước có thể loại bỏ gần như tất cả vi 
khuẩn, chất rắn lơ lửng, một nửa tổng tải lượng phosphorus và nitrogen trên cơ sở xem xét 
hàng năm [15]. [3] nhận định chúng cũng có những ứng dụng thứ cấp có giá trị chẳng hạn 
như cung cấp môi trường sống hoang dã và các khu vực giải trí, giáo dục. Tuy nhiên, vùng 
đất ngập nước rất nhạy cảm và phải được quản lý cẩn thận để tránh thảm thực vật chết [3]. 

Các vùng đất ngập nước kiến tạo cần có một hỗn hợp độ sâu của nước, thông thường độ 
sâu trên 1 m nên chiếm không quá 20% diện tích và độ sâu dưới 0,5 m nên chiếm hơn 50% 
[3]. Cần có dòng chảy cơ sở liên tục, nhưng vận tốc phải thấp, thông thường dưới 0,1 m/s 
[3]. Một khu vực nhận nước có khả năng loại bỏ trầm tích thường được bao gồm trong các 
hệ thống này. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu cho thấy SUDS là một mô hình hiệu quả để đảm bảo hoạt động quản 
lý thoát nước tại các đô thị phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững. Các thành phần của 
SUDS được thiết kế với mức độ linh hoạt cao, giúp cho quá trình thoát nước được diễn ra 
giống với tự nhiên và do đó làm giảm các tác động tiêu cực của sự phát triển đô thị theo kiểu 
truyền thống. SUDS là một giải pháp phù hợp cho việc làm giảm các tác động về mặt thủy 
văn đối với các đô thị có lượng mưa cao, từ đó góp phần giải quyết được vấn đề ngập lụt đô 
thị đang xảy ra tại nhiều thành phố trên thế giới và tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc triển khai 
SUDS còn mang lại những tác dụng khác như điều hòa khí hậu, tạo cảnh quan, tăng không 
gian xanh trong các đô thị và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư. Hiện nay 
SUDS là một cách tiếp cận còn khá mới mẻ với các đô thị Việt Nam. Để áp dụng được SUDS 
vào thực tiễn của Việt Nam, khi xây dựng mô hình này cần tính đến những đặc điểm riêng 
biệt và đặc trưng về mặt hạ tầng kỹ thuật, điều kiện tự nhiên cũng như kinh tế xã hội của các 
đô thị muốn triển khai giải pháp này. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn sự góp ý của tập thể giảng viên Khoa Môi 
trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ để cho bài báo được hoàn thiện 
hơn. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Overview of the sustainable urban drainage system SUDS 
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Abstract: Drainage systems in line with sustainability goals manage stormwater closer to 
its source, usually on or near the ground surface. The main advantages of these systems are 
their ability to limit runoff and thus contribute to flood risk management, the ability to 
partially treat stormwater before it is released into the environment and the opportunity to 
provide convenience as well as local biodiversity. Stormwater management using non–pipe 
systems is a more natural approach to drainage in developed regions. This approach has 
been given different names in many countries such as Best Management Practice (BMP) or 
Stormwater Control Measure (SCM) in the US, Water Sensitive Urban Design (WSUD) in 
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Australia, Sponge City in China, Sustainable Urban Drainage System (SUDS) in the UK. 
This paper introduces an overview of Sustainable Urban Drainage System (SUDS) as well 
as the structures used in this system to serve the purpose of drainage and reduce urban 
flooding in a sustainable way. Currently these systems have been piloted in many localities 
of Vietnam and have brought certain effects. 

Keywords: Urban drainage; Reduce urban flooding; Sustainable Urban Drainage System; 
SUDS. 
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Tóm tắt: Hiện nay, chuyển đổi số là mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội, đồng thời 
là cơ hội để phát triển kinh tế tuần hoàn. Nghiên cứu này phân tích hiện trạng chuyển đổi 
số trong hoạt động quản lý chất thải công nghiệp tại một số tỉnh phía Nam trên cơ sở phỏng 
vấn sâu các bên liên quan. Kết quả cho thấy công tác báo cáo cũng như số hóa, phân tích và 
quản lý dữ liệu chất thải công nghiệp chỉ áp dụng mức độ chuyển đổi số cơ bản, mặc dù đã 
có vài công nghệ số được triển khai như hệ thống định vị chất thải (GPS) và phần mềm kê 
khai phí bảo vệ môi trường nước thải. Công tác quản lý chất thải tái chế tại các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ cần được đẩy mạnh và hỗ trợ bằng phần mềm dữ liệu. Nghiên cứu nhấn mạnh 
vai trò của trung tâm trao đổi (thông tin) chất thải trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số. Vai 
trò tích cực của công nghệ số là động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Rào cản lớn nhất chính là 
thiếu thể chế và hướng dẫn cụ thể, yêu cầu về trình độ nhân lực, và chi phí đầu tư cho chuyển 
đổi số. Nghiên cứu đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa công tác quản lý chất thải 
công nghiệp trên cơ sở chuyển đổi số.  

Từ khóa: Chuyển đổi số; Quản lý chất thải công nghiệp; Kinh tế tuần hoàn.      
 

1. Mở đầu 

Quá trình phát triển của con người trên hành tinh trái đất cùng với các hoạt động khai 
thác tài nguyên, khoáng sản, sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và nhiều hoạt động khác, nền 
kinh tế vận hành theo mô hình tuyến tính không còn phù hợp. Nền kinh tế tuyến tính gồm 
các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và phát thải tăng tương ứng với các hoạt động 
sản xuất và tiêu dùng, khiến cho nguồn tài nguyên giới hạn trên trái đất sẽ cạn kiệt trong một 
ngày không xa và đó là một quá trình phát triển không bền vững [1]. [2] chỉ ra rằng khối 
lượng nguyên liệu đầu vào cho nền kinh tế châu Âu đạt 65 tỷ tấn vào năm 2010, trong đó 21 
tỷ tấn nguyên liệu không tạo ra sản phẩm cuối cùng (tức là chúng bị mất đi trong quá trình 
chuyển đổi giữa các dạng nguyên liệu và trong quá trình sản xuất, do các sản phẩm phụ không 
được sử dụng, không hiệu quả, và các vấn đề về bảo quản), đồng thời thải ra 2,7 tỷ tấn chất 
thải, trong đó chỉ 40% được tái chế và tái sử dụng. Chính vì vậy, ngày nay các quốc gia trên 
thế giới đều đang định hướng chuyển đổi kinh tế tuyến tính sang mô hình kinh tế được cho 
là bền vững hơn do khả năng tái tạo trên cơ sở tái sử dụng các nguồn tài nguyên đã sử dụng 
thông qua các chu trình vật chất và năng lượng [3–4], gọi là kinh tế tuần hoàn (KTTH). Khái 
niệm về KTTH được đưa ra chính thức bởi [5] mặc dù có nguồn gốc từ những năm 1960. 
Các nhà nghiên cứu cho rằng trong mô hình KTTH, chất thải được giảm thiểu và quản lý tốt 
hơn, chức năng của chất thải là tài nguyên và năng lượng được khôi phục, giúp các tổ chức 
có lợi nhuận và môi trường bền vững hơn [6].  
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Các công nghệ tiên tiến trong bối cảnh Công nghiệp 4.0 (I4.0) được cho là đòn bẩy phát 
triển KTTH và giúp giải quyết một số mục tiêu phát triển bền vững [7–9]. Theo [10], mục 
đích của I4.0 là kết nối ngành công nghiệp với internet, giúp các nhà máy trở nên tiết kiệm, 
thông minh và hiệu quả hơn. Các công nghệ tiên tiến cần kể đến là hệ thống vật lý mạng 
(Cyber–Physical Systems–CPS), internet vạn vật (Internet of Things–IoT), dữ liệu lớn (Big 
Data–BD), sản xuất phụ trợ (Additive Manufacturing–AM), internet dịch vụ phát triển trên 
nền tảng blockchain (Internet of Services–IoS), điện toán đám mây (Cloud Computing–CC), 
thực tế tăng cường (Augmented Reality–AR), tích hợp hệ thống (Sytems Integration), mô 
phỏng (Simulation), an ninh mạng (Cybersecurity), và robot tự hành (Autonomous Robots) 
[11–13]. Những công nghệ này không chỉ mang lại lợi ích do ưu điểm của chúng mà còn 
giúp giảm phát sinh chất thải, tác động môi trường và thúc đẩy phát triển công nghiệp theo 
quy trình sản xuất sạch hơn [14–15].  

Điều cơ bản và tất yếu để phát triển và áp dụng công nghệ 4.0 chính là chuyển đổi số, sự 
kết hợp này tạo nên sự thay đổi trong sản xuất công nghiệp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn [16]. 
Vai trò của chuyển đổi số được xác định trong việc thực hiện các nguyên tắc KTTH, trong 
quy trình vận hành nhà máy, mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ [3, 17–21]. “Kế hoạch 
hành động phát triển KTTH cho một Châu Âu xanh hơn và cạnh tranh hơn” được Liên minh 
Châu Âu phê duyệt vào tháng 3 năm 2020 nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách giảm 
thiểu khí nhà kính và tiết kiệm tài nguyên, đồng thời nêu rõ chính sách này có thể đạt được 
thông qua nghiên cứu, hiện đại hóa và chuyển đổi số [22]. 

Trong “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 
Chính phủ Việt Nam đề ra các mục tiêu khá cụ thể như: phát triển Chính phủ số, đến năm 
2030 Việt Nam sẽ thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử, phát triển và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kinh tế số đóng góp 30% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong 
từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%,… Chuyển đổi số không chỉ giúp phát triển kinh tế 
đất nước trong thời kỳ mới mà còn góp phần thúc đẩy KTTH với trọng tâm là quản lý chất 
thải như những phân tích đã nêu trên. Các nghiên cứu gần đây thường tập trung vào ý định 
số hóa của doanh nghiệp, mà phần lớn bỏ qua thực tế áp dụng công nghệ kỹ thuật số. Mặt 
khác, việc triển khai các công nghệ kỹ thuật số trong thực tế thấp hơn đáng kể so với ý định 
chuyển đổi số được báo cáo trong năm 2016 và 2017 [23]. 

Nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò của chuyển đổi số đối với KTTH và hiện trạng 
chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý chất thải công nghiệp (CTCN) tại một số tỉnh phía Nam. 
Với những mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung tiếp theo trình bày khái niệm, nguyên tắc, các 
quy mô phát triển KTTH, và vai trò của chuyển đổi số và công nghệ 4.0 trong thúc đẩy 
KTTH. Phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày ở phần kế tiếp. Kết quả nghiên cứu gồm 
tổng quan vai trò quản lý CTCN của các bên liên quan và phân tích tổng hợp kết quả phỏng 
vấn các bên liên quan về hiện trạng chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. Trên cơ 
sở các kết quả nghiên cứu, một số khuyến nghị liên quan đến chuyển đổi số được đề xuất 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý CTCN với định hướng phát triển KTTH.    

2. Cơ sở lý thuyết 

2.1. Kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy–CE) là một chủ đề mới trong những năm gần đây, 
được phát triển dựa trên khái niệm sinh thái công nghiệp (Industrial Ecology–IE). Vấn đề cốt 
lõi của IE chính là tích hợp việc quản lý chất thải trong mạng lưới các hệ thống sản xuất công 
nghiệp theo hướng khép kín các dòng vật chất và năng lượng để quá trình sản xuất trở nên ít 
lãng phí nhất có thể [24]. Kinh tế tuần hoàn là sự mở rộng khái niệm IE ra phạm vi mô hình 
phát triển kinh tế, sản xuất, phân phối và thu hồi sản phẩm. Mặc dù các khái niệm về KTTH 
chưa thống nhất nhưng chúng đều được mô tả như một sự chuyển đổi có hệ thống mô hình 
kinh tế tuyến tính sang một mô hình khả thi về kinh tế, nhưng vẫn có khả năng tái tạo trên cơ 
sở tái sử dụng các nguồn tài nguyên đã sử dụng thông qua các chu trình vật chất và năng 
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lượng [3–4]. Phát triển KTTH đòi hỏi sự thay đổi trên toàn hệ thống các hoạt động liên quan 
đến sản phẩm và dịch vụ như thiết kế, khai thác tài nguyên, sản xuất, phân phối, sử dụng, 
nhằm đạt được ba mục tiêu: 1) giảm thiểu phát sinh chất thải và tiêu thụ tài nguyên; 2) giảm 
các tác động môi trường khác trong suốt vòng đời của dịch vụ và sản phẩm; và 3) vẫn đảm 
bảo phát triển kinh tế xã hội [4, 25]. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong ý thức môi trường, 
mô hình sản xuất–kinh doanh sáng tạo và các chính sách tích hợp [26, 27].  

2.2. Các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn 

Các nguyên tắc chính của KTTH có liên quan đến các thứ tự ưu tiên trong quản lý chất 
thải, bao gồm: giảm thiểu, kéo dài vòng đời sản phẩm thông qua dịch vụ hoặc bảo trì, tái sử 
dụng, tái sản xuất, và tái chế [28]. Ngoài những nguyên tắc kể trên, [2] đề xuất xem xét ba 
nguyên tắc về thiết kế vòng đời sản phẩm, phân loại nguyên vật liệu theo khía cạnh kỹ thuật 
hay dinh dưỡng để thu hồi, và khả năng tái tạo, trong đó nhấn mạnh vai trò của năng lượng 
tái tạo. [29] bổ sung hoạt động quản lý sản phẩm của doanh nghiệp, hay nói cách khác đây 
chính là trách nhiệm mở rộng của doanh nghiệp, cũng góp phần thúc đẩy KTTH.    

Phát triển KTTH trên toàn thế giới vẫn còn trong giai đoạn sơ khởi, chủ yếu tập trung 
vào việc tái chế hơn là tái sử dụng [4]. Tuy nhiên hoạt động tái chế tồn tại nhiều giới hạn và 
thách thức như chi phí, khả năng tái chế, chất lượng nguyên liệu và sản phẩm tái chế [30–
32]. Do đó, nhằm mục đích nâng cao giá trị sản phẩm đã qua sử dụng vượt quá giá trị tái chế 
của chúng, [33] đề xuất khung Re–SOLVE theo định hướng các nguyên tắc của KTTH gồm 
các thành phần sau: tái sinh (tái sinh năng lượng từ chất thải hoặc phục hồi hệ sinh thái thông 
qua các hoạt động quản lý đất); chia sẻ (chia sẻ, tái sử dụng, và kéo dài vòng đời sản phẩm 
thông qua hoạt động bảo trì); tối ưu hóa (tăng hiệu quả sản xuất, giảm thiểu chất thải thông 
qua sử dụng công nghệ tự động, quản lý và sử dụng dữ liệu lớn); quay vòng (ưu tiên thu hồi 
sản phẩm và nguyên liệu để tái sản xuất sản phẩm hơn là tái chế nguyên vật liệu); áp dụng 
kỹ thuật số (phát triển các sản phẩm, chẳng hạn sách, âm nhạc, và dịch vụ kỹ thuật số như 
văn phòng ảo, showroom ảo); trao đổi (thay thế nguyên liệu và sản phẩm truyền thống bằng 
các nguyên liệu, sản phẩm thông minh hơn như in 3D, phương tiện vận tải đa phương thức).    

2.3. Quy mô phát triển kinh tế tuần hoàn 

Phát triển KTTH được triển khai ở ba quy mô khác nhau: vi mô, trung mô và vĩ mô [4, 
25]. Ở cấp độ vi mô, sự chuyển đổi hướng tới KTTH do một doanh nghiệp (DN) hoặc nhà 
máy sản xuất (NMSX) thực hiện [34]. [4] đã chỉ ra việc triển khai KTTH ở quy mô này bao 
gồm ba khía cạnh: 1) thiết kế thân thiện môi trường và sản xuất sạch trong lĩnh vực sản xuất; 
2) trách nhiệm tiêu dùng xanh của người tiêu dùng và trong lĩnh vực công; và 3) thu hồi tài 
nguyên và ngăn ngừa tác động môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải. Ở cấp độ trung 
mô, trọng tâm KTTH được mở rộng từ một DN/NMSX đơn lẻ sang hợp tác giữa các 
DN/NMSX thông qua cộng sinh công nghiệp – industrial symbiosis (CSCN), nhằm thiết lập 
các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp sinh thái [35]. Nếu sinh thái công nghiệp liên 
quan tất cả các cấp độ (DN/NMSX, liên DN/NMSX, khu vực và toàn cầu) thì CSCN chỉ quan 
tâm đến quy mô liên DN/NMSX. Cấp độ vĩ mô nhấn mạnh những nỗ lực thực hiện của chuỗi 
cung ứng, thành phố, vùng, hoặc quốc gia trong việc thúc đẩy áp dụng mô hình KTTH [25]. 
Quy mô này bao gồm các quá trình tích hợp và tái thiết kế trong bốn lĩnh vực: 1) Hệ thống 
công nghiệp; 2) Hệ thống hạ tầng; 3) Bối cảnh văn hóa; và 4) Tiêu dùng xã hội [36–37].  

2.4. Vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vai trò của I4.0 trong phát triển KTTH nói chung và trong 
quản lý chất thải nói chung. [15] khuyến nghị các công nghệ 4.0 phù hợp với từng thành phần 
trong khung Re–SOLVE của EMA [33] là: internet vạn vật, điện toán đám mây, hệ thống vật 
lý mạng, thực tế tăng cường, nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, và cảm biến. Trên 
thực tế, dữ liệu lớn và internet vạn vật là hai công nghệ hiện đại nhận được sự quan tâm lớn 
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nhất của giới khoa học trong quá trình chuyển đổi sang KTTH [38]. Theo đó, tác giả chỉ ra 
39 ứng dụng về công nghệ thông tin của dữ liệu lớn và internet vạn vật trong sáu nguyên tắc 
triển khai KTTH: thiết kế, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, phân loại, và năng lượng tái tạo.  

[29] nhấn mạnh vai trò của hệ thống thông tin của doanh nghiệp nhằm thực hiện các hoạt 
động quản lý sản phẩm của họ. Quản lý sản phẩm cùng với tái chế đóng vai trò ngày càng 
quan trọng trong việc giảm tiêu thụ tài nguyên trong hoạt động sản xuất, và do đó liên quan 
đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong quản lý môi trường và tài nguyên [6]. Hoạt động 
này cụ thể là trao đổi thông tin liên quan đến vòng đời sản phẩm. Để nâng cao năng lực của 
hệ thống thông tin, chuyển đổi số và tối ưu hóa đầu cuối đóng vai trò then chốt. Bên cạnh đó, 
phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm (Product Life Cycle Management–PLM) và hệ thống 
thông tin doanh nghiệp (Enterprise Information System–EIS) là những công cụ giúp chia sẻ 
thông tin giữa các bên liên quan và giải quyết các vấn đề khác nhau, chẳng hạn tối ưu hóa 
việc tái chế hoặc tái sử dụng vật liệu [39].  

Theo định hướng KTTH, phát triển sản phẩm bền vững luôn cần sự hỗ trợ của công cụ 
phân tích vòng đời sản phẩm (Life Cycle Analysis–LCA) và gắn liền với chuyển đổi số dữ 
liệu và quy trình đánh giá [40]. [41] lưu ý tiềm năng sử dụng công nghệ blockchain với các 
đặc trưng quan trọng như nội địa hóa, nhanh chóng, và chuyển đổi số để triển khai các nguyên 
tắc KTTH trong chuỗi cung ứng, đặc biệt trong điều kiện đại dịch Covid–9.  

Những phân tích tích trên cho thấy vai trò “xương sống” của chuyển đổi số cùng với việc 
áp dụng công nghệ 4.0 trong việc thực hiện các nguyên tắc KTTH, trong quy trình vận hành 
nhà máy, mô hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ [3, 17–21]. Do đó, chuyển đổi số là điều 
cơ bản và tất yếu tạo nên sự thay đổi trong sản xuất công nghiệp thúc đẩy KTTH [16]. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Phương pháp tổng quan tài liệu 

Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng các các nguồn tài liệu gồm báo 
cáo và chuyên đề khoa học, báo cáo môi trường và quản lý chất thải, thông tin từ website,… 
Bên cạnh đó, nhóm tác giả còn tham khảo bài báo khoa học từ các nhà xuất bản uy tín như 
Science Direct, Sage, Springer, Taylor and Francis,…sử dụng các từ khóa như “số hóa”, 
“chuyển đổi số”, “công nghiệp 4.0”, “kinh tế tuần hoàn”, “tuần hoàn chất thải”, “sinh thái 
công nghiệp”. Mục đích tổng quan tài liệu nhằm phân tích vai trò của chuyển đổi số và công 
nghiệp 4.0 đối với KTTH, và vai trò quản lý chất thải công nghiệp của các bên liên quan. 

3.2. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia 

Phương pháp phỏng vấn nhằm tìm hiểu hiện trạng chuyển đổi số trong công tác quản lý 
chất thải ở các tỉnh phía Nam, để thực hiện mục tiêu nói trên thì các đối tượng cần phỏng vấn 
là đại diện các bên liên quan trong hệ thống quản lý chất thải công nghiệp ở các tỉnh phía 
Nam, chia thành 5 nhóm: 1) Doanh nghiệp sản xuất/ phát thải: Công ty DMC, Công ty Văn 
Phú, Công ty AGC VN, Công ty Taekwang Vina, Công ty Đông Hải Bến Tre, Công ty VREC, 
Công ty Faswell VN, Công ty TTCL VN, Công ty Kolon Bình Dương, Công ty Long Sơn, 
Công ty Công nghiệp WINCONS, Công ty Long Vĩ; 2) Doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước 
đảm trách công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải: Công ty Môi Trường Á Châu, 
Công ty Môi Trường Chân Lý, Chi nhánh XLCT – Công ty Nước – Môi Trường Bình Dương, 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Tân Bình, Công ty Môi Trường Pedaco – Petrosetco 
PVN VN, Công ty CP Môi Trường Đô Thị Đà Nẵng, Công ty Môi Trường Việt Úc; 3) Đơn 
vị tư vấn: Trung tâm Công nghệ Môi trường ENTEC, Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật Tài 
nguyên Môi trường An Giang, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên & Môi trường TP.HCM, 
Trung tâm Đo đạc Bản đồ – Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) TP.HCM, Công ty 
Môi trường CAV, Công ty Gia Bảo Linh; 4) Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp/ khu chế 
xuất (KCN/KCX): Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (KCN Lê Minh 
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Xuân), Công ty CP Long Hậu (KCN Long Hậu), TCT Xây dựng Sài Gòn–TNHH MTV 
(KCN Cái Mép), Tổng Công ty IDICO (KCN Nhơn Trạch); 5) Cơ quản quản lý nhà nước: 
STN&MT tỉnh Long An, Chi cục Bảo vệ Môi trường TP.HCM (BVMT), Phòng TN và MT 
quận Phú Nhuận, Phòng TN và MT huyện Củ Chi, Phòng QLCTR–Sở TN&MT TP.HCM, 
Chi cục BVMT tỉnh BR–VT, Ban quản lý các KCX/KCN TP.HCM (Hepza), STN&MT tỉnh 
Bình Dương, Chi cục BVMT tỉnh Đồng Nai. 

Nội dung phỏng vấn: 1) Hình thức và tần suất nộp báo cáo môi trường/ quản lý chất thải; 
2) Phương pháp số hóa dữ liệu và chuyển đổi số; 3) Phương pháp xử lý, phân tích, chia sẻ dữ 
liệu của tổ chức; 4) Các công nghệ 4.0 được sử dụng; 5) Kế hoạch trong việc chuyển đổi số 
trong 05 năm tới; 6) Các yếu tố thúc đẩy và rào cản đối với việc chuyển đổi số. Thời gian 
phỏng vấn từ tháng 8–10/2021 thông qua hình thức gọi điện thoại trực tiếp. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý chất thải công nghiệp  

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (BTN&MT) cấp phép hoạt động và trực tiếp quản lý các 
doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý CTCN nguy hại liên tỉnh, và những doanh 
nghiệp này có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho BTN&MT về tình hình hoạt động của doanh 
nghiệp về công nghệ, công suất xử lý, kiểm soát chất lượng môi trường tại đơn vị,… Ngoài 
ra, các chủ dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và sản xuất (do BTN&MT thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường) có trách nhiệm quản lý môi trường tại đơn vị, đồng thời báo cáo định 
kỳ công tác quản lý môi trường (bao gồm chất thải) cho BTN&MT. 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu về quản lý môi trường cho Ủy ban 
nhân dân (UBND) cấp tỉnh, thành phố. Liên quan đến vấn đề quản chất thải, STN&MT là cơ 
quan cấp và quản lý sổ chủ nguồn thải, công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý, tái 
chế chất thải từ các NMSX trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, 
khu công nghệ cao (KCN/KCX/CCN/KCNC), chủ đầu tư hạ tầng KCN/KCX/CCN/KCNC, 
và các doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại hoạt 
động trong phạm vi tỉnh, thành phố. Các đơn vị nêu trên có trách nhiệm quản lý môi trường 
tại đơn vị, và báo cáo cho STN&MT định kỳ về tình hình quản lý chất thải thông qua báo 
cáo công tác bảo vệ môi trường hoặc báo cáo quản lý chất thải, kèm theo hợp đồng và chứng 
từ chuyển giao chất thải. Các NMSX trong KCN/KCX/CCN/KCNC và chủ đầu tư hạ tầng 
KCN/KCX/CCN/KCNC đồng thời có trách nhiệm báo cáo về công tác bảo vệ môi trường, 
bao gồm chất thải, cho Ban quản lý các KCN/KCX của tỉnh, thành phố. Các nội dung quản 
lý chất thải tập trung vào chất thải nguy hại và phế liệu nhập khẩu, chủ yếu về khối lượng.  

Dữ liệu về chất thải được quy định báo cáo dạng file cứng theo biểu mẫu của BTN&MT 
(Thông tư 25/2019/TT–BTNMT, Phụ lục VI). Hiện nay, hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc 
gia về nguồn thải đang được BTN&MT thiết kế, xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 
2022 (Văn bản Số 642/BTNMT–TCMT). 

4.2. Hiện trạng chuyển đổi số trong hệ thống quản lý chất thải công nghiệp  

4.2.1. Công tác báo cáo môi trường 

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường, chủ 
đầu tư hạ tầng KCN/KCX, Ban quản lý các KCN/KCX và cơ quan quản lý nhà nước có tần 
suất nộp báo cáo môi trường từ 1–4 lần/ năm, với hình thức là bản giấy (hard copy). Một số 
ít đơn vị có gửi báo cáo dạng file mềm cho cơ quan quản lý nhà nước tuy nhiên việc này 
mang tính chất tự phát và không phải là chủ trương chính thức của nhà nước (Công ty VREC, 
Công ty Việt Úc,…). Nội dung báo cáo: quản lý phế liệu nhập xuất nhập khẩu, khối lượng 
phế liệu phát sinh; quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; thành phần, đặc tính và khối lượng 
của chất thải (nguy hại hoặc không nguy hại; dạng chất thải: rắn, lỏng, khí); công tác thu 
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gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải; kế hoạch đầu tư xây dựng, duy tu bảo 
dưỡng hay nâng cấp các công trình xử lý chất thải; phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý 
khi có sự cố xảy ra; và phương án phối hợp giữa đơn vị và các cơ quan chức năng. Phương 
tiện vận chuyển chất thải nguy hại (CTNH) theo yêu cầu của pháp luật phải có hệ thống định 
vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định vị trí và ghi lại hành 
trình vận chuyển CTNH (Thông tư 36/2015/TT–BTNMT). Bên cạnh đó, việc quản lý và thu 
phí bảo vệ môi trường nước thải theo Nghị định 53/2020/NĐ–CP được thực hiện với hình 
thức nhập liệu vào phần mềm (Ví dụ: https://thuphinuocthai.sotnmt.baria–
vungtau.gov.vn/Login.aspx). Như vậy có thể thấy, ngoại trừ phương tiện vận chuyển CTNH 
và kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, công tác báo cáo môi trường đối với quản 
lý CTCN áp dụng mức độ chuyển đổi số hết sức cơ bản với các phần mềm vi tính văn phòng. 

 

Hình 1. Sơ đồ tổ chức quản lý chất thải tại Việt Nam. 

Hệ thống văn bản pháp luật về môi trường và quá trình thực thi các văn bản pháp luật 
cho thấy Việt Nam tập trung quản lý về chất thải cần xử lý, đặc biệt là CTNH, và công tác 
quản lý chất thải tái chế, hay còn gọi là phế liệu còn lỏng lẻo tại các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ. Trong khi đó, công tác số hóa dữ liệu chất thải cần xử lý cũng không được quan tâm 
thực hiện và nếu có cũng ít cập nhật (STN&MT TP.HCM). Những nguyên nhân nêu trên dẫn 
đến các khả năng sau: 1) Dữ liệu về thành phần và khối lượng chất thải không chính xác; 2) 
Tỷ lệ giữa chất thải cần xử lý và chất thải tái chế không được xác định, do đó khó có thể đánh 
giá được các mục tiêu phát triển KTTH. Thật vậy, nghiên cứu về mạng lưới buôn bán phế 
liệu nhựa quốc tế [42] cũng chỉ ra rằng các báo cáo hoặc dữ liệu về phế liệu nhựa tại các khu 
vực đang phát triển như Nam Mỹ, Châu Phi và đa phần các quốc gia Châu Á rất hiếm hoi. 

4.2.2. Số hóa, phân tích và quản lý dữ liệu chất thải 

Kết quả khảo sát cho thấy công tác số hóa dữ liệu và số liệu tại các doanh nghiệp Việt 
Nam không được quan tâm thực hiện. Đối với doanh nghiệp có yếu tố đầu tư nước ngoài chi 
phối thì có tiến hành số hóa hoặc số hóa một phần dữ liệu (Công ty TTCL VN; Công ty Long 
Sơn). Việc quản lý, chia sẻ dữ liệu/ thông tin giữa các phòng ban trong cùng một đơn vị được 
thực hiện thông qua hệ thống các phương tiện mạng xã hội (Zalo, Viber) và email. Hầu như 
tất cả các đơn vị đều sử dụng phần mềm Excel để làm công cụ phân tích và thống kê số liệu. 

Doanh nghiệp sản xuất đều được yêu cầu kê khai khối lượng chất thải xử lý và tái chế 
(phế liệu) và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước định kỳ, tuy nhiên dữ liệu về chất thải tái chế 
chỉ tập trung ở các loại có giá trị cao như đồng, nhôm, giấy, nhựa,… Các doanh nghiệp quy 
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mô vừa và nhỏ thường không thống kê, quản lý và cũng không quan tâm đến quá trình tái 
chế một số loại chất thải có giá trị thấp phát sinh trong quá trình sản xuất như tro xỉ lò hơi, lò 
dầu và lò đốt chất thải [43]. Một số tập đoàn sản xuất lớn trên thế giới như Adidas có hệ 
thống kiểm toán môi trường cho toàn chuỗi cung ứng của họ như các nhà máy sản xuất gia 
công, các nhà cung cấp hóa chất, nguyên vật liệu, các nhà cung cấp dịch vụ xử lý chất thải,… 
do đó các dòng chất thải tái chế được kiểm soát trên toàn chuỗi cung ứng về mặt khối lượng, 
chất lượng lẫn mục đích tái chế (Công ty Long Vĩ). Kết quả khảo sát của nghiên cứu này 
tương đồng [23]; tác giả cũng chỉ ra rằng các công ty lớn hơn thường xuyên thực hiện các 
biện pháp số hóa bên trong doanh nghiệp của họ một cách đáng kể.  

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, công tác số hóa cũng chưa được triển khai thực 
hiện mặc dù “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ–TTg ngày 03/6/2020. 
Kết quả khảo sát cho thấy một số cơ quan quản lý nhà nước hiện nay phải thuê đơn vị tư vấn 
hoặc sử dụng lực lượng sinh viên thực tập để thực hiện công tác nhập số liệu từ báo cáo giấy 
vào file excel theo từng thời điểm khác nhau (STN&MT TP.HCM; Hepza). Cơ quan quản lý 
nhà nước là đơn vị quản lý tổng hợp tất cả các dữ liệu về môi trường của phạm vi tỉnh/ thành, 
có cái nhìn tổng quát và nắm rõ dòng thải phát sinh, lưu trữ, xử lý như thế nào, đồng thời là 
cơ quan hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường nhưng 
do công tác số hóa chưa được quan tâm thực hiện nên nguồn dữ liệu phong phú không được 
khai thác hiệu quả. 

4.2.3. Chia sẻ thông tin chất thải 

Trung tâm trao đổi thông tin về chất thải đóng vai trò then chốt trong CSCN và phát triển 
sinh thái công nghiệp. Vai trò của chia sẻ thông tin có thể hỗ trợ các doanh nghiệp về trao 
đổi chất thải với mạng lưới các nhà máy bên trong cũng như bên ngoài KCN. Cho đến nay, 
khu vực phía Nam hầu như chỉ có khu chế xuất Linh Trung I – TP.HCM (5 cơ sở), KCN Biên 
Hòa–Đồng Nai (5 cơ sở), và KCN Nhơn Trạch 2 – Đồng Nai được nhắc tới như những ví dụ 
tiêu biểu cho việc phát triển công nghiệp xanh với một số doanh nghiệp thực hiện trao đổi 
chất thải, đặc biệt là trao đổi chất thải bên trong KCN/KCX [44–45].  

Công tác trao đổi chất thải với các đơn vị thu gom và tái chế chất thải bên ngoài KCN 
vẫn là phổ biến nhất, chủ yếu dựa trên giá mua–bán phế liệu chứ không hẳn dựa trên việc tối 
ưu hóa bán kính thu gom và hiệu quả tái chế. Hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì các cơ sở 
tái chế bên ngoài KCN thường là những cơ sở tư nhân, quy mô nhỏ, công nghệ thủ công nên 
quá trình tái chế sẽ làm phát sinh nhiều sản phẩm phụ khác, đôi khi mức độ ô nhiễm môi 
trường của các sản phẩm phụ này còn cao hơn phế phẩm đem tái chế [45]. Thật vậy, nghiên 
cứu của Thanh và cộng sự [43] cho thấy một số lượng rất lớn (33) đơn vị tham gia công tác 
thu gom–vận chuyển, tái chế và xử lý tro xỉ thải tại 61 cơ sở sản xuất, chứng tỏ nguồn lực 
này rất phân tán, khó kiểm soát việc thu hồi triệt để tro, xỉ nhằm tái chế và tái sử dụng hợp 
lý. 

Để tối ưu hóa thì trung tâm trao đổi thông tin chất thải, hay cũng có thể gọi là “sàn giao 
dịch chất thải” là rất cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế, gần như tất cả các doanh nghiệp đều 
không công bố hoặc công bố không rõ ràng thông tin về lượng chất thải cũng như các vấn đề 
liên quan trên trang thông tin điện tử (website) của đơn vị hoặc trên bất cứ website nào. Việc 
chia sẻ thông tin về chất thải và môi trường của các doanh nghiệp hầu như hạn chế bởi các 
lý do về bí quyết công nghệ, cạnh tranh và tính minh bạch,… Tuy nhiên cũng có ý kiến cho 
rằng tiếp thị phế liệu, dịch vụ tái chế và tiêu hủy chất thải ít bị ảnh hưởng bởi quá trình số 
hóa so với các hoạt động quản lý chất thải khác như vận chuyển và hậu cần, cân và phân loại, 
và quản lý container [23]. 

Để hiện thực hóa ý tưởng lập “trung tâm trao đổi chất thải” hoặc “sàn giao dịch chất 
thải”, cần trả lời câu hỏi về bên liên quan nào trong hệ thống quản lý CTCN sẽ là đơn vị có 
chức năng và vai trò phù hợp. Hiện nay, với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý và vai trò 
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hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào các KCN/KCX/KCNC của TP.HCM về các dịch vụ quản lý 
chất thải, Hepza đã đặt hàng Trường ĐH Văn Lang thực hiện đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu 
về nguồn phát sinh, công nghệ và đơn vị tái chế, xử lý cho một số loại CTCN phát sinh từ 
hoạt động sản xuất trong KCN/KCX trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, trong nhiều trường 
hợp, chủ đầu tư hạ tầng KCN là đơn vị đầu tư trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp. 
Chẳng hạn có 6 trên tổng số 17 KCN/KCX đang hoạt động tại TP.HCM đầu tư trạm thu gom 
chất thải rắn tập trung của toàn KCN. Như vậy, từ tình hình thực tế có thể thấy rằng các biên 
liên quan hiện hữu có thể đóng vai trò chủ động một cách hợp lý trong việc hình thành trung 
tâm thông tin trao đổi thông tin chất thải là ban quản lý các KCX/KCN và chủ đầu tư hạ tầng 
KCN. Và tất nhiên việc thành lập các trung tâm trao đổi (thông tin) chất thải không chỉ giới 
hạn đối với hai đối tượng kể trên theo định hướng xã hội hóa công tác quản lý chất thải.  

Việc chia sẻ và trao đổi thông tin chất thải tại những trung tâm này cần được thực hiện 
trên nền tảng kỹ thuật số như phần mềm quản lý chất thải tích hợp với chức năng tự động 
hóa tìm kiếm và kết nối với đơn vị có nhu cầu về sản phẩm phụ làm nguyên liệu hoặc đơn vị 
có năng lực tái chế phù hợp, cũng như tính toán và tối ưu hóa chi phí vận chuyển (Công ty 
Gia Bảo Linh). Theo [46], thiếu tiêu chuẩn hướng dẫn chính là một trong những rào cản quan 
trọng trong việc triển khai chuyển đổi số. Nghiên cứu [23] cũng chỉ ra rằng việc áp dụng các 
công nghệ kỹ thuật số cần được dựa trên các hướng dẫn và tiêu chuẩn cụ thể, chẳng hạn như 
phân loại và mã hóa các loại chất thải tái chế.  

4.2.4. Động lực và rào cản  

Về định hướng 5 năm tới, có khoảng 70% đơn vị được khảo sát có dự tính số hóa dữ liệu 
nhưng chỉ ở mức độ cơ bản (có nghĩa là sẽ nhập liệu và lưu trữ, nhưng chưa có kế hoạch rõ 
ràng về sử dụng nguồn dữ liệu đó), có khoảng 30% đơn vị chưa có dự tính phát triển việc số 
hóa dữ liệu. Tuy nhiên, các đơn vị đều chưa có một định hướng cụ thể về việc việc số hóa 
mà cao hơn là tiến tới áp dụng các công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. 
Điều này có thể lý giải do việc thiếu vắng các hướng dẫn cần thiết như đã phân tích ở trên.  

Các đơn vị cho biết các yếu tố thúc đẩy cũng chính là thế mạnh của công nghệ (yếu tố 
bên trong) gồm hệ thống sáng tạo và thông minh, khả năng đo lường và tối ưu hóa quy trình 
quản lý chất thải. Các yếu tố rào cản đối với chuyển đổi số gồm yếu tố bên ngoài là thể chế 
và chi phí công nghệ, và yếu tố rào cản từ bên trong là trình độ nắm bắt công nghệ kỹ thuật 
của của người lao động, đặc biệt là người trên 40 tuổi. Kết quả khảo sát về các yếu tố động 
lực và rào cản cũng cho thấy mức độ khá tương đồng với công bố [23]. 

4.3. Giới hạn của đề tài nghiên cứu 

Hoạt động liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp rất đa dạng, có thể 
kể đến các hoạt động quản lý và tương tác mang tính chất hành chánh trong mạng lưới các 
bên liên quan (như hoạt động báo cáo, kiểm tra, thanh tra, giám sát,…), và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến chuỗi giá trị chất thải (như quản lý khách hàng và bán hàng, vận chuyển 
và hậu cần, cân và phân loại, tiếp thị phế liệu, tái chế và thải bỏ chất thải, quản lý container, 
…). Nghiên cứu này tập trung làm rõ hiện trạng chuyển đổi số của các bên liên quan trong 
hệ thống quản lý chất thải rắn công nghiệp ở các khía cạnh: 1) Công tác báo cáo môi trường 
(trọng tâm là chất thải công nghiệp); 2) Số hóa, phân tích và quản lý dữ liệu chất thải; 3) Chia 
sẻ thông tin chất thải; và 4) Động lực và rào cản của việc chuyển đổi số. Do đó, các nghiên 
cứu tiếp theo được đề xuất với mục tiêu đánh giá hiện trạng áp dụng công nghệ chuyển đổi 
số trong các hoạt động liên quan trực tiếp đến chuỗi giá trị chất thải, đặc biệt là các hoạt động 
phân loại chất thải, vận chuyển và hậu cần, kiểm soát quá trình tái chế và thải bỏ chất thải.  

Phương pháp phỏng vấn đại diện các đơn vị trong hệ thống quản lý CTCN cũng là một 
giới hạn vì khó thu thập thông tin từ số lượng lớn các đơn vị, do đó hạn chế trong việc suy 
rộng kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên phương pháp này cũng có ưu điểm là cho phép phát triển 
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nhiều câu hỏi phụ nhằm hiểu rõ hơn những nội dung cần quan tâm, đồng thời sử dụng nhiều 
câu hỏi khác nhau để kiểm tra chéo nhằm đảm bảo độ chính xác của thông tin. 

5. Kết luận và kiến nghị 

Đề tài nghiên cứu đã thực hiện tổng quan lý thuyết nhằm phân tích vai trò của chuyển 
đổi số trong việc hỗ trợ áp dụng các công nghệ 4.0 cũng như vai trò thúc đẩy KTTH. Nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 38 đối tượng, là đại diện của các bên liên quan trong hệ 
thống quản lý CTCN. Kết quả khảo sát cho thấy công tác báo cáo cũng như số hóa, phân tích 
và quản lý dữ liệu CTCN áp dụng mức độ chuyển đổi số hết sức cơ bản với các phần mềm 
vi tính văn phòng vốn đã được áp dụng từ cách đây từ 20–25 năm. Hệ thống văn bản pháp 
luật về môi trường và quá trình thực thi các văn bản pháp luật cho thấy công tác quản lý chất 
thải tái chế còn lỏng lẻo tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô doanh nghiệp này chiếm 
đại đa số trong nền kinh tế Việt Nam. Tại các tỉnh thành phía Nam cũng không có trung tâm 
trao đổi (thông tin) chất thải trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Các đối tượng 
phỏng vấn đều khẳng định vai trò tích cực của chuyển đổi số. Rào cản lớn nhất của chuyển 
đổi số được cho là thiếu thể chế và hướng dẫn cụ thể, tiếp đến yêu cầu về trình độ kỹ thuật 
công nghệ, cuối cùng là chi phí đầu tư cho chuyển đổi số.  

Trên cơ sở phân tích các thông tin tổng quan và kết quả khảo sát, nhóm nghiên cứu có 
một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý chất 
thải và sử dụng tài nguyên. 1) Vai trò của tiêu chuẩn và hướng dẫn chuyển đổi số trong lĩnh 
vực quản lý chất thải rất quan trọng, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng và ban hành để doanh 
nghiệp và cơ quan quản lý có cơ sở triển khai thực hiện, nhằm hạn chế tối đa lãng phí công 
sức, chi phí và thời gian; 2) Cần cụ thể hóa yêu cầu và lộ trình kiểm toán môi trường đối với 
doanh nghiệp; 3) Song song với thể chế hóa công tác kiểm toán môi trường, cần phát triển 
các phầm mềm và có sự đánh giá phần mềm trước khi khuyến nghị sử dụng nhằm mục đích 
đảm bảo sự tương thích và đồng bộ về kỹ thuật và dữ liệu; 4) Các dòng chất thải tái chế phát 
sinh từ các nguồn trong nước cũng cần được quản lý chặt chẽ về khối lượng, thành phần để 
xác định tiềm năng trao đổi và tái chế phù hợp, giảm thiểu các rủi ro về lãng phí chi phí vận 
chuyển và ô nhiễm môi trường; 5) Khuyến khích thành lập các trung tâm trao đổi (thông tin) 
chất thải hoạt động cạnh tranh với hệ thống các doanh nghiệp thu gom, vận chuyển chất thải 
theo hình thức truyền thống hiện nay, đồng thời hỗ trợ các trung tâm này về mặt đào tạo nhân 
lực có trình độ, công nghệ kỹ thuật số, và thông tin về các đơn vị có nhu cầu phụ phẩm/ sản 
phẩm tái chế làm nguyên liệu sản xuất, các đơn vị tái chế chất thải, cũng như các đơn vị kiểm 
nghiệm chất thải có uy tín; 6) Việc quy hoạch và thu hút đầu tư đối với các 
KCN/KCX/KCNC/CCN mới cần quan tâm đến các ngành nghề và công nghệ sao cho tối ưu 
hóa khả năng trao đổi chất thải trong KCN. Yếu tố này cần được quy định rõ đối với các nhà 
đầu tư hạ tầng KCN/KCX/KCNC/CCN; 7) Nâng cao năng lực quản lý nhằm phù hợp với bối 
cảnh chuyển đổi số, đồng thời nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về các xu thế mới và 
vai trò của chuyển đổi số, công nghệ 4.0 và KTTH với mục tiêu phát triển bền vững; 8) Ở 
những quốc gia đang phát triển như Việt Nam với doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đóng vai 
trò chủ đạo của nền kinh tế, vai trò của Chính phủ rất quan trọng trong việc thúc đẩy doanh 
nghiệp trong các hoạt động phát triển KTTH nhằm mục tiêu phát triển bền vững. Vai trò của 
Chính phủ được thể hiện trong hai lĩnh vực: đánh giá chính sách có tiềm năng hiệu quả, thể 
chế hóa với lộ trình khả thi và cụ thể cho các mục tiêu chính sách; và huy động các nguồn 
lực trong nước cũng như quốc tế cho đầu tư, nghiên cứu phát triển, và học tập, chuyển giao 
công nghệ.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.Đ.C., H.T.T.H.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: N.Đ.C., H.T.T.H., L.T.T.; Viết bản thảo bài báo: N.Đ.C., H.T.T.H., L.T.T.; 
Chỉnh sửa bài báo: N.Đ.C., H.T.T.H. 
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Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Hội nghị toàn quốc EME2021 đã chấp 
nhận ý tưởng, tận tình hướng dẫn và tạo cơ hội cho nhóm thực hiện bài báo. Bên cạnh đó, 
nhóm cũng xin cảm ơn đến 38 đối tượng phỏng vấn là những chuyên gia/ chuyên viên trong 
lĩnh vực môi trường đã cung cấp nguồn thông tin rất hữu ích cho nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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The current status of digital transformation in industrial waste 
management towards circular economy in southern Vietnam  

Nguyen Dien Chau1*, Ho Thi Thanh Hien1, Lam Truc Thanh1 
1 Vanlang University; dienchaunguyensgcc@gmail.com; hien.htt@vlu.edu.vn; 

thanhyu98@gmail.com 

Abstract: Digital transformation appears to be a strategic socio–economic development 
goal and an opportunity towards circular economy. This study analyzed the current 
applications of digital technologies in industrial waste management in the southern 
provinces based on in–depth interviews with stakeholders. The results revealed a basic level 
of digital transformation in the reporting as well as in the digitization, analysis and 
management of industrial waste data although some digital technologies such as global 
positioning system (GPS) and software for environmental protection fee regarding 
wastewater were in use. Management of recyclables in small and medium sized enterprises 
needed to be strengthened and supported by database softwares. The role of centers for 
waste (information) exchange operating on digital technology platforms were highlighted. 
The strengths of digital technologies showed to be the driving forces of digitalization. The 
biggest barriers were the lack of institutionalizations and guidelines, the needs for qualified 
human resources and investment costs for digital transformation. The study proposed 
solutions to optimize industrial waste management on the basis of digital transformation. 

Keywords: Digitalization; Industrial waste management; Circular economy. 
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Ứng dụng công nghệ UAV kết hợp WebGIS trong đo vẽ địa hình 
phục vụ khảo sát, thiết kế công trình 
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Tóm tắt: Sự phát triển không ngừng của khoa học không ảnh đã giúp các công tác đo đạc 
và khảo sát địa hình phục vụ thiết kế có những bước phát triển đột phá. Các thiết bị bay 
không người lái (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs) đã giúp công tác thu nhận và xử lý dữ 
liệu địa hình ngày càng hiệu quả hơn bằng cách tiết kiệm thời gian và chi phí khảo sát. Đồng 
thời sự phát triển của các phần mềm ứng dụng GIS đã giúp cho việc lưu trữ, tương tác dữ 
liệu khảo sát địa hình ngày càng đơn giản và nhanh chóng hơn. Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi trình bày các kinh nghiệm chuyển đổi số bằng cách sử dụng thiết bị bay không người lái 
để khảo sát địa hình dạng vùng và dạng tuyến ở Việt Nam. Sau đó, các kết quả thu được sẽ 
được kiểm tra độ chính xác mặt bằng và độ cao dựa vào các điểm kiểm tra (Check Points). 
Cuối cùng, kết quả sẽ được hiển thị trên nền tảng WebGIS giúp các kĩ sư khảo sát, các kiến 
trúc sư có thể tương tác trên nền tảng (đo đạc khoảng cách, tính diện tích, ghi nhận các sai 
khác, v.v.) hiệu quả hơn ngay tại thực địa hay trong văn phòng phục vụ việc thiết kế, giám 
sát các dự án. Từ kết quả thực tế chứng minh ứng dụng UAV vào khảo sát địa hình, thiết kế 
công trình vừa đảm bảo độ chính xác, vừa mang lại những hiệu quả kinh tế rất lớn và phù 
hợp nhiều dạng khảo sát đặc thù ở Việt Nam. 

Từ khóa: Thiết bị bay không người lái; UAV; Khảo sát; Bản đồ địa hình; WebGIS.     
 

1. Giới thiệu 

Công tác thu nhận dữ liệu chính xác và chia sẻ nhanh thông tin trực quan là vô cùng cần 
thiết trong thời đại công nghiệp 4.0. Thu nhận và xử lý dữ liệu bay chụp bằng UAV phục vụ 
khảo sát,thiết kế công trình đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Phép thu thập dữ liệu bằng 
UAV [1] với chi phí thấp và độ phân giải cao đã được nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ. 
Phương pháp này đã giúp cho việc lập bản đồ địa hình và xây dựng mô hình 3D trở nên dễ 
dàng hơn. Thiết bị bay không người lái (UAV) là loại máy bay không có phi công và được 
điều khiển từ xa [2]. Xuất hiện từ những năm 50 của thế kỉ 18, UAV [3] chủ yếu sử dụng với 
mục đích quân sự. Ngày nay, với sự xuất hiện của UAV loại nhỏ và chi phí thấp đã giúp cho 
việc ứng dụng rộng rãi hơn. UAV đã và đang được ứng dụng phổ biến trong các ngành nghề 
có thể được tìm thấy trong các tài liệu khoa học [4–5]. 

WebGIS là hệ thống thông tin địa lý đăng tải nội dung trên web sử dụng công nghệ 
Internet. Người dùng có thể truy cập vào dữ liệu thông tin, lập bản đồ chuyên đề, thực hiện 
các truy xuất và phân tích không gian trên trang WebGIS. Từ thế kỉ 20, WebGIS đã được 
phát triển rất nhanh khi kỉ nguyên của công nghệ Internet bùng nổ và Google Maps là ví dụ 
điển hình [6]. Vào năm 2012, Google Earth được hình thành là một ứng dụng của 3D WebGIS 
[7]. 
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Bài báo nghiên cứu ứng dụng công nghệ UAV kết hợp WebGIS trong đo vẽ địa hình để 
phục vụ khảo sát, thiết kế công trình. Tác giả tiến hành nghiên cứu dựa trên 2 dạng phổ biến 
của bản đồ địa hình là dạng vùng và dạng tuyến, được thực hiện vào năm 2021. Quy trình 
thực hiện dựa trên phương pháp Structure–from–motion (kỹ thuật chụp ảnh chồng lớp lên 
nhau để ước tính cấu trúc ba chiều từ chuỗi hình ảnh hai chiều có thể được khớp với tín hiệu 
chuyển động của thiết bị) của UAV để thu nhận dữ liệu ảnh và xử lý dữ liệu tạo thành các 
sản phẩm ảnh trực giao, mô hình số độ cao. Cuối cùng, tác giả tiến hành số hóa dữ liệu bản 
đồ và đưa lên WebGIS. Độ chính xác của bản đồ cũng được tính toán thông qua phép sai số 
trung phương của các điểm kiểm tra. 

2. Khu vực và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu gồm 2 địa điểm đại diện cho 2 dạng khảo sát đặc trưng. Khu vực 
dạng tuyến là tuyến đường Trần Xuân Soạn tại quận 7, TP.HCM. Vùng nghiên cứu dọc theo 
kênh Tẻ (hình 1) có chiều dài 800 m. Đặc điểm địa hình bằng phẳng, ít thay đổi và khá thấp 
(khoảng 1,8–2 m). Khu vực dạng vùng là vùng 30 ha ở sông Ba thuộc xã Hòa An, huyện Phú 
Hòa, tỉnh Phú Yên (hình 2). Khu vực có nhiều biến động do ảnh hưởng của sô Ba đến đường 
bờ. Cao độ biến động mạnh, thấp ở vùng ven sông và cao dần lên đất liền (dao động cao độ 
từ 2–5 m). Hai khu vực được chọn để lập bản đồ địa hình bằng UAV). 

 

Hình 1. Khu vực khảo sát dạng Tuyến: Kênh Tẻ, TP.HCM (nguồn: Google Earth). 

 

Hình 2. Khu vực khảo sát dạng Vùng: Sông Ba, tỉnh Phú Yên (nguồn: Google Earth). 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình thực hiện của bài báo thể hiện ở hình 3. 

 

Hình 3. Quy trình tổng quan của nghiên cứu. 

2.2.1. Khảo sát và thu thập dữ liệu 

Xây dựng các điểm GCP, CP và đo đạc các điểm cao độ bổ sung 
Điểm khống chế mặt đất (GCP–Ground Control Point) là các điểm được thiết lập trước 

từ trước khi bay chụp dùng để nắn ảnh về hệ tọa độ mong muốn. Điểm kiểm tra (CP–Check 
Point) là các điểm dùng để đánh giá độ chính xác của kết quả. Xây dựng GCP và CP tùy theo 
diện tích và hình dạng của khu vực khảo sát, ít nhất là 5 điểm trên 10 ha [8]. 

Các điểm đo cao độ dùng để bổ sung vào các khu vực khuất, có nhiều cây cối hoặc thực 
phủ dày đặc. Dựa trên ảnh vệ tinh mà khoanh vùng những nơi cần đo đạc bổ sung cho việc 
thành lập bản đồ địa hình. 

Thiết kế và bay chụp bằng UAV 
Tác giả thiết kế tuyến bay chụp thông qua phần mềm DJI Pilot trên hệ điều hành Android. 

Dạng tuyến được thiết kế bằng chế độ Linear Flight Mission, còn dạng vùng được thiết kế 
bằng Mapping (hình 4 và hình 5). Thông số quan trọng trong thiết kế là độ cao bay chụp và 
độ chồng phủ ảnh. 

Độ cao bay chụp được thiết kế theo công thức 1. Tùy vào độ phân giải mặt đất mong 
muốn, tác giả sẽ thiết kế độ cao phù hợp. Độ chồng phủ ảnh là tỉ lệ chồng lấp giữa các ảnh 
theo chiều dọc và chiều ngang. Thông số thiết kế độ cao bay chụp cả 2 dự án 100 m để đạt 
độ phân giải 2,7 cm/pix, độ phủ dọc và ngang thay đổi theo tùy dự án với dự án Kênh Tẻ lần 
lượt là 80% và 70%, dự án sông Ba lần lượt là 75% và 70%. 

f GSD
H

S


          (1) 

Trong đó H là độ cao bay được thiết kế cho UAV (m); GSD (Ground Sample Distance) 
là kích cỡ điểm ảnh cần chụp (m); f (focal length) là độ dài tiêu cự của máy ảnh (m); S là 
kích thước pixel. 
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Hình 4. Kế hoạch bay dạng tuyến tại Kênh Tẻ. 

 

Hình 1. Kế hoạch bay dạng vùng tại sông Ba. 

2.2.2. Xử lý dữ liệu 

Ảnh sau khi được chụp sẽ được đưa vào trong phần mềm Pix4DMapper phiên bản Trial 
[10] để xử lý. Phương pháp xử lý bắt nguồn từ phương pháp Structure–from–Motion. Phương 
pháp SfM hoạt động theo cùng nguyên lý của phép chiếu ảnh lập thể, đó là xây dựng mô hình 
3D dựa trên việc chồng hàng loạt các bức ảnh lại với nhau. Nhờ vào một quy trình xử lý lặp 
đi lặp lại nhiều lần, một bộ dữ liệu gồm nhiều thuộc tính như x, y, z và màu sắc sẽ được trích 
xuất tự động từ các hình ảnh chồng chéo lên nhau [10]. Phương pháp này phù hợp với các 
thiết kế bay chụp theo lộ trình và có độ chồng phủ cao. 

Quy trình xử lý bao gồm bốn bước chính là nắn chỉnh ảnh và xử lý tạo đám mây điểm 
sơ bộ. Nắn chỉnh ảnh được thực hiện bằng cách định hướng bên ngoài bằng các điểm GCP 
trong rayCloud. Các điểm GCP được tìm và đánh dấu trên ảnh trong phần mềm. Sau khi hoàn 
tất đánh dấu các điểm GCP, tác giả thực hiện bước tối ưu hóa để nắn chỉnh lại toàn bộ khu 
vực. Tiếp theo, tác giả tiến hành xử lý tạo đám mây điểm, thành lập mô hình số độ cao (DEM) 
và ảnh trực giao. Kết quả xuất ra gồm đám mây điểm dày đặc, DEM và ảnh trực giao. 
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2.2.3. Đánh giá sai số và số hóa bản đồ 

Sai số trung phương 
Sai số toàn phương trung bình của một phép ước lượng là trung bình của bình phương 

sai số, thường được dùng để đo lường sự khác nhau giữa các giá trị được dự đoán bởi mô 
hình hoặc một công cụ ước lượng và các giá trị được quan sát [11]. Tác giả đánh giá độ chính 
xác bằng cách tính toán sai số vị trí tại các điểm kiểm tra (công thức 2 là để đánh giá theo 
phương ngang, và công thức 3 để đánh giá theo phương đứng). 

     2 2 2n n n0 0 0
i i i i i ii 1 i 1 i 1

XY Z

N N E E z z
m ;m

n n
     

 
  

   (2) 

Trong đó m_XY: sai số trung phương theo phương ngang (m); m_Z: sai số trung phương 
theo phương đứng (m); 𝑁 , 𝐸 , 𝑍 : tọa độ tại điểm i của phương pháp đo RTK (điểm kiểm 
tra) (m); 𝑁  , 𝐸 ,, 𝑍  : tọa độ tại điểm i được xuất từ ảnh trực giao (m); n: tổng số điểm dùng 
để đánh giá độ chính xác. 

Số hóa bản đồ 
Bản đồ địa hình được chia thành đối tượng địa vật và địa hình. Đối tượng địa vật gồm 

các dữ liệu như dân cư (nhà), giao thông, thực phủ, khác (đèn đường, cột điện, hố ga, v.v.) 
(hình 6 và hình 7). Đối tượng địa hình là các điểm cao độ hoặc là đường bình đồ (đường đồng 
mức). Đối tượng địa vật được vẽ theo các kiểu điểm, đường và vùng tùy vào dạng mà chọn 
thuộc tính tương ứng. Sau khi số hóa nội nghiệp trong phần mềm các đối tượng, tác giả tiến 
hành điều vẽ ngoại nghiệp bổ sung và chỉnh sửa các đối tượng trên bản đồ. 

2.2.4. Xây dựng WebGIS dữ liệu bản đồ 

WebGIS là một giải pháp máy khách–máy chủ sử dụng hệ thống thông tin địa lý trên 
internet cho phép quản lý, phân tích, cập nhật và phân phối thông tin bản đồ. Việc trao đổi 
thông tin diễn ra giữa máy chủ và máy khách, trong đó máy chủ là máy chủ (GIS) và máy 
khách là trình duyệt web, ứng dụng di động và ứng dụng máy tính để bàn. 

 

Hình 6. Một số đối tượng trên ảnh trực giao. 
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Hình 7. Một số đối tượng số hóa bằng QGIS 

Kiến trúc WebGIS 
Kiến trúc chung của WebGIS gồm có ba lớp là tầng trình bày (thường là trình duyệt hoặc 

ứng dụng trên máy tính hoặc điện thoại), tầng giao dịch (nơi tiếp nhận và trả các yêu cầu từ 
máy khách) và tầng dữ liệu (nơi lưu trữ các dữ liệu địa lý). Trong kiến trúc WebGIS ở hình 
8, máy khách gửi yêu cầu từ người dùng gửi lên máy chủ qua giao thức HTTP đến webserver. 
Sau khi nhận yêu cầu, webserver xử lý và chuyển tiếp đến GeoServer và tại đây, máy chủ gọi 
hàm liên quan để tính toán xử lý. Nếu có yêu cầu dữ liệu thì sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ dữ 
liệu (PostGIS) để truy vấn và lấy dữ liệu cần thiết. Sau đó gửi trả về GeoServer và đưa chúng 
đến các hàm cần sử dụng, xử lý và gửi kết quả lại cho webserver. Webserver sau khi nhận 
kết quả sẽ thêm các ngữ cảnh web (như HTML, PHP, v.v.) để hiển thị trên trình duyệt. 

GeoServer là một máy chủ mã nguồn mở với mục đích kết nối những thông tin địa lý có 
sẵn tới các WebGIS sử dụng chuẩn mở như Open Geospatial Consortium (OGC), Web Map 
Service (WMS), Web Feature Service (WFS) [12]. GeoSever được phát triển với mục đích 
hỗ trợ việc xử lý thông tin không gian địa lý chất lượng cao, đơn giản trong sử dụng. PostGIS 
là cơ sở dữ liệu không gian được xây dựng trên cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn PostgreSQL [13]. 
PostgreSQL cung cấp quản lý giao dịch, quy trình lưu trữ, xử lý và lập kế hoạch SQL và các 
tác vụ khác của cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn trong khi PostGIS cung cấp các kiểu không gian, 
chức năng và chỉ số [14]. Phần mềm QGIS là hệ thống GIS mã nguồn mở, cung cấp nhiều 
giải pháp thu thập/nhập số liệu, chỉnh lý, phân tích và phân phối thông tin tới các cấp độ khác 
nhau [15]. OpenLayers là thư viện JavaScript mã nguồn mở để hiển thị dữ liệu bản đồ trong 
trình duyệt web, cung cấp một API để xây dựng các ứng dụng địa lý dựa trên web, tương tự 
như Google Maps và Bing Maps [16]. OpenLayers giúp dễ dàng đưa một bản đồ động vào 
bất kỳ trang web nào, có thể hiển thị các ô lưới bản đồ, dữ liệu vector và các điểm đánh dấu 
được tải từ bất kỳ nguồn nào. Đồng thời, OpenLayers cũng thực hiện các phương pháp tiêu 
chuẩn công nghiệp để truy cập dữ liệu địa lý, chẳng hạn như các tiêu chuẩn OGC, WMS và 
WFS [17]. 
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Hình 8. Kiến trúc WebGIS. 

Quy trình xây dựng WebGIS 

 

Hình 9. Quy trình xây dựng WebGIS. 

Dữ liệu UAV sau khi được xử lý và số hóa được dùng để làm cơ sở dữ liệu cho WebGIS. 
Quy trình xây dựng thể hiện ở hình 9 gồm có các bước chính là xây dựng cơ sở dữ liệu, server 
và lập trình phần Front–end. 

Đầu tiên, tác giả tiến hành cài đặt Webserver và GeoServer. Sau đó, tác giả cài đặt 
PostgresSQL nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho WebGIS. Đồng thời, dữ liệu đã 
chuẩn hóa và tạo style bằng phần mềm QGIS được cập nhật vào cơ sở dữ liệu thông qua 
PostGIS. Sau khi hoàn tất phần máy chủ, tiến hành chạy thử nghiệm và lập trình các tính 
năng, giao diện người dùng. Cuối cùng, tác giả tiến hành đồng bộ và public lên trang web. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Sai số trung phương các điểm kiểm tra 

3.1.1. Dạng tuyến 

Tổng 7 điểm đo đạc được chia thành 4 điểm GCP và 3 điểm CP (hệ tọa độ VN–2000, 
kinh tuyến trục 105o45’, cao độ theo mốc Hòn Dấu). Kết quả tính toán sai số ở bảng 1 theo 
công thức 2 và 3 cho giá trị sai số trung phương mặt bằng là ± 3,9 cm và sai số trung phương 
theo chiều cao là ± 2,6 cm đều đạt tiêu chuẩn thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:1000 với đường 
đồng mức 1m (theo tiêu chuẩn sai số trung phương điểm khống chế theo tọa độ và cao độ lần 
lượt là 0,2 m và 0,2 m) [18]. 

Bảng 1. Tính toán sai số trung phương các điểm GCP ở Kênh Tẻ. 

STT 𝑿𝒊 (m) 𝒀𝒊 (m) 
𝑯𝒊 

(m) 
𝑿𝒊

𝒐 (m) 𝒀𝒊
𝒐 (m) 

𝑯𝒊
𝒐 

(m) 
∆𝑿,𝒀

𝟐  ∆𝑯
𝟐  

1 605292,466 1189176,350 1,886 605292,467 1189176,327 1,910 0,000530 0,000585 

2 605439,884 1189153,795 1,921 605439,857 1189153,790 1,948 0,000749 0,000725 

3 605690,139 1189193,602 1,742 605690,144 1189193,544 1,770 0,003390 0,000795 

3.1.2. Dạng vùng 

Tổng cộng 20 điểm đo đạc được chia thành 10 điểm GCP và 10 điểm CP (hệ tọa độ VN–
2000, kinh tuyến trục 105o45’, cao độ theo mốc Hòn Dấu). Kết quả tính toán sai số ở bảng 2 
theo công thức 2 và 3 cho giá trị sai số trung phương mặt bằng là ± 2,16 cm và sai số trung 
phương theo chiều cao là ± 4,11 cm đều đạt tiêu chuẩn thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:1000 
với đường đồng mức 1m (theo tiêu chuẩn sai số trung phương điểm khống chế theo tọa độ 
và cao độ lần lượt là 0,2 m và 0,2 m). 

Bảng 2. Tính toán sai số trung phương các điểm GCP ở sông Ba. 

STT 𝑿𝒊 (m) 𝒀𝒊 (m) 𝑯𝒊 (m) 𝑿𝒊
𝒐 (m) 𝒀𝒊

𝒐 (m) 𝑯𝒊
𝒐 (m) ∆𝑿,𝒀

𝟐  ∆𝑯
𝟐  

1 
585229,377 1444742,170 7,487 

585229,374 1444742,170 7,485 1,225x10–5 
5,049x10–

6 

2 
585218,153 1444713,317 6,732 

585218,193 1444713,345 6,728 2,360x10–5 
1,261x10–

5 

3 
585168,168 1444791,394 7,100 

585168,175 1444791,385 7,103 1,233x10–4 
1,370x10–

5 

4 
585098,419 1444903,712 4,804 

585098,440 1444903,723 4,828 5,454x10–4 
5,354x10–

4 

5 
585059,933 1444856,631 4,014 

585059,942 1444856,625 4,042 1,170x10–4 
7,755x10–

4 

6 
585085,915 1444767,234 3,882 

585085,910 1444767,234 3,991 2,401x10–5 
1,200x10–

2 

7 
585064,111 1444661,345 4,862 

585064,097 1444661,331 4,805 4,005x10–4 
3,176x10–

3 

8 
585008,204 1444522,001 5,359 

585008,217 1444522,002 5,358 1,598x10–4 
2,374x10–

7 

9 
584989,941 1444471,555 1,998 

584989,969 1444471,564 1,999 9,047x10–4 
1,748x10–

6 

10 
585119,250 1444552,726 2,636 

585119,249 1444552,728 2,656 6,890x10–6 
3,708x10–

4 
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3.2. Thành lập bản đồ địa hình 

Hình 10. Số hóa bản đồ tại khu vực sông Ba. 

Hình 11. Số hóa bản đồ tại khu vực Kênh Tẻ. 

Kết quả bay chụp thu thập dữ liệu gồm có 127 ảnh ở khu vực Kênh Tẻ và 273 ảnh ở khu 
vực Sông Ba. Ảnh được xử lý trong phần mềm và xuất các kết quả để số hóa bằng phần mềm 
QGIS. Các đối tượng được lưu trữ theo các nhóm đại diện như Nhà, Đường giao thông, Thủy 
hệ, Thực phủ, Địa vật, v.v. Bản đồ địa hình khu vực kênh Tẻ (hình 11) và sông Ba (hình 10) 
sau đó được chuyển lên GeoServer nhằm hiển thị lên WebGIS. 

Các đối tượng được phân thành các nhóm dữ liệu vector (điểm, đường, vùng) được lưu 
dưới dạng shapefile. Lưu trữ dữ liệu dạng GIS có nhiều lợi ích như truy vấn nhanh chóng, 
thống kê số lượng dân cư, hiện trạng các đối tượng địa vật, v.v. Giúp cho cơ quan chính 
quyền dễ dàng quản lý và ra quyết định nhanh chóng. 

3.3. Hiển thị trên nền tảng WebGIS 

Dữ liệu sau khi số hóa được lưu trữ toàn bộ vào cơ sở dữ liệu PostGIS. Dữ liệu không 
gian sau đó được xử lý bằng cách sử dụng Geoserver và OpenLayers để tạo ra bản đồ tương 
tác có thể được truy cập thông qua trình duyệt. Để tô màu và tạo kiểu cho lớp dữ liệu, tác giả 
sử dụng QuantumGIS để tạo kiểu cho bản đồ. 

WebGIS Kênh Tẻ (hình 11) đại diện cho kết quả của nghiên cứu, bản đồ được phân thành 
các nhóm đối tượng gồm điểm, vùng (lớp địa chính) và lớp ảnh trực giao của khu vực trên 
nền ảnh vệ tinh hoặc giao thông. Các điểm địa vật được phân chia theo các kiểu khác nhau 
đại diện cho các đối tượng như trụ điện, cây xanh, hố ga, v.v. Lớp vùng thể hiện lớp ranh địa 
chính phân theo thửa với các thông tin quy hoạch như số tờ, số thửa, địa chỉ, diện tích, v.v. 
Ảnh trực giao có độ phân giải thể hiện hiện trạng của khu vực. Ngoài ra, WebGIS còn được 
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thiết kế với các tính năng chính như trực tiếp đo khoảng cách, đo diện tích trên bản đồ; thu 
nhỏ và phóng to bản đồ (kích thước các đối tượng thay đổi theo tỉ lệ); hiển thị hoặc ẩn các 
lớp dữ liệu khác nhau, chọn lọc các điểm đo theo cao độ và thửa đất theo diện tích. 

Hệ thống sẽ được sử dụng bởi ba loại người dùng, đó là hệ thống quản trị viên, chủ đầu 
tư là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhiệm vụ giám sát, và các cán bộ hiện trường có trách 
nhiệm cập nhật thông tin về hiện trạng dựa trên việc kiểm tra thực địa. Hệ thống quản trị viên 
sẽ chịu trách nhiệm quản lý người dùng và nhập dữ liệu chính như thuộc tính chính. Chủ đầu 
tư và cán bộ thực địa có thể cập nhật thông tin về hiện trạng, xem bản đồ và báo cáo. 

Việc xây dựng WebGIS này cho phép chia sẻ tất cả thông tin liên quan đến dự án. Việc 
giao tiếp thông tin thông qua WebGIS cho phép người dùng tương tác dễ dàng hơn và ít yêu 
cầu các kiến thức chuyên ngành. Đồng thời, hệ thống còn giúp hiểu rõ hơn về khu vực và về 
các hiện vật thực tại chỗ và từ xa. 

Phần mở rộng của Webgis đang được nhóm phát triển nhằm đưa thêm tính năng chỉnh 
sửa trực tiếp trên thiết bị di động. Tính năng hỗ trợ việc cập nhật các dữ liệu đơn giản ngay 
tại hiện trường. 

 
 

 

 

Hình 12. Giao diện WebGIS của khu vực 
Kênh Tẻ 
http://geo.bachvietunited.com/kenh–te/) 

Hình 13. Giao diện WebGIS của khu vực sông Ba  

(http://geo.bachvietunited.com/phu–yen/) 

4. Kết luận 

Chúng tôi đã giới thiệu phương pháp ứng dụng UAV kết hợp WebGIS trong đo vẽ địa 
hình phục vụ trong khảo sát và thiết kế. Với 2 dạng địa hình khảo sát phổ biến, kết quả bay 
chụp bằng UAV tại vùng kênh Tẻ (dạng tuyến) và sông Ba (dạng vùng) lần lượt là 127 ảnh 
và 273 ảnh. Sau khi xử lý, kết quả ảnh trực giao và DEM được đánh giá sai số trung phương 
tại kênh Tẻ là ± 3,9 cm theo phương ngang, ± 2,6 cm theo phương đứng và tại sông Ba là ± 
2,16 cm theo phương ngang, ± 4,11 cm theo phương đứng đều đạt độ chính xác cho việc xây 
dựng bản đồ tỉ lệ 1:1000 với đường đồng mức 1 m. Bản đồ địa hình được số hóa bằng phần 
mềm QGIS theo các nhóm đối tượng. Sau đó thông qua PostGIS để cập nhật lên Geoserver, 
từ đó hoàn thiện phần lập trình front–end để xây dựng WebGIS chia sẻ cho người dùng. Công 
nghệ UAV giúp rút ngắn tiến độ khảo sát và cung cấp thêm thông tin về khu vực như hình 
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ảnh trực giao, cao độ nền địa hình. Kết quả được cập nhật lên WebGIS để dễ dàng chia sẻ 
cho các bên liên quan, đồng thời giúp cho việc cập nhật thông tin trực tiếp tại thực địa trở 
nên dễ dàng hơn. Để nâng cao giá trị của WebGIS, tính năng điều chỉnh thông tin trực tuyến 
bằng thiết bị di động giúp cho các kĩ sư khảo sát dễ cập nhật các yếu tố khi thực địa tại hiện 
trường đang được nghiên cứu và áp dụng. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.N.V., N.H.Đ.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: C.M.Q., P.N.A.; Viết bản thảo bài báo: C.M.Q., P.N.A.; Chỉnh sửa bài báo: 
P.N.V., N.H.Đ. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Application of UAV technology combined with webgis in 
topographic measurement for surveying and construction design 
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Abstract: The current development of photogrammetry has helped to make breakthroughs 
in topographic measuring and surveying for design. Unmanned aerial vehicles (UAVs) have 
helped terrain data acquisition and processing more efficiently by saving surveying time 
and costs. At the same time, the development of GIS application software has made the 
storage and interaction of topographic survey data simpler and faster. In this study, we 
present our experiences for digital transformation using UAVs to survey regional and linear 
topography in Vietnam. Then we will check the accuracy of coordinate and elevation based 
on ground control points (GCP). Finally, the results will be shown on WebGIS software and 
platforms to help survey engineers and architects interact (measuring distances, calculating 
areas, recording differences in the field, etc.) more effectively in–situ or ex–situ for the 
design and supervision of projects. From the actual results proving the application of UAV 
to the topographic survey, the project design both ensures accuracy and brings significant 
economic benefits and is suitable for many specific survey types in Vietnam. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles; UAV; Surveying; Topographic map; WebGIS. 
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Thể hiện dữ liệu 3D Point cloud trực tuyến trên nền tảng Potree 
phục vụ công tác thiết kế 
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Tóm tắt: Thiết bị bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles–UAVs) đang ngày càng 
được sử dụng rộng rãi. Ngay cả các UAV nhỏ cũng có thể cung cấp dữ liệu có giá trị như 
3D Point cloud để khảo sát các khu vực nguy hiểm và không thể tiếp cận. Dữ liệu dạng 3D 
Point cloud mang đến cơ hội mới trong việc trình bày thông tin và phân tích về các đối 
tượng phục vụ công tác thiết kế và quy hoạch. Tuy nhiên, việc tiếp cận và truy xuất các 
dạng dữ liệu 3D Point cloud còn nhiều hạn chế và khó khăn trong thực tế. Với sự phát triển 
của công nghệ WebGL, việc xây dựng nền tảng đồ họa 3D kết nối các người dùng trở nên 
dễ dàng hơn. Bài báo trình bày một phương pháp để thể hiện và tùy chỉnh 3D Point cloud 
lên nền web thông qua nền tảng mã nguồn mở Potree. Giải pháp này đã mang đến lợi ích to 
lớn đối với người dùng vì giúp tương tác trực tuyến, đa thiết bị và trực quan phục vụ công 
tác thiết kế quy hoạch và cảnh quan.  

Từ khóa: Thiết bị bay không người lái; UAV; Potree; Mô hình 3D; WebGL.      
 

1. Giới thiệu 

Theo Báo cáo Triển vọng Đô thị hóa Thế giới, tỷ lệ dân cư đô thị chiếm hơn một nửa 
của dân số thể giới [1]. Xu hướng đô thị hóa gia tăng đang mang đến những thách thức như 
cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng, chất lượng không khí suy giảm, thiếu quy hoạch dân 
cư, đô thị, v.v. [2]. Một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết các thách thức này 
chính là xây dựng các thành phố thông minh giúp kết nối giữa người dân và các nhóm chính 
trị, xã hội và kinh tế để giải quyết các vấn đề [3]. 

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã tạo ra những cách mới mẻ và sáng tạo để chia 
sẻ và giao tiếp dữ liệu, trao đổi quan điểm và cộng tác. Nhờ vào việc triển khai sâu rộng hơn 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (Information and Communication 
Technology – ICT), đồng thời sự gia tăng công nghệ và ứng dụng di động đã tạo ra khái niệm 
“thông minh” của đô thị [4]. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là nền tảng tất yếu để quản lý 
hiệu quả các thành phố, mô hình hóa và trực quan hóa 3D đã trở thành một thành phần quan 
trọng của GIS. Việc sử dụng 3D GIS đã được giới hạn trong quy hoạch đô thị và hình dung 
thông qua các mô hình thành phố [5]. Tuy nhiên cho đến gần đây, những phát triển mới trong 
công nghệ máy tính đã mở rộng giới hạn ban đầu, các nghiên cứu [6–7] đã phân tích và tích 
hợp các thành phần 3D trong GIS. Sự phát triển của WebGL giúp dữ liệu 3D được phân phối 
trực tuyến thông qua web trở nên dễ dàng hơn mà không cần thông qua bất kì ứng dụng bên 
thứ 3 nào. Đồng thời WebGL cũng là chuẩn hỗ trợ cho tất cả các loại trình duyệt, trên máy 
tính lẫn điện thoại thông minh. Ví dụ như Sketchfab cho phép người dùng đăng tải, chia sẻ 
và xem các nội dung 3D mà không cần bất kì kiến thức nào về WebGL [8]. Potree là một 
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trình duyệt hiển thị đám mây điểm 3D sử dụng cấu trúc dữ liệu đa biến bát phân để xử lý dữ 
liệu lớn [9].  

Do sự hạn chế về phần cứng và phần mềm nên phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 
3D chỉ được sử dụng chủ yếu bởi các chuyên gia. Một số phương pháp hiện nay được sử 
dụng để thu thập và xử lý mô hình 3D như là quét laser, Structure–from–Motion (SfM) [10]. 
Thu thập dữ liệu bằng UAV thường sử dụng phương pháp SfM và Multi–view Stereo nhằm 
tạo ảnh trực giao và đám mây điểm [11–12]. Đám mây điểm là một dạng mô hình 3D thông 
dụng để tái tạo cảnh quan. Với trường hợp đám mây điểm được sử dụng để khảo sát địa hình 
thì kích thước rất lớn (lên đến vài tỷ điểm), cho nên Potree là lựa chọn phù hợp cho phương 
pháp này. 

Bài báo nghiên cứu dữ liệu đám mây điểm thu thập bằng UAV thông qua phương pháp 
SfM, đám mây điểm được hiển thị hóa thông qua Potree giúp cho việc xem xét và nghiên 
cứu thiết kế dự án dễ dàng hơn.  

2. Khu vực và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là vùng dân cư 10ha thuộc phường Tân Thuận Tây, quận 7, 
TP.HCM (Hình 1), có dân cư đông đúc, nhiều công trình kiến trúc như nhà cửa, trường học, 
công viên ven sông. Phần lớn nhà cửa ở đây thuộc nhà cấp 4 hoặc cấp 3, nằm ở khu vực ven 
sông nên địa hình thấp. 

Dữ liệu ảnh được thu thập vào năm 2021 bằng UAV Phantom 4 Pro. Ảnh UAV với độ 
phân giải 3cm/pix phân bố như trên hình 2. Sau đó, ảnh được dùng để xử lý thành đám mây 
điểm. 

 

Hình 1. Khu vực khảo sát bản đồ 3D. 
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Hình 2. Sơ đồ ảnh UAV tại khu vực. Hình 3. Sơ đồ bố trí các điểm GCP. 

2.2. Công nghệ chính 

2.2.1. Phép chiếu Mercrator 

Trong hệ thống lập bản đồ trực tuyến, Web Mercator đã trở thành phép chiếu thống trị 
[13]. Phép chiếu Mercator được đề xuất bởi nhà khoa học bản đồ Hà Lan Flemish Gerardus 
Mercator vào năm 1569 để xác định cách chiếu tọa đồ cầu vào một mặt phẳng 2 chiều. Từ 
đó, phép chiếu được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. 

WGS84 là hệ quy chiếu toàn cầu cố định trên thế giới, bao gồm cả mô hình trái đất và 
được xác định bởi một tập hợp các tham số chính và phụ [14]. Các tọa độ (B, L, H) theo 
WGS84 thu được trực tiếp bằng GPS. Trong đó B là vĩ độ, L là kinh độ và H là độ cao của 
trái đất. Trong phép chiếu Web Mercator, trái đất được mô phỏng dưới dạng hình cầu thay 
vì hình elip, đó là điểm khác biệt với phép chiếu Mercator. Google Maps, Virtual Earth, Bing 
Maps, Baidu Maps, Mapabc, ArcGIS Online sử dụng hệ thống tọa độ Web Mercator hoặc 
gọi là Spherical Mercator. 

2.2.2. Potree 

Trình kết xuất đồ họa Potree dựa trên nghiên cứu từ Instant Points [15], dùng để kết xuất 
đám mây điểm trên trình duyệt Web. Potree có thể truyền trực tuyến nhanh chóng vì sử dụng 
một biến thể của cấu trúc MNO (Modifiable Nested Octree) với một phương pháp lấy mẫu 
con khác và phân vùng phân cấp thành các phần nhỏ hơn [9].  

Với cấu trúc dữ liệu đa biến bát phân (Multi–resolution octree) của Potree, mỗi nút của 
cây được lưu trữ trong tệp. Định dạng của tệp octree là định dạng hệ nhị phân, cụ thể như 
LAS hoặc LAZ. Để giảm thời gian tải ban đầu, toàn bộ hệ thống phân cấp octree được lưu 
trữ trong nhiều tệp phụ trợ. Công cụ PotreeConverter [16] được sử dụng để chuyển các bộ 
dữ liệu đầu vào (dạng LAS, LAZ, PTX hoặc PLY) thành cấu trúc đa biến bát phân. Quy trình 
thực hiện của công cụ thể hiện ở hình 4. Đầu tiên, CAABB (Cubic Axis–Aligned Bounding 
Box) sẽ được tính toán. Tiếp theo, phạm vị không gian của các nút bát phân ở các cấp độ 
khác nhau được xác định từ CAABBC và độ sâu được xác định từ người dùng. Cuối cùng, 
tính toán điểm–nút được thực hiện bằng cách sử dụng tham số khoảng cách. Với mỗi điểm, 
nếu khoảng cách đến bất kỳ điểm nào khác bên trong nút gốc lớn hơn khoảng cách đã định, 
thì điểm đó sẽ được thêm vào nút gốc. Nếu đã có một điểm khác ở gần, điểm đó sẽ được 
chuyển sang cấp tiếp theo và việc kiểm tra tương tự được lặp lại với một nửa khoảng cách ở 
trên. Quy trình này lặp lại đến khi điểm đã được thêm vào một nút hoặc độ sâu cây bát phân 
vượt quá giới hạn [17].  
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Lợi ích của cấu trúc đa biến bát phân của Potree là tốc độ kết xuất nhanh dựa trên hiệu 
quả của vùng không gian và tính toán cấp độ chi tiết. Cụ thể, các nút nằm ngoài vùng nhìn 
thấy sẽ không được kết xuất và các nút ở gần vùng nhìn sẽ được ưu tiên kết xuất trước so với 
nút ở xa (hình 5). Ưu điểm thứ hai là việc triển khai kết xuất sử dụng các công nghệ web tiêu 
chuẩn như WebGL, Three.js và Javascript không yêu cầu bổ sung các plugin trong quá trình 
sử dụng trình duyệt Web. 

 

  

Hình 4. Các bước thực hiện của công cụ 
PotreeConverter để tạo 3 cấp độ cây octree đa biến [18]. 

Hình 5. Mô hình hóa đơn giản kết xuất đồ họa theo 
vùng nhìn thấy của Potree. Dữ liệu độ phân giải 
thấp nằm xa và tăng dần độ phân giải khi lại gần 
vùng nhìn [18]. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Quy trình thực hiện theo thứ tự các bước thu thập dữ liệu ảnh UAV, xử lý dữ liệu tạo 
đám mây điểm thông qua phần mềm Agisoft Metashape (Hình 6). 

 

Hình 6. Quy trình bay chụp và xử lý dữ liệu. 

2.3.1. Thu thập dữ liệu 

Khu vực được khoanh vùng và thiết kế trong phần mềm DJI Pilot dành cho hệ điều hành 
Android (Hình 7). Khu vực được khảo sát theo dạng Oblique nhằm xây dựng đầy đủ các mặt 
của tòa nhà. Trong hoạt động bay, hai bộ dữ liệu khác nhau của hình ảnh UAV đã được thu 
thập, theo phương thẳng đứng và xiên. Kế hoạch bay gồm có 5 tuyến bay là bay chụp thẳng 
đứng và xiên góc theo các hướng Đông Tây Nam Bắc.  

Các thông số thiết kế quan trọng gồm có độ phủ ảnh và độ cao bay chụp. Độ cao bay 
chụp ảnh hưởng đến độ phân giải ảnh mong muốn. Độ phủ ảnh bao gồm độ phủ khi chụp 
thẳng đứng và khi chụp góc nghiêng. Kết quả thể hiện ở Bảng 1. 

Trong quá trình thực địa, tác giả thiết lập và đo tọa độ 5 điểm GCP bằng thiết bị RTK 
ComNav T300. Các điểm được phân bổ đều trong toàn bộ khu vực nghiên cứu và được sử 
dụng tham chiếu địa lý cho các mô hình. 
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Bảng 1. Thông số bay chụp bằng UAV tại khu vực. 

Thông số Bay chụp thẳng đứng Bay chụp xiên góc 

Độ cao (m) 110 110 

Độ phủ dọc (%) 75 70 

Độ phủ ngang (%) 70 60 

Góc chụp (o) 90 60 

Số ảnh 605439.884 1189153.795 

 

Hình 7. Kế hoạch bay chụp bằng DJI Pilot: một mặt thẳng đứng và bốn mặt hướng quanh khu vực. 

2.2.2. Xử lý dữ liệu 

Dữ liệu ảnh được xử lý bằng phương pháp Structure–from–Motion. Phương pháp sử 
dụng các đối tượng giống nhau trên các ảnh được khớp lại với nhau (hình 8). Các đối tượng 
này được tự động khớp liên tục, cho phép ước tính về vị trí ban đầu và tọa độ của đối tượng 
[19]. Phương pháp này phù hợp với ảnh có độ chồng phủ cao, và theo lộ trình thiết kế sẵn. 
Bộ dữ liệu được xử lý trong phần mềm Pix4D Mapper phiên bản Trial [20], sử dụng 5 điểm 
GCP để làm điểm tham chiếu tọa độ thực (Hình 3). Kết quả xử lý gồm đám mây điểm dày 
đặc, DEM và ảnh trực giao. 

Dữ liệu đám mây điểm của khu vực nghiên cứu được lưu trữ dưới dạng LAS với hơn 69 
triệu điểm (hình 9). Quy trình xử lý đám mây điểm với Potree gồm 2 bước. Thứ nhất, đám 
mây điểm được chuyển đổi sang định dạng cấu trúc đa biến bát phân của Potree công cụ 
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PotreeConverter. Thứ hai, tác giả tiến hành cài đặt một máy chủ, sau đó tải lên tất cả dữ liệu 
đã xuất ra ở bước chuyển đổi vào máy chủ. Từ đó, đám mây điểm được hiển thị lên nền tảng 
Web và có thể chia sẻ cho các người dùng khác nhau. 

 

Hình 8. Structure–from–Motion (SfM). 

 

Hình 9. Đám mây điểm nhìn từ xa và gần. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Chức năng hiển thị web bằng các áp dụng thuật toán mã nguồn mở Potree để trực quan 
hóa dữ liệu đám mây điểm dung lượng lớn. PotreeConverter được sử dụng để chuyển đổi dữ 
liệu LAS thành dữ liệu dịch vụ để hiển thị. Theo mặc định, Potree bao gồm một bản đồ hiển 
thị tổng quan vị trí tương tác và vùng nhìn của người xem, các tùy chọn và cài đặt điều hướng 
khác nhau. Đồng thời, Potree còn bao gồm một số công cụ đo lường cho phép người dùng 
ghi lại các phép đo đơn giản như khoảng cách, diện tích, thể tích và mặt cắt địa hình. Sau khi 
chuyển đổi, các tệp và cấu trúc thư mục có thể được thêm vào máy chủ lưu trữ web và phân 
phối thông qua một miền web tiêu chuẩn. Môi trường phần cứng và hệ điều hành máy chủ 
ảo (VPS) cấu hình 1 CPU, ram 2GB, ổ cứng SSD 55GB và băng thông 2TB/ tháng. Môi 
trường phần mềm là hệ điều hành Ubuntu 64bit phiên bản 20.04. Người dùng sử dụng trình 
duyệt Chrome. Thời gian phản hồi lần truyền đầu tiên của nền tảng là 1.7 giây và thời gian 
phản hồi trung bình 35 giây. Tốc độ chuyển vùng của nền tảng nhanh chóng và kết xuất hình 
ảnh trôi chảy. 
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Hình 10. Hiển thị đám mây điểm thông qua Potree (https://pointcloud.bachvietunited.com/kenhte/). 

Hình 11. Một vài tính năng trên Potree. 

Hình ảnh trực quan trên web của dữ liệu đám mây điểm cuối cùng thể hiện ở chế độ 
RGB (hình 10). Trực quan hóa dữ liệu lên Potree giúp chia sẻ dễ dàng với người dùng. Người 
dùng có thể trực tiếp sử dụng các chức năng trên Potree, như đo khoảng cách, đo cao độ, tính 
diện tích, thể tích, xem thông tin theo điểm, v.v. (Hình 11).  
Dựa trên kết quả thu được, tác giả đánh giá ưu, nhược điểm chính của Potree gồm: 

 Ưu điểm: hiệu suất cao khi xử lý đám mây điểm lớn và trực quan hóa mô hình dạng 
lưới; có sẵn các công cụ đo lường; có một số tùy chọn khi thiết lập tạo kiểu. 

 Nhược điểm: Không có dữ liệu phi đồ họa nào có thể được tích hợp. Không cho phép 
trực quan hóa các bộ dữ liệu khác dưới dạng lớp, chẳng hạn như dịch vụ bản đồ web (WMS). 

4. Kết luận 

Ứng dụng thiết bị bay không người lái nhằm thu thập dữ liệu đám mây điểm trở nên 
nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm hơn. Nghiên cứu kết hợp phương pháp Structure–from–
Motion xử lý từ ảnh UAV cho ra đám mây điểm với phương pháp chuyển đổi để hiển thị trên 
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Potree. Khu vực nghiên cứu 10ha được bay chụp với 5 hướng (thẳng đứng và xiên góc theo 
các hướng) với tổng lượng ảnh là 277. Bộ dữ liệu sau khi được xử lý tạo ra đám mây điểm 
dày đặc được lưu trữ dưới định dạng .LAS, được chuyển đổi thông qua công cụ PotreeConvert 
thành cấu trúc Multi–resolution octree để hiển thị trong Potree. Tác giả sử dụng máy chủ ảo 
để trực quan hóa khu vực và chia sẻ cho các người dùng khác để truy cập. Người dùng có thể 
sử dụng các chức năng để đo lường các thông số và xem các thông tin của mỗi điểm trực tiếp 
thông qua ứng dụng. Cuối cùng là một vài ưu nhược điểm được tác giả đúc kết từ việc sử 
dụng Potree. Tác giả kiến nghị kết hợp thêm dữ liệu bản đồ 2D và WebGIS để cung cấp đầy 
đủ thông tin cần thiết đến cho người dùng nhàm giúp cho việc ra quyết định dễ dàng hơn. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: P.N.V., N.H.Đ.; Điều tra, khảo sát, 
phân tích số liệu: C.M.Q., P.N.A.; Viết bản thảo bài báo: C.M.Q., P.N.A.; Chỉnh sửa bài báo: 
P.N.V., N.H.Đ. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Visualize 3D point cloud data online on potree platform for design 
work 
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Abstract: Unmanned aerial vehicles (UAVs) are increasingly being used. Even small 
UAVs can provide valuable data like 3D Point Cloud for surveying dangerous and 
inaccessible areas. 3D point cloud data offers new opportunities to present information and 
analysis about objects in design and planning activities. However, accessing and retrieving 
3D point cloud data types is still limited and complicated in practice. With the development 
of WebGL technology, building a 3D graphics platform that connects users becomes easier. 
The paper presents a method to represent and customize 3D point cloud to the web through 
the open–source platform Potree.  This solution has brought excellent benefits to users 
because it helps to interact online, multi–device, and visually for planning and landscape 
design. 

Keywords: Unmanned aerial vehicles; UAVs; Potree; 3D point cloud; WebGL. 
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Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị UAV chi phí thấp 
trong đo đạc thành lập bản đồ: thử nghiệm một số công trình 
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Tóm tắt: Đo đạc thành lập bản đồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, 
được ưu tiên làm nền tảng cho công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên, nguồn dữ liệu này 
đang còn thiếu, chất lượng chưa cao, chưa cập nhật kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn ở 
nhiều địa phương trên cả nước. Sự phát triển mạnh mẽ và ứng dụng rộng rãi của các thiết 
bay không người lái (Unmaned Aerial Vehicles–UAVs) trong thành lập bản đồ đã đưa 
khoa học đo đạc lên một tầm cao mới. Bài báo này nghiên cứu khả năng ứng dụng UAV 
phân khúc chi phí thấp để thành lập một số loại bản đồ trong quản lý đất đai. Nghiên cứu 
thử nghiệm trên một số công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định với nhiều phương pháp, kỹ 
thuật khác nhau để đánh giá độ chính xác, mức độ phù hợp và đưa ra những khuyến nghị 
trong thực tế triển khai. 

Từ khóa: UAV chi phí thấp; Thành lập bản đồ; Tỉnh Bình Định. 
 

1. Mở đầu 

Công nghệ máy bay không người lái (Unmanned Aerial Vehicles–UAV) được hình 
thành và bắt đầu phát triển vào những năm đầu thế kỷ XX. Năm 1916, chiếc máy bay 
không người lái đầu tiên được phát triển bởi một kỹ sư người Anh Archibald Montgomery 
Low nhằm phục vụ cho mục đích quân sự [1]. Trải qua một thời gian dài UAV chủ yếu 
được sử dụng trong quân đội, đến những năm cuối thế kỷ XX, công nghệ máy bay không 
người lái bắt đầu mở rộng sử dụng trong nghiên cứu giám sát môi trường trái đất và tiếp tục 
được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực dân sự như giám sát tài nguyên môi trường, nông 
nghiệp thông minh, xây dựng, trắc địa–bản đồ, khảo sát thu thập thông tin về thiên tai, khảo 
cổ học, kiến trúc, cứu hộ, giải trí,… Ngày nay, với những ưu điểm vượt trội mà công nghệ 
máy bay không người lái mang lại như thu nhận hình ảnh với độ phân giải siêu cao trong 
thời gian ngắn, kết quả xử lý gần như đáp ứng theo thời gian thực, chủ động trong công tác 
bay chụp, nhỏ gọn, chi phí thấp, tính linh động cao trong các điều kiện thời tiết, dễ dàng 
tiếp cận nơi có địa hình phức tạp, … đó là những yếu tố để UAV đang thực sự là cuộc cách 
mạng trong lĩnh vực khảo sát, thu thập số liệu và giám sát các đối tượng trên mặt đất đặc 
biệt là đối với lĩnh vực trắc địa – bản đồ và giám sát tài nguyên môi trường. Bên cạnh đó, 
sự tích hợp của công nghệ định vị bằng vệ tinh dẫn đường toàn cầu–GNSS (Global 
Navigation Satellite System) kết nối với hệ thống mạng lưới định vị vệ tinh liên tục (CORS–
Continuosly Operation Reference Station) hoặc kết hợp sử dụng bộ kit PPK (Post–
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processed kinematic) trên thiết bị máy bay không người lái đã nâng cao độ chính xác đến 
cỡ centimét (cm) và theo thời gian thực. Từ đó cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu của 
công tác trắc địa–bản đồ nói chung và đo đạc địa chính nói riêng. 

Trong lĩnh vực khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ, chi phí luôn là vấn đề được quan tâm 
hàng đầu. Chính vì vậy mà thiết bị máy bay không người lái chi phí thấp với nhiều ưu việt 
ngày càng được sử dụng rộng rãi và hiệu quả. Trên thế giới, UAV chi phí thấp đã được sử 
dụng để thành lập bản đồ đất với độ phân giải mặt đất là 6,0 cm/pixel [2], quan trắc theo dõi 
sự thay đổi của cồn cát ven biển trên quy mô lớn [3]. Ảnh chụp từ UAV với độ phân giải 
cao thể hiện một cách chi tiết các đối tượng trên mặt đất nên được sử dụng để thành lập bản 
đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ lớp phủ thực vật [4,5]. Nghiên cứu của Václav Šafář và 
các cộng sự đã sử dụng máy bay không người lái kết hợp kiểm tra đối chứng bằng công 
nghệ toàn đạc điện tử và GNSS để thành lập bản đồ địa chính cho các khu vực có dạng địa 
hình từ bằng phẳng đến khu vực miền núi ở Cộng hòa Séc [6]. Ngoài ra, một số nghiên cứu 
còn sử dụng ảnh bay chụp từ UAV để chiết suất tự động ranh giới thửa đất phục vụ cho 
việc xây dựng bản đồ địa chính [7-9] và còn là một công cụ hỗ trợ cho bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất [10]. 

Công nghệ UAV đã du nhập vào Việt Nam từ những năm đầu của thế kỷ 21 và đã có 
nhiều nghiên cứu sử dụng UAV để khảo sát, thành lập các loại bản đồ chuyên đề sử dụng 
trong quản lý đất đai như: thành lập bản đồ địa hình dựa trên việc thu nhận dữ liệu từ các 
cảm biến quang học và quét laser gắn trên UAV đồng thời kết hợp kiểm chứng, đánh giá độ 
chính xác bằng công nghệ GNSS [11,12]; sử dụng ảnh chụp bằng máy ảnh số phổ thông lắp 
trên máy bay không người lái M100–CT điều khiển bằng sóng Radio đưa ra giải pháp kỹ 
thuật loại trừ nguồn sai số và quy trình công nghệ để thành lập bản đồ địa hình và địa chính 
[13]; thành lập bản đồ đất thổ canh có thể đạt độ chính xác mặt bằng 1,7 cm và độ chính 
xác độ cao 0,6 cm tại tỉnh Phú Thọ [14]; ngoài ra UAV còn cho thấy khả năng trong lĩnh 
vực khai thác khoáng sản, thành lập bản đồ các khu vực mỏ lộ thiên và ước tính trữ lượng 
[15,16]. Đặc biệt, Thông tư 07/2021/TT–BTNMT của Bộ TN&MT quy định về thu nhận và 
xử lý dữ liệu ảnh số từ thiết bị UAV [17] có hiệu lực từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đã tạo ra 
hành lang pháp lý cụ thể thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng UAV vào lĩnh vực trắc địa–bản 
đồ. 

Trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều dự án đã sử dụng công nghệ máy bay không 
người lái để khảo sát địa hình, đo đạc giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch sử dụng đất điển 
hình như Dự án Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy 
Phước; Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định, ... nhưng rất ít đơn vị tư 
nhân hay cơ quan nhà nước đầu tư để sở hữu công nghệ UAV. Nhóm nghiên cứu tại 
Trường Đại học Quy Nhơn đã thực hiện nghiên cứu ứng dụng công nghệ máy bay không 
người lái (Phantom 4 RTK) trong đo đạc, thành lập bản đồ tỷ lệ lớn phục vụ công tác quản 
lý đất đai [18]; ứng dụng UAV lập bản đồ hiện trạng hệ sinh thái phục vụ giám sát các hệ 
sinh thái đới bờ biển tại quần thể Hòn Yến, tỉnh Phú Yên [19]. 

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ UAV trong thời gian qua trên thế giới và tại 
Việt Nam hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới của trắc địa–bản đồ với khả năng ứng dụng mạnh 
mẽ công nghệ này trong thành lập các loại bản đồ ngành quản lý đất đai với độ chính cao, 
tiết kiệm được thời gian và chi phí thành lập. Bài báo chỉ tập trung nghiên cứu sử dụng máy 
bay không người lái–Phantom 4 RTK của hãng DJI thu thập dữ liệu ảnh bay chụp để thử 
nghiệm trên một số công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, bản đồ địa hình và bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định với nhiều phương pháp, kỹ thuật khác 
nhau nhằm đánh giá độ chính xác, mức độ phù hợp và đưa ra những khuyến nghị trong thực 
tế triển khai. 
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2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ UAV thành lập một số loại bản đồ chuyên 
đề như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ địa hình tại một số công 
trình trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mỗi loại bản đồ được thành lập đều được nghiên cứu, 
tính toán kỹ các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thành lập để đạt độ chính xác và hiệu quả 
cao nhất. Trên cơ sở kết quả thành lập các loại bản đồ chuyên đề, đánh giá độ chính xác và 
hiệu quả thành lập. 

Thiết bị bay sử dụng thử nghiệm tại các công trình nghiên cứu là Phantom 4 RTK của 
hãng DJI, có kích thước cảm biến CMOS 1 inch, độ phân giải 20 megapixel, ống kính FOV 
84 °, tự động lấy nét ở 1 m – ∞, kích thước hình ảnh tối đa 4864×3648 (4:3); 5472×3648 
(3: 2). UAV Phantom 4 RTK kết hợp với trạm di động D–RTK 2 có thể được sử dụng như 
một trạm Base để cung cấp dữ liệu vi sai thời gian thực cho để tạo ra giải pháp khảo sát 
chính xác hoặc có được tọa độ vị trí chính xác. Bên cạnh thiết bị bay chụp UAV, nghiên 
cứu còn sử dụng thiết bị GNSS Trimble R4 và máy toàn đạc điện tử Topcon GTS–N230 để 
đo kiểm tra và đo các điểm khống chế ảnh. 

2.2. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình tổng quát đo đạc thành lập bản đồ bằng công nghệ UAV với 4 công đoạn 
chính được xây dựng cơ bản dựa trên quy trình thành lập các loại bản đồ chuyên đề ngành 
quản lý đất đai như bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và quy 
trình thu nhận, xử lý dữ liệu ảnh tàu bay không người lái trong Thông tư 07/2021/TT–
BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình tổng quát thành lập bản đồ bằng công nghệ UAV. 
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Giai đoạn 1: Công tác chuẩn bị: Căn cứ vào loại bản đồ cần thành lập, mục tiêu sử 
dụng, đặc điểm địa hình và yêu cầu độ chính xác của bản đồ để lựa chọn phương pháp bay 
chụp UAV, thiết bị UAV phù hợp cũng như thiết kế tuyến bay, độ cao bay đảm bảo độ phủ 
trùm của ảnh, phục vụ khớp ảnh nắn chỉnh ảnh và độ phân giải mặt đất. 

Giai đoạn 2: Bay chụp ảnh UAV: Tiến hành bay chụp tự động theo tuyến bay đã thiết 
kế dựa trên các phần mềm chụp ảnh UAV chuyên dụng và cần lưu ý về điều kiện thời tiết 
và ánh sáng để điều chỉnh các thông số vật lý của ảnh để thu được ảnh có chất lượng tốt 
nhất. 

Giai đoạn 3: Xử lý dữ liệu bay chụp: Đây là công đoạn rất quan trọng, sau khi khớp 
ảnh và nắn ảnh cần đánh giá sai số, kiểm tra độ chính xác trước khi tạo đám mây điểm. Tùy 
thuộc vào loại bản đồ cần thành lập thì tùy chọn xây dựng dữ liệu mô hình số bề mặt–DSM, 
mô hình số độ cao–DEM và bình đồ ảnh trực giao. Đối với bản đồ địa hình DEM là yếu tố 
quan trọng nhất. 

Giai đoạn 4: Thành lập bản đồ chuyên đề: Dựa trên nội dung của bản đồ chuyên đề, 
tiến hành vector hóa từ DEM hay bình đồ ảnh trực giao và biên tập bản đồ theo quy định 
từng loại. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 

Phương pháp được sử dụng để thu thập các tài liệu về địa hình, điều kiện tự nhiên và 
kinh tế–xã hội khu vực bay chụp để xây dựng phương án bay chụp tốt nhất. Thu thập các 
bản đồ chuyên đề tỷ lệ lớn đã được thành lập trước đây bằng công nghệ toàn đạc điện tử 
hoặc công nghệ GNSS, các hồ sơ, trích lục thử đất. Thu thập tài liệu về các điểm tọa độ địa 
chính cơ sở, tọa độ GPS, các điểm địa chính cấp I, II để phục vụ xác định ví trí đặt trạm 
Base để bay chụp. Các văn bản về tình hình sử dụng đất, tình hình biến động đất đai và các 
văn bản khác có liên quan phục vụ cho công tác nghiên cứu và xây dựng phương án kỹ 
thuật bay chụp cũng như xử lý, thành lập bản đồ. 

2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa 

Phương pháp này được sử dụng để xác định một cách tổng quan nhất về địa hình, các 
địa vật đặc trưng trên bề mặt đất của các công trình thử nghiệm. Kiểm tra kết quả giải đoán 
xác định hiện trạng sử dụng đất so với thực tế. Tiến hành xác định các điểm tọa độ địa 
chính đã có hoặc gần khu vực cần thành lập bản đồ từ đó xác định vị trí đặt trạm Base và rải 
điểm khống chế mặt đất và điểm kiểm tra một cách hợp lý và bao quát được khu vực bay 
chụp.  

2.3.3. Phương pháp bay chụp UAV 

Quy trình thiết kế bay chụp bao gồm các bước tính toán xác định các thông số về độ 
cao bay chụp của UAV, độ phủ dọc và phủ ngang của ảnh bay chụp, tính toán số đường 
bay, ước tính tổng số ảnh cần chụp, tổng dung lượng ảnh hay tính toán tốc độ chụp và tổng 
thời gian bay chụp. Trong nghiên cứu này nhóm tác giả đã tham khảo công thức tính toán 
và giải tích mô tả thiết kế bay chụp từ công bố của Edgar Falkner, Dennis Morgan năm 
2001 [20]. 

Kích thước điểm ảnh hay độ phân giải không gian của ảnh bay chụp ảnh hưởng rất lớn 
đến độ chính xác và mức chi tiết của bản đồ. Tùy thuộc yêu cầu độ chính xác của loại bản 
đồ chuyên đề mà thiết kế độ cao bày chụp phù hợp với thiết bị bay để có được đô phân giải 
mặt đất phù hợp nhất. Ví dụ như trong thành lập bản đồ địa chính để đạt được độ phân giải 
mặt đất là 2,74 cm với các thông số kỹ thuật của thiết bị bay Phantom 4 RTK được chế tạo 
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có chiều dài tiêu cự FR = 8,8 m, kích thước cảm biến là 1,0inch (13,2×8,8 mm) thì theo 
công thức (1) tính độ cao bay chụp bên dưới ta tính được là 99,96 m. 

                                            R

W

imW GSD F
H

SS 100

 



                                          (1) 

Với H là độ cao bay được thiết kế cho UAV (m); GSD (Ground Sample Distance) là 
độ phân giải mặt đất hay kích cỡ điểm ảnh cần chụp (cm); imW (image width) là độ rộng 
của ảnh chụp tính bằng pixel; FR là độ dài tiêu cự của máy ảnh; SSw là chiều rộng của cảm 
biến thu nhận ảnh của máy ảnh bay chụp. 

Đối với các công trình thử nghiêm, thiết kế tuyến bay UAV được thực hiện theo 
nguyên tắc phải phủ kín khu bay, đảm bảo độ chính xác và tiết kiệm kinh phí nhất. Trên cơ 
sở ranh giới khu bay, độ phân giải mặt đất của ảnh, độ phủ dọc và độ phủ ngang của ảnh 
thường được xác định lần lượt là 80% và 70%. Bên cạnh đó việc thiết kế tuyến bay cũng 
cần đảm bảo độ phủ trùm ra khỏi ranh giới khu bay chụp và số đường bay chụp là ít nhất. 

Cuối cùng là xác định thời điểm cần bay chụp, xem dự báo thời tiết, chuẩn bị và kiểm 
tra chi tiết thiết bị bay chụp. Kiểm tra tính hợp lý của kế hoạch bay chụp, kiểm tra các 
thông số máy ảnh, độ phủ trùm, kiểm tra chế độ khử méo ảnh. Triển khai và thiết lập trạm 
Base, đảm bảo sự kết nối với Rover gắn trên Phantom 4 RTK hoặc tín hiệu kết nối với trạm 
CORS trong khu vực. Sau đó tiến hành bay chụp tự động theo kế hoạch đã lập, khi chụp 
cần căn cứ điều kiện thực tế về thời tiết (nhất là tốc độ gió) và ánh sáng để tùy chỉnh các 
thông số vật lý của ảnh như tốc độ chụp, khẩu độ và độ nhạy sáng phù hợp đảm bảo ảnh có 
chất lượng tốt. 

2.3.4. Phương pháp xử lý ảnh bay chụp từ UAV 

Hiện nay trên thế giới có nhiều phần mềm xử lý ảnh UAV như Trimble Business 
Center, Inpho UASMaster, Pix4D Mapper Pro, Bentley Context Capture, Agisoft 
Metashape (PhotoScan), Drone Mapper, … và ở Việt Nam một số phần mềm chuyên xử lý 
ảnh UAV phổ biến là Trimble Business Center và Inpho UASMaster của hãng Trimble – 
Mỹ; Agisoft Metashape (PhotoScan) của hãng Agisoft LLC – Liên Bang Nga và Pix4D 
Mapper Pro – Thụy Sỹ. Trong nghiên cứu ngày nhóm tác giả sử dụng phần mềm Agisoft 
Metashape phiên bản 1.7.2. Tính năng chính của phần mềm này bao gồm: Thiết lập hệ tọa 
độ cho ảnh bay chụp, Tạo mô hình số bề mặt DSM, tạo bình đồ ảnh trực giao, tạo mô hình 
số độ cao DEM, … 

Trình tự xử lý ảnh UAV như sau: Nhập ảnh vào phần mềm (Import Images) => Sắp 
xếp ảnh chụp (Align Images) => Tạo đám mây điểm (Build Dense Cloud) => Tạo mô hình 
3D (Build Mesh) => Xây dựng dữ liệu tùy chọn theo yêu cầu thành lập bản đồ: mô hình số 
độ cao/mô hình số bề mặt/bình đồ ảnh trực giao (Build DEM/DSM/Orthomosaic) => Xuất 
kết quả dữ liệu tùy chọn (Export DEM/DSM/Orthomosaic). 

2.3.5. Phương pháp biên tập bản đồ chuyên đề 

Sau khi ảnh bay chụp UAV đã được xử lý bằng phần mềm Agisoft Metashape 
(PhotoScan) dữ liệu sẽ chuyển đổi về hệ tọa độ chuẩn Quốc gia–VN2000 để tiến hành công 
tác số hóa, biên tập bản đồ chuyên đề. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm 
Microstation SE, Famis, Microstation V8i, gCadas để số hóa và biên tập bản đồ địa chính, 
bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Sử dụng kết hợp thêm với các phần mềm ArcGIS phiên bản 
10.8, Global Mapper phiên bản 21 để biên tập bản đồ địa hình. Các bản đồ hiện hành được 
biên tập theo các quy phạm hiện hành được Nhà nước ban hành [21–23,17]. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Khái quát các công trình thử nghiệm 

3.1.1. Khu quy hoạch dân cư Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Khu vực lập quy hoạch chi tiết khu dân cư tỉ lệ 1/500 có diện tích 9,66 ha nằm dọc phía 
Bắc đường ĐH20 (TL635 cũ), thuộc thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Để thực 
hiện dự án cần cập nhật, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ xây dựng phương án thu hồi đất, 
cũng như khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Với đặc điểm về thuận lợi về địa 
hình địa vật thông thoáng (chủ yếu là đất trồng lúa) nên phương pháp bay chụp UAV được 
lựa chọn và triển khai để thành lập bản trích đo địa chính cho khu vực này. 

3.1.2. Các bãi bồi sông Lại Giang phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Cập nhật thành lập bản đồ hiện trạng là nhiệm vụ bắt buộc theo chu kỳ kiểm kê đất đai. 
Thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng năm 2019, phường Hoài 
Hương, thị xã Hoài Nhơn có một số khu vực đất đai biến động thường xuyên do tác động 
bởi dòng chảy của sông Lại Giang đó là bãi cát Trường Gạo và 2 cồn Thạnh Xuân. Bãi cát 
Trường Gạo, thuộc Thôn Phú An, có diện tích tích khoảng 2,5 ha. Cồn Thạnh Xuân: bao 
gồm Thạnh Xuân 1 có diện tích khoảng 7,8 ha và Thạnh Xuân 2 có diện tích khoảng 9,5 ha. 
Để cập nhật biến động sử dụng đất do dòng chảy tại các khu vực này, việc đo đạc theo 
phương pháp truyền thống là tốn kém và gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sử dụng thiết bị 
UAV cập nhật biến động sử dụng đất cho các khu vực này là giải pháp rất hiệu quả, với độ 
chính xác cao, tiết kiệm thời gian và kinh phí. 

3.1.3. Dự án Điện gió Phương Mai 1, xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Nhà máy phong điện Phương Mai 1 gồm có 11 tổ máy, công suất 26,4 MW, được xây 
dựng trên diện tích 140 ha, tổng mức đầu tư 1.076 tỷ đồng. Đến nay đã tập kết thiết bị tại 
công trường và lắp đặt 2/4 đốt của 11 trụ tuabin. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy phong 
điện Phương Mai 1 là một trong hai Dự án năng lượng điện gió trọng điểm của tỉnh Bình 
Định. Với yêu cầu thành lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2000 phục vụ quy hoạch cũng như tính 
toán chi phí xây dựng và hoàn công của dự án. Căn cứ vào đặc điểm địa hình và yêu cầu độ 
chính xác, phương pháp bay chụp UAV được lựa chọn đáp ứng rất tốt các yêu cầu đặt ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ vị trí các công trình thử nghiệm. 

Khu quy hoạch dân cư 
Phú Gia 

Bãi bồi sông Lại Giang 

Điện gió Phương Mai 1 
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3.2. Kết quả thử nghiệm đo đạc thành lập bản trích đo địa chính 

3.2.1. Kết quả bay chụp ảnh 

Với mục tiêu thành lập bản trích đo địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư cho dự án quy hoạch, yêu cầu độ chính xác đặt ra ở mức độ cao nhất. Do đó độ 
cao bay chụp được thiết kế là 80,0 m để đạt độ phân giải mặt đất là 2,2 cm và độ phủ trùm 
ngang và dọc khi bay chụp đều là 80%. Kết quả bay chụp được 242 ảnh với các thông số 
vật lý của ảnh là tốc độ chụp 1/500, tiêu cự F = 5,6, ISO=320 trong điều kiện ánh sáng tốt. 
Quá trình bay chụp có rải điểm khống chế tại các mốc quy hoạch, trạm Base đặt tại điểm 
địa chính có trong khu vực nghiên cứu. Việc đo kiểm tra các điểm mốc quy hoạch được 
thực hiện cùng thời gian bay chụp bằng công nghệ GNSS. 

3.2.2. Kết quả xử lý ảnh và biên tập bản đồ 

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Agisoft Metashape để xử lý ảnh sau bay chụp. Kết quả 
xử lý cho thấy sai số tâm ảnh rất thấp với tổng sai số là 8,9 mm thể hiện tại hình 3 (a); tiến 
hành kiểm tra tọa độ điểm địa chính và điểm mốc quy hoạch kết quả thể hiện ở hình 3 (b) 
chỉ lệch cao nhất 4,0 mm; bên cạnh đó nghiên cứu còn sử dụng máy toàn đạc điện tử để đo 
kiểm tra ngẫu nhiên một số thửa đất như hình 3 (c). Như kết quả kiểm tra ở trên về tọa độ 
điểm địa chính, điểm mốc quy hoạch và thửa đo kiểm tra là rất tốt, do vậy ảnh UAV xử lý 
đạt kết quả để số hóa, biên tập bản đồ địa chính. Thực hiện số hóa các đối tượng trên nền 
ảnh trực giao và biên tập mảnh bản đồ địa chính khu vực quy hoạch như hình 3 (d). Ngoài 
ra nghiên cứu còn tham chiếu so sánh với bản đồ địa chính đang được sử dụng để đánh giá 
độ chính xác. 

 

Hình 3. Kết quả xử lý, biên tập bản đồ địa chính. 

3.2.3. Kết quả đánh giá độ chính xác 

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá độ chính xác của kết quả xử lý ảnh bay chụp UAV 
để thành lập bản trích đo địa chính tại khu vực thử nghiệm dựa trên sai số trung phương 
(RMSE) theo tọa độ 5 điểm không chế đặt tại các mốc quy hoạch và sai số trung phương 
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theo tọa độ 20 đỉnh thửa đất. Dữ liệu sử dụng để đánh giá và so sánh là bản đồ địa chính 
khu vực thử nghiệm và tọa độ các mốc quy hoạch khu dân cư Phú Gia, xã Cát Tường, 
huyện Phù Cát do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cung cấp. 

Đánh giá độ chính xác là công tác rất quan trọng chứng minh kết quả thành lập bản 
trích đo địa chính khu vực thử nghiệm từ ảnh bay chụp UAV có ý nghĩ khoa học và có thể 
sử dụng trong thực tế. Nghiên cứu này đã sử dụng công thức (2) tính sai số trung phương 
(RMSE) [20] như sau: 

2
n2 2

ii 1

E
RMSE ;E e

n 
     e = Vbản đồ - Vthực nghiệm                                (2) 

Trong đó RMSE là sai số trung phương; n là tổng số điểm kiểm tra; Vbản đồ là tọa độ 
x hoặc y của mốc quy hoạch, đỉnh thửa đất trên bản đồ; Vthực nghiệm là tọa độ x hoặc y 
của các điểm khống chế, đỉnh thửa đất đã số hóa từ ảnh UAV. Kết quả được thể hiện ở 
bảng 1 và 2. 

Bảng 1. Đánh giá sai số theo các điểm khống chế mặt đất. 

STT 
Tọa độ mốc QH Tọa độ điểm KC 

e(X) e(Y) 
X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 590470.384 1546552.291 590470.364 1546552.277 0.020 0.014 

2 590456.774 1546524.213 590456.793 1546524.201 –0.019 0.012 

3 590574.520 1546522.355 590574.511 1546522.370 0.009 –0.015 

4 590821.540 1545647.320 590821.557 1545647.322 –0.017 –0.002 

5 590817.770 1546541.040 590817.781 1546541.058 –0.011 –0.018 

Sai số trung phương (RMSE) 0.016 0.013 

Bảng 2. Đánh giá sai số theo các đỉnh thửa đất. 

STT Tọa độ đỉnh thửa đất – BĐĐC 
Tọa độ đỉnh thửa đất – Thực 

nghiệm e(X) e(Y) 
X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 590484.890 1546493.130 590484.834 1546493.095 0.056 0.035 

2 590487.560 1546495.390 590487.631 1546495.451 –0.071 –0.061 

3 590504.310 1546535.020 590504.324 1546535.037 –0.014 –0.017 

4 590492.440 1546483.180 590492.472 1546483.134 –0.032 0.046 

5 590517.010 1546532.050 590517.040 1546532.088 –0.030 –0.038 

6 590500.630 1546479.460 590500.673 1546479.445 –0.043 0.015 

7 590526.820 1546527.300 590526.971 1546527.368 –0.151 –0.068 

8 590531.590 1546494.080 590531.586 1546494.070 0.004 0.010 

9 590509.470 1546461.820 590509.547 1546461.805 –0.077 0.015 

10 590533.960 1546492.170 590533.961 1546492.202 –0.001 –0.032 

11 590556.040 1546484.240 590556.043 1546484.298 –0.003 –0.058 

12 590717.880 1546602.930 590717.856 1546602.991 0.024 –0.061 

13 590698.620 1546567.870 590698.746 1546567.894 –0.126 –0.024 

14 590691.640 1546615.500 590691.372 1546615.500 0.268 0.000 

15 590669.550 1546575.280 590669.714 1546575.365 –0.164 –0.085 

16 590701.570 1546668.810 590701.595 1546668.960 –0.025 –0.150 

17 590686.980 1546619.030 590686.920 1546619.011 0.060 0.019 

18 590640.700 1546597.260 590640.726 1546597.149 –0.026 0.111 

19 590610.450 1546612.870 590610.544 1546612.928 –0.094 –0.058 

20 590706.030 1546388.140 590706.011 1546388.023 0.019 0.117 

Sai số trung phương (RMSE) 0.092 0.064 
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Từ kết quả thực nghiệm đánh giá độ chính xác mặt bằng theo tọa độ của 5 điểm khống 
chế mặt đất tương đối cao. Sai số theo tọa độ X đạt 1,6 cm và tọa độ Y đạt 1,3 cm. Đối với 
kết quả sai số tọa độ theo vị trí 20 đỉnh thửa đất so với bản đồ địa chính đạt 9,2 cm theo trục 
X và 6,4cm theo trục Y. Như vậy sau khi tiến hành so sánh và đánh giá sai số, có thể thấy 
được kết quả thành lập bản trích đo địa chính bằng phương pháp sử dụng ảnh chụp từ UAV 
đảm bảo đáp ứng theo đúng quy phạm thành lập bản đồ địa chính [22] đối với tỷ lệ bản đồ 
1:1000. 

3.3. Kết quả thử nghiệm hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất  

Kết quả bay chụp UAV Phantom 4 RTK + CORS các khu vực cần hiện chỉnh bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn: Bãi cát Trường 
An: 178 ảnh, độ cao bay chụp 100 m, GSD 2,74 cm; Cồn Thạnh Xuân 1: 293 ảnh, độ cao 
bay chụp 100 m, GSD 2,74 cm; Cồn Thạnh Xuân 2: 180 ảnh, độ cao bay chụp 100m, GSD 
2,74 cm. 

 
Hình 4. Kết quả hiện chỉnh hiện trạng cồn Thạnh Xuân 1 và Thạnh Xuân 2. 

Tiến hành xử lý ảnh và cập nhật hiện trang biến động sử dụng đất mới và cập nhật số 
liệu biến đọng mới vào cơ sở dữ liệu kiểm kê. Đối với công tác hiện chỉnh bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất cấp xã ở những khu vực khó khăn như trên bẳng công nghệ UAV là hết 
sức phù hợp, thêm vào đó là mức độ chính xác cao và rất thích hợp với tỉ lệ của bản đồ hiện 
trạng. 

3.4. Thực nghiệm đo đạc thành lập bản đồ địa hình 

Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 dự án Điện gió Phương Mai 1, thôn Phú Hậu, 
xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đối với công trình thử nghiệm này nghiên 
cứu đã sử dụng kỹ thuật bay chụp đo động xử lý sau PPK (Post–Processed Kinematic): bay 
chụp kết hợp rải tiêu khống chế mặt đất, sau đó đo GNSS RTK các tiêu khống chế mặt đất 
để xử lý sau. Xây dụng thiết kế kỹ thuật bay cho khu vực bay chụp phủ trùm 186 ha cho 
140 ha của Điện gió Phương Mai 1. Độ cao bay chụp 200 m, GSD 5,6 cm, độ phủ ngang 
80%, độ phủ dọc là 70%. Rải 12 tiêu khống chế mặt đất, bảo đảm 1,5ha có một điểm khống 
chế. Kết quả bay chụp cho khu đo thu được 770 ảnh bay chụp, sử dụng thiết bị GNSS 
Trimble R4 đo tọa độ các tiêu điểm khống chế mặt đất theo hệ tọa độ VN2000. 

Tiếp theo sử dụng phần mềm ArcGIS 10.8 để nội suy đường bình độ với khoảng cao 
đều là 1m cho khu vực nghiên cứu từ dữ liệu DEM đã xử lý được (hình 5a). Số hóa các đối 
tượng địa vật, công trình xây dựng và các yếu tố nền giao thông, thủy hệ, … và biên tập bản 
đồ địa hình theo đúng quy phạm dựa trên tổ hợp kết quả xây dựng đường bình độ và số hóa 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 202-214; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).202-214 211 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 
 

địa hình đia vật, tiến hành biên tập các yếu tố khác để hoàn thiện bản đồ địa hình tỉ lệ 
1:2000 cho khu điện gió Phương Mai 1 (hình 5b–5d). 

 

 
Hình 5. Kết quả thành lập bản đồ địa hình Dự án Điện gió Phương Mai 1. 

3.5. Đánh giá khả năng ứng dụng UAV chi phí thấp thành lập bản đồ chuyên đề 

Với ưu điểm về độ phân giải siêu cao (centimet–cm), sai số tâm ảnh rất nhỏ, việc sử 
dụng công nghệ UAV được xem rất phù hợp để thành lập bản đồ địa chính ở khu vực có 
mức độ khó khăn thấp, nhất là đối với đất nông nghiệp có cây hàng năm. Đối với khu dân 
cư và các khu vực có mức độ khó khăn cao hơn, cần kết hợp với các phương pháp khác như 
GNSS hay toàn đạc điện tử để mang lại kết quả tốt nhất. 

Trong công tác thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thì theo quy định hiện hành, 
được phép sử dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao 2,5m để cập nhật hiện chỉnh biến động. 
Với độ phân giải centimet (2,74 cm ở độ cao bay 100m) của ảnh UAV thì việc sử dụng 
UAV để hiện chỉnh bản đồ hiện trạng là giải pháp hữu hiệu với độ chính xác và chi tiết cao. 
Trường hợp cần cập nhật ở quy mô lớn hơn có thể thiết kế kỹ thuật bay với GSD lớn nhất 
trên dòng Phantom 4 RTK là 13,0 cm thì vẫn đảm bảo yêu cầu độ chính xác ở mức rất cao. 

Về thành lập bản đồ địa hình thì độ phân giải siêu cao hiển thị rõ nét địa hình, địa vật 
trên mặt đất kết hợp phương thức bay chụp 3D, công nghệ đám mây điểm mang lại nhiều 
tùy chọn đáp ứng các mục đích khác nhau. Với khả năng tách lọc các lớp địa vật bề mặt, 
giúp xây dựng mô hình số độ cao DEM với độ phù hợp cao nhất, giúp nội suy tốt nhất 
đường bình độ để thành lập bản đồ địa hình. 

Về mặt hiệu quả kinh tế: với mức độ đầu tư các loại thiết bị UAV chi phí thấp từ 50–
150 triệu đồng với các cấu hình UAV–PPK và UAV–RTK chỉ tương đương một bộ máy 
toàn đạc điện tử tầm trung độ chính xác 5–7” hoặc một bộ GNSS RTK giá thấp. Tuy nhiên 
hiệu quả về thời gian thành lập cùng với hiệu quả kinh tế là rất lớn, hơn nhiều lần so với đo 
đạc truyền thống. Chính vì vậy, sử dụng công nghệ UAV trong đo đạc thành lập bản đồ là 
xu thế tất yếu. 
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Bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số khó khăn ảnh hưởng đến khả năng áp dụng rộng 
rãi công nghệ này vào thành lập bản đồ như: những vùng có thực phủ lớn che khuất, trong 
khu dân cư kết cấu xây dựng như mái hiên, hàng rào, ban công, … gây khó khăn trong việc 
giải đoán ranh giới thửa đất. Hành lang pháp lý quy định về sử dụng ảnh chụp từ máy bay 
không người lái UAV trong công tác thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý 
đất đai còn sơ khai và chưa mang tính toàn diện. Việc bay chụp ảnh nếu không được quản 
lý tốt thì sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây mất an toàn. Các máy chụp ảnh sử dụng trên thiết bị 
bay UAV chưa có tính chuyên dụng cao nên khả năng khai thác ảnh chụp được sẽ có một 
số hạn chế, nhất là trong những ứng dụng cần độ chính xác cao. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đặc điểm nội dung, yêu cầu độ chính xác của các loại bản đồ chuyên đề 
cùng với quy trình thu nhận dữ liệu ảnh từ máy bay không người lái đã đề xuất được quy 
trình tổng quát thành lập bản đồ chuyên đề ngành quản lý đất đai bằng công nghệ UAV, là 
cơ sở triển khai và ứng dụng công nghệ này để triển khai chi tiết cho từng loại bản đồ cụ 
thể. 

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng UAV phân khúc chi phí thấp tại các công 
trình trên địa bàn tỉnh Bình Định thành lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng và bản đồ 
địa hình đáp ứng yêu cầu độ chính xác, hiệu quả kinh tế và tiết kiệm thời gian thi công. 
Mức độ rất thích hợp sử dụng cập nhật bản đồ hiện trạng, thành lập bản độ địa chính khu 
vực đất nông nghiệp, khu vực có điều kiều kiện địa hình thông thoáng và thành lập bản đồ 
địa hình. Với việc sử dụng các phương pháp bay chụp UAV khác nhau, kết hợp với nhiều 
thiết bị truyền thống trong kiểm tra đối chứng và đo điểm khống chế mặt đất đã hỗ trợ và 
khẳng định khả năng ứng dụng của công nghệ này trong đo đạc thành lập bản đồ. 

Hiệu quả kinh tế mang lại khi ứng dụng UAV chi phí thấp trong thành lập các loại bản 
đồ chuyên đề ngành quản lý đất đai là rất lớn có thể tiết kiệm 50–70% chi phí so với các 
phương pháp truyền thống, tính linh động và tiết kiệm thời gian thi công làm tăng thêm khả 
năng ứng dụng thiết thực của công nghệ này. Tuy nhiên khi triển khai sẽ không tránh khỏi 
những khó khăn như an toàn bay chụp, điều kiện thời tiết xấu, khu vực cấm, ... Do đó, giải 
pháp đặt ra là cần phải kết hợp với nhiều phương pháp khác nhau. 
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Research for the applicability of low-cost unmanned aerial 
vehicles in survey mapping: cases study in Binh Dinh province 
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Abstract: Surveying and mapping is one of the most important tasks, are prioritized as the 
foundation for land management. However, this data source is still lacking, low quality, 
and it has not been updated in time to deal with practical demand in many localities across 
the country. The boom development and extensive application of Unmaned Aerial 
Vehicles (UAVs) in mapping has brought surveying science to a new range of vision. This 
paper studies the applicability of low–cost UAV section to establish certain types of maps 
in land management. Experimental research on a number of surveying works to establish 
cadastral map, topographic map and current land use map in Binh Dinh province with 
many different methods and techniques to assess accuracy, relevance and make 
recommendations in practice. 

Keyword: Low-cost UAV; Mapping; Binh Dinh province. 
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Tóm tắt: Dự báo trước những rủi ro do lũ lụt gây ra là một trong những giải pháp tích cực 
đang được áp dụng rộng rãi hiện nay trên thế giới. Đặc biệt, việc sử dụng các mô hình toán 
học để mô phỏng và dự báo đã cho những kết quả khả thi. Mục đích của nghiên cứu này là 
phát triển một chương trình tính toán tích hợp 1D–2D để mô phỏng lũ vùng hạ lưu sông Vu 
Gia–Thu Bồn. Mô hình tích hợp 1D–2D phát triển trong đó dòng chảy trên sông là 1D và 
dòng chảy trên vùng ngập lũ là 2D. Ưu điểm của mô hình này là nó có thể mô phỏng chi 
tiết dòng chảy lũ, đặc biệt là trên vùng ngập lụt tràn đồng bằng lưới tính 2D. Có hai kịch 
bản tính toán được xem xét để đánh giá mức độ mô phỏng của mô hình. Kịch bản 1 xét 
trong điều kiện thực tế có sự điều tiết của các hồ thủy điện trên thượng nguồn. Kịch bản 2 
giả định và mô phỏng vùng ngập lũ trong điều kiện không có sự điều tiết của các hồ thượng 
trên nguồn. Kết quả mô phỏng của hai kịch bản cho thấy khá phù hợp với diễn biến trong 
thực tế 

Từ khóa: Vu Gia–Thu Bồn; Hồ chứa; Lũ lụt; Mô hình tích hợp 1D–2D.   
 

 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, liên tiếp có nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt 
là dãy miền Trung đã gây ra những thiệt hại nặng nề về kinh tế và con người. Vì vậy, việc 
mô phỏng tốt các trận lũ sẽ góp phần đáng kể trong việc đưa ra các giải pháp chống lũ và 
kiểm soát lũ. Mục đích của nghiên cứu này là phát triển một chương trình tính toán tích hợp 
1D–2D để mô phỏng lũ vùng hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn. Trong nghiên cứu này, mô hình 
xây dựng và mô phỏng trận lũ lớn xẩy ra vào tháng 10 năm 2020 tại Quảng Nam–Đà Nẵng. 
Đây là trận lũ với cường độ mưa lớn, làm cho lũ trên sông Vu Gia–Thu Bồn dâng cao và gây 
ngập lụt vùng hạ lưu.  

Bên cạnh đó, để đánh giá hiệu quả của mô hình, nghiên cứu còn mô phỏng đối sánh lũ 
xẩy ra trên sông Vu Gia–Thu Bồn trong điều kiện không có các hồ chứa hiện hữu trên thượng 
nguồn. Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam [1], hiện có 10 thủy điện bậc thang lớn 
trên thượng nguồn sông Thu Bồn–Vu Gia đang hoạt động và đang xây dựng. Ngoài ra có 36 
thủy điện vừa và nhỏ, trong đó một nửa đã đi vào hoạt động và nửa còn lại đang trong quá 
trình triển khai (Hình 1). Phần lớn các thủy điện này không tham gia điều tiết lũ, ngoại trừ 4 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 215-223; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).215-223 216 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

thủy điện là Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương (gọi tắt là 4 hồ). Việc vận 
hành các hồ chứa của 4 thủy điện này đã có những tác động làm thay đổi lũ ở hạ lưu và đã 
có những đánh giá trái chiều nhau về vấn đề này.  

 

Hình 1. Sơ đồ các bậc thang thủy điện trên sông Vu Gia–Thu Bồn. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp mô hình toán số được sử dụng trong nghiên cứu này. Nghiên cứu đã kế 
thừa mô hình tích hợp 1D–2D–3D của vùng hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn được thiết lập [2]. Mô 
hình được xây dựng bằng phần mềm F28 [3]. 

 

Hình 2. Lưới tính mô hình sông Vu Gia–Thu Bồn. 

Dòng chảy trong các sông và trong cống băng ngang đường được coi là 1 chiều và được 
giải từ phương trình Saint–Venant [3]: 

 + = 𝑞  (1) 
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 + + 𝑔𝐴 + 𝑔𝐴
| |

− 𝑢 𝑞 = 0  (2) 

Trong đó  là cao độ mặt thoáng; Q, A và K là lưu lượng, diện tích mặt cắt ướt và module 
lưu lượng của dòng chảy 1D; ql and ul là lưu lượng nhập lưu và thành phần vận tốc dọc trục 
dòng chảy của lưu lượng nhập lưu. 

Dòng tràn trên đồng bằng và dòng chảy ở vịnh Đà Nẵng được xem là hai chiều và được 
giải bởi phương trình nước nông [3]: 

 + ∇. q = q  (3) 

 
𝐪
+ ∇. F(q) = b(q) (4) 

Trong đó q = q , q = DU là vector lưu lượng trên một đơn vị bề rộng của dòng 

chảy 2D; U = u , u là vector vận tốc trung bình chiều sâu của dòng 2D; D là chiều sâu 
nước;  là toán tử vi phân; F(q) và b(q) là vector thông lượng của q và vector ngoại lực:  

 𝐹(𝑞) =
𝑞 𝑈 − 𝐴 𝐷𝜕𝑈 𝜕𝑥⁄

𝑞 𝑈 − 𝐴 𝐷 𝜕𝑈 𝜕𝑦⁄
 (5) 

 𝑏(𝑞) =
−𝑔𝐷 𝜕𝜂 𝜕𝑥⁄ − (𝜏 − 𝜏 ) 𝜌⁄ + 𝑓𝑞 + 𝑢 𝑞

−𝑔𝐷𝜕𝜂 𝜕𝑦⁄ − 𝜏 − 𝜏 𝜌⁄ − 𝑓𝑞 + 𝑣 𝑞
 (6) 

Trong đó  là cao độ mặt thoáng; (wx, wy) là hai thành phần của ứng suất tiếp trên mặt; 
(bx, by) là hai thành phần của ứng suất tiếp trên đáy; f là hệ số Coriolis; AH là độ nhớt rối; 
qv và ua, va là lưu lượng nhập lưu và hai thành phần vận tốc của nó. 

Trong nghiên cứu [2], do mối quan tâm tập trung ở vùng cửa sông Hàn nên dòng chảy 
tại đây được mô hình hóa 3D. Trong nghiên cứu này, mối quan tâm đã thay đổi nên mô hình 
cửa sông Hàn đã được đổi thành 2D để giảm nhẹ khối lượng tính toán. Ngoài ra các đường 
Quốc lộ 1, đường ĐT605 và đường xe lửa là các tuyến đường chắn ngang hướng thoát lũ và 
nước có thể tràn qua. Các tuyến đường này được mô hình hóa thành các băng tràn. Riêng 
đường cao tốc Đà Nẵng–Quảng Ngãi được xem là không bị tràn nước qua mặt đường. Các 
khoảng thông nước tại các cầu cạn trên tuyến cao tốc được mô hình hóa bằng mô hình 2D và 
là thành phần của mô hình 2D dòng chảy trên đồng. 

Các phương trình (1)–(4) được giải bằng phương pháp thể tích hữu hạn [3]. Mô hình có 
5 nút biên thượng lưu. Lưu lượng áp đặt tại các nút biên Nông Sơn (sông Thu Bồn) và Thành 
Mỹ (sông Vu Gia) là số liệu thực đo của trạm thủy văn tại đây. Lưu lượng biên tại nút sông 
Bung là tổng lưu lượng sau các hồ Sông Bung 4, A Vương và lưu lượng của phần lưu vực từ 
sau Sông Bung 4 và A Vương tới nút biên sông Bung. Phần lưu vực sau Sông Bung 4 và A 
Vương có diện tích 272 km2 và lưu lượng từ phần lưu vực này được tính gần đúng từ tương 
quan với tổng lưu lượng về 2 hồ Sông Bung 4 và A Vương: 

 𝑄 = 𝑆  (7) 

Trong đó QSauSongBung: lưu lượng của phần lưu vực từ sau Sông Bung 4 và A Vương tới 
nút biên sông Bung; SSauSongBung: diện tích phần lưu vực từ sau Sông Bung 4 và A Vương tới 
nút biên sông Bung (272 km2); QVeSongBung4 và QVeAVuong: lưu lượng về hồ Sông Bung 4 và 
hồ A Vương [4]; SSongBung4 và SAVuong: diện tích lưu vực hồ Sông Bung 4 (1.448 km2) và hồ 
A Vương (682km2) [5]; 

Lưu lượng biên tại các nút sông Côn và sông Túy Loan được tính bằng mô hình thủy 
văn HMS. Mô hình này đã được sử dụng để cung cấp các điều kiện biên cho mô hình Vu 
Gia–Thu Bồn trong tính toán [6]. Các nút 2D trên biên hở ngoài vịnh Đà nẵng và nút biên 
cửa sông Cửa Đại (Hội An) được áp đặt mực nước triều tính từ các hằng số thuỷ triều. Ngoài 
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ra lượng mưa trên các phần tử 2D cũng được áp đặt dựa theo số liệu quan trắc trên lưu vực 
công bố trên trang Web của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 
Quảng Nam [4]. 

3. Kết quả tính toán và phân tích 

3.1. Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn trong các trận lũ tháng 10/2020 

Trong năm 2020, hai trận lũ lớn nhất là các trận lũ xảy ra vào các ngày 10–12/10/2020 
(gọi tắt là lũ đầu tháng 10) và các ngày 27–28/10/2020 (gọi tắt là lũ cuối tháng 10). Hai trận 
lũ này là hậu quả của bão số 6 và số 9 đổ trực tiếp vào khu vực Quảng Nam–Quảng Ngãi. 
Mô hình mô phỏng 2 đợt lũ lớn tháng 10 với tổng lượng mưa đo tại một số trạm đầu nguồn 
sông Vu Gia–Thu Bồn trong thời gian các trận lũ được trình bày trong Bảng 1. Ngoài ra, đầu 
tháng 11 năm 1999 trên sông Vu Gia–Thu Bồn đã từng xảy ra trận lũ rất lớn với tần suất 3%. 
Lũ kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 2/11–5/11/1999 (gọi tắt là lũ 1999). Các thông số của trận 
lũ này cũng được nêu ra ở đây để so sánh. Tổng lượng mưa trong các ngày lũ và lượng mưa 
bình quân ngày tại các trạm của cả 2 trận lũ tháng 10/2020 nhỏ hơn khá nhiều so với trận lũ 
1999. 

Bảng 1. Tổng lượng mưa tại các trạm đầu nguồn trong thời gian các trận lũ. 

Trận lũ 
Nông 
Sơn 

Thành 
Mỹ 

Trà My 
Hiệp 
Đức 

Tiên 
Phước 

Lượng mưa bình 
quân ngày trung bình 

các trạm 

Lũ đầu tháng 10 734,0 483,0 561,0 527,0 529,0 188,9 

Lũ cuối tháng 10 106,0 109,0 209,0 138,0 126,0 68,8 

Lũ 1999 930,7 1065,0 949,7 1070,0 1106,0 256,1 

Lưu lượng chảy về các nút biên thượng lưu của mô hình trong tháng 10/2020 được giới 
thiệu trong Hình 3. Trong trận lũ đầu tháng 10, lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn chỉ 6.530 
m3/s và tại Thành Mỹ là 4.090 m3/s. Trận lũ cuối tháng 10, lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn 
là 5.300 m3/s và tại Thành Mỹ là 6.800 m3/s.  

Trong trận lũ 1999, lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn là 9.900 m3/s còn tại Thành Mỹ là 
4.930 m3/s. Vào thời điểm đó cả 4 thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và A 
Vương đều chưa được khởi công xây dựng. Lưu lượng đỉnh chảy về của cả 2 trận lũ tháng 
10/2020 đều nhỏ hơn so với lưu lượng tương ứng của lũ 1999. 

 

Hình 3. Lưu lượng đổ về các nút biên của hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn. 

Hình 4 trình bày diễn biến mực nước tính toán tại các trạm thủy văn ở hạ lưu Vu Gia–
Thu Bồn. Nhìn chung kết quả tính khá phù hợp với số liệu quan trắc. Riêng mực nước tại 
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trạm Giao Thủy có sai số lớn. Tuy nhiên mực nước tại đỉnh các trận lũ vẫn khá chính xác. So 
sánh này cho thấy kết quả tính toán bằng mô hình có thể tin cậy được. 

 

 

Hình 4. Mực nước tính toán ở hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn. 

Hình 5 giới thiệu bản đồ độ sâu ngập lớn nhất của 2 trận lũ đầu tháng 10 và cuối tháng 
10. Để so sánh, bản đồ độ sâu ngập của trận lũ 1999 cũng được giới thiệu trên Hình 6. Kết 
quả tính toán cho thấy lũ đầu tháng 10 đã gây ngập trên diện rộng với độ sâu ngập khá lớn. 
Trận lũ cuối tháng 10 có quy mô và độ sâu ngập ít hơn. So với lũ 1999 thì quy mô và độ sâu 
ngập của 2 trận lũ tháng 10/2020 đều không bằng. 

 

 
(b) 

Hình 5. Độ sâu ngập lớn nhất trên hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn: (a) trong lũ đầu tháng 10, (b) trong cuối 
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Hình 6. Độ sâu ngập lớn nhất trên hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn trong lũ 1999. 

3.2. Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn trong các trận lũ tháng 10/2020 với 
kịch bản giả định không có các hồ chứa 

Tác động chính của các hồ thủy điện tới ngập vùng hạ lưu là làm thay đổi lưu lượng lũ 
chảy xuống hạ lưu. Để có cơ sở đánh giá hiệu quả của mô hình, kịch bản giả định tính toán 
mô phỏng lũ đã được thực hiện với giả thiết 4 hồ Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và 
A Vương không điều tiết lũ. Nghĩa là lượng nước đổ về hồ bao nhiêu là chảy xuống hạ lưu 
tức thì bấy nhiêu. 

Lưu lượng chảy về các nút biên được tính toán gần đúng từ lưu lượng thực tế cộng thêm 
phần chênh lệch do bị điều tiết bởi các hồ, có tính đến khoảng thời gian trễ do truyền lũ từ 
chân đập tràn của các hồ và từ các nhà máy tới nút biên. Lưu lượng về hồ và lưu lượng xả 
xuống hạ lưu cũng được tham khảo từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn tỉnh Quảng Nam [4].  

 

Hình 7. Lưu lượng đổ về các nút biên của hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn (trường hợp không có 4 hồ). 

Đối với trận lũ đầu tháng 10 trong trường hợp không được điều tiết bởi 4 hồ thủy điện, 
lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn từ 6.530 m3/s tăng lên 8.900 m3/s và tại Thành Mỹ từ 4.090 
m3/s tăng lên 4.110 m3/s. Lưu lượng đỉnh lũ tại Sông Bung cũng tăng từ 3.490 m3/s lên 3.530 
m3/s. So với lũ 1999, lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn và Thành Mỹ vẫn còn thấp hơn một 
chút. 

Đối với trận lũ cuối tháng 10, nếu không có điều tiết, lưu lượng đỉnh lũ tại Nông Sơn 
tăng từ 5.300 m3/s lên 11.120 m3/s và Thành Mỹ tăng từ 6.800 m3/s lên 13.400 m3/s. Lưu 
lượng đỉnh lũ tại Sông Bung cũng tăng từ 1.590 m3/s lên 5.960 m3/s. Lưu lượng đỉnh lũ tại 
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Nông Sơn và Thành Mỹ cao hơn nhiều so với lũ 1999. So sánh lưu lượng đỉnh lũ được trình 
bày trong Bảng 2. 

Bảng 2. Lưu lượng đỉnh lũ tại các nút biên. 

Lũ 
Hiện trạng Không điều tiết 

Nông Sơn Thành Mỹ Sông Bung Nông Sơn Thành Mỹ Sông Bung 
Lũ đầu tháng 10 6.530 4.090 3.490 8.900 4.110 3.530 
Lũ cuối tháng 10 5.300 6.800 1.590 11.120 13.400 5.960 

Lũ 1999 – – – 9.900 4.930 – 

Có một điều khá đặc biệt có thể nhận thấy từ các số liệu đã trình bày. Đó là so với lũ 
1999, lượng mưa trung bình ngày tại các trạm đo trên lưu vực trong trận lũ cuối tháng 10 ít 
hơn nhiều. Thế nhưng lưu lượng lũ dồn xuống hạ lưu lại rất lớn, vượt xa lũ 1999. Điều này 
có lẽ cần phải được tìm hiểu một cách thấu đáo. Tuy nhiên vấn đề này đã vượt ra ngoài mục 
tiêu của bài báo nên sẽ không được bàn luận thêm ở đây. 

Hình 8 so sánh mực nước tính toán tại các trạm thủy văn hạ lưu trong hai trường hợp có 
và không có 4 hồ. Hình này cho thấy trong trận lũ đầu tháng 10 trên nhánh Vu Gia các hồ 
không làm giảm được mực nước đỉnh lũ nhưng đã làm cho lũ rút nhanh hơn. Trên nhánh Thu 
Bồn, các hồ đã làm giảm được cả mực nước đỉnh lũ lẫn thời gian lũ. Trong trận lũ cuối tháng 
10, các hồ đã đã chứng tỏ được vai trò điều tiết lũ trên cả 2 nhánh Vu Gia và Thu Bồn. Mực 
nước đỉnh lũ và thời gian lũ đều đã giảm xuống một cách rõ rệt. 

 

 

Hình 8. So sánh mực nước tính toán ở hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn hiện trạng với trường 
hợp không có sự điều tiết lũ của 4 hồ. 

Hình 9 là bản đồ độ sâu ngập sâu nhất của 2 trận lũ xảy ra trong tháng 10. So sánh với 
các Hình 5, rõ ràng hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn ngập sâu hơn và diện tích ngập cũng lớn 
hơn. Ngoài ra nếu so với lũ 1999 (Hình 6), thì lũ đầu tháng 10 trong trường hợp không có sự 
điều tiết của 4 hồ sẽ gây ngập khá nghiêm trọng, chỉ thấp hơn lũ 1999 một chút.  
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Hình 9. Độ sâu ngập lớn nhất trên hạ lưu Vu Gia–Thu Bồn trong trường hợp không hồ: (a) lũ đầu 
tháng 10; (b) lũ cuối tháng 10. 

4. Kết luận 

Bằng việc kết hợp mô hình con 1D và 2D mô phỏng 2 trận lũ lớn tháng 10 năm 2020 
trên hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn cho ra kết quả khá phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó, 
nghiên cứu còn mô phỏng so sánh với trận lũ năm 1999 để đánh giá lại mức độ hiệu quả của 
mô hình. So với lũ 1999, lượng mưa của 2 trận lũ vào tháng 10/2020 nhỏ hơn, lưu lượng về 
các nút đầu nguồn ít hơn và thời gian lũ ngắn hơn nên độ ngập và thời gian ngập đều không 
bằng. 

Kết quả mô phỏng kịch bản giả định trong trường hợp 4 thủy điện Sông Tranh 2, Đak 
Mi 4, Sông Bung 4 và A Vương không tham gia điều tiết lũ thì lưu lượng về các nút đầu 
nguồn sẽ làm gia tăng đáng kể. Lưu lượng đỉnh lũ của trận lũ cuối tháng 10 vượt lũ 1999, tuy 
nhiên do thời gian lũ ngắn nên độ ngập không bằng lũ 1999. Tính toán bằng tích hợp 1D–2D 
cũng đã cho thấy điều tiết lũ của bốn thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, Sông Bung 4 và A 
Vương đã gióp phần làm giảm ngập lũ rõ rệt. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu và chỉnh sửa bài báo: Nguyễn Thị 
Thanh Hoa; Xây dựng chương trình máy tính: Lê Song Giang; Điều tra, khảo sát, phân tích 
số liệu: Nguyễn Thị Thanh Thảo; Tính Toán: Trần Thị Mỹ Hồng. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả chân thành cảm ơn các anh chị tại Trạm thủy văn Nông Sơn, 
thuộc Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ đã chia sẻ số liệu đo lũ tháng 10/2020 trên 
sông Vu Gia–Thu Bồn. 
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Abstract: Forecasting the risks caused by floods is one of the positive solutions being 
widely applied today in the world. In particular, mathematical models for simulation and 
prediction have given feasible results. An 1D–2D integrated model is developed where the 
river flow is 1D and the floodplain flow is 2D. The advantage of this model is that it can 
simulate the flood flow in detail, especially on the flood plain of 2D grid. There are two 
computational scenarios considered to evaluate the simulation level of the model. Scenario 
1 considers the actual conditions of regulation of upstream hydropower reservoirs. Scenario 
2 assumes and simulates floodplains in the absence of regulation of upstream reservoirs. 
The simulation results of the two scenarios show that they are quite consistent with the real 
situation 

Keywords: Vu Gia–Thu Bon delta; Reservoirs; Flood; Integrated 1D–2D model. 
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Abstract: Hydrological models can simulate water balance and predict water behaviors in 
any catchments; however, accuracy of model always is questioned. Therefore, calibration 
and validation processes are required for any models to acquire realistic expectations. 
TETIS model is a conceptual distribution model applied to simulate dynamic of hydrology 
based on water balance calculation, sediment erosion, and other constituents. As many other 
hydrological models, calibration and validation are important to evaluate the accuracy. 
Thus, an appropriate calibration facilitates the model effectiveness. Recently, auto 
calibration approach has been promoted due to availability of the optimization algorithm. 
In contrast, manual calibration requires time consuming, expert knowledge and calculation 
effort. But manual calibration is suitable for unconventional calibration, such as lack of 
streamflow observation and specific conditions. In this study, a manual calibration has been 
employed to evaluate how water balance changed under assumptions that there are partial 
irrigation and without irrigation activity. The results showed that there are considerable 
effects from different irrigation scenarios on the water balances, but the stream flow is 
insignificantly affected. 

Keywords: Hydrological model; Irrigation; TETIS model; The Mar Menor lagoon; Water 
balance. 

 

1. Introduction 

Hydrological models have been developed in decades. Many researchers divided the 
models into different types based on the model approaches. According to Hrachowitz & Clark 
[1], there have been four main classifications so far, including spatial simplification, system 
simplification, model refinement scaling strategies, and model architecture. Spatial 
simplification relates to spatially distributed capacity of hydrological models while system 
simplification refers to physically based models and conceptual based models. Although 
hydrological models are capable to simulate water behavior in any catchment, the accuracy 
of the outputs is always quested. And thus, the calibration and validation of model are 
considered a necessity in hydrological simulation in any catchment [1–2].  

Generally, calibration aims to identify the values of parameters so that the simulated 
results can be the best performance in comparison to observed results. Then, the precision of 
parameters will be evaluated through a validation process [3]. According to Boyle et al, there 
are three levels of calibration. The first is the simplest approach named ‘zero level’ since the 
calibrated values can be borrowed from similar watershed or sub-catchment [3]. Particularly, 
Cuenca 45, which will be elaborated in the study areas, is a case in point. The second is a 
level one with identifying an individual parameter which is the most sensitivity parameter. 
The third is level two which is a very challenging process revolving the complexity between 
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parameters, parameter weighting judgement in model, and how these parameters impact the 
output [3].  

Undoubtedly, calibration and validation are important to evaluate the accuracy. Thus, 
the appropriate calibration facilitates the model effectiveness. Recently, auto calibration 
approach has been promoted for availability of the optimization algorithm. In contrast, 
manual calibration requires time consuming and calculation effort, but it is suitable for 
unconventional calibration, such as lack of streamflow observation and specific conditions 
[3]. TETIS model is a conceptual distributed hydrological model. In TETIS model, 
corrections factors are very important in calibration process since they correct the input 
parameter maps before simulation [4–6]. The corrections factors can be considered the 
temporal, spatial and errorless representatives for static storage, evapotranspiration, 
infiltration, overland flow, percolation, interflow, deep aquifer flow, base flow, and river 
flow velocity [5]. These corrections factors will be calibrated so that simulation returns in 
optimal result. These correcting factors equally treat all pixels in each parameter maps [4] 
[5]. Most importantly, in TETIS model, the corrections factors can be extrapolated from 
calibrated subbasin to ungauged subbasin [4].   

The Mar Menor is a lagoon between land areas of Murcia, Spain and the Mediterranean 
sea. With a special location, the Mar Menor has unique characteristics of geohydrology and 
ecosystem and also plays an important meaning in agriculture and economic development. 
Several previous studies illustrated that the lagoon suffers environmental issues, and one of 
them is eutrophication consequences [7–9]. These studies indicated that the water quality of 
lagoon not only depends on surface water but also the groundwater and demonstrated  that 
contribution of groundwater into the lagoon is a dominant process resulting in eutrophication 
[7, 9, 10]. Importantly, these results illustrated mechanisms of nitrogen leaching from 
groundwater every year through aquifers is abundant. Ultimately, the dynamic underlying 
geohydrology processes leads to the fluctuation of nitrogen leaching to the lagoon. This 
leaching is still a challenging in biogeochemical models, particularly in this study area. From 
these viewpoints, it is urgent to simulate the leaching of nitrogen in hydrological processes 
either in groundwater or in surface water to improve the water quality in the lagoon. These 
issues demand the accuracy of water balance simulation, not only stream flow.  

According to Moriasi et al, most of hydrology model employed stream flow to calibrate 
and validate due to the available of long-term observation data for stream flow, while it was 
barely for sediment and nitrogen long-term monitoring results [11]. However, it was not 
applicability in this study area, which was defined as semi-arid climate associate with 
tremendous anthropogenic influences, such as horticulture, irrigation, and drainage system, 
resulted in non-permanent stream flow [8, 12, 13]. The volume of surface runoff is 
infrequently high due to climate conditions varying from semiarid to arid climate conditions 
and soil characteristics which are mainly sandy soil of coastal areas. Runoff generation 
extremely depends on intension of rainfall, while the groundwater elevation was significantly 
affected from intensive irrigation serving agriculture in this area [8, 13]. In addition, the 
research of Hesse et al. pointed out that the calibration for the entire of the Mar Menor lagoon 
catchment is difficult due to insufficiently observed data [13]. Therefore, all the constituents 
of water balance such as evapotranspiration, percolation and runoff are also necessary to be 
considered in calibration, not only stream flow.  

From this perspective, TETIS model, a conceptual distribution hydrology model is an 
optimal in this study areas in terms of conceptual model and initially calibrated [9]. 
Therefore, the objective in this short-term study is how to calibrate TETIS model in this sub-
catchment. The research question of this study is how the water balance change when 
applying the initially calibrated factors in the nearby sub-catchment. In this short-term study, 
these calibrated correcting factors will be evaluated by manual calibration at the simplest 
level which is “zero level”.  
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2. Materials and Methods  

2.1. Study area  

Subcatchment 45 (Cuenca 45) of the Mar Menor lagoon is a small basin with the area of 
18 km2. The entire catchment of the Mar Menor lagoon and particular study area are mainly 
agricultural area with semi-arid climate. From previous study, baseline scenario was the long-
term mean annual water balance in which total inflows include precipitation and irrigation 
and total outflows include evapotranspiration, percolation, and surface runoff. In this 
simplification, the water balance was described as a function of inflows and outflows which 
is “Precipitation (280.9 mm) + Irrigation (178.9 mm) = Total Evapotranspiration (392.6 mm) 
+ Percolation (34.2 mm) + Surface runoff (32.9 mm)”. The specific values of contributed 
components are as in the table 1 [9]. This water balance is the sufficient irrigation scenario 
which will be the baseline. 

 
Figure 1. (a) The adopted calibrated catchment; (b) Study area – Cuenca 45 – the Mar Menor 
subcatchment [9].   

*Reproduced from partially previous data source with ArcGIS 10.5, ArcHydrology Tool, Bui, 2020 
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Table 1. Adopted water balance of sufficient irrigation scenario [9]. 

2.2. Materials 

Study area was a sub-catchment of the Mar Menor lagoon named Cuenca 45. According 
to previous study, a calibrated sub-catchment was utilized to derive the effective parameters 
for TETIS hydrological sub-model. The location of catchment was as in the figure 1. The 
calibrated model was conducted to obtain the long-term mean annual water balance which is 
adopted as baseline for this study. Input map of Cuenca 45 is a sub-catchment of the Mar 
Menor lagoon was generated by ArcGIS from DEM 5m from national geography database, 
Spanish Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). The topographical parameter 
maps such as slope, flow direction, flow accumulation, and overland flow velocity were 
derived by ArcGIS toolbox. The hydraulic conductivity in soil parameters relating to 
hydraulic conductivity of soil, rate of infiltration and percolation were extracted from soil 
profile information and adopted from previous study [9]. DEM was reconditioned by stream 
network which were generated from previous study to eliminate the error from derived maps, 
including slope, velocity of overland flow, flow accumulation, and flow direction. Parameters 
maps including hydraulic conductivity, static storage, percolation rate, infiltration rate, deep 
percolation rate, and soil types were adopted from .ascii files (American Standard Code for 
Information Interchange) from previous study [9].  

According to Puerter et al, precipitation and temperature data were derived from the V4 
version of the SPAIN02 dataset from 1971 to 2008, and 2009 to 2016 period were extended 
by the Agencia Estatal de Meteorologia (AEMET) of a near meteorological station in 
Cartagena. Irrigation data was provided by the Hydrological Watershed Plan of the Segura 
Region. Evapotranspiration was indirectly calculated from the temperature values with 
proposed method from Hargreaves and Samani. These meteo-hydrology dataset was 
produced from 2002 to 2016 and from 1971 to 2016 and adopted from previous study [9]. 
Potential evapotranspiration was estimated from 800 mm – 1200 mm at the entire Mar Menor 
every year in many researches [10, 14] . Irrigation dataset in this study area was adopted from 
previous study [9–10].  

2.3. Methodology 

TETIS model is hydrological model with capacity to describe the temporal and spatial 
distribution, conceptually based model which is facilitated by physical parameters with  
physical characteristics of a catchment [5–6]. Subsequently, TETIS model is completed with 
capacity to simulate sediment in water erosion through sub-models of TETIS sediment [6]. 
Water balance of TETIS sub-hydrological model is summarized as in the general formulation 
“inflow = outflow + flux + storage”. These are three main components of hydrological 
models in which inflows are precipitation and irrigation; outflows are overland flow (direct 
runoff), interflow (sub-surface runoff), and connected aquifer flow (baseflow); fluxes are 
evapotranspiration, infiltration, and percolation. This general formulation can be modified as 
“inflow = outflow + flux” since storage capacity is assumed to be stable through daily time 
step. Finally, water balance can be defined as “total inflow = total outflow + total flux”, in 
which total inflow is precipitation and irrigation; total outflow is direct runoff, sub-surface 

Water balance (mm) 

Precipitation 280.9 

Irrigation 178.9 

Evapotranspiration  392.6 

Percolation 34.2 

Surface runoff 32.9 
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runoff and connected aquifer flow; total flux in downward direction is percolation and flux 
in upward direction is evapotranspiration. Overland flow and interflow are surface runoff and 
sub-surface runoff which end up in contributing to stream flow.  

3. Results and Discussions 

3.1. Reapplying adopted baseline with sufficient irrigation and partial irrigation 

In the sufficient irrigation scenario, total ET was higher than precipitation, which can be 
explained that irrigation activity is required for annual water balance. In the Mar Menor, 
precipitation and irrigation are two main inflows. Evapotranspiration, percolation, and 
surface runoff are all the outflows in water balance. Irrigation is an important supply in 
agriculture in this area [7, 15]. Thus, irrigation strongly influences water behavior. From 
comparison between baseline and partial irrigation, a relation between irrigation and 
evapotranspiration was delineated. This interaction can be explained as watering demand in 
plantation and agriculture which urged the irrigation increase from May to July. Furthermore, 
irrigation was modeled in a manner that it rarely infiltrated downward into deeper soil, but it 
is more likely to evaporate through topsoil and to transpiration in plants [9]. With partial 
irrigation, the water balance was recalculated as in the Table 2. 

Table 2. Water balance of partial irrigation which is simulated in insufficient irrigation scenario. 

*Recalculated in TETIS and R by Bui, 2020 

The water balance of partial irrigation indicated the annual evapotranspiration is higher 
than precipitation, while the amount of irrigation is approximately 113.7 mm in every year 
from 1971 to 2016. To maintain this long-term annual water balance, the irrigation is 
expected to reach 178 mm every year to obtain yearly evapotranspiration at 393.7 mm. 
Obviously, the annual pattern of irrigation and evapotranspiration from 1971 to 2016 were 
similar, while runoff, percolation and precipitation indicated the correlation. In other word, 
evapotranspiration highly correlates with irrigation, while runoff and percolation highly 
correlate with precipitation. This conclusion is very important for the next step calibration 
because it directs the identifying of the parameters which are needed to calibrate in the 
subsequent steps.  

Overall, precipitation was more intensive from September to December in autumn and 
spring with average annual rainfall approximately 275 mm – 300 mm [10, 14]. The lowest 
amount of precipitation every year was from May to July. Mean long-term daily precipitation 
and total ET indicated a different tendency from May to July. Precipitation was lower, while 
total ET showed a higher estimation. This can be explained that high temperature from May 
to July every year resulted in high rate of total ET. Furthermore, under high temperature 
condition and the rainfall scarcity, irrigation was urged to maintain horticulture. From this 
point view, there would be an uncertainty in hydrology model at the Mar Menor lagoon since 
water yield strongly depends on the amount of precipitation, irrigation, evapotranspiration, 
infiltration, and percolation.  

Water balance (mm) 

Precipitation 282.4 

Irrigation 113.7 

Total Evapotranspiration (Real ET + ET from vegetation) 348.8 

Percolation 18.64 

Surface runoff (Direct runoff + Subsurface runoff) 28.7 
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Figure 2. Mean daily long–term inflow and outflow of partial irrigation. 

 

Figure 3. Monthly average of water balance from 1971 to 2016 of partial irrigation. 

TETIS simulated the interaction between irrigation and evapotranspiration which have a 
rational correlation. Even though, there are many potential situations with irrigation. Water 
from irrigation can be evaporated, transferred to overland flow, or infiltrated to shallow 
aquifers, or percolated to deeper aquifers. The dominant process depends on specific 
conditions of driving factors such as the amount of irrigation, irrigation techniques, and 
hydraulic conductivity of soil, type of covering plants, water capacity of soil, and initial 
moisture condition of soil. In this situation, the amount of annual mean sufficient irrigation 
was estimated approximately 178.9 mm, while irrigation varies through seasonal horticulture, 
soil types, techniques, and seasonal meteo-hydrological conditions.  

3.2. Water balance without irrigation 

Water balance comparison between partial irrigation and without irrigation illustrated 
that without irrigation, the amount of real ET had a significant change. Accordingly, ET from 
vegetation gradually change from 75 mm/year to 78 mm/year. On the contrary, real ET 
significantly decrease from 273 mm/year to 164 mm/year. It means that it is not precipitation 
contributing to real ET, but the irrigation. Without irrigation, direct runoff slightly declined 
from 24 mm/year to 20 mm/year, percolation diminished from 18.6 mm/year to 16 mm/year. 
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Table 3. Water balances comparison between partial irrigation and without irrigation. 

Inflows & Outflows 

(mm/year) 
PPT  Irrigation  

ET from 

Veg 

Real 

ET 
Percolation 

Subsurface 

runoff 

Direct 

Runoff  

With partial irrigation 282 114 75 273 18.6 4 24 

Without irrigation 282 0 78 164 16 4 20 

Without irrigation, the only inflow is precipitation. In both of scenarios, the precipitation 
was unchanged, but the water balance was considerably different from the water balance with 
partial irrigation. Generally, the higher precipitation is, the higher other outflow and fluxes 
are. When the precipitation is very low from May to July, other outflow and fluxes are also 
at minimum values (figure 4). Among three distinct degrees of irrigation, sufficient irrigation 
(178 mm/year), partial irrigation (113 mm/year) and non-irrigation, ET is the most affected 
fluxes. Percolation and surface runoff were slightly varied among three scenarios. With this 
set of parameters and correcting factors, the model simulated that evapotranspiration process 
was the most affecting factor. Therefore, it is notable that the next step of calibration should 
focus on the correcting factor – FC2 of evapotranspiration under the without irrigation 
assumption. Under sufficient irrigation, other factors should be considered such as correcting 
factor – FC5 of percolation and FC3 of infiltration. This water balance under the assumption 
of without irrigation aims to examine the contribution of precipitation to surface runoff and 
percolation. 

 

Figure 4. Monthly average of water balance from 1971 to 2016 without irrigation. 

In the stream flow comparison in figure 5 between partial irrigation and non-irrigation, 
daily Nash-Sutcliffe (NSE) and monthly NSE are 0.96 and daily PBIAS and monthly PBIAS 
are 19.8. NSE and PBIAS for the period 1971 to 2016 demonstrated the similar simulation 
between the two scenarios. Without irrigation, stream flow was diminished in compare to 
partial irrigation.  The daily simulation and monthly simulation of stream flow in partial 
irrigation and without irrigation were not different since NSE were the same at 0.96.  It can 
be explained that the changing of irrigation did not significantly affect the stream flow in the 
scenario of insufficient irrigation. In other words, the stream flow highly depends on extreme 
weather and intensive rainfall events. When these extreme events occur, the stream flow will 
be established and increased. This triggering increase, which considerably influents 
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subsequent simulations, results in increase of water erosion processes such as sediment 
erosion, while percolation mainly affect the leaching of nitrogen and phosphorus processes. 

 

Figure 5. Daily, monthly, and annual NSE and PBIAS stream flow between partial irrigation and 
non-irrigation. 

Daily stream flow: partial irrigation vs non- irrigation 

Monthly stream flow: partial irrigation vs non- irrigation 

Annual stream flow: partial irrigation vs non- irrigation 
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4. Conclusions 

In conclusion, at calibration level zero, reapplying from adopted previous result is 
meaningful to explore the hydrological dynamic at the study area. From this result, TETIS 
model inherit correcting factors and execute simulation for the nearby sub-basin which share 
the similar physical characteristic. This approach is suitable for ungauged catchment. Though 
water balance is significantly different between partial irrigation and non-irrigation, the 
stream flow vigorously depends on precipitation in both partial irrigation and non-irrigation. 
For the TETIS model, correcting factor estimation highly depends on the understanding of 
naturally water processes and interaction between natural processes and anthropogenic 
encountering. The first level of manual calibration facilitates to reveal the main pattern of 
water behavior in the catchment and identify the potential sensitive parameters for the next 
calibration. 

With this insight, in a short-term research, the study focuses on clarifying the first 
question how water balance will be simulated under solely precipitation influence. The long–
term objectives of water resource management is to simulate the interaction between surface 
water and groundwater under either anthropogenic effects or climate effects. Furthermore, 
this study proposed a potential approach in hybrid calibration so that hydrological TETIS 
model can extend to larger area of the entire catchment. In the future, the research question 
is how to develop a hybrid calibration for TETIS to emerge the natural process of water 
behavior at the Mar Menor lagoon. 
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Tóm tắt: Ngày nay, phương tiện di chuyển cá nhân như xe hơi đã trở nên phổ biến trên 
toàn thế giới và Việt Nam. Hầu hết các tài xế có xu hướng đóng kín các cửa sổ để tránh sự 
xâm nhập của các chất ô nhiễm từ bên ngoài; do đó, hệ thống thông gió tuần hoàn khép 
kín thường được sử dụng trong khoang xe. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp tính 
toán khí động học để mô phỏng sự phân bố của không khí và nhiệt độ trong khoang xe 
được tái cấu trúc từ xe ô tô 5 cửa (hatchback) tại các vận tốc gió 1, 2 và 3 m/s, và nhiệt độ 
được thiết lập ở các trường hợp 15 và 25ºC. Kết quả mô phỏng cho thấy sự phân bố chủ 
yếu của không khí ở vùng phía trước khoang xe và hướng gió được điều chỉnh lên trần 
cabin. Kết quả phân bố nhiệt độ cho thấy vùng xung quanh ghế lái và ghế phụ cạnh người 
lái có nền nhiệt cao do ảnh hưởng nhiệt từ kính lái; trong khi đó, luồng không khí tương 
đối mát hơn được ghi nhận ở vị trí băng ghế hành khách phía sau. Kết quả cho thấy sự 
thay đổi chế độ điều hòa nhiệt độ trong xe ô tô có thể ảnh hưởng đến các vùng trong 
khoang xe cũng như sự thoải mái của người ngồi trong xe. 

Từ khóa: Khoang xe; Tính toán khí động lực học chất lưu; Phân bố dòng khí; Tiện nghi 
nhiệt. 

 _________________________________________________________________________ 

1. Mở đầu 

Từ quan điểm toàn cầu, với nhu cầu di chuyển theo tính chất của công việc và cuộc 
sống, con người đã dành nhiều thời gian hơn cho việc ở bên trong khoang xe. Bênh cạnh 
đó, sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân là nguyên nhân chính gây 
ra tình trạng ô nhiễm không khí tại các thành phố lớn ở Việt Nam, trong đó có cả Thành 
phố Hồ Chí Minh [1–2]. Vì sự ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng nên đa phần 
những người điều khiển xe ô tô, nếu không vì những lý do khách quan bắt buộc phải mở 
cửa sổ khi tham gia giao thông, đều có xu hướng đóng kín các cửa sổ và chủ yếu sử dụng 
hệ thống điều hòa của xe để đảm bảo việc thông khí và điều hòa. Do đó, việc kiểm soát chất 
lượng không khí bên trong khoang xe dần thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học, 
đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế ô tô. Việc tiến hành các thực nghiệm để xác định nhiệt độ, 
vận tốc và hướng gió trong xe hiện nay gặp rất nhiều khó khăn về thời gian thực hiện dài, 
thiết bị phức tạp và điểm lấy mẫu [3], bên cạnh đó là các vấn đề liên quan đến y đức đối với 
các nghiên cứu có sự tham gia của con người. Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của máy 
tính, các phần mềm mô phỏng dần trở nên phổ biến, và kỹ thuật tính toán động lực học chất 
lưu (Computational Fluid Dynamics–CFD) đã được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới 
về tính chính xác cao trong việc mô phỏng sự phân bố của không khí và nhiệt độ trong các 
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mô hình có cấu trúc phức tạp như ống thông gió [4], hệ hô hấp của người và động vật [5–
7]. Abdul Nassar & Q.H. Nagpurwala. (2009) thực hiện nghiên cứu về phân bố nhiệt độ và 
tiện nghi nhiệt đối với hành khách bên trong xe [8]. Nghiên cứu này đánh giá môi trường 
nhiệt độ bên trong khoang xe dưới tác động của bức xạ nhiệt trong trường hợp xe có và 
không có hành khách. Họ chỉ ra rằng bức xạ mặt trời sẽ làm tăng nhiệt độ không khí bên 
trong khoang xe và sự chênh lệch về nhiệt độ của khoang phía trước và phía sau dẫn đến sự 
không thoải mái cho người ngồi khoang phía trước và sự dễ chịu hơn cho người ngồi ở 
khoang phía sau. [9] đã thực hiện mô phỏng ở môi trường bên trong xe, nghiên cứu này 
đánh giá một cách đơn giản môi trường nhiệt và khí động học bên trong cabin xe và so sánh 
với thực nghiệm. Kết luận rút ra rằng không khí tuần hoàn cục bộ được hình thành bởi ghế 
lái và ghế của hành khách bên cạnh lái xe, và sự đồng nhất giữa kết quả mô phỏng CFD và 
thực nghiệm cũng đã được tác giả khẳng định. Các nghiên cứu trên hoặc là chưa tích hợp 
mô hình manikin của hành khách trên xe hoặc việc xây dựng cơ thể người theo cấu trúc đơn 
giản, điều này có thể ảnh hưởng tới sự phân bố của dòng khí và nhiệt độ tại các vùng xung 
quanh hoặc trên bề mặt cơ thể người. 

Dựa vào đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích sự phân bố của dòng khí 
và nhiệt độ của vùng khoang cabin xe với mô hình manikin thể hiện được các đặc điểm cấu 
trúc phức tạp của cơ thể người. Các đặc tính và sự phân bố của dòng khí trong xe được mô 
phỏng bằng cách áp dụng kỹ thuật tính toán động lực học chất lưu (CFD) tại các vận tốc gió 
1, 2 và 3 m/s. Để đúng với mối quan tâm thực tế, việc mô phỏng và phân tích sự phân bố 
nhiệt độ trong khoang xe dưới tác đông của bức xạ mặt trời cũng được tính đến trong 
nghiên cứu này bằng cách áp dụng mô hình Surface–to–Surface (S2S) tại các nhiệt độ ban 
đầu của hệ thống điều hòa gồm 15, 20 và 25oC. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tái cấu trúc mô hình số 3D của khoang xe và xây dựng lưới tính toán 

Mô hình số 3D được thiết kế bằng phần mềm ANSYS SPACECLAIM 2020R1. Mô 
hình khoang xe có kích thước chiều dài 2510 mm, chiều ngang 1270 mm, chiều cao 1325 
mm, bao gồm 2 ghế phía trước và dãy ghế phía sau, có 4 cửa thổi gió vào ở trên bề mặt 
bảng điểu khiển và 2 cửa thoát gió ở bảng điều khiển hướng đến kính chắn gió. Mô hình 
thiết kế có 4 người ngồi bên trong bao gồm tài xế, người ngồi ở ghế phụ sát bên tài xế và 
hai người ngồi ở dãy ghế phía sau có vị trí ngồi sau tài xế và ngồi sau ghế phụ, Mô hình 
khoang xe và vị trí các cửa thông gió để cung cấp gió cho khoang xe (inlet) và cửa thông 
gió dùng cho gió thoát ra ngoài (outlet) được thể hiện trong Hình 1. 

 

Hình 1. Mô hình khoang xe với tài xế và ba hành khách được sắp xếp: tài xế(1); người ngồi bên 
ghế phụ (2); người ngồi sau tài xế (3); người ngồi sau ghế phụ (4). 
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Ban đầu mô hình khoang xe xây dựng trên phần mềm ANSYS Spaceclaim (ANSYS 
Inc.,) và sau đó được đưa vào phần mềm ANSYS Fluent Meshing Mode để tạo lưới poly–
hexcore với tổng số lượng lưới là 4.141.046 ô lưới, trong đó lưới hexahedra (lưới cấu trúc) 
là 323.926 lưới và lưới polyhedra (Lưới phi cấu trúc) là 3.817.120 lưới. Loại lưới kết hợp 
này cho phép tận dụng tối đa tính chính xác của lưới cấu trúc trong vùng dòng khí rộng lớn 
và không phức tạp; trong khi đó, lưới phi cấu trúc được sử dụng tại các vùng sát thành mô 
hình để tạo dựng chính xác cấu trúc phức tạp của mô hình. Lưới kết hợp poly–hexcore đã 
được chứng minh có thể cung cấp kết quả mô phỏng chính xác và giảm thời gian tính toán 
[10]. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính chính xác của mô phỏng tại các vị trí gần tường và bề 
mặt cơ thể người, 10 lớp prism đã được xây dựng với độ dày lớp đầu tiên là 0.1mm với tỉ số 
gia tăng cho các lớp tiếp theo là 1,2. Lưới sau khi được tạo sẽ được kiểm tra chất lượng lưới 
(orthogonal quality) ở phần mềm Ansys Fluent và đảm bảo đạt yêu cầu để tiến hành chạy 
mô phỏng. Cấu trúc lưới của mô hình được thể hiện trong Hình 2. 

 
Hình 2. Cấu trúc lưới của mô hình. 

2.2. Phương pháp mô phỏng 

2.2.1. Mô phỏng dòng khí 

Dòng không khí trong khoang xe được mô phỏng bằng cách tận dụng nguồn lực máy 
tính để giải bộ phương trình Reynolds Averaged Navier – Stokes như sau (Phương trình 1).  
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          (1) 

Trong đó i jU ,U là vận tốc trung bình theo hướng x, y và z, pg là áp suất, ρg là mật độ 

của lưu chất, μg là độ nhớt và ' 'ij i ju u   là ứng suất Reynolds. Để giải được phương trình 

1, mô hình rối Reynolds thấp kiểu k–ε (Abe Kondoh Nagano) đã được sử dụng. Mô phỏng 
được thực hiện ở trạng thái ổn định (steady simulation) cho dòng khí không nén được. Các 
điều kiện biên được sử dụng cho mô phỏng dòng khí được tóm tắt trong Bảng 1. 
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Bảng 1. Thông số điều kiện biên chạy dòng khí. 

Mô hình rối Renoylds thấp kiểu k–ε (Abe Kondoh Nagano) 
Điều kiện biên của tường Không trượt (no slip) 
Thuật toán SIMPLE 
Cơ chế đối lưu Second Order Upwind 

Cường độ rối 10% 

Điều kiện dòng không khí vào v1 = 1 m/s ; v2 = 2 m/s ; v3 = 3 m/s 

 

2.2.2. Mô phỏng phân bố nhiệt độ 

Sau khi có kết quả dòng khí, sự phân bố nhiệt độ trong khoang xe được mô phỏng dựa 
trên phương trình bảo toàn năng lượng. Đánh giá về nhiệt độ trong khoang xe được chia ra 
2 trường hợp: 

- Trường hợp A: Trường hợp này giả sử sự phân bố nhiệt độ trong xe chỉ bị ảnh hưởng 
bởi nhiệt độ của hệ thống điều hòa.  

- Trường hợp B: Trường hợp này về cơ bản là tương tự như trường hợp A, nhưng sự 
tiện nghi nhiệt trong xe được mô phỏng dưới tác động của bức xạ mặt trời bằng cách áp 
dụng mô hình Surface–to–Surface (S2S Model). Xe sẽ bị tác động bởi yếu tố điều kiện 
nhiệt độ bên ngoài là ánh nắng chiếu trực tiếp đối diện vào kính chắn gió của xe (Hình 3), 
thời gian được sử dụng để thiết lập cho việc tính toán là ngày 2 tháng 6 năm 2021 vào lúc 
13 giờ và lượng bức xạ năng lượng mặt trời tại thời điểm này là 321 W/m2. 

 
Hình 3. Hướng chiếu của mặt trời vào xe. 

Các thông số điều kiện biên cho việc chạy nhiệt độ được liệt kê trong (Bảng 2). Ngoài 
ra, thông số vật liệu (https://www.saint–gobain–sekurit.com/global–excellence/our–
production–processes/glossary) được thể hiện (Bảng 3) và các đặc tính (khả năng hấp thụ – 
khả năng truyền tải) cho bề mặt kính [8] cũng được xác định. Các thông số này cần được 
thiết lập để tính toán lượng hấp thụ, bức xạ mặt trời truyền qua, phản xạ được thể hiện trong 
(Bảng 4). 

Bảng 2. Thông số điều kiện biên chạy nhiệt độ. 

Điều kiện nhiệt độ dòng 
không khí 

Trường hợp A Trường hợp B 

v1 = 1 m/s (T = 15ºC) 

Tºskin = 34ºC 

v1 = 1 m/s (Tº = 15ºC, 25ºC) 

v2 = 3 m/s (Tº  = 15ºC) 

Tºskin = 34ºC 

Bức xạ mặt trời = 321 W/m2 
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Bảng 3. Thông số vật liệu. 

Bề mặt Tỷ trọng (kg/m3) 
Nhiệt dung riêng 

(j/kg–k) 
Dẫn nhiệt (w/m–k) Bề dày (m) 

Kính chắn gió 2500 800 0,8 0.00536 
Kính các cửa sổ 2500 800 0,8 0.004 

Bảng 4. Tính chất quang học của bề mặt kính xe. 

Bề mặt Sự hấp thụ Sự phản xạ 

 Cường độ 
bức xạ 

Tia hồng 
ngoại 

Khuếch 
tán 

Cường độ 
bức xạ 

Tia hồng 
ngoại 

Khuếch 
tán 

Kính chắn gió 0,14 0,65 0,1 0,76 0,25 0,5 
Kính các cửa sổ 0,14 0,65 0,1 0,76 0,25 0,5 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Phân bố dòng không khí 

Sự phân bố của dòng không khí trong khoang xe chưa được kiểm chứng tính chính xác 
một cách cụ thể do sự khó khăn trong việc tiến hành thực nghiệm. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu tiêu chuẩn về ứng dụng của kỹ thuật CFD trong không gian kín đã được tiến hành 
nhằm đưa ra các hướng dẫn để đạt được các kết quả tin cậy trong việc mô phỏng phân bố 
dòng không khí và nhiệt độ [11–12]. Nhìn chung, các điều kiện biên về mô phỏng dòng 
không khí và nhiệt độ trong nghiên cứu này được thiết lập tuân theo các hướng dẫn tiêu 
chuẩn. Cụ thể, mô hình rối Reynolds thấp kiểu k–ε (Abe Kondoh Nagano) đã được sử 
dụng, mô hình rối này đã được chứng minh là cho ra kết quả đáng tin cậy về sự phân bố của 
dòng khí và nhiệt độ. Lưới tính toán có độ chính xác cao và giá trị y+<1 tại các vùng thành 
mô hình và bề mặt người được đảm bảo. Kết quả về dòng không khí và nhiệt độ trong 
nghiên cứu này được thực hiện với điều kiện dòng khí trạng thái ổn định (steady 
simulation); do đó, các kết quả không phụ thuộc vào thời gian. 

Hình 4 thể hiện phân bố của dòng khí trong khoang xe tại vận tốc đầu vào 1 m/s. Để 
mô tả rõ hơn sự phân bố của dòng không khí trong khoang xe, các mặt cắt dọc (mặt số 1, 2 
và 3), mặt cắt đứng (mặt số 4) và mặt cắt ngang (mặt số 5) được sử dụng. Thang màu thể 
hiện độ lớn của gió được thổi từ quạt, với vận tốc cao được thể hiện bởi màu đỏ và vận tốc 
thấp được biểu thị bởi màu xanh dương. Nhìn chung, kết quả cho thấy vận tốc đạt cực đại ở 
vị trí ngay quạt thổi và giảm dần về phía sau của cabin (Hình 4b), dòng không khí sau khi 
lưu thông trong xe sẽ quay ngược trở lại ra phía trước và đi ra khỏi khoang xe tại vị trí thoát 
khí ngay phía dưới kính chắn gió. Bên cạnh đó, sự phân bố của dòng khí ở phần từ đầu gối 
trở xuống là tương đối ít, điều này có nghĩa là sự tuần hoàn của không khí ở vùng này hầu 
như ít diễn ra.  

Như có thể thấy từ sự phân bố 2D của dòng không khí theo các mặt cắt, gió được thổi 
từ vị trí quạt ở giữa khoang xe dễ dàng lưu thông lên phía trên của trần xe và hướng thẳng 
ra sau do không bị cản trở bởi hành khách (Hình 4c, mặt cắt số 2). Trong khi đó, tại các vị 
trí quạt phía hai bên sát với thành xe, xu hướng thổi ra phía dãy ghế sau của khoang xe 
cũng được ghi nhận; tuy nhiên, lúc này dòng khí bị cản trở bởi phần vai của tài xế và hành 
khách cạnh tài xế (Hình 4c, mặt cắt số 4 và 5). Việc liên tục bị gió thổi trực tiếp vào vùng 
vai và cổ trong thời gian dài có thể khiến tài xế và người ngồi tại vị trí bên cạnh cảm thấy 
không thoải mái. Trong khi đó, tại vị trí phía trước mặt của tài xế và hành khách không ghi 
nhận luồng gió thổi trực tiếp (Hình 4C, mặt cắt số 1 và 3). Có thể thấy, sự phân bố không 
khí bị ảnh hưởng rất lớn bởi số lượng hành khách trong khoang xe và vị trí ngồi. 
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Hình 4. (A) Vị trí các mặt cắt bao gồm mặt cắt dọc (mặt 1, 2 và 3), mặt cắt đứng (mặt 4) và mặt cắt 
ngang (mặt 5). (B) Sự phân bố 3D của dòng không khí trong khoang xe. (C) Sự phân bố 2D của 
dòng khí theo các mặt cắt. 

3.2. Phân bố nhiệt độ 

3.2.1. Sự tác động của bức xạ mặt trời tới tiện nghi nhiệt trong khoang xe 

Hình 5 thể hiện rõ sự chênh lệch nhiệt độ ở môi trường bên trong khoang xe giữa 
trường hợp không có (trường hợp A) và có (trường hợp B) sự tác động của bức xạ mặt trời. 
Thang màu thể hiện nhiệt độ trong xe, với nhiệt độ cao được thể hiện bởi màu đỏ và nhiệt 
độ thấp được biểu thị bởi màu xanh dương. Cụ thể, nhiệt độ cao hơn được ghi nhận ở 
trường hợp B trong toàn bộ khoang xe (Hình 5A, C). Trong cả hai trường hợp, nhiệt độ của 
hàng ghế phía trước luôn cao hơn so với hàng ghế sau (Hình 5B và D, mặt cắt số 2), điều 
này là do luồng không khí từ 4 cửa thông gió liên tục cung cấp gió cho khoang phía sau 
khiến cho việc tuần hoàn có hiệu quả trong việc trộn lẫn không khí lạnh với không khí nóng 
để tạo ra một nhiệt độ đồng nhất hơn ở khoang phía sau. Thêm vào đó, nhiệt độ tại vùng từ 
ngực hành khách trở xuống cao hơn khi được so sánh với phần phía trên (Hình 5B và D, 
mặt cắt số 1 và 3), điều này là do sự tuần hoàn không khí kém ở vùng này như đã đề cập ở 
phần trước. Tuy vậy, sự khác biệt về phân bố nhiệt độ cục bộ trong khoang xe của trường 
hợp chịu sự tác động của bức xạ mặt trời (trường hợp B) là rõ ràng hơn rất nhiều so với 
trường hợp A. 

Cụ thể hơn, dưới tác động của bức xạ mặt trời, trường hợp B cho thấy sự phân bố nhiệt 
độ tại vùng phía trước cơ thể, vùng chân của tài xế cùng người ngồi bên ghế phụ, là khoảng 
40ºC, cao hơn khoảng 9oC khi so với nhiệt độ tại vùng phía trước mặt của tài xế và hành 
khách bên cạnh tài xế (khoảng 31oC). Khoang hành khách phía sau thể hiện nhiệt độ không 
khí thấp hơn khoang phía trước, nhiệt độ xung quanh ở phần thân trên và phần thân dưới 
của hành khách phía sau ở khoảng 29ºC đến 37ºC, chênh lệch khoảng 8ºC (Hình 5D, mặt 
cắt số 1 và 3). Sự chênh lệch lớn này có thể được giải thích là vì mặt trời chiếu trực tiếp vào 
vùng kính chắn gió phía trước (như đã thể hiện ở Hình 3), lượng bức xạ lớn được hấp thụ 
trực tiếp bởi kính chắn gió thì một lượng nhiệt sẽ phản xạ trở lại môi trường bên ngoài, một 
phần nhiệt được giữ lại trên bề mặt kính và một phần nhiệt sẽ truyền qua bề mặt rồi đi vào 
bên trong khoang xe làm tăng nhiệt độ bề mặt kính chắn gió, vùng thân xe và nhiệt độ ở 
vùng phía trước khoang xe (Hình 5D, mặt cắt số 4). Nhiệt độ cao ghi nhận ở vùng chân tài 
xế là hệ quả của việc không khí ở khu vực này liên tục bị làm nóng bởi bức xạ mặt trời và 
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sự tuần hoàn không khí kém. Kết quả này cho thấy bức xạ mặt trời ảnh hưởng rất lớn tới sự 
phân bố nhiệt độ cục bộ trong khoang xe. Do đó, các kết quả và thảo luận tiếp theo được 
thực hiện với việc tích hợp ảnh hưởng của bức xạ mặt trời. 

 

Hình 5. Phân bố nhiệt độ trong khoang xe tại vận tốc dòng không khí 1 m/s – nhiệt độ 15ºC (A–B) 
không chịu tác động của bức xạ nhiệt (trường hợp A) và (C–D) chịu tác động của bức xạ nhiệt 
(trường hợp B). 

3.2.2. Tác động của tốc độ quạt thổi lên sự phân bố nhiệt độ 

 

Hình 6. Phân bố nhiệt độ trong khoang xe dưới tác động của bức xạ nhiệt tại nhiệt độ 15ºC tại các 
tốc độ gió thổi (A–B) 1 và (C–D) 3 m/s. 
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Hình 6 thể hiện sự phân bố nhiệt độ trong xe khi gia tăng tốc độ quạt thổi từ 1 m/s lên 3 
m/s tại cùng nhiệt độ của dòng khí là 15oC. Khi tăng vận tốc dòng khí đầu vào lên 3 m/s. 
Nhiệt độ không khí phần trước mặt tài xế là khoảng 23ºC (giảm khoảng 8oC so với trường 
hợp 1 m/s) trong khi nhiệt độ không khí xung quanh phần thân trở xuống là khoảng 31ºC 
(giảm khoảng 9oC so với trường hợp 1 m/s). Trong khi đó, nhiệt độ xung quanh hành khách 
phía sau ở phần thân trên và phần thân dưới được duy trì ở khoảng 23ºC đến 26ºC, sự 
chênh lệch nhiệt độ không khí xung quanh của hành khách phía sau không quá lớn, chỉ 
khoảng 3ºC nên sẽ tạo ra cảm giác thoải mái hơn cho hành khách ở khoang phía sau. Có thể 
thấy rằng khi tăng tốc độ gió của quạt, mặc dù sự chênh lệch nhiệt độ ở vị trí phần thân trên 
và phần thân dưới ở khoang phía trước vị trí của tài xế và người ngồi ghế phụ vẫn tương 
đối lớn nhưng vẫn tạo ra cảm giác dễ chịu cho người ngồi vị trí này. Trong khi đó, ở 
khoang ghế phía sau, sự chênh lệch nhiệt độ ở phần thân trên và thân dưới chỉ còn khoảng 
3ºC; do đó, hành khách tại vị trí này cảm thấy rất thoải mái vì nhiệt độ được duy trì trong 
khoảng 23–26oC. Do đó, việc điều chỉnh tốc độ gió phù hợp sẽ giúp cho hành khách trên xe 
có được sự thoải mái nhiệt tốt hơn. 

3.2.3. Tác động của thay đổi nhiệt độ điều hòa lên sự phân bố nhiệt độ 

 

Hình 7. Phân bố nhiệt độ trong khoang xe dưới tác động của bức xạ nhiệt tại vận tốc 1m/s tại các 
mức nhiệt độ của điều hòa (A–B) 15ºC và (C–D) 25ºC. 

Hình 7 thể hiện sự phân bố nhiệt độ trong xe khi gia tăng nhiệt độ từ hệ thống điều hòa 
từ 15ºC lên 25ºC tại cùng vận tốc dòng khí là 1 m/s. Tại vận tốc 1 m/s – 25ºC, nhiệt độ 
không khí phần trước mặt tài xế là khoảng 37ºC (tăng khoảng 5ºC so với nhiệt độ 15ºC) 
trong khi nhiệt độ không khí xung quanh phần thân trở xuống là khoảng 41ºC (tăng khoảng 
4ºC so với nhiệt độ 15ºC). Trong khi đó, nhiệt độ xung quanh hành khách phía sau ở phần 
thân trên và phần thân dưới được duy trì ở khoảng 31ºC đến 35ºC, sự chênh lệch nhiệt độ 
không khí xung quanh của hành khách phía sau khoảng 4ºC. Có thể thấy rằng khi tăng mức 
nhiệt độ của hệ thống điều hòa, mặc dù sự chênh lệch nhiệt độ ở vị trí phần thân trên và 
phần thân dưới ở khoang phía trước và khoang phía sau không quá lớn nhưng nhiệt độ 
trong khoang xe lại tương đối cao nên sẽ gây ra cảm giác khó chịu cho tất cả hành khách dù 
ở khoang phía trước hay khoang phía sau. Từ đó, thấy được rằng nhiệt độ đầu vào càng 
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tăng thì lượng nhiệt trung bình phân bố trong khoang xe cũng sẽ tăng lên. Qua đó, có thể 
điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để tạo ra sự tiện nghi nhiệt tốt nhất cho người ngồi trong xe. 

3.3. Thông lượng nhiệt trong cabin xe 

Hình 8 thể hiện sự phân bố thông lượng nhiệt của toàn cơ thể tại cùng nhiệt độ đầu vào 
(15oC) và các mức vận tốc 1, 2 và 3 m/s. Thông lượng nhiệt tương đối cao ở vùng ngực, 
bụng của tài xế cùng người ngồi bên ghế phụ do sự phân bố của không khí có nhiệt độ cao 
tại vùng này như đã thảo luận ở trên (Hình 6). Với hai người ngồi phía sau, sự phân bố 
thông lượng nhiệt khá đồng đều trên toàn bề mặt cơ thể vì theo kết quả Hình 6 sự chênh 
lệch nhiệt độ ở vùng đầu, ngực, bụng, chân không đáng kể. 

Khi tăng vận tốc của quạt lên thì sự phân bố thông lượng nhiệt của cơ thể cũng tăng 
lên, theo kết quả thể hiện ở Hình 6 có thể lý giải điều này là vì ở cùng nhiệt độ khi tăng vận 
tốc dòng khí đầu vào nhiệt độ trong khoang xe sẽ giảm, qua đó sự chênh lệch giữa nhiệt độ 
không khí xung quanh với nhiệt độ bề mặt cơ thể (34ºC) sẽ tăng lên dẫn sự tăng lên tỉ lệ 
thuận của thông lượng nhiệt trên cơ thể người. Điều này thể hiện rằng sự trao đổi nhiệt diễn 
ra chủ yếu tại vùng ngực và bụng khi mặt trời chiếu trực tiếp từ phía trước kính chắn gió 
tới. 

 

Hình 8. Sự phân bố thông lượng nhiệt của cơ thể người trong khoang xe dưới tác động của bức xạ 
nhiệt ở  vận tốc (A) 1, (B) 2 và (C) 3 m/s và nhiệt độ 15ºC (W/m2)  (A: tài xế; B: người ngồi bên 
ghế phụ; C: người ngồi sau tài xế; D: người ngồi sau ghế phụ). 

4. Kết luận 

Phương pháp tính toán động lực học dòng khí/lỏng (Computational Fluid Dynamics – 
CFD) có thể mô tả được sự phân bố định lượng cục bộ của dòng không khí và nhiệt độ 
trong khoang xe hơi, điều mà có thể rất khó đạt được đối với thực nghiệm. Kết quả mô 
phỏng không khí cho thấy sự phân bố không đều của không khí trong khoang xe giữa hàng 
ghế phía trước và sau, cũng như phần trên và dưới của khoang xe. Kết quả về nhiệt độ chỉ 
ra rằng bức xạ mặt trời có ảnh hưởng rất lớn đối với sự thoải mái nhiệt trong khoang xe, và 
việc thay đổi vận tốc của quạt thổi có thể cải thiện được sự thoải mái nhiệt của các hành 
khách trong xe. Từ kết quả thu được, nhiệt độ và vận tốc gió của hệ thống điều hòa cần 
được điều chỉnh lần lượt ở mức 15oC và 3 m/s để tạo ra nhiệt độ thoải mái (khoảng dưới 
30oC) cho khoang xe khi sử dụng xe trong khoảng thời gian có cường đồ bức xạ mặt trời 
lớn (khoảng vào giữa trưa). Thông lượng nhiệt trên cơ thể hành khách đạt giá trị cao tại 
vùng ngực và bụng trở xuống, đặc biệt là vị trí của tài xế và ghế phụ bên cạnh tài xế. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu và chỉnh sửa bài báo: Nguyễn Lữ 
Phương; Xây dựng mô hình máy tính: Trần Ngọc Phong, Lê Tấn Đạt; Tính Toán: Trần 
Ngọc Phong, Nguyễn Đăng Khoa, Phân tích và trình bày: Trần Ngọc Phong, Nguyễn Đăng 
Khoa. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Numerical simulation towards thermal comfort in car cabin 
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Abstract: Currently, personal transportation media, i.e., car, has become popular in the 
world and Vietnam. Most of car owners intendedly close windows to further prevent an 
infiltration of toxic substances from ambient environment; therefore, an air circulation 
system becomes dominant inevitably. Again this background, this study involving the 
computational fluid dynamics (CFD) technique to computationally predict the distribution 
of airflow patterns and temperature in the cabin at fan speed of 1, 2 and 3 m/s for set up 
temperature at 15, 20 and 25oC. The simulation results show the mostly distribution of 
supplied air around driver and front passenger of cabin, and the upward direction was also 
observed. The temperature results indicate the warm air appeared in the front seat as a 
consequence of solar radiation effects, while the cooler air was recorded in the back seat. 
These results imply the adjustment of air–conditioning function can affect the thermal 
comfort of passengers in the cabin. 

Keywords: Cabin; Computational fluid dynamics; Airflow distribution; Thermal comfort. 
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Tóm tắt: Giá đất ở là một nhân tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế thị trường, 
công nghệ GIS ngày càng phát triển, là công cụ rất đắc lực trong việc quản lý tài nguyên 
nói chung và việc quản lý giá đất nói riêng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên hệ thống tra cứu thông tin giá đất dưới sự hỗ trợ của công nghệ GIS vẫn chưa được 
áp dụng, các thông tin giá đất được lưu trữ dưới dạng các bảng excel, thiếu các dữ liệu 
không gian, do đó chưa thể hiện trực quan, cụ thể về vị trí, hình dạng của từng thửa đất, 
đồng thời khó khăn trong việc tra cứu giá đất của từng vùng. Kết quả nghiên cứu trong bài 
báo này đã xây dựng được bản đồ vùng giá đất với hệ thống cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở 
tại thành phố Tuy Hòa về các thông tin thuộc tính: giá đất ở nhà nước theo đường phố, giá 
đất ở chi tiết theo vị trí đường phố, giá thửa đất theo giá Nhà nước; đồng thời, đưa dữ liệu 
GIS về vùng giá đất ở lên WebGIS chạy trên localhost với các chức năng tìm kiếm, cập 
nhật, quản lí thông tin nhanh, trực quan, tiện lợi. Kết quả nghiên cứu là cơ sở giúp nhà quản 
lý khai thác, quản lý, chia sẻ thông tin về giá đất ở theo Nhà nước một cách tiện lợi, nhanh 
chóng và hiệu quả.  

Từ khóa: GIS; WebGIS; Giá đất; Thành phố Tuy Hòa.      
 

1. Mở đầu 

Các công trình thủy điện tại Việt Nam đã và đang góp phần lớn vào việc cung cấp năng 
Giá đất là một nhân tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và nền 
kinh tế. Vì giá đất có liên quan trực tiếp tới một lượng tài sản cực lớn cả quy mô lẫn tính chất 
cũng như giá trị về các mặt trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa giá đất 
với thị trường bất động sản và các thị trường khác như: thị trường tài chính tín dụng, thị 
trường vật liệu xây dựng, thị trường lao động…còn gặp nhiều khó khăn [1]. Hiện nay, công 
nghệ GIS và viễn thám (RS) ngày càng phát triển, đây là công cụ rất đắc lực trong việc quản 
lý tài nguyên nói chung và việc quản lý giá đất nói riêng. Với khả năng quản lý, thành lập 
bản đồ vùng giá đất ở và khả năng liên kết với các hệ thống thông tin có liên quan, công nghệ 
GIS vừa giúp người quản lý, người sử dụng có thể tra cứu các thông tin cần thiết về giá đất 
và các yếu tố khác một cách tiện lợi, tin cậy và đầy đủ, vừa giúp nhà quản lý dễ dàng cập 
nhật điều chỉnh giá đất hàng năm góp phần xây dựng hệ thông thông tin về giá đất trở thành 
một hệ thống thông tin hiện đại và thống nhất. Thành phố Tuy Hòa là trung tâm của tỉnh Phú 
Yên, trên địa bàn thành phố có đầy đủ các loại tuyến đường giao thông, tại đây đang có nhiều 
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dự án nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố nhằm nâng cao cơ sở hạ 
tầng của thành phố, điều đó làm cho giá đất ở có nhiều biến động trong tương lai gần. Vì vậy, 
ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên là một công việc cần thiết và cấp bách. 

2. Quy trình và phương pháp nghiên cứu 

Quy trình tổng quát quá trình thực hiện xây dựng bản đồ vùng giá đất ở được trình bày 
trên Hình 1. 

Hình 1. Quy trình nghiên cứu [2–3]. 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 

Thành phố Tuy Hoà là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh Phú Yên gồm. Có tọa độ địa 
lí từ 13o00’30” đến 13o11’00” vĩ độ Bắc, và từ 109o10’ đến 109o21’05” kinh độ Đông (Hình 
2). Tuy Hòa có diện tích tự nhiên 110, 606 km2, dân số trung bình 155.957 người, mật độ 
dân số 1.410 người/km2. Có 16 đơn vị hành chính gồm: 16 đơn vị hành chính trực thuộc, có 
12 phường (phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông) và 04 xã (Bình 
Ngọc, Bình Kiến, Hòa Kiến, An Phú) [4].  

Hiện thành phố Tuy Hòa có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A 
và đường sắt Bắc–Nam chạy qua, Quốc lộ 25 đi Gia Lai, Quốc lộ 29 đi Đắk Lắk, phía Nam 
tỉnh có cảng biển Vũng Rô, sân bay Tuy Hoà. Các tuyến giao thông Bắc–Nam, Đông–Tây, 
cảng biển sân bay có tác động lớn đến quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho 
hợp tác, trao đổi kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật giữa thành phố với các tỉnh thành trong 
vùng, cả nước và quốc tế. 
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Hình 2. Bản đồ khu vực nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

– Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, dữ liệu: 
+ Thu thập số liệu, dữ liệu: Dữ liệu giá đất ở theo Nhà nước trên thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên tại bảng giá đất của UBND tỉnh Phú Yên về ban hành bảng giá các loại đất 
(định kì 5 năm) trên địa bàn tỉnh; Dữ liệu không gian từ BĐĐC thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên năm 2020, bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2020 
do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Phú Yên cung cấp;  

+ Tiến hành phỏng vấn trực tiếp cán bộ địa chính phường để thu thập một số thông tin 
về điều kiện tự nhiên, tình hình quản lý, hiện trạng sử dụng đất và một số thông tin về quy 
hoạch trên địa bàn phường từ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên năm 2020, báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 
năm 2020 [4–5]. 

– Phương pháp thống kê và xử lý số liệu:  
Đây là phương pháp rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu của đề tài, sử dụng phương 

pháp này để thống kê, xử lý số liệu thu thập được từ kết quả điều tra, các số liệu thu thập 
được tại các cơ quan nhà nước, các dữ liệu giá đất ở theo nhà nước chi tiết đến từng thửa đất 
trên địa bàn thành phố… 

– Phương pháp bản đồ và GIS: Phương pháp thể hiện kết quả nghiên cứu, nội dung 
nghiên cứu trên không gian đồ họa với cơ sở toán học thống nhất và chuẩn cơ sở dữ liệu 
không gian và thuộc tính [2–3]. 

Đây là phương pháp quan trọng trong việc xây dựng bản đồ vùng giá đất ở. Nghiên cứu 
sử dụng công nghệ ArcGIS xây dựng cơ sở dữ liệu GIS vùng giá đất ở nhằm thành lập bản 
đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bao gồm các nội dung như 
sau: 

+ Tổ chức cơ sở dữ liệu GIS về vùng giá đất ở và sử dụng các thuật toán phân tích, tổng 
hợp, xử lý dữ liệu. 
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+ Thiết lập dữ liệu hệ thống giao thông, vùng dân cư theo hệ thống giao thông. 
+ Thiết lập giá đất ở chi tiết theo khung giá đất Nhà nước theo tuyến đường phố chính 

và vị trí các hẻm phố trên địa bàn khu vực nghiên cứu. 
+ Xây dựng bản đồ vùng giá đất ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, . 
– Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia về các lĩnh vực giá đất trúng 

đấu giá và công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn phường, giá đất ở theo Nhà nước 
chi tiết đến từng thửa đất đã xử lý; Đặc biệt lấy ý kiến về sản phẩm sau khi hoàn thành vì sản 
phẩm mục đích cho chuyên gia sử dụng. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở theo Nhà nước 

Cơ sở dữ liệu GIS bao gồm 2 thành phần dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính, hai 
phần này luôn liên kết chặt chẽ với nhau.  

– Dữ liệu không gian: Căn cứ theo Thông tư số 973/2001/TT–TCĐC ngày 20/6/2001 
hướng dẫn áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN–2000. 

Bảng 1. Tham chiếu hệ tọa độ địa lý thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. 

Hệ tọa độ (Geographic Coordinate System) VN2000 

Phép chiếu (Projection) Transverse_Mercator 
Độ dịch Đông (Fales_Easting) 500000,000000 

Độ dịch Bắc (False_Northing) 000000,000000 
Kinh tuyến trục (Cental_Meridian) 108o30’ 
Vĩ tuyến gốc (Latitude_Of_Origin) 0,000000o 

Hệ số tỷ lệ (Scale_Factor) 0,9999 
Múi chiếu (Zone) 3o 

Đơn vị (Linear Unit) Mét (m) 

Hình 3. Các nguồn dữ liệu không gian. 

Dữ liệu không gian được lưu trữ dưới dạng bản đồ số gồm: bản đồ địa chính các phường 
của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên năm 2020 với tỉ lệ 1:500, 1: 200; Bản đồ hiện trạng sử 
dụng đất năm 2020 tỉ lệ 1:1000; Ảnh viễn thám. Ngoài các chức năng có thể được sử dụng 
như các bản đồ giấy thông thường, các bản đồ số còn giúp cho người sử dụng tìm kiếm các 
thông tin theo yêu cầu một cách nhanh chóng, trực quan, hiệu quả.  
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– Dữ liệu thuộc tính: Trong bài báo sử dụng các bảng dữ liệu thể hiện các lớp thông tin 
thuộc tính như: Thửa đất, giao thông, lớp thông tin nhà ở, khu chức năng... theo quy định của 
Thông tư 02/2012/TT–BTNMT ngày 19/3/2012 của Bộ trưởng BTNMT quy định Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở, Thông tư 17/2010/BTNMT ngày 4/10/2010 
quy định kĩ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính, Công văn 1159/TCQLĐĐ–CDKTK ngày 
21/09/2011 quy định về hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Quyết định số 03 
/2020/QĐ–UBND Phú Yên, ngày 21/01/2020 về ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên 
địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020. 

Bảng 2. Thông tin cấu trúc CSDL GIS “Thửa đất”. 

Lớp dữ liệu 
(Feature 

Class) 

Đặc tính đồ họa 
(Graphics 
Features) 

Thuộc tính (Atributes) Kí hiệu 
Loại 

(Type) 

Thua_Dat_ch
uan 

Đường (Polygon) 

Số thứ tự STT Interger 
Mục đích sử dụng MDSD Text 

Diện tích Dien_tich Float 
Tên chủ sử dụng Ten_CSD Text 
Độ rộng mặt tiền Do_rong Float 

Tình trạng pháp lý TTPL Text 
Hình ảnh Photo Raster 

Để xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở theo Nhà nước chi tiết, ta phải xây dựng một 
GeoDatabase. Trong ArcGIS, Geodatabase được xây dựng bằng ArcCatalog. Sau khi thiết 
lập và xây dựng, ta được hệ thống Geodatabase. Với những dữ liệu trên kết hợp điều tra thực 
địa đã bổ sung cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở theo Nhà nước chi tiết, thỏa mãn yêu cầu thực 
hiện đề tài.  

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính  

Bước đầu tiên là thực hiện việc xây dựng cơ sở nền dữ liệu địa chính. Với các dữ liệu 
của khu vực nghiên cứu gồm 50 mảnh bản đồ tỷ lệ 1/500 được lưu trữ dưới dạng *.DGN. 
Trong thực tế khu vực các phường nội thành của thành phố Tuy Hòa, các mảnh bản đồ được 
thiết lập các dữ liệu thuộc tính dạng text. Do vậy việc chuyển dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nền 
địa chính sử dụng chức năng phần mềm FME (chuyển dữ liệu *.DGN về *.SHP file) (Hình 
4). Cơ sở dữ liệu nền địa chính sẽ thể hiện tất cả loại đất trên địa bàn. Tại địa bàn thành phố 
Tuy Hòa có tất cả 14 mã loại đất. Có thể thấy được khu vực trung tâm của thành phố tập 
trung đất thương mại, dịch vụ, ngân hàng, khu vui chơi giải trí, hội chợ triển lãm cụ thể như 
siêu thị, ngân hàng…. Mặt khác còn tập trung nhiều trường học, công sở phân bố tại các 
tuyến đường trong nội thành. Đây là môi trường đáp ứng rất tốt yêu cầu đảm bảo chất lượng 
cuộc sống ngày càng cao của người dân, điều này đã làm cho thị trường đất ở sôi động. Bên 
cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa chính là nền tảng để xây dựng dữ liệu hệ thống 
giao thông của thành phố [2, 6]. 

3.3. Xây dựng hệ thống giao thông  

Xây dựng các dữ liệu về giao thông đường phố và hệ thống địa danh đường phố với nội 
dung rà soát, đóng điểm đầu và điểm cuối các ngõ, gán các thuộc tính địa danh từ đó làm cơ 
sở để xây dựng các vùng dân cư theo đường phố, phục vụ cho việc xác định các vùng dân cư 
theo đường phố. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông là cơ sở quan trọng trong việc xác định 
giá đất chi tiết đến từng thửa theo tuyến đường phố, theo vị trí tuyến đường trên toàn địa bàn 
khu vực nghiên cứu. Một lợi thế của phường so với các phường khác trên địa bàn thành phố 
là hệ thống giao thông rõ ràng, hoàn thiện, tất cả các tuyến đường phố đều có tên đường và 
quy định giá đất rất rõ ràng, đầy đủ. Hệ thống giao thống của các phường nội thành được chia 
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thành 3 nhóm: trung tâm, cận trung tâm, xa trung tâm với những vai trò và đặc điểm riêng 
của từng nhóm đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế của phường, là cầu nối liên kết với các 
phường lân cận cùng phát triển. Hệ thống giao thông được xây dựng trên cơ sở dữ liệu nền 
địa chính [3,7]. 

 

 Hình 4. Kết quả chuẩn hóa dữ liệu Phường 1, thành phố Tuy Hòa. 

 

Hình 5. Xây dựng CSDL tuyến đường, hẻm phố. 

Hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Tuy Hòa với trục giao thông đường Hùng 
Vương, đường Nguyễn Tất Thành là hệ thống giao thông chính, cầu nối giữa các phường trên 
địa bàn thành phố. Ngoài ra, đường Nguyễn Huệ, đường Trần Phú, đường Nguyễn Hữu 
Thọ… cũng là những đường nội phường nhưng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong sự 
phát triển chung của thành phố. Việc xây dựng hệ thống giao thông là cơ sở quan trọng quyết 
định đến sự phân bố của vùng dân cư trên địa bàn phường. 

3.4. Xây dựng vùng dân cư theo hệ thống giao thông  

Trên cơ sở các dữ liệu địa chính, các dữ liệu về hệ thống giao thông cũng được xây dựng 
trên các vùng dân cư theo dữ liệu địa chính đã được thiết lập ở trên. Vùng dân cư trên địa 
bàn các phường nội thành của Tuy Hòa tập trung xung quanh trung tâm thương mại, du lịch, 
dịch vụ của thành phố. Cụ thể, trên tuyến đường Hùng Vương nơi phân bố các siêu thị, trung 
tâm thương mại hay chuỗi các nhà hàng, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân sinh, khu vui chơi giải 
trí. Đây là nơi lý tưởng đảm bảo yêu cầu chất lượng cuộc sống ngày càng cao của người dân. 
Các vùng dân cư tập trung đông đúc theo hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố. Như 
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vậy, kết quả đã tổng hợp được các vùng dân cư theo hệ thống giao thông nội thành của Tuy 
Hòa, là cơ sở nền tảng để xây dựng vùng giá đất ở chi tiết theo vị trí đường giao thông trên 
địa bàn thành phố [2]. 

3.5. Xây dựng vùng giá đất ở chi tiết theo vị trí đường giao thông  

Trên cơ sở xây dựng vùng dân cư theo đường giao thông, tiến hành xây dựng vùng giá 
đất ở chi tiết theo vị trí theo các tuyến đường dựa trên quyết định ban hành bảng giá các loại 
đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 5 năm (2020–2024) theo vị trí các tuyến đường, ngoài ra giá 
đất nhà nước ban hành còn phụ thuộc vào hệ số khoảng cách các thửa đất. Đây là cơ sở để 
xác định giá đất chi tiết cho từng thửa đất tại thành phố Tuy Hòa. 

Bảng 3. Giá đất xác định theo vị trí và hệ số khoảng cách [6]. 

Vị trí Tính chất 
Giá trị 
hệ số 

Hệ số 

Vị trí 1 Thửa đất liền cạnh đường phố 1,0 
Thửa đất cách đường phố 

dưới 50 m 

Vị trí 2 
Thửa đất không liền cạnh đường phố (Ngõ, hẻm) có 

chiều rộng của ngõ, hẻm từ 6 m trở lên 
0,9 

Thửa đất cách đường phố 
từ 50 m đến dưới 100m 

Vị trí 3 
Thửa đất không liền cạnh đường phố (Ngõ, hẻm) có 

chiều rộng của ngõ hẻm từ 2m đến dưới 6 m. 
0,8 

Thửa đất cách đường phố 
từ 100 m đến dưới 200m 

Vị trí 4 
Thửa đất không liền cạnh đường phố có chiều rộng 
của ngõ hẻm dưới 2m và các ngõ, hẻm thuộc vị trí 2 

và 3.  
0,7 

Thửa đất cách đường phố 
từ 200 m trở lên 

Trong quá trình thực địa và điều tra, nghiên cứu nhận thấy giá đất ở trên thị trường cao 
hơn nhiều so với giá quy định của Nhà nước. Giá đất ở chi tiết theo quy định trên đường 
Hùng Vương đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Huệ tương đối thấp, tại 
đường nhánh có độ rộng dưới 8m nên giá đất chỉ hơn mức khung tối thiểu quy định là 3,5 
triệu VNĐ/m2; tuy nhiên, trên thực tế giao dịch trên thị trường mức giá có sự chênh lệch khá 
lớn, từ 40 triệu VNĐ/m2 đến 50 triệu VNĐ/m2 (Hình 6).  

Hình 6. Kết quả vùng giá đất theo tuyến đường tại thành phố Tuy Hòa. 
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Hình 7. Bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (Minh họa). 

3.6. Thảo luận 

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu, nhận thấy những khó khăn nhà quản lý vướng 
phải trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến giá đất ở trên địa bàn nghiên cứu. Trước 
những khó khăn của nhà quản lý và cùng với những kết quả đã đạt được, chúng tôi mạnh dạn 
đề ra một số ví dụ cụ thể để thấy được hiệu quả của xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về vùng giá 
đất ở, thành lập bản đồ vùng giá đất ở ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, tỉnh Phú Yên.   

Về khai thác: Nhà quản lý có thể lưu trữ, tìm kiếm cập nhật thông tin về giá đất ở theo 
quy định một cách nhanh chóng, tiện ích. 

Nhà quản lý muốn tìm kiếm giá đất ở theo quy định của thửa một đất để tính thuế hoặc 
thực hiện nghĩa vụ tài chính khác thì theo phương pháp quản lý truyền thống như hiện nay 
nhà quản lý phải xác định rất nhiều các thông tin. Trong khi đó, ứng dụng công nghệ sử dụng 
bộ cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở trên địa bàn phường chỉ cần nhập tên chủ sử dụng đất, kết 
quả sẽ hiện ra rất nhanh, giúp tiết kiệm thời gian, công sức của nhà quản lý, đồng thời nâng 
cao hiệu quả công việc. 

Khi nhà quản lý muốn thống kê thông tin về giá đất ở dưới dạng bảng excel để báo cáo 
hoặc phân tích nếu sử dụng phương pháp quản lý truyền thống hiện nay sẽ phải nhập thông 
tin muốn mô tả vào excel như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức nhà quản lý. Thay vào 
đó, để giúp cho nhà quản lý được nhẹ nhàng nên sử dụng bộ cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở, 
chỉ cần vài thao tác là có được kết quả như mong muốn. 

Về quản lý: Nhìn vào bản đồ vùng giá đất ở của thành phố Tuy Hòa, nhà quản lý có thể 
biết được giá đất ở cao nhất, thấp nhất phân bố ở đâu, từ đó có cách nhìn tổng quan về mối 
tương quan giữa các đường phố giúp nhà quản lý nắm được thông tin về không gian, giúp 
công tác quản lý nhà nước về đất đai nói chung và điều chỉnh bảng giá đất theo định kì nói 
riêng được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả. 

Về chia sẻ: Với cơ sở dữ liệu GIS về vùng giá trị đất đa trên địa bàn phường đã được 
xây dựng thành công, tôi sử xây dựng trang WebGIS về giá đất ở, đây là định hướng mới mà 
nhà quản lý nên khai thác, ứng dụng trong thực tiễn. Với ưu thế của Web, nhà quản lý có thể 
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phân quyền truy cập, khai thác mức độ thông tin về giá đất. Tuy nhiên, trong dưới hạn nghiên 
cứu này, chỉ chạy Web p.mapper trên localhost với sự trợ giúp của MS4W, 
PortgreSQL/PortGIS, Mapserver, QGIS và các phần mềm hỗ trợ trong lập trình ngôn ngữ 
web như PHP, Notepab++ [8, 9]. 

 

Hình 8. Hình ảnh về kết quả tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở. 

  

Hình 9. Giao diện trang WebGIS chạy trên localhost. 

Định hướng trong xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về vùng giá thị đất đai hoàn thiện với các 
thông tin: Số tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, địa chỉ, chủ sử dụng đất, tình trạng pháp lý,… Định 
hướng này sẽ giúp công tác quản lý Nhà nước về đất đai khai thác thông tin hiệu quả, phục vụ 
cho các công tác như: Bồi thường, tái định cư, tính thuế đất, phục vụ công tác thống kê, kiểm kê 
đất đai,… [11]. 

4. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu, đã xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về giá đất ở tại thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên với các thông tin thuộc tính: giá đất ở nhà nước theo đường phố, giá đất 
ở chi tiết theo vị trí đường phố, giá thửa đất theo giá Nhà nước; đưa dữ liệu GIS về vùng giá 
đất ở lên WebGIS chạy trên localhost với các chức năng tìm kiếm, cập nhật, quản lí thông 
tin nhanh, trực quan, tiện lợi. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 245-255; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).245-255 254 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Giải pháp xây dựng bản đồ vùng giá đất ở là một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho 
công tác quản lý đất đai về giá đất nhưng do nhiều điều kiện khác nhau, nên giải pháp này 
chưa được sử dụng rộng rãi. Trong tương lai, nếu có thời gian và kinh phí thì để tài có thể 
hoàn thiện cơ sở dữ liệu GIS về vùng giá đất ở, giao diện trang web, mua tên miền thì sẽ phát 
huy cao tính ứng dụng thực tiễn của nghiên cứu. Bài báo là cơ sở để thực hiện các hướng 
nghiên cứu mới phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về đất đai như: tính giá bồi thường, 
tính thuế, thống kê kiểm kê đất đai một cách chính xác, nhanh chóng, trực quan.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, xử lý số liệu và chỉnh sửa bài báo: 
Trương Quang Hiển; Điều tra, thu thập số liệu: Đỗ Tấn Nghị, Lê Như Hân; Xây dựng, xử lý 
bản đồ: Ngô Anh Tú, Phan Văn Thơ. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Residential land price is an extremely important factor affecting the market 
economy, increasingly developing GIS technology, is a very effective tool in resource 
management in general and land price management in particular. Currently, in Tuy Hoa 
city, Phu Yen province, the land price information search system with the support of GIS 
technology has not been applied, land price information is stored in excel tables, lack of 
spatial data, so it has not shown visually and specifically about the location and shape of 
each parcel, at the same time, it is difficult to look up land prices for each region. The 
research results in this paper have built a land price area map with the GIS database system 
on residential land prices in Tuy Hoa city on the attribute information: state land price by 
street, the price of residential land in detail according to the street location, the land parcel 
price is the State price; At the same time, uploading GIS data on residential land prices to 
WebGIS running on localhost with fast, intuitive, and convenient information search, update 
and management functions. The research results are the basis to help managers exploit, 
manage and share information on residential land prices according to the State in a 
convenient, fast and effective way. 

Keywords: GIS; WebGIS; Land price; Tuy Hoa city. 
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Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều thách thức và cơ hội cho các lĩnh vực 
khác nhau. Công nghiệp khai thác khoáng sản là một ngành công nghiệp lâu đời ở Việt Nam 
nên rất cần thay đổi để có thể phù hợp với xu thế của thời đại mới. Smart mining sẽ là hướng 
phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng trong tương lai. Bài viết tập trung phân tích 
lợi ích của Smart Mining cần sớm triển khai ở khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
là Ứng dụng Internet of Things vào quản lý an toàn môi trường khai thác đá xây dựng. 

Từ khóa: Smart mining; Internet of Things; Khai thác đá.  
 

1. Giới thiệu 

Với tổng chi phí hoạt động của các công ty khai thác khoáng sản hàng đầu trên toàn thế 
giới lên đến 15 tỷ USD, việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên không tái tạo này là một 
trong những vấn đề quan tâm hiện nay. Mặc dù vai trò của con người vào lĩnh vực khai thác 
khoáng sản là không thể thay thế, nhưng McKinsey ước tính rằng vào năm 2035, thời đại của 
Smart mining–khai thác thông minh thông qua tự động hóa và kỹ thuật số sẽ tiết kiệm được 
từ 290 tỷ USD đến 390 tỷ USD hàng năm [1]. Tương tự, Allied market research cũng ước 
đoán quy mô thị trường khai thác thông minh toàn cầu dự kiến sẽ đạt 23.465,8 triệu đô la vào 
năm 2027, từ 9.265,7 triệu đô la vào năm 2019, tăng trưởng với tốc độ là 16,3% từ năm 2020 
đến năm 2027 [2]. 

Khai thác khoáng sản thông minh được hiểu là quy trình khai thác có sử dụng thông tin, 
quyền tự chủ và công nghệ để nâng cao sự an toàn, giảm chi phí hoạt động và đạt được năng 
suất tối ưu. Các tập đoàn khai thác mỏ nhấn mạnh vào việc nâng cao năng suất bằng cách 
cung cấp phần mềm và giải pháp hiện đại. Quy trình này cũng bao gồm thiết bị robot được 
điều khiển từ xa để khai thác khoáng sản và giảm nguy hiểm cho thợ mỏ [2]. 

Các mỏ khai thác thông minh có thể dễ dàng tự động hóa quá trình khai thác so với quy 
trình khai thác cũ, thủ công. Kết nối cảm biến với mạng không dây hiện và cài đặt phần mềm 
tự động hóa cho phép điều khiển từ xa cùng với lập trình tương tác tự động trong quá trình 
khai thác [3]. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở nhiều quốc gia đã tận dụng hiệu 
quả internet kết nối vạn vật (IoT). Ví dụ, Rio Tinto (2008) đã sử dụng xe tải khai thác mỏ tự 
lái để di chuyển quặng từ năm 2008. Mỗi xe tải tự lái có hơn 200 cảm biến, bộ thu GPS và 
hệ thống băng radar và được quản lý từ một trung tâm hoạt động cách đó hơn nghìn dặm. Tại 
trung tâm điều hành, dữ liệu từ các phương tiện và thiết bị khác được đưa vào một hệ thống 
tự động hóa toàn diện của mỏ, cung cấp cái nhìn toàn diện về toàn bộ hoạt động khai thác, 
bao gồm hình ảnh 3D về địa điểm làm việc và dự đoán lịch bảo trì [4]. Tại Nam Phi, để cải 
thiện an toàn và khai thác mỏ kinh tế hơn, Công ty Potgieterust Platinums Ltd (PPRust) – 
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công ty khai thác mỏ lộ thiên duy nhất của Anglo Platinum đã lắp đặt 4 hệ thống giám sát 
hiện đại mới bao gồm hệ thống giám sát vi chấn ISSI, hệ thống giám sát lăng kính tự động 
GeoMoS, máy quét laser Riegl không lăng kính và radar ổn định độ dốc (SSR). Việc lắp đặt 
4 hệ thống giám sát hiện đại đã giúp công ty có thể giám sát hoạt động khai thác mỏ một cách 
trực quan hơn, đồng thời có thể xác định được các nguy cơ sạt lở thông qua quan trắc nước 
ngầm và cảnh báo sớm sự cố [5]. 

Chính vì vậy, khai thác khoáng sản thông minh là tương lai và sẽ mang lại nhiều lợi ích. 
Từ bảo vệ cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn của lực lượng lao động, nâng cao năng suất và hiệu 
quả trên toàn bộ chuỗi giá trị, đến giảm chi phí giám sát và lắp đặt, một cuộc cách mạng 4.0 
đang được thực hiện ở một số công ty khai thác khoáng sản. Nếu công ty khai thác khoáng 
sản không chịu đổi mới, và tiếp tục sử dụng các quy trình thủ công, tốn kém thì sẽ bị bị tụt 
hậu và ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh [3]. Bài viết tập trung phân tích lợi ích của IoT vào 
quản lý an toàn môi trường khai thác đá xây dựng. 

2. Mô hình khu mỏ thông minh và IoT 

IoT là một mô hình công nghệ được hình dung như một mạng toàn cầu, nơi thiết bị hoặc 
máy móc có thể tương tác [6]. Các ứng dụng của IoT bao gồm nhà thông minh, thành phố 
thông minh, nông nghiệp, ô tô, chăm sóc sức khỏe, sản xuất công nghiệp và giao thông vận 
tải [7–8]. Các nhà nghiên cứu của Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp 
(NIOSH) đang thực hiện thử nghiệm các giải pháp tiềm năng để thực hiện IoT trong khai 
thác khoáng sản (Bảng 1). 

Bảng 1. Một số ứng dựng IoT trong khai thác khoáng sản [9–12]. 

Giám sát khai thác và vận tải 

+ Hệ thống giám sát máy móc [9] 

 

 

 

+ Hệ thống giám sát vận tải [9] 

– Cho phép giám sát quá trình vận hành và đánh giá sức 

khoẻ của máy móc (máy xúc, máy khoan, băng tải, nghiền 

sàng); tăng tuổi thọ và tối đa hoá lợi nhuận. 

– Kết hợp cảm biến quá trình vận hành và định vị thiết bị, 

phương tiện vận tải. Nhằm theo dõi hướng đi, khối lượng 

tải và số lượng của các phương tiện. Tránh sự xâm nhập từ 

bên ngoài  

Giám sát môi trường, an toàn và sức khoẻ nhân công 

+ Hệ thống định vị toàn cầu động học thời gian thực (RTK–

GPS) 

 

+ Hệ thống giám sát môi trường mỏ dựa trên công nghệ 

mạng không dây và cảm biến (WSNs) [12] 

 

 

 

+ Mô hình 3D của mỏ [9] 

– Cho phép theo dõi thông tin, vị trí và sự thay đổi toạ độ 

mỗi nhân công một cách chính xác theo thời gian thực. 

– Theo dõi lượng khói, bụi, tiếng ồn, độ rung và nước. Đảm 

bảo sức khoẻ cho nhân công và ảnh hưởng môi trường xung 

quanh mỏ. 

– Giám sát sự thay đổi trong độ nghiêng và ứng suất bờ 

mỏ. Từ đó dự báo những rủi ro như sạt lở [9–11]. 

– Mô phỏng mỏ và gắn những thành phần trong hệ thống 

giám sát vào mô hình mỏ. Thuận tiện giám sát và theo dõi. 

 
Những dữ liệu thu được từ các cảm biến và định vị sẽ được đưa lên cơ sở dữ liệu bằng 

mạng lưới không dây (wireless network: Bluetooth, Wi–fi, ZigBee,…) [12]. Với lượng dữ 
liệu khổng lồ từ các cảm biến gửi về một cách liên tục và đồng bộ với thời gian thực, hệ 
thống điện toán đám mây (Cloud computing) là một ứng dụng phù hợp khi ứng dụng Internet 
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vào vận hành mỏ thông minh, cho phép lưu trữ lượng rất lớn dữ liệu mà không cần phải đầu 
tư máy chủ; điện toán đám mây cho phép người điều hành có những thông tin cần thiết một 
cách tức thời. Những dữ liệu được đưa đến người điều hành thông qua các ăng–ten, radio và 
máy tính. Dữ liệu giám sát được sử dụng để tính toán những thông số, lên những mô hình dễ 
đọc, dễ hiểu cho người điều hành đưa ra kế hoạch làm việc ngắn hạn và dài hạn, sản lượng 
khai thác, dự đoán và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Để có thể tính toán với 
lượng dữ liệu khổng lồ, đồng thời kết quả phải được đồng bộ hoá với thời gian thực, trí tuệ 
nhân tạo (Artifical Intelligence–AI) được sử dụng như một công cụ đắc lực. Trong tương lai, 
công nghệ robot có thể được ứng dụng trong việc vận hành mỏ, robot sẽ nhận lệnh từ người 
điều hành thông qua hệ thống mạng không dây, thay cho nhân công trong những công việc 
nguy hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro về nhân mạng (Hình 1) [12]. 

Việc giám sát không dây và bảo trì dự đoán, được kích hoạt thông qua các giải pháp IoT, 
cho phép các nhà khai thác mỏ giám sát từ xa và liên tục các hoạt động diễn ra trong mỏ. 
Việc thu thập dữ liệu kỹ thuật số theo thời gian thực đang dần thay thế các hoạt động thủ 
công, tốn kém và không hiệu quả. Giám sát không dây có thể được sử dụng để tạo ra các “mỏ 
thông minh” với chi phí vận hành thấp hơn nhiều với các “mỏ truyền truyền thống”. Các mỏ 
khai thác thông minh là các mỏ đã được tích hợp để có thể dễ dàng tự động hóa hoạt động 
của chúng hơn so với những mỏ khai thác bị tụt hậu trong việc áp dụng công nghệ [3]. 

 

Hình 1. Sơ đồ tổng quát các ứng dụng IoT trong vận hành mỏ thông minh [10]. 

3. Ứng dụng IoT trong cảnh báo sạt lỡ khu vực khai thác đá xây dựng 

Đối với các mỏ khai thác đá xây dựng thì vấn đề an toàn lao động cho công nhân làm 
việc tại mỏ là vấn đề quan trọng, vì là nơi làm việc rất nguy hiểm với con người. Đặc biệt, 
do đặc thù các moong khai thác có độ dốc lớn thì khi xảy ra sự cố xảy ra sạt lở, các công 
nhân rất khó nắm bắt ngay tình hình nên dễ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí đe đọa đến tính 
mạng. Hoạt động khai thác đá xây dựng được xem là hoạt động nguy hiểm với nguy cơ sạt 
lở các bờ moong khai thác, nhất là vào các thời điểm mưa bão. IoT có thể cảnh báo trước các 
mối nguy hiểm, bởi vì các cảm biến sẽ thu thập dữ liệu thời gian thực và dự đoán nơi có thể 
xảy ra sự cố, điều này cho phép thực hiện các điều chỉnh và ứng phó sự cố kịp thời trước khi 
bất kỳ sự cố nào xảy ra [12–14]. 

Hệ thống cảnh báo trước sạt lở bằng cách giám sát thời gian thực và mô phỏng số sử 
dụng IO và điện toán đám mây, được tích hợp từ IoT và CC (Cloud computing). Trước hết, 
nhiều loại cảm biến không dây được đặt tại các vị trí thích hợp trong toàn bộ diện tích khai 
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trường. Dữ liệu, thông tin chi tiết tại khu vực có thể được nhận và tải lên nền tảng điện toán 
đám mây thông qua Internet. Sau đó, các dữ liệu được xử lý bởi nền tảng điện toán đám mây 
thông qua việc tính toán các thông số và chỉ số cần thiết và có ý nghĩa quan trọng đối với 
việc phân tích an toàn của mỏ. Cuối cùng, kết quả phân tích, tính toán sẽ định hướng về nguy 
cơ xảy ra sạt lở [11]. Cấu trúc phân cấp của hệ thống cảnh báo gồm 4 lớp là lớp cảm biến, 
lớp IoT, lớp CC và lớp ứng dụng [11]. 

 

 

Hình 2. Sơ đồ cấu trúc của IoT trong cảnh báo sạt lỡ [10]. 

Lớp cảm biến là lớp thiết yếu của hệ thống cảnh báo. Các cảm biến được sử dụng trong 
lớp cảm biến thường là cảm biến không dây, có mức tiêu thụ điện năng thấp. Ngoài ra, các 
cảm biến có thể giao tiếp với nhau liên tục trong hàng chục giờ thông qua phương tiện không 
dây, ổn định hơn và hiệu quả hơn so với các cảm biến trong mạng cảm biến truyền thống 
[11]. 

Lớp IoT bao gồm điều khiển từ xa, hệ thống thu thập dữ liệu, truy cập vô tuyến, mạng 
cảm biến không dây, các trạm phân tán, đồng bộ hóa thời gian và mạng không dây. Dựa trên 
dữ liệu nhận được từ lớp cảm biến, dữ liệu có thể được tải lên nền tảng điện toán đám mây 
thông qua Internet để xử lý thêm. Như vậy, có thể thấy lớp IoT là cầu nối liên kết giữa lớp 
cảm biến và lớp CC [11]. 

Lớp CC là lớp thứ ba của hệ thống cảnh báo, với dữ liệu được truyền từ lớp IoT. Các 
thông số quan trọng của lớp này là hệ số an toàn, độ tin cậy ngẫu nhiên và độ tin cậy không 
theo xác suất có thể được giải quyết thông qua điện toán đám mây, các kết quả tính toán cũng 
được lưu trữ trong điện toán đám mây có nghĩa là các kết quả tính toán có thể tải xuống từ 
nền tảng bất cứ khi nào có nhu cầu. Do đó, dữ liệu sẽ được cung cấp đầy đủ cho việc giám 
sát an toàn các mái taluy trong khai thác mỏ [11]. 
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Lớp ứng dụng bao gồm điều khiển thông minh, cảnh báo trước bằng âm thanh, ánh sáng, 
tình trạng trực quan của khu mỏ và kế hoạch ứng cứu kịp thời. Theo kết quả đầu ra từ nền 
tảng điện toán đám mây, mức độ an toàn có thể đánh giá thành 3 cấp độ lần lượt là báo động 
trước cấp độ 1, báo động trước cấp độ 2 và báo động trước cấp độ 3. Mức 1 đại diện cho mối 
nguy hiểm an toàn nhẹ, mức độ 2 đại diện cho mối nguy hiểm an toàn trung bình và mức 2 
đại diện cho mối nguy hiểm an toàn nghiêm trọng [11]. 

Áp suất nước trong lỗ rỗng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sạt lở 
bờ moong khai thác. Nếu áp lực nước trong lỗ rỗng tăng đột ngột, bờ moong khai thác có thể 
thể bị sạt lở rất nhanh. Với các biện pháp thu thập dữ liệu một cách thủ công, áp lực nước 
trong lỗ rỗng chỉ có thể được đo nhiều lần, và khó phát hiện được mức tăng đột biến cũng 
như dự đoán trước khả năng sạt lở. Tuy nhiên, với các chỉ số kỹ thuật thời gian thực, người 
vận hành có thể theo dõi liên tục mức áp suất trong lỗ rỗng, cung cấp thông tin chi tiết để họ 
thực hiện các biện pháp nhằm hạ thấp mực nước này xuống cũng như cảnh báo đến công 
nhân kịp thời về các khu vực dự báo sẽ có nguy cơ sạt lở. Đảm bảo an toàn về tài sản và tính 
mạng con người [3]. Do đó, hệ thống quan trắc áp suất nước lỗ rỗng nên bố trí tại vị trí cao 
nhất ngoài khu vực khai thác để đảm bảo trong quá trình khai thác không làm ảnh hưởng đến 
giếng quan trắc. Cảm biến mực nước được lắp đặt trong giếng quan trắc để phát hiện mực 
nước tại vị trí moong khai thác. Dữ liệu về mực nước trong các lỗ khoan quan trắc được tải 
lên điện toán đám mây thông qua Internet. Sau đó chúng được xử lý bởi nền tảng điện toán 
đám mây. Mực nước trong các lỗ khoan quan trắc càng cao thì nguy cơ sạt lở bờ moong càng 
cao. Khi đó, hệ thống sẽ phát cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng, … để có kế hoạch ứng cứu 
kịp thời. 

4. Kết luận 

Khai thác khoáng sản thông minh mang lại nhiều lợi ích so với khai thác khoáng sản 
thông thường như giảm chi phí hoạt động, dễ dàng tự động hóa, bảo mật dữ liệu cũng như 
đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng lực lượng lao động Khu vực khai đá xây dựng thuộc kiểu 
khai thác lộ thiên, tương đối đơn giản, nhưng việc vận hành vẫn có những rủi ro xảy ra. Để 
giảm thiểu những rủi ro và hơn nữa là nâng cao năng suất hoạt động xu thế khu mỏ thông 
minh đặc biệt là ứng dụng IoT là một tất yếu cần phát triển. Việc ứng dụng IoT vào khai thác, 
giúp các nhà khai thác có khả năng dự đoán sự cố tốt hơn và có giải pháp để ngăn ngừa giảm 
thiểu sự cố xảy ra đến mức thấp nhất có thể hoặc có thể không xảy ra. Các công nghệ mới 
như IoT và mạng không dây là một khoản đầu tư không nhỏ nhưng là nhu cầu thiết yếu cho 
bất cứ công ty khai thác mỏ nào muốn tồn tại trong tương lai. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: H.T.T.T., H.T.Đ.; Viết bản thảo bài 
báo: H.T.Đ., L.Q.L., T.H.P.; Chỉnh sửa bài báo: H.T.T.T. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Industry 4.0 has created many challenges and opportunities for different fields. 
Mining industry is a long–standing industry in Vietnam, so it is very necessary to change to 
be able to match the trend of the new era. Smart mining will be the development direction 
of the mining industry in the future. The article focuses on analyzing the benefits of Smart 
Mining that should soon be deployed in the southern key economic region, which is the 
Internet of Things application in the safe management of the construction quarrying 
environment. 

Keywords: Smart mining; Internet of Things; Quarrying. 
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Abstract: In recent years, new advances in remote sensing techniques have made Digital 
Elevation Models (DEMs) become popular elevation data sources for delineating catchment 
boundaries. This application of DEMs is particularly useful in water accounting and river basin 
management for Vietnam, of which the river network has very high drainage density and has 
been facing many pressures arising from recent economic advances. However, catchment 
delineated from DEMs is highly dependable to the quality of original data sources, leading to 
potential discrepancy in the shape as well as catchment area of the boundaries delineated from 
different DEMs over specific locations in Vietnam. This study comprehensively investigates 
this issue by analyzing the differences across catchment boundaries delineated from the most 
popular DEMs (i.e., HydroSHEDS, MERIT, and TanDEM–X). The impacts of these 
discrepancies (due to using different DEMs) on identifying areal rainfall from a gridded data 
product are assessed to highlight the importance of selecting DEM data sources that are 
suitable for specific study area. 

Keywords: DEM; River basin; Water resources; Remote sensing; Catchment delineation.  
 

1. Introduction 

The rapid development of remote sensing technology in recent decades has enabled new 
advances in many scientific disciplines, including hydrology [1]. Among remote–sensing based 
data products, Digital Elevation Model (DEM) data is perhaps the most popular asset for 
hydrologists [2–3]. DEM data provides abundant information which is very useful for 
hydrological investigations as well as the development of better physically based distributed 
models [4–5]. Catchment boundary delineation is the most basic (and arguably most important) 
applications of DEM in hydrology, as the boundary will set the extent for any hydrological 
investigations, or model developments [6]. Catchment boundaries (derived from DEM) has also 
been used extensively to extract catchment information such as the areal rainfall across the 
catchment, or land surface attributes that are available from gridded data products [7–8]. 
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Recent advances in remote sensing techniques have provided new options for delineating 
catchment boundary as several global datasets – each derived from an independent satellite 
mission – are now publicly accessible to support hydrological research [9]. However, catchment 
delineated from DEMs is highly dependable to the quality of original data sources, and the 
uncertainty of the delineated boundary can introduce substantial errors [10]. As a result, it is 
essential to review the quality of DEM data product(s) prior to using it to support any 
hydrological research to reduce the uncertainty introduced by DEM.  

This article showcases an example of this procedure by identifying the uncertainty in 
catchment boundary delineated from different DEMs. Specifically, we assessed the quality of 
catchment boundaries derived from three popular DEMs (i.e., HydroSHEDS, MERIT, and 
TanDEM–X) using two delineation scenarios. In the first scenario, a reference river network is 
not available to support hydrologists in determining catchment boundary while the second 
scenario comes with a reference river network. To obtain generalized conclusion from our 
investigation, we implemented the assessment procedure over eleven locations across Vietnam. 
The propagated impacts of uncertainty in delineated boundaries to catchment attributes 
estimated across these eleven catchments were also assessed to highlight the importance of 
choosing the suitable DEM data sources for specific study area. Specifically, we investigated 
the discrepancies of monthly areal rainfall over the 1980–2005 period when different catchment 
boundaries were used.   

2. Data and Methodology 

2.1. Data 

We obtained metadata information (i.e., geographic locations, reference river networks) 
for eleven stream gauges (see Appendix) from the Vietnam Meteorological and Hydrological 
Administration (VMHA, http://kttvqg.gov.vn/). These stations spread across Vietnam and have 
catchment area ranging from 138 to 4024 km2 (see Figure 1 for a summary of station locations). 
Among collected stream gauges, three gauges belong to the Hong–Thai Binh river system, two 
gauges from the Ba river system, the rest from the Ca, Dong Nai, Gianh, Sesan, An Lao, and 
Cai (Nha Trang) river systems, respectively. We also collected reference river networks from 
the Department of Water Resources Management (DWRM, http://dwrm.gov.vn/) to support 
catchment boundary delineation in the scenario when a reference river network is accessible. 

Three available global DEM products were used to delineate catchment boundary 
associated with the selected streamflow stations (Table 1), including HydroSHEDS 
(Hydrological Data and Maps Based on SHuttle Elevation Derivatives at Multiple Scales), 
MERIT (Multi–Error–Removed Improved–Terrain), and TanDEM–X (TerraSAR–X add–on 
for Digital Elevation Measurements). The first DEM product used in this study was obtained 
from the HydroSHEDS website (https://www.hydrosheds.org/downloads) [11]. This DEM 
product is based on elevation data obtained in 2000 by NASA's Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM) [12]. Since there is no underlying SRTM elevation data available for regions 
above 60 degrees northern latitude, the quality of HydroSHEDS DEM is significantly lower for 
those regions. HydroSHEDS provides two DEM formats including void–filled and 
hydrologically conditioned. In the void–filled DEMs, no–data voids are filled in and the main 
elevation inconsistencies have been removed. Moreover, hydrologically conditioned DEMs are 
available for hydrological applications and are future conditioned to produce an actual river 
network. The void–filled DEM was used in this study. MERIT DEM is a 90m resolutions DEM 
product that is freely available to the public (http://hydro.iis.u–
tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM/) [13–14]. This DEM was made by processing the NASA 
SRTM3 DEM v2.1, JAXA AW3D–30m DEM v1 and Viewfinder Panoramas DEM products 
as baseline data [13]. Thus, it could eliminate significant errors from the baseline data [15]. In 
addition to the baseline DEMs, several supplementary data (e.g., NASA–NSIDC ICESat/GLAS 
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GLA14 data, NASA Global Forest height data) were also used to develop MERIT DEM [13]. 
The third DEM data product is TanDEM–X, which was developed through a collaboration 
between the German Aerospace Center (DLR) and Airbus Defense & Space (ADS). The dataset 
was built using interferometric synthetic aperture radar (InSAR; accessible at 
https://download.geoservice.dlr.de/TDM90). The global product of TanDEM–X (v1.0; 90m 
spatial resolution) was made freely available in late 2018 [16].  It covers all Earth’s landmasses 
from pole to pole with World Geodetic System 1984 (WGS84) ellipsoid datum. 

 

Figure 1. Location of hydrological stations selected for this investigation (colors illustrate the 
catchment area). Vietnam’s river network was shown for reference (blue lines). 

Table 1. The information of DEM products used in this study. 

DEMs products 
Resolution 

(m) 
Developed Agencies 
(Download website) 

Collection 
period 

HydroSHEDS 90 The World Wildlife Fund (WWF) Conservation 
Science Program, the U.S. Geological Survey, the 
International Centre for Tropical Agriculture, The 

Nature Conservancy, and the Center for Environmental 
Systems Research of the University of Kassel, 

Germany. 
(https://www.hydrosheds.org/downloads) 

2000 

MERIT 90 The Tokyo University (http://hydro.iis.u–
tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_DEM/) 

2000–2017 

TanDEM–X 90 The German Aerospace Center (DLR) and Airbus 
Defense & Space (ADS) 

(https://download.geoservice.dlr.de/TDM90/) 

2010–2015 
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The Vietnam Gridded Precipitation dataset (VnGP) was also used in this study to represent 
rainfall observation for Vietnam. Our objective was to see whether rainfall information 
extracted using different catchment boundaries (each shapefile was delineated from an 
independent DEM data product) have a large discrepancy – which will potentially lead to 
uncertainty in water accounting. The VnGP was developed using the Spheremap interpolation 
technique based on rainfall records across 481 rain gauges across Vietnam [17]. The VnGP data 
is currently available at the Data Integration and Analysis System (DIAS) managed by the 
University of Tokyo, Japan. In this study, we used the VnGP dataset at the resolution of 0.1° 
which provides daily gridded rainfall from 1980 to 2005. 

2.2. Catchment delineation 

To keep the consistency of catchment boundary delineated across all locations, we used the 
algorithms readily available in the ArcGIS interface of the SWAT model for this task [18]. We 
used the geographical coordinates (reported in Table S1) of the stations to represent the outlets 
of the catchments. It is important to note that the delineation algorithm of SWAT–ArcGIS has 
the capacity to adjust the outlet locations to match the river networks derived from DEMs.  

To analyze the uncertainty in catchment boundaries, the delineation procedure was adopted 
under two scenarios: whether a “reference” river network is available or not. The first scenario 
assumes that end–users do not have any reference river network to support the delineation 
process, thus the quality of catchment boundary will depend solely on the quality of chosen 
DEM data product (denotes as the “no–burn” procedure hereafter). The catchment boundary 
delineated through the no–burn procedure is arguably prone to errors, as most available DEM 
are global data products, and likely contain local errors. Specifically, the DEM data product 
could yield incorrect river network over regions with complex topography (e.g., mountainous 
areas) and ultimately lead to incorrect catchment boundary. 

The second scenario assumes that end–users would be able to consult a reference river 
network that is available to fix errors introduced by DEM in delineating catchment boundaries 
(denotes as the “burn” procedure hereafter). This burning technique was shown to improve sub–
watershed boundary delineation substantially [19] as they will leverage the information of the 
river network from local data sources (assumed to better reflect the correct topography) to offset 
errors associated with DEM data products. To execute the burn procedure, DEM data was first 
loaded into the SWAT model, then using the “Burn–in” function and imported stream network 
data. The stream network is superimposed onto the DEM to define the location of the stream 
network. After “Burn–in” is completed, the SWAT model will pre–process the DEM by filling 
sinks and calculating the flow direction, flow accumulation and delineating catchment 
boundary. The DWRM’s river network was chosen as the reference to implement the burn 
procedure. 

2.3. Identifying uncertainty in catchment attributes attributing to DEM data sources 

To illustrate the potential uncertainty in catchment boundaries derived from different DEM 
data sources, this study assessed three aspects: (i) the shape of the delineated catchment 
boundaries, (ii) the delineated catchment area, and (iii) areal rainfall across the catchments.  

We first visualized the catchment boundaries derived from three DEM data sources using 
the two delineation procedures described in section 2.2 (leading to a total number of six 
boundaries for each station) to identify possible errors in the shape of the catchment. It is 
important to note that there is no official catchment boundary upstream of each selected stream 
gauge that could be used as a reference, making it impossible to evaluate the “true” errors 
associated with the shape of each delineated catchment. It is also unreasonable to assume that 
a specific DEM data source (e.g., TanDEM–X) could outperform the others (e.g., HydroSHEDS 
and MERIT) as the quality of each DEM data product could vary substantially across a region 
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with complex topography such as Vietnam. We therefore only assessed whether (i) there are 
substantial variations regarding the shape in the catchment boundaries and (ii) the delineated 
catchments are consistent to the reference river network or not.  

We then calculated the area of each delineated boundary and compared it to the metadata 
area reported in station document (obtained from the VHMA) to assess the potential errors of 
this important attribute. To represent errors in delineated catchment area, we calculated the area 
discrepancy metric (δ; in %) for each catchment as described in Equation (1): 

  
𝛿 , =

( , )
∗ 100

    (1) 

where βj,i is the area estimated from the j delineated catchment boundary (j in [1, 6]) 
associated with station i (i in [1, 6]); αj,i is the catchment area reported in the document of station 
i (i in [1, 6]). 

We also calculated the areal rainfall from a national gridded data product and assessed the 
range of extracted information. The rationale of this analysis was to investigate the uncertainty 
of information that was extracted using catchment boundaries generated from different DEM 
data sources. We specifically calculated the standard deviation (SD) and the Coefficient of 
Variation (CV) of areal rainfall estimated using different catchment boundaries at each 
catchment.  The SD and CV was calculated separately for each month over the 1980–2005 
period (e.g., SD and CV of areal rainfall for March 2005). The range of all calculated SD and 
CV values was then analyzed to evaluate this uncertainty.  

3. Results and Discussion 

3.1. Many DEMs incorrectly identify catchment boundary at specific locations 

Among the assessed catchments, several locations show a substantial discrepancy between 
the shape of the catchment boundaries delineated under two scenarios. In some instance, 
specific DEM data does not correctly reflect the local topography, leading to incorrect river 
network was obtained and ultimately high uncertainty in delineated catchment boundaries. 
Figure 1 provides an example of this issue, showing the shape of the catchment boundary 
derived using different DEM data sources (three columns) for station Gia Bay at the Hong – 
Thai Binh river system (station ID: Q_HT_0010). Under the no–burn scenario (panel a, b, c), 
both TanDEM and HydroSHEDS have incorrectly reflected the spatial variation of the local 
topography, leading to the removal of a large tributary over the southeast of the basin. MERIT 
DEM, on the other hand, has captured variation in local topography better, thus showing a large 
discrepancy in shape of the catchment relative to the results obtained from other DEM data 
products. Burning the reference river network (DWRM river network) into the DEMs (panel d, 
e, f) have addressed this issue and thus the shapes of catchment boundary obtained under the 
burn scenario do not show any apparent variation. 

To further investigate the uncertainty in catchment boundary derived from different DEM 
data sources and delineation procedures, we also analyzed the discrepancy (in percentage) 
between the delineated catchment area relative to that reported in the metadata. Figure 3 shows 
the results of this assessment, indicating the errors might be relatively high in some instances. 
The scatter plot between the delineated catchment and reported catchment area (Figure 3a) 
suggests that the error is generally independent to catchment area. The presence of local errors 
in DEM information, therefore, are likely more important when deciding which DEM data 
source is appropriate for a specific investigation. This comparison also shows the value of 
burning the reference river network into the DEM, as all burn boundary has substantially 
smaller errors relatively to the no–burn counterparts (Figure 3b). It is also apparent from Figure 
3b that there is one instance where all DEMs have severely flaws, leading to a discrepancy of 
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more than 50% of the catchment area when the no–burn delineation technique was used (this 
issue was solved under the burn scenario). This result further highlights the importance of local 
perspectives in any applications of remotely–sensed datasets and also proved the usefulness of 
the river network developed by the national authority in Vietnam. 

 

Figure 2. Uncertainty in catchment shapefile derived from different DEM sources at Gia Bay station 
(station ID: Q_HT_0010) on the Hong–Thai Binh river system: (a), (b), (c) the catchment boundary was 
delineated without a reference river network; (d), (e), (f) the catchment boundary was delineated with a 
reference river network. River network obtained from DWRM was shown for reference. 

 

Figure 3. Discrepancy in estimated catchment area (relative to area documented in station reports) using 
different DEM and delineation technique: (a) the relationship between catchment area documented and 
area estimated from the delineated boundary; (b) the full range of catchment discrepancy (in %) between 
delineated catchment area and reported catchment area (HYD: HydroSHEDS, MER: Merit, TAN: 
TanDEM–X, B: burn, NB: no–burn). 
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3.2. The influence of delineated boundaries on information extracted from gridded products  

This section reports the range of variation in monthly rainfall extracted from a common 
gridded rainfall dataset using different DEM data sources and boundary delineation techniques. 
We note that the standard deviation (SD) and the coefficient of variation (CV; the ratio between 
the standard deviation and the mean in the form of a percentage) was first computed separately 
for each catchment at each timestep (i.e., each month over the 1980–2005 period). The 
calculated SD and CV were then classified into twelve groups (based on calendar months) to 
take into account the seasonal variation of monthly rainfall. 

Among the 11 stations, the choice of DEMs and delineation scenarios did not create any 
changes in the extracted information over four (i.e., the calculated SD and CV are equal to zero 
across all months) catchments. These four catchments all have relatively small size (catchment 
area is less than 400 km2), making it not possible to observe any differences in the areal rainfall 
obtained from a gridded product that has a relatively coarse resolution (0.1×0.1 arc–degree 
longitude–latitude resolution, corresponding to grid cell area of about 100 km2). However, the 
SD (CV) can be as high as 46.4 mm (28.3%) in some instance, demonstrating that the 
discrepancy in catchment boundary delineated using different DEMs and delineation 
techniques could lead to a large uncertainty in information extracted from gridded data 
products.  

We note that the magnitude of variation in extracted rainfall is generally higher from May 
to November relative to the other months (Figure 4a). This result is expected as these months 
represent the rainy season that is characterized with convective storms. The magnitude of 
monthly rainfall during this season, therefore, is generally higher relative to the rest of the year, 
making any discrepancies easier to be detected.  

The relative variation (i.e., the CV) of rainfall extracted using different DEMs, on the other 
hand, has an opposing pattern: higher over the dry season relative to the wet season (Figure 4b). 
During the dry season, rainfall events usually occur over small area due to the absence of 
largescale convection activities. As a result, rainfall during the dry season generally has a 
stronger spatial pattern. This result indicates that the influence of uncertainty in delineated 
catchment boundary could be substantial when extracting data associated with a high spatial 
gradient. 

4. Conclusion 

This study investigated the potential influence of DEMs on identifying catchment 
boundary. Using a relatively large sample of Vietnamese catchments, we showed that the 
uncertainty underlying catchment boundary due to using different DEMs is not trivia. 
Specifically, using different DEMs and delineation techniques could lead to substantial errors 
in the shape and area of delineated catchment (a discrepancy of more than 50% relative to the 
documented catchment area in the most severe case). We also showed the value of the national 
river network developed by Vietnam water agencies, as burning this “reference” river system 
into the DEMs during the delineation process has substantially reduced the discrepancy in both 
the shape of the boundary and the delineated catchment area. The study also found that 
uncertainty in delineated catchment boundaries could propagate to a substantial discrepancy of 
information extracted from rasterized data products. Using catchment boundaries delineated 
from different DEMs and delineation techniques have introduced some variations in the 
monthly rainfall extracted from the VnGP gridded rainfall dataset, with the standard deviation 
and coefficient of variations could be as high as 46.4 mm and 28.3% respectively.  

Our study suggests the importance of carefully investigating the quality of DEM data 
products prior to any hydrological applications that need DEM–based topography information. 
The simple procedure and datasets described in this article could be used in future studies to 
identify the product that is most appropriate for specific locations within Vietnam. 
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Figure 4. The distribution of (a) the standard deviation and (b) the coefficient of variation (i.e., the ratio 
between the standard deviation and the mean) of the areal rainfall derived from a common gridded 
rainfall dataset and different DEM data sources. Note that the metrics were first calculated for individual 
month at each catchment then grouped into twelve calendar–month groups. A common national data 
product (daily rainfall over the 1980–2005 period available through the VnGP gridded product) was 
used in this analysis. 
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Appendix 

Table S1. Description of stream gauges used in this study. 

No. Station ID Station Name River system Longitude (°) Latitude (°) Area (km²) 

1 Q_HT_0010 Gia Bay Hong – Thai Binh 105.83 21.59 2,760 

2 Q_HT_0018 Na Hu Hong – Thai Binh 102.87 22.37 155 

3 Q_HT_0027 Vinh Yen Hong – Thai Binh 104.47 22.36 138 

4 Q_CA_0004 Nghia Khanh Ca 105.33 19.43 4,024 

5 Q_BA_0001 An Khe Ba 108.67 13.95 1,440 

6 Q_BA_0004 PoMoRe Ba 108.35 14.03 312 

7 Q_SD_0002 Dac Nong Dong Nai 107.68 12.00 300 

8 Q_MK_0007 Kon Tum Sesan 108.02 14.50 3,030 

9 Q_SK_0002 An Hoa An Lao 108.90 14.57 383 

10 Q_SK_0005 Dong Trang Cai Nha Trang 109.00 12.28 1,244 

11 Q_RN_0009 Dong Tam Gianh 106.02 17.90 1,150 
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Tóm tắt: Vỏ hạt điều, từng được xem là rác thải của ngành công nghiệp điều và bị mang đi 
đốt bỏ trước đây, đang trở thành nguồn nguyên liệu tiềm năng để tạo ra các sản phẩm có giá 
trị như dầu vỏ hạt điều. Tuy nhiên, phần lớn dầu vỏ hạt điều sản xuất bởi các cơ sở ở Việt 
Nam hiện nay là dầu thô chưa qua tinh chế nên giá trị thương phẩm chưa cao. Đánh giá thực 
trạng xử lý dầu vỏ hạt điều qua đó đề xuất công nghệ đơn giản để sản xuất dầu vỏ hạt điều 
tinh chế là thực sự cần thiết nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Nghiên cứu đề xuất 
qui trình công nghệ sử dụng phương pháp thủy nhiệt để tinh chế dầu vỏ hạt điều với chất 
lượng tiềm năng sử dụng làm dầu nhiên liệu (dầu FO). Đồng thời, qui trình có tích hợp với 
công nghệ IOT nhằm tự động hóa và kiểm soát hiệu quả hướng đến tối ưu hóa quá trình về 
mặt nguyên liệu và năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. 

Từ khóa: Dầu vỏ hạt điều; Thực trạng; Công nghệ sản xuất; Tinh chế; Công nghệ IoT.      
 

1. Mở đầu 

Dầu vỏ hạt điều, phụ phẩm của ngành công nghiệp hạt điều, được chiết xuất từ vỏ ngoài 
của hạt điều bằng nhiều phương pháp khác nhau như ép lạnh, chiết dung môi hay các quá 
trình cơ nhiệt [1]. Dầu vỏ hạt điều, với thành phần giàu hợp chất phenol và các dẫn xuất bao 
gồm axit anacardic, cardanol, cardol và 2–methyl cardol, là nguồn nguyên liệu tốt để điều 
chế hydrocacbon và các hợp chất mạch vòng phù hợp với phân đoạn dầu diesel và kerosene 
[2]. Bên cạnh đó, dầu vỏ hạt điều được đánh giá là nguồn cung cấp cardanol để tạo sơn phủ 
chống ăn mòn, sơn chống gỉ, keo dán, cao su biến tính, các chế phẩm bảo quản lâm sản...[3–
5]. Do đó, thay vì đốt bỏ như trước đây, vỏ hạt điều ngày càng được nhiều cơ sở sản xuất tận 
dụng để khai thác dầu vỏ hạt điều. Tuy nhiên, để có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho các 
ứng dụng nói trên, dầu vỏ hạt điều sau khi chiết xuất cần phải được xử lý nhằm làm giàu 
thành phần có giá trị trong dầu.  

Nhiều nghiên cứu và phát minh trên thế giới về công nghệ xử lý dầu vỏ hạt điều đã được 
ghi nhận theo hai hướng xử lý (Hình 1): i) tinh chế dầu [6–9] và ii) chuyển đổi nhiên liệu [2, 
10–12]. Trong đó, các kỹ thuật tinh chế bao gồm chưng cất, chiết tách, sắc ký hay kỹ thuật 
màng với mục đích thu hồi cardanol sử dụng cho các ngành công nghiệp sơn, hóa chất… và 
các kỹ thuật chuyển đổi nhiên liệu bao gồm nhiệt phân hay xử lý hydro nhằm sản xuất dầu 
nhiên liệu từ dầu vỏ hạt điều. Việc lựa chọn hướng xử lý, kỹ thuật hay sự kết hợp của các kỹ 
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thuật phù hợp ứng với hướng ứng dụng của dầu cũng như qui mô xử lý là quan trọng để đạt 
được sản phẩm có chất lượng mong muốn với hiệu suất cao, chi phí thấp, thân thiện với môi 
trường.  

 

Hình 1. Các công nghệ xử lý dầu vỏ hạt điều thô. 

2. Thực trạng xử lý dầu vỏ hạt điều tại Việt Nam 

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu nhân điều hàng đầu trên thế giới với sản 
lượng xuất khẩu năm 2020 đạt hơn 500.000 tấn theo báo cáo của Hiệp hội Điều Việt Nam. 
Thông thường từ một tấn hạt điều ta thu được 220 kg nhân điều và 80–200 kg dầu vỏ hạt điều 
tùy theo công nghệ [13]. Theo đó, với sản lượng sản xuất nhân điều như hiện tại, tiềm năng 
khai thác dầu vỏ hạt điều ở Việt Nam là rất lớn, ước tính có thể đạt hơn 500.000 tấn mỗi năm. 
Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu hàng năm lên đến 150.000 tấn dầu vỏ hạt điều trên thế giới, 
trong đó Đồng Nai chiếm khoảng 60% tỷ trọng. Tuy nhiên, dầu vỏ hạt điều của Việt Nam 
xuất khẩu cho các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc chủ yếu là dầu thô, chưa qua 
tinh chế hoặc chỉ là dầu được xử lý sơ bộ sử dụng các quá trình cơ học như lắng, lọc. Một số 
cơ sở sản xuất dầu vỏ hạt điều tại Đồng Nai, Bình Phước đã bắt đầu áp dụng các quy trình 
xử lý sâu dầu sau khi chiết tách từ vỏ nhằm thu dầu cardanol có giá trị kinh tế cao hơn. Kỹ 
thuật xử lý được hầu hết các cơ sở này lựa chọn là chưng cất chân không với quy trình công 
nghệ về cơ bản gồm các bước như trong Hình 2. Cụ thể, vỏ hạt điều đầu tiên sẽ đi qua máy 
ép để lấy dầu thô. Dầu thô sau khi ép sẽ được đưa qua bồn lọc để loại bỏ cặn và đưa vào lò 
phản ứng để tách nước. Cuối cùng, dầu được đưa vào tháp chưng cất chân không để thu được 
dầu vỏ hạt điều tinh chế (dầu giàu cardanol).  

 

Hình 2. Quy trình xử lý dầu vỏ hạt điều tại các cơ sở sản xuất ở Việt Nam. 

Quy trình xử lý này là quy trình xử lý dầu truyền thống với hiệu suất trung bình. Ngoài 
ra, đối với dầu vỏ hạt điều, đây chỉ là các quá trình mà cơ sở sản xuất tự trang bị, chưa qua 
thực hiện nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh để tối ưu hóa các thông số công nghệ. Mặt khác, 
về phía khoa học, các nghiên cứu tinh chế dầu vỏ hạt điều ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế 
và các kết quả nghiên cứu chưa được triển khai ở qui mô công nghiệp. Hầu hết các nghiên 
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cứu trong nước tập trung nhiều hơn vào khía cạnh ứng dụng dầu vỏ hạt điều [4, 5, 13]. Một 
trong số ít những nghiên cứu liên quan là của nhóm nghiên cứu PGS. TS. Phạm Thế Trinh 
hoàn thiện công nghệ chiết tách và tinh chế dầu vỏ hạt điều sử dụng dung môi thông qua việc 
thực hiện đề tài ”Nghiên cứu công nghệ chiết tách cardanol từ dầu vỏ hạt điều và ứng dụng 
để sản xuất sơn tàu biển và vật liệu kết dính chất lượng cao” vào năm 2009 [14]. Gần đây 
nhất, đầu năm 2021, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc, hóa dầu đã đề xuất đề tài 
”Nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến sâu dầu vỏ hạt điều thành các sản phẩm có giá 
trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu” đến Bộ Công thương nhằm nghiên cứu qui trình 
công nghệ tinh chế sâu dầu vỏ hạt điều, bằng phương pháp phản ứng decarboxyl hóa sử dụng 
xúc tác dị thể kết hợp chưng cất [15]. 

Với thực trạng nghiên cứu và áp dụng công nghệ xử lý, tinh chế dầu vỏ hạt điều trong 
nước còn truyền thống và sơ khởi như trên, việc tiến hành nghiên cứu các công nghệ hiện đại 
có khả năng triển khai cho các cơ sở sản xuất và chế biến dầu vỏ hạt điều nhằm mở rộng ứng 
dụng là thật sự cần thiết. 

3. Đề xuất qui trình công nghệ sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh chế ứng dụng làm dầu 
nhiên liệu 

3.1. Lựa chọn công nghệ sản xuất dầu nhiên liệu 

Như đã đề cập ở trên, một trong các ứng dụng tiềm năng của dầu vỏ hạt điều là dùng để 
sản xuất nhiên liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong tình trạng nhiên liệu hóa 
thạch ngày càng cạn kiệt. Dầu vỏ hạt điều thô, về nguyên tắc chỉ cần tách nước và axit là có 
thể sử dụng làm nhiên liệu đốt. Thực tế hiện nay một số nơi trong nước đã sử dụng dầu vỏ 
hạt điều làm nhiên liệu đốt lò hơi thay cho dầu FO do giá thành rẻ hơn và nhiệt lượng cung 
cấp khá cao. Tuy nhiên, việc dùng để đốt trực tiếp dầu mà chưa qua xử lý sâu là không thích 
hợp do độ nhớt của dầu còn cao ảnh hưởng đến quá trình cháy và nhiệt lượng cung cấp khó 
đạt tối ưu. Ngoài ra, dễ tạo cặn, gây ăn mòn thiết bị. Do đó, dầu vỏ hạt điều sử dụng làm 
nhiên liệu đốt cần phải được xử lý sâu hơn. Với định hướng xử lý dầu vỏ hạt điều ứng dụng 
làm dầu nhiên liệu (dầu FO), trong nghiên cứu này, các kỹ thuật chuyển đổi nhiên liệu được 
xem xét, so sánh dựa trên các tiêu chí về điều kiện công nghệ, đặc tính hóa lý của sản phẩm, 
hiệu suất để lựa chọn công nghệ phù hợp (Bảng 1). Nghiên cứu cũng tiến hành so sánh các 
kỹ thuật chuyển đổi nhiên liệu với kỹ thuật chưng cất thu hồi cardanol trong trường hợp ứng 
dụng cardanol làm nhiên liệu. Việc so sánh được thực hiện thông qua tổng hợp từ các nghiên 
cứu riêng lẻ.  

Bảng 1. So sánh các công nghệ chuyển đổi dầu vỏ hạt điều thành nhiên liệu [16]. 

Phương pháp Nhiệt phân [12] 
Xử lý hydro 

(Hydro hóa) [2] 
Chưng cất [17] 

Tác chất Dầu  Dầu + H2 + xúc tác Dầu 

Điều kiện  
tiến hành 

Nhiệt độ cao  
(400–600 oC),  

không O2 

Áp suất, nhiệt độ cao  
(250–350 oC) 

Áp suất chân không, 
nhiệt độ (~280 oC) 

Sản phẩm 
Phenol, ester, 
hydrocacbon 

Hydrocacbon (thành phần hóa 
học giống với dầu diesel) 

Chủ yếu là cardanol  

Hiệu suất Cao Cao (lên đến 98%) Trung bình (60–75%) 

Độ bền nhiệt Thấp hơn Cao hơn Thấp hơn 

Độ bền oxi hóa Thấp hơn Cao hơn Thấp hơn 
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Có thể thấy, kỹ thuật xử lý hydro thông qua hydro hóa với điều kiện tiến hành không quá 
khó khăn so với các kỹ thuật khác nhưng lại tạo ra sản phẩm có thành phần giống với dầu 
nhiên liệu nhất với hiệu suất rất cao. Bên cạnh đó, dầu vỏ hạt điều chứa một lượng lớn oxy 
do thành phần phenolic của nó, dẫn đến sự mất ổn định nhiệt và hóa học. Hơn nữa, sự hiện 
diện của các hợp chất oxy hóa trong nhiên liệu dẫn đến tính chất hút ẩm, do đó thúc đẩy sự 
gia tăng của vi sinh vật trong các bể chứa, dẫn đến quá trình oxy hóa và polyme hóa nhiên 
liệu. Đồng thời, sự hiện diện của một hàm lượng cao các hợp chất thơm trong thành phần 
nhiên liệu có thể gây ra các vấn đề trong quá trình đốt cháy do hình thành muội than [2]. Vì 
vậy, kỹ thuật xử lý hydro sử dụng quá trình hydro hóa để khử oxy và chuyển hóa chất thơm 
thành xycloparafin chiếm ưu thế hơn so với các công nghệ khác trong việc tạo ra sản phẩm 
nhiên liệu có độ bền nhiệt và oxi hóa cao. 

Việc lựa chọn chất xúc tác được sử dụng trong quá trình hydro hóa là rất quan trọng vì 
chúng ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và điều kiện thực hiện quá trình. Nhiều chất xúc tác 
đã được thử nghiệm cho phản ứng khử oxy và hydro hóa, trong đó vật liệu dựa trên các kim 
loại quý như Ru, Rh, Pd và Pt là hiệu quả nhất [2, 18]. Tuy nhiên, xúc tác kim loại riêng lẻ 
không có tính ổn định nhiệt cao, dễ dàng kết tụ để giảm diện tích bề mặt dẫn đến mất hoạt 
tính. Do đó, chất xúc tác dị thể với hai vị trí hoạt động khác nhau cụ thể là kim loại và chất 
mang được khuyến khích sử dụng trong quá trình xử lý hydro vì chúng có thể kiểm soát các 
phản ứng hydro hóa [18]. Nghiên cứu của Scaldaferri và Pasa đã cho thấy phản ứng chuyển 
hóa dầu vỏ hạt điều thành dầu nhiên liệu với sự tham gia của xúc tác Palladium trên than hoạt 
tính (Pd/C) có thể đạt hiệu suất lên đến 98% ở điều kiện phản ứng tương đối ôn hòa so với 
các xúc tác khác [2]. 

Với những đánh giá như trên, nghiên cứu đề xuất chọn công nghệ hydro hóa sử dụng 
xúc tác dị thể Pd/C để sản xuất dầu nhiên liệu từ dầu vỏ hạt điều xuất xứ Việt Nam. Với 
những ưu điểm nổi trội bao gồm (i) Đơn giản, dễ tiến hành, (ii) Điều kiện tiến hành ôn hòa, 
(iii) Hiệu suất chuyển đổi cao, (iv) Sản phẩm thu được có độ bền nhiệt hóa cao, công nghệ 
này là hoàn toàn phù hợp và khả thi để xử lý sâu dầu vỏ hạt điều thành sản phẩm nhiên liệu 
có giá trị không chỉ ở quy mô phòng thí nghiệm mà còn ở quy mô công nghiệp. 

3.2. Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất dầu vỏ hạt điều ứng dụng làm dầu nhiên liệu từ 
vỏ hạt điều phụ phẩm có tích hợp công nghệ IoT 

Từ việc lựa chọn công nghệ hydro hóa để xử lý sâu dầu vỏ hạt điều, quy trình công nghệ 
sản xuất dầu vỏ hạt điều ứng dụng làm dầu nhiên liệu từ vỏ hạt điều phụ phẩm được đề xuất 
như trong hình 3. Vỏ hạt điều sau khi nghiền nhỏ sẽ được cho qua máy ép trục vít để ép lấy 
dầu vỏ hạt điều thô. Tiếp đó, dầu thô được cho qua thiết bị lọc để lọc bỏ cặn. Dầu đã lọc cặn 
sẽ được cho vào thiết bị phản ứng để tiến hành quá trình xử lý hydro (hydro hóa và cracking) 
có sự hiện diện của xúc tác Pd/C. Dầu sau khi xử lý hydro được ly tâm để tách xúc tác và thu 
được dầu nhiên liệu. 

Đối với quá trình sản xuất, sự thay đổi về chất lượng hoặc năng suất 1–2% có thể tạo ra 
lợi ích đáng kể thông qua tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải, giảm thời gian sản xuất, cải 
thiện an toàn và giảm tác động đến môi trường. Để tận dụng được những lợi ích này, việc 
tích hợp công nghệ IoT (Internet of Things) là cần thiết. Thay vì ghi nhận và kiểm soát các 
thông số quá trình thủ công như trước, dữ liệu sẽ được ghi nhận tự động và liên tục sử dụng 
các thiết bị thông minh. Những thiết bị này có khả năng được nối mạng với nhau, cho phép 
một vị trí trung tâm thu thập và tổng hợp dữ liệu [19]. Những thiết bị này không những cung 
cấp thông tin về quá trình hoạt động mà còn có thể dự báo trước một thời gian dài các lỗi 
hoặc khi nào hệ thống cần được bảo trì. Điều này giúp các nhà quản lý có thể ngăn chặn các 
sai sót hay lập kế hoạch bảo trì mà vẫn duy trì hệ thống vận hành liên tục. Ngoài ra, việc tích 
hợp các thiết bị IoT vào các hệ thống điều khiển từ xa cho phép người dùng có thể theo dõi 
và giám sát tình hình sản xuất nhanh hơn. 
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Hình 3. Sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh chế ứng dụng làm dầu nhiên liệu có 
tích hợp công nghệ IoT. 

Nắm bắt xu thế, nghiên cứu đã đề xuất qui trình xử lý có ứng dụng công nghệ IoT (hình 
3) bằng việc lắp đặt các cảm biến thông minh để lấy dữ liệu online qua đó giám sát và điều 
khiển quá trình xử lý hydro. Cụ thể, 1 cảm biến áp suất (PS) được đặt trước thiết bị phản ứng 
sau valve cung cấp H2, 1 cảm biến nhiệt độ (TS) được đặt bên trong thiết bị phản ứng, 1 cảm 
biến tỷ trọng độ nhớt (VS) và 1 cảm biến độ ẩm dầu (EE) được đặt sau thiết bị phản ứng để 
kiểm tra đặc tính của sản phẩm. Các cảm biến này thuộc hệ thống điều khiển tích hợp IoT có 
kiến trúc được mô tả như trong hình 4 trong đó mô hình kiến trúc IoT đề xuất gồm có 3 lớp: 
(i) lớp thiết bị, (ii) lớp mạng và (iii) lớp ứng dụng. 

 

Hình 4. Mô hình hệ thống điều khiển ứng dụng công nghệ IoT. 

4. Kết luận 

Thực trạng xử lý dầu vỏ hạt điều còn nhiều hạn chế hiện nay tại Việt Nam cho thấy sự 
cấp thiết của việc nghiên cứu các công nghệ xử lý sâu đặc biệt là công nghệ chuyển đổi nhiên 
liệu nhằm thu được dầu tinh chế góp phần nâng cao giá trị kinh tế của dầu. Thông qua việc 
so sánh các công nghệ xử lý dầu vỏ hạt điều thành dầu nhiên liệu, công nghệ xử lý hydro sử 
dụng xúc tác Pd/C được lựa chọn với khả năng cho hiệu suất xử lý cao và chất lượng sản 
phẩm phù hợp. Ngoài ra, nghiên cứu đã đề xuất quy trình công nghệ xử lý có lắp đặt các thiết 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 272-278; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).272-278 277 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

bị đo và kiểm soát online nhằm ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất, góp phần nâng cao 
hiệu quả, năng suất và tiết kiệm chi phí.  

Đóng góp của tác giả: Lên ý tưởng bài báo: T.T.T.N., V.T.T.T., H.T.T.V.; Viết bản thảo bài 
báo: T.T.T.N.; Chỉnh sửa bài báo: H.A., V.T.T.T., H.T.T.V. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Assessment of the cashew nut shell liquid (CNSL) treatment 
status in Vietnam and proposing IoT integrated technological 
process to produce upgraded CNSL 
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Abstract: Cashew shells, once being considered as waste of the cashew industry and 
burned, are becoming a potential source of raw materials to generate valuable products such 
as cashew nut shell liquid (CNSL). However, most of the cashew nut shell liquid produced 
by facilities in Vietnam is currently unrefined crude oil with low commercial value. 
Assessing the status of CNSL treatment, thereby proposing a simple technology to produce 
refined CNSL is really necessary to improve the economic value of the product. This study 
proposed a technological process using hydrothermal technology to refine CNSL with 
proper quality for potential use as fuel oil (FO oil). Besides, the process is integrated with 
IoT technology to automatize and control effectively, hence to optimize the process in terms 
of raw materials and energy with the aim at contributing to the achievement of sustainable 
development goals. 

Keywords: Cashew nut shell liquid; Treatment status; Production process; Upgraded 
CNSL; IoT technology. 
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Tóm tắt: Kỳ vọng của nghiên cứu khoa học đối với xã hội ngày càng tăng nên các nhà khoa 
học có xu hướng quan tâm đến việc nghiên cứu đa ngành, cộng tác và trích dẫn nhiều tài liệu 
tham khảo uy tín để tạo ra nghiên cứu có chất lượng cao. Nghiên cứu này sẽ làm sáng tỏ các 
ảnh hưởng của nghiên cứu đa ngành, cộng tác và số lượng tài liệu tham khảo đến chất lượng 
ấn phẩm nghiên cứu khoa học. Chúng tôi sử dụng cơ sở dữ liệu của Microsoft Academic và 
xây dựng một tập dữ liệu các bài báo được xuất bản từ năm 2009 đến năm 2020 bao gồm tất 
cả các chủ đề nghiên cứu có liên quan trong lĩnh vực Khoa học trái đất. Sau khi thu thập 
được 10.576 bài báo đăng trên các tạp chí, chúng tôi tiến hành các kỹ thuật tiền xử lý để 
phân tích dữ liệu và phân tích mô hình hồi quy tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 
sự nghiên cứu đa ngành, sự cộng tác nghiên cứu và số lượng tài liệu tham khảo có tác động 
đáng kể lên các trích dẫn của các bài báo. Nghiên cứu này đưa ra các hàm ý quản trị quan 
trọng đối với các nhà lãnh đạo trong việc quản lý hiệu suất nghiên cứu của các nhà nghiên 
cứu và giảng viên trong tổ chức giáo dục.  

Từ khóa: Cộng tác; Đa ngành; Tài liệu tham khảo; Trích dẫn; Xử lý dữ liệu.      
 

1. Giới thiệu 

Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cao liên ngành, xuyên ngành là cơ hội nhưng thách thức 
rất lớn đối với các trường đại học. Do đó, để nâng cao chất lượng đào tạo thì việc nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp mới là vấn đề cấp 
bách đối với các tổ chức giáo dục đại học. Hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần quan 
trọng để khẳng định uy tín của Nhà trường, với mỗi công trình khoa học được đánh giá cao 
gắn với tên Trường là một lần thương hiệu và uy tín của Nhà trường được nâng cao.  

Để phát triển bền vững, an toàn, ứng phó biến đổi toàn cầu/ biến đổi khí hậu thì việc phát 
triển khoa học công nghệ liên ngành, xuyên ngành đáp ứng với nhu cầu của thực tiễn giải 
quyết các vấn đề liên ngành, xuyên ngành ngày càng cao. Hiện có rất nhiều nghiên cứu định 
lượng đánh giá hiệu suất nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước thông qua các độ đo về chỉ 
số trích dẫn (index of citations) đối với các ấn phẩm khoa học. Một số trường đại học yêu cầu 
các học giả tiến hành nghiên cứu đa ngành bằng cách mở rộng ranh giới nhận thức của họ 
bằng việc kết hợp các lĩnh vực kiến thức khác nhau [1]. Phạm vi mạng lưới của các nhà khoa 
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học được mở rộng khi họ cộng tác với các đồng tác giả trong và ngoài tổ chức. Hợp tác 
nghiên cứu với các nhà khoa học giúp họ đảm bảo nhiều nguồn lực và kênh liên lạc để nâng 
cao tác động của nghiên cứu [2]. Đồng thời, chất lượng nghiên cứu khoa học của họ được 
tăng lên nhờ hợp tác nghiên cứu với các đồng tác giả trong một tổ chức và tận dụng lợi thế của 
vị trí gần nhau để tạo ra các nghiên cứu có chất lượng cao [3]. Đó là lý do tại sao số lượng các 
ấn phẩm học thuật có số lượng đồng tác giả đã tăng lên theo thời gian [4]. Ngoài ra, nhiều 
người tin rằng chất lượng của một công bố khoa học đạt chất lượng khi họ trích dẫn các tài 
liệu tham khảo có chất lượng. Vì vậy, xu hướng gần đây đa số các bài báo trích dẫn nhiều tài 
liệu tham khảo trong đó có nhiều bài báo có hệ số tác động (Impact Factor) cao hơn và ít trích 
dẫn các ấn phẩm khoa học không phải tạp chí hơn [5]. Theo thống kê, những bài báo có chỉ số 
trích dẫn cao hơn là do sự cộng tác của nhiều nhà khoa học và tham khảo tài liệu tham khảo 
với số lượng lớn [6]. 

Vì vậy, để nâng cao chất lượng công bố khoa học thì các trường đại học và các tổ chức 
giáo dục cần có thêm thông tin khoa học từ nhiều góc độ khác nhau. Nghiên cứu này đề xuất 
và đo lường vai trò của việc nghiên cứu đa ngành, hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học 
và số lượng tài liệu tham khảo được trích dẫn ảnh hưởng lên chỉ số trích dẫn (index of 
citations) của các bài báo thuộc tạp chí liên quan đến ngành Khoa học trái đất.  

Kết quả nghiên cứu giúp cho các tổ chức giáo dục trong việc định hướng tạo ra các công 
bố khoa học có chất lượng cao. Đồng thời, nghiên cứu này đưa ra hàm ý quản trị quan trọng 
đối với các nhà lãnh đạo trong việc quản lý hiệu suất nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên 
cứu và giảng viên trong tổ chức giáo dục. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu này dựa trên nền tảng các nghiên cứu khoa học về sự cởi mở về tri thức 
thông qua việc nghiên cứu đa ngành, cộng tác nghiên cứu giữa các học giả [7–8] và ảnh 
hưởng của số lượng tài liệu tham khảo lên chỉ số trích dẫn hàng năm [6, 9–10] để kiểm định 
vai trò của việc nghiên cứu đa ngành, hợp tác nghiên cứu và tài liệu tham khảo ảnh hưởng lên 
chỉ số trích dẫn của các ấn phẩm khoa học trong lĩnh vực Khoa học trái đất. 

Các thành phần nghiên cứu được diễn giải như sau:  
Chỉ số trích dẫn – index of citations 
Theo [11], chỉ số trích dẫn của một ấn phẩm là số lần ấn phẩm này được trích dẫn, được 

tham khảo trong tất cả các ấn phẩm khác. Đây là độ đo quan trọng để đánh giá các công trình 
nghiên cứu, là cơ sở để định nghĩa các độ đo khác cho các tạp chí và nhà khoa học. Chỉ số 
trích dẫn được sử dụng dựa trên một giả định là các nhà khoa học có ảnh hưởng hơn, các công 
trình quan trọng và có giá trị sử dụng hơn thường được trích dẫn nhiều hơn.  

Nghiên cứu đa ngành – multidisciplinary research 
Theo [12], các nhà khoa học hướng đến việc tiếp cận các lĩnh vực tri thức khác nhau nên 

có đủ năng lực để chuyển giao kết quả nghiên cứu của họ cho nhiều nhà khoa học khác nhau 
giúp tạo ra nghiên cứu có chất lượng cao. Ngoài ra, với sự kết hợp các ý tưởng nghiên cứu 
không đồng nhất và mới lạ nên nghiên cứu sẽ có tác động cao hơn [13], các nhà khoa học 
mong đợi với những ý tưởng mới và sự hiểu biết chuyên sâu sẽ được thu hút vào công trình 
nghiên cứu của các học giả với một nền tảng đa ngành.  

Nghiên cứu đa ngành được thể hiện thông qua sự cởi mở về nhận thức của các nhà khoa 
học [7], sự cởi mở về nhận thức dẫn đến sự tò mò, kích hoạt tìm kiếm tri thức và thúc đẩy cá 
nhân để phát triển sự hiểu biết về sự khác biệt, bất đồng quan điểm và cuối cùng có thể nâng 
cao tác động của nghiên cứu [14]. Do đó giả thuyết H1 được phát biểu như sau: 

H1: Nghiên cứu đa ngành có tác động tích cực đến chỉ số trích dẫn  
Hợp tác nghiên cứu – collaborative work 
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Hợp tác hiệu quả với các đồng tác giả làm tăng hiệu quả nghiên cứu cho nhà khoa học, vì 
họ được chia sẻ các tài nguyên như: quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, kiến thức chuyên môn, 
uy tín, quỹ tài trợ, trang thiết bị và kỹ năng ngôn ngữ mà những học giả đó có thể bị thiếu 
[15]. [16] cho rằng kết quả nghiên cứu khoa học không chỉ bị ảnh hưởng bởi nhóm tác giả 
hiện có mà còn do việc thành lập một nhóm đồng tác giả mới. 

Ngoài ra, sự kết nối với cộng sợ giúp mỗi cá nhân có quyền truy cập đến những nguồn tài 
nguyên có giá trị (ví dụ “who you know” sẽ giúp biết được “what you know”) [7]. Quyền truy 
cập cho phép mỗi nhà khoa học có được thông tin giá trị và thúc đẩy kết quả nghiên cứu của 
họ hiệu quả [17]. Do đó giả thuyết H2 được phát biểu như sau:  

H2: Hợp tác nghiên cứu có tác động tích cực đến chỉ số trích dẫn  
Tài liệu tham khảo – references 
Số lượng tài liệu tham khảo có uy tín ngày càng tăng trong các bài báo trên tạp chí khoa 

học, Các bài báo ở vị trí đầu tiên trong một số tạp chí thường có nhiều tài liệu tham khảo hơn. 
Ngoài ra, nhà nghiên cứu có thể cũng thích các bài báo có nhiều tài liệu tham khảo hơn nên nố 
lượng tài liệu tham khảo ảnh hưởng tích cực đến các trích dẫn của một bài báo [10]. [9] cho 
rằng số lượng tài liệu tham khảo tăng sẽ dẫn đến gia tăng về chỉ số trích dẫn.  

Ngoài ra, còn có các nghiên cứu liên quan đo lường mối quan hệ giữa số lượng tài liệu 
tham khảo và chỉ số trích dẫn [6, 10, 18–19]. Do đó giả thuyết H3 được phát biểu như sau:  

H3: Số lượng tài liệu tham khảo có tác động tích cực đến chỉ số trích dẫn 

2.2. Mô hình nghiên cứu 
Từ các giả thuyết trên, các yếu tố được xem xét đưa vào mô hình nghiên cứu ảnh hưởng 

của chỉ số trích dẫn bao gồm: nghiên cứu đa ngành, đồng tác giả và tài liệu tham khảo như 
hình 1.  

 

Hình 1. Mô hình nghiêu cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số trích dẫn. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo hai bước: (i) nghiên cứu sơ bộ: nghiên cứu định tính, và 
(ii) nghiên cứu chính thức: nghiên cứu định lượng. Trước tiên, từ cơ sở lý thuyết, các nghiên 
cứu liên quan đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng ấn phẩm khoa học thông qua chỉ 
số trích dẫn để hình thành các biến quan sát cho nghiên cứu sơ bộ [6–10, 12, 16, 18–19]. 

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc sử dụng Python để truy vấn dữ 
liệu từ cơ sở dữ liệu của Microsoft Academic Search. Cơ sở dữ liệu của Microsoft Academic 
Search chứa thông tin chi tiết ở mỗi bài báo như sau: tên bài báo, năm xuất bản, tạp chí, trang, 
số lượng tài liệu tham khảo, chỉ số trích dẫn, danh sách tác giả, tổ chức của của các tác giả, 
danh sách các topic, số lượng topic, bài báo thuộc Scopus, thông tin PMCID (PubMed 
Central identifier) – những công bố có PMCID được tài trợ ngân sách của tổ chức NIH 
(National Institutes of Health: Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ và được đăng trên cơ sở dữ liệu 
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mở PubMed. Kết quả thu về được 10.785 bài báo khoa học được bình duyệt trên các tạp chí 
trong vòng 12 năm qua trong lĩnh vực Khoa học trái đất. Sau khi làm sạch dữ liệu, loại bỏ tất 
cả các bài báo thiếu thông tin liên quan như tên tác giả, đồng tác giả, số lượng tài liệu tham 
khảo và kiểm tra các điểm mâu thuẫn khác thì số lượng mẫu hợp lệ còn 10.576 có thông tin 
đầy đủ (98,06% trong số 10.785 bài báo) thuộc 16 nhóm ngành. Chúng tôi tiến hành các phân 
tích bao gồm: kiểm định phân phối chuẩn, phân tích tương quan, phân tích ANOVA, kiểm 
định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu bằng phương pháp hồi quy đa biến với mức ý 
nghĩa 5%. 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả 

Tổng số 10.576 bài báo được từ năm 2009 đến 2020 được trình bày ở Bảng 1. Trong đó, 
có 2.360 bài báo thuộc Scopus chiếm 22,35% tổng số mẫu; 401 bài báo có thông tin PMCID 
chiếm 3,79% tổng số mẫu. 

Bảng 1. Thống kê mô tả mẫu về theo năm, đăng trên Scopus và trên PubMed. 

Năm Số mẫu Tỷ lệ (%) Năm Số mẫu Tỷ lệ (%) 

2020 866 8,19 2014 928 8,77 

2019 941 8,90 2013 956 9,04 

2018 932 8,81 2012 987 9,33 

2017 845 7,99 2011 949 8,97 

2016 961 9,09 2010 948 8,96 

2015 928 8,77 2009 335 3,17 

Trong 2.118 tạp chí, tạp chí “Nature Geoscience” có số lượng bài báo nhiều nhất (201 
bài). Về topic, bài báo có topic về Earth science có số lượng cao nhất (6.234 bài), tiếp đến là 
Geology (3.230 bài) và Environmental science (1.297 bài). Về tổ chức của các nhà khoa học, 
số lượng bài báo nhiều nhất là ở Russian Academy of Sciences (361 bài), Chinese Academy 
of Sciences (348 bài), United States Geological Survey (169 bài). Thống kê mô tả mẫu về 20 
tạp chí, 20 topic có số lượng bài báo nhiều nhất được trình bày ở Bảng 2 như sau: 

Bảng 2. Thống kê mô tả mẫu về 20 tạp chí, topic có số lượng bài báo nhiều nhất. 

Tạp chí 
Số 

mẫu 
Tỷ lệ  
(%) 

Topic 
Số 

mẫu 
Tỷ lệ  
(%) 

Nature Geoscience 201 1,90 Earth science 6.234 11,74 
Geology 178 1,68 Geology 3.23 6,08 
Quaternary International 169 1,60 Environment  1.297 2,44 
Earth and Planetary Science Letters 156 1,48 Volcano 755 1,42 
Geological Society, London, Special 
Publications 

156 1,48 Geography 371 0,70 

Journal of Geophysical Research 154 1,46 Geochemistry 369 0,69 
Japan Geoscience Union 146 1,38 Climate change 356 0,67 
Eos, Transactions American Geophysical 
Union 

131 1,24 Weathering 353 0,66 

Earth–Science Reviews 131 1,24 Earth (chemistry) 319 0,60 
Doklady Earth Sciences 123 1,16 Structural basin 292 0,55 
Acta Geologica Sinica–english Edition 116 1,10 Tectonics 288 0,54 
Science 109 1,03 Groundwater 284 0,53 
Nature 107 1,01 Soil water 267 0,50 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 279-286; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).279-286 283 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Tạp chí 
Số 

mẫu 
Tỷ lệ  
(%) 

Topic 
Số 

mẫu 
Tỷ lệ  
(%) 

Journal Volcanology & Geothermal 
Research 

105 0,99 Permafrost 260 0,49 

Eos 79 0,75 Carbon cycle 249 0,47 
Environmental Earth Sciences 77 0,73 Sedimentary rock 249 0,47 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America 

77 0,73 Chemistry 242 0,46 

Geophysical Research Letters 76 0,72 Subduction 241 0,45 
Geomorphology 74 0,70 Geothermal gradient 232 0,44 
Scientific Reports 73 0,69 Mars Exploration Program 230 0,43 

4.2. Kết quả nghiên cứu 

Phân tích tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu, kết quả cho thấy hệ số 
tương quan các biến độc lập và phụ thuộc dao động từ 0,24 đến 0,70 (mức ý nghĩa thống kê p 
< 0,01) điều này chỉ ra rằng có sự kết hợp tuyến tính với nhau. 

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi quy. 

Mô hình 

Hệ số chưa  
chuẩn hóa 

Hệ số đã  
chuẩn 

hóa t 
Mức ý 
nghĩa 

Đa cộng tuyến  

B 
Sai số 
chuẩn 

Beta 
Hệ số 

Tolerance 
Hệ số 
VIF 

 Hằng số –1,340 0,046  –28,918 0,000   
 Nghiên cứu đa ngành 0,220 0,067 0,024 3,308 0,001 0,892 1,121 
 Hợp tác nghiên cứu 0,735 0,044 0,125 16,56 0,000 0,821 1,218 
 Tài liệu tham khảo 0,496 0,006 0,644 84,562 0,000 0,810 1,235 

Kết quả mô hình hồi quy (Bảng 3) có Sig. = 0,000 cho thấy mô hình phù hợp. Cả 3 giả 
thuyết trong mô hình nghiên cứu đều được ủng hộ, trong đó yếu tố Tài liệu tham khảo (β = 
0,644) ảnh hưởng đến chỉ số trích dẫn của bài báo mạnh nhất, kế đến là số lượng đồng tác giả 
hợp tác nghiên cứu (β = 0,125) và sau cùng là nghiên cứu đa ngành (β = 0,024), tất cả đều có 
mức ý nghĩa 1% (sig. < 0,01). Hiện tượng đa cộng tuyến không đáng kể (VIF lớn nhất là 
1,235) [20]. R2 = 0,504 có nghĩa là 50,4% độ biến thiên dữ liệu của biến phụ thuộc có thể giải 
thích bởi mô hình nghiên cứu. Kết quả này cho thấy mô hình nghiên cứu đề xuất có thể giải 
thích được khá tốt sự biến thiên của dữ liệu [21].  

Câu hỏi đặt ra: liệu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số trích dẫn trung bình 
hàng năm của những ấn phẩm khoa học với các biến nhân khẩu học như nhóm ngành, 
Scopus, PMCID hay không? Kết quả phân tích ANOVA được thể hiện ở Bảng 4.  

Bảng 4. Kết quả phân tích ANOVA của các biến định tính. 

 N 
Trung 
bình 

Lệch 
chuẩn 

Sai số 
chuẩn 

95%  
Nhỏ 
nhất 

Lớn nhất Cận 
dưới 

Cận 
trên 

Scopus 
Không đăng trên Scopus 8.216 2,20 13,52 0,15 1,91 2,49 0,00 1.119,38 
Đăng trên Scopus 2.360 8,89 17,39 0,36 8,19 9,59 0,00 389.50 
PMCID 
Không có PMCID 10.175 3,45 14,63 0,15 3,17 3,73 0,00 1.119,38 
Có PMCID 401 9,88 16,23 0,81 8,29 11,47 0,00 202.38 

Nhóm ngành 
Công nghệ sinh học nông 37 3,34 4,45 0,73 1,86 4,83 0,00 18.33 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 279-286; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).279-286 284 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

 N 
Trung 
bình 

Lệch 
chuẩn 

Sai số 
chuẩn 

95%  
Nhỏ 
nhất 

Lớn nhất Cận 

dưới 

Cận 

trên 

nghiệp 

Hóa học 1.251 3,61 9,13 0,26 3,10 4,11 0,00 144.00 
Khoa học chính trị 82 1,14 2,23 0,25 0,65 1,63 0,00 12.50 
Khoa học giáo dục 150 1,75 3,98 0,32 1,11 2,39 0,00 34.00 
Khoa học máy tính và thông 
tin 

272 3,36 9,71 0,59 2,20 4,52 0,00 120.50 

Khoa học trái đất 10.758 3,61 14,50 0,14 3,34 3,88 0,00 1.119,38 

Kinh tế và kinh doanh 262 4,46 15,97 0,99 2,52 6,40 0,00 202.37 
Kỹ thuật hóa học 101 5,76 9,38 0,93 3,91 7,62 0,00 45.00 
Môi trường 1.706 4,19 9,68 0,23 3,73 4,65 0,00 144.00 
Kỹ thuật vật liệu  134 4,66 9,82 0,85 2,98 6,33 0,00 70.75 
Lịch sử và khảo cổ học 221 3,09 7,76 0,52 2,06 4,12 0,00 76.33 
Sinh học 1.146 5,30 16,42 0,48 4,35 6,26 0,00 389.50 

Toán học và thống kê 109 2,41 4,93 0,47 1,47 3,34 0,00 31.62 
Tâm lý học 19 4,59 10,12 2,32 0,01 9,76 0,00 34.00 
Vật lý 574 2,54 5,77 0,24 2,07 3,01 0,00 55.50 
Xã hội học 21 1,39 1,77 0,39 0,58 2,19 0,00 6.00 
Tổng số 16.843 3,6 13,33 0,10 3,53 3,93 0,00 1.119,38 

Kiểm định giá trị trung bình về chỉ số trích dẫn hàng năm bằng phương pháp One–way 
ANOVA đối với biến Nhóm ngành. Kết quả cho thấy sig. < 0,05 nên kết luận có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê về giá trị trung bình về chỉ số trích dẫn hàng năm đối với các nhóm ngành 
khác nhau [22]. Nhóm ngành liên quan đến lĩnh vực Khoa học trái đất có chỉ số trích dẫn 
hàng năm trung bình cao nhất là Kỹ thuật hóa học (5,76), tiếp đến là nhóm ngành Sinh học 
(5,3) và nhóm ngành Kỹ thuật vật liệu (4,66). Tương tự, đối với biến Scopus, kết quả kiểm 
định giá trị trung bình chỉ số trích dẫn hàng năm có sig. < 0.05 nên kết luận có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê về giá trị trung bình của chỉ số trích dẫn hàng năm đối các bài báo có và 
không có đăng trên Scopus, cụ thể chỉ số trích dẫn hàng năm trung bình đối với bài báo có 
đăng trên Scopus (8,89) và không có đăng trên Scopus (2,2). Đồng thời, đối với biến PMCID 
cũng có sig. < 0,05 nên có sự khác biệt có ý nghĩa giữa chỉ số trích dẫn hàng năm trung bình 
của bài báo có thông tin PMCID (9,88) và không có PMCID (3,45). 

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm chứng mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số trích 
dẫn của các tạp chí trong lĩnh vực Khoa học trái đất là nghiên cứu đa ngành, cộng tác nghiên 
cứu và tài liệu tham khảo. Kết quả cho thấy có mối quan hệ đồng biến giữa 3 yếu tố trên lên 
chỉ số trích dẫn hàng năm, các hệ số hồi quy đều có mức ý nghĩa thống kê ở mức 1% và phù 
hợp với giả thuyết đặt ra. Kết quả cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ 
số trích dẫn hàng năm đối với các biến nhóm ngành, Scopus và PMCID.  

Những kiến nghị từ kết quả nghiên cứu đối với các tổ chức giáo dục đại học: (i) Xây 
dựng CTĐT liên ngành, xuyên ngành, thiết kế chương trình chuyên nghiệp và thường xuyên 
cải tiến nội dung CTĐT theo cách tiếp cận đa ngành để đáp ứng yêu cầu học thuật và thực 
tiễn. (ii) Tổ chức đào tạo, các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao tri thức theo tiếp 
cận liên ngành. (iii) Tăng cường chính sách hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên và 
sinh viên, cần tạo môi trường học tập, nghiên cứu năng động, sáng tạo, hợp tác quốc tế và 
chuyển giao tri thức (iv) Thư viện thường xuyên cập tài liệu tham khảo; cung cấp tài khoản 
cho nhà nghiên cứu để tải các ấn phẩm khoa học miễn phí… 

Nghiên cứu này chỉ dùng chỉ số trích dẫn để đo lường chất lượng của bài báo khoa học. 
Nếu chỉ số trích dẫn đo lường tác động chuyên ngành của công bố khoa học thì chỉ số 
altmetric đóng góp quan trọng trong việc đo lường tác động xã hội. Do đó, trong các nghiên 
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cứu tiếp theo sẽ đưa biến almetric này đo lường và bổ sung thêm vào mô hình nghiên cứu để 
nâng cao sự giải thích của mô hình. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.T.T.V., N.D.T., L.T.C.; Nghiên cứu 
định tính: N.T.T.V., D.T.T.N, N.D.T.; Nghiên cứu định lượng: N.T.T.V., N.V.K., P.M.K.; 
Viết bản thảo bài báo: N.T.T.V., N.V.K.; Chỉnh sửa bài báo: N.T.T.V., D.T.T.N., N.D.T., 
L.T.C. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 
sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Science scholars are under pressure to engage in multidisciplinary research and 
collaborative work to produce high–impact research, because of a growing expectation that 
science research should be more relevant to society. This study investigates the effects of 
multidisciplinary, collaborative research and references on the citation index. Using the 
Microsoft Academic Search database, we created a dataset of articles published from 2009 
to 2020 that covers all the relevant research subjects in Earth Science. After collecting a 
sample of 10,576 journal articles published in journals, preprocessing techniques in data 
analytics and analysis of the linear regression model were applied. The research results 
illustrate that multidisciplinary, collaborative work and references have a significant impact 
on index of citations. This study offers important managerial implications for university 
leaders who manage the research performance of their faculty members. 

Keywords: Citation; Collaborative; Data processing; Multidisciplinary research; 
References. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu đã sử dụng cách tiếp cận mới dựa trên tài liệu địa chấn 3D để xây 
dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1D tại các khu vực chưa có giếng khoan. Tài liệu sử dụng 
là tài liệu địa chấn phân giải cao 3D ngoài khơi Na Uy thuộc bể trầm tích Voring. Với mục 
tiêu xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1D cho khu vực nghiên cứu, 3 vị trí giếng khoan 
giả định đã được xác định, trong đó giếng X được đặt ở vị trí đi qua đầy đủ nhất các phân 
vị địa tầng, giếng Y đặt tại đỉnh vòm nơi có tiềm năng bẫy chứa được đánh giá cao nhất. 
Địa tầng tại khu vực nghiên cứu gồm các trầm tích tuổi từ Creta đến đáy biển tương ứng 
với các tập trầm tích từ D đến Q. Sự nâng lên vào giữa Miocene dẫn đến sự bào mòn và 
gián đoạn trầm tích trên đỉnh vòm nơi giếng khoan giả định Y đi qua, lượng trầm tích bị 
bào mòn được xác định là khoảng 441m (vắng tập G, F). Mô hình lịch sử chôn vùi xây 
dựng cho giếng khoan tìm kiếm Y chỉ ra tại đây đá sinh Creta trên và Paleocene đã bước 
vào cửa sổ tạo dầu với độ phản xạ vitrinit từ 0,55 đến 1,2. Đá sinh chính của khu vực là 
Jurassic trên giàu vật chất hữu cơ nhất (TOC từ 0,1 đến 7%) đã bước vào pha tạo khí trên 
toàn khu vực bể trầm tích.  

Từ khóa: Mô hình bể; Lịch sử chôn vùi; Địa chấn; Đá mẹ; Na Uy. 

 
 

1. Mở đầu 

Mô hình 1D đóng vai trò rất quan trọng trong đánh giá lịch sử chôn vùi và mức độ 
trưởng thành của đá mẹ dọc theo giếng khoan, cung cấp lịch sử chôn vùi, độ trưởng thành 
và thời gian tạo ra hydrocacbon. Phương pháp mô hình hóa bể áp dụng các thuật toán cho 
dữ liệu địa chấn, địa tầng, cổ sinh, địa vật lý giếng khoan và địa chất để tái tạo lại quá trình 
phát triển trầm tích của bể. Mô hình này thường được áp dụng cho các giếng đã được khoan 
và có đầy đủ số liệu về địa tầng và địa nhiệt.  

Ở những khu vực chưa được thăm dò và chưa có giếng khoan, việc xây dựng mô hình 
1D sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về quá trình trưởng thành và thời điểm có thể tạo ra 
hydrocacbon và thời gian di thoát của hydrocarbon ra khỏi đá mẹ. Đối với khu vực chưa có 
tài liệu khoan, ý nghĩa của mô hình 1D càng lớn hơn nhưng số liệu sẽ có nhiều sai số do 
phải lấy từ các khu vực lân cận hoặc sai số từ chính những chuyển đổi tài liệu như từ miền 
thời gian của địa chấn sang độ sâu. Nghiên cứu đưa ra ý tưởng thử nghiệm sử dụng phương 
pháp đặt các giếng khoan giả định để nghiên cứu đặc điểm địa tầng và kiến tạo, sau đó sẽ đi 
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xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi cho một giếng khoan. Nghiên cứu sử dụng nguồn tài 
liệu mở ngoài khơi Na Uy để ứng dụng phương pháp.  

Bể trầm tích khu vực ngoài khơi Na Uy (Hình 1) từ lâu đã thu hút sự quan tâm nghiên 
cứu của các nhà địa chất trong và ngoài nước nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí tại khu vực 
này. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về chất lượng và khả năng 
sinh của đá mẹ cũng như tiềm năng dầu khí của khu vực. Để giải quyết vấn đề này, có thể 
tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau, trong đó xây dựng mô hình hay mô hình hóa là một 
trong những phương pháp mang lại hiệu quả lớn. Mục đích của nghiên cứu này nhằm 
nghiên cứu xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1D cho khu vực ngoài khơi Na Uy, để làm 
sáng tỏ chế độ kiến tạo và môi trường trầm tích. Từ đó có những đánh giá về khả năng sinh 
và tiềm năng dầu khí của khu vực. 

 

Hình 1. Vị trí khu vực nghiên cứu trong biển Na Uy (trái) và cột địa tầng tổng hợp khu vực biển 
Na Uy (phải). 

2. Phương pháp nghiên cứu và tài liệu 

2.1. Đặc điểm địa chất khu vực nghiên cứu 

Norwegian Sea nằm ở phía Bắc Đại Tây Dương và phía Tây Bắc của Na Uy, nằm giữa 
biển Bắc (phía Bắc của Vương quốc Anh) và biển Greenland. Norwegian Sea được lấp đầy 
bởi trầm tích của hai bể lớn là Voring basin và More basin (Hình 1) [1]. 

Khu vực nghiên cứu nằm ở trung tâm bể Voring, là vị trí giữa của Norwegian Sea có 
tọa độ từ 65°–66°N, 4°40’–5°10’E. Trầm tích tại khu vực chủ yếu là Creta, Paleocen và 
Neocen trong đó trầm tích Creta rất dày có nơi lên đến 6000 m (Hình 2). Về kiến tạo trong 
khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hoạt động kiến tạo của khu vực. Trong giai đoạn 
Creta xảy ra hoạt động lún chìm mạnh mẽ, trong giai đoạn giữa Miocen và đầu Pliocen thì 
xảy ra hoạt động nâng lên và bóc mòn tạo nên bề mặt bất chỉnh hợp cùng với đó là quá 
trình nén ép tạo nên đứt gãy và cấu trúc vòm cho khu vực [2]. Trong vùng có 9 bất chỉnh 
hợp được nhận dạng. Trong đó có 6 bất chỉnh hợp trẻ ở khu vực được xác định với các 
khoảng thời gian: base Creta, top Cenomanian, base Tertiary, Upper Eocen–Lower 
Oligocene, Middle Miocen và Upper Pliocene [3]. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Sử dụng phần mềm Petrel để minh giải tài liệu địa vật lý 

Petrel (tên đầy đủ Petrel E&P Software Platform) là một bộ phần mềm dùng trong 
ngành công nghiệp dầu khí. Các chức năng của Petrel rất đa dạng, từ lập mô hình địa chất, 
minh giải tài liệu địa vật lý, liên kết giếng khoan, vẽ bản đồ cấu trúc, thiết kế giếng khoan, 
đánh giá rủi ro địa chất cho đến mô phỏng các vỉa chứa, tính toán trữ lượng, dự đoán khả 
năng khai thác. Ở đây, nhóm tác giả sử dụng chủ yếu modun minh giải tài liệu địa chấn để 
xác định các mặt ranh giới phản xạ chính làm đầu vào cho xây dựng mô hình lịch sử chôn 
vùi 1D. Nghiên cứu sẽ lựa chọn 3 vị trí giả định khoan và xác định địa tầng giếng khoan 
theo tài liệu địa chấn làm dữ liệu đầu vào cho phần mềm Petro–Mod để xây dựng mô hình 
lịch sử chôn vùi 1D. 

2.2.2. Sử dụng phần mềm Petro–Mod xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1D 

Petro–Mod là phần mềm tổng hợp thông tin từ tài liệu địa chấn, tài liệu giếng khoan và 
thông tin địa chất để mô phỏng, xây dựng lại lịch sử chôn vùi của các bể trầm tích. Dựa vào 
phần mềm có thể dự đoán được khả năng chứa hydrocacbon, quá trình và thời điểm hình 
thành, sự di chuyển, loại hydrocacbon và trữ lượng dầu khí. Dữ liệu đầu vào gồm Bề dày 
trầm tích, thời gian lắng đọng, thời gian nâng lên bào mòn, bề dày trầm tích bị bào mòn, 
thành phần thạch học. Dữ liệu đầu ra là biểu đồ lịch sử chôn vùi 1D. Nghiên cứu chủ yếu sử 
dụng tài liệu địa chấn 3D nên bề dày các tập trầm tích sau khi được minh giải sẽ chuyển đổi 
sang giá trị độ sâu thông qua các hàm chuyển đổi thời gian–độ sâu. 

2.3. Tài liệu nghiên cứu  

Nghiên cứu sử dụng nguồn tài liệu địa chấn 3D công khai ngoài khơi Na Uy, Cube địa 
chấn 3D SH9602–full–offset. Ngoài ra nghiên cứu tham khảo sử dụng các nguồn tài liệu 
khác từ các nguồn bài báo đã được xuất bản để nghiên cứu xác định về đặc điểm địa chất, 
môi trường trầm tích và nhiệt độ của khu vực nghiên cứu.  

3. Kết quả 

3.1. Minh giải tài liệu địa chấn 

Nghiên cứu đã đặt giả định 3 giếng khoan dự kiến X, Y, Z (Hình 2). Trong đó giếng 
khoan Y nằm ở khu vực khối nâng vòm và hai giếng nằm ở khu vực không bị gián đoạn về 
trầm tích. Lựa chọn giúp bao quát được toàn bộ quá trình tầm tích tại khu vực, những khu 
vực bị gián đoạn trầm tích và khu vực có đầy đủ trầm tích. Minh giải địa chấn đã xác định 
được 12 mặt phản xạ chính ứng với các tuổi từ Creta đến đáy biển tương ứng với các tập 
trầm tích D đến Q (Hình 3 và Hình 4a). Liên kết địa tầng với tuổi trầm tích dựa vào các yếu 
tố tương đồng về đặc điểm địa chấn và địa chất với các các giếng khoan tại khu vực lân 
cận. Nóc của tập Miocen dưới (tập H) là một mặt bất chỉnh mang tính chất khu vực. Bề mặt 
bị bào mòn và có các phản xạ kề áp. Đây là kết quả của quá trình nâng lên xảy ra vào giữa 
Miocen. 

Quá trình Uplift trên quy mô toàn bể xảy ra vào khoảng Miocene giữa [1, 3], làm trầm 
tích Miocen dưới bị bào mòn hình thành mặt bất chỉnh hợp (Hình 3). Bề dày trầm tích còn 
lại của Miocen dưới sau khi bị bào mòn khá đồng đều, chỉ có sự chênh lệch nhỏ giữa phần 
đỉnh và cánh của cấu tạo chứng tỏ trước khi xảy ra quá trình nén ép tạo vòm là quá trình 
nâng lên và xảy ra bào mòn trầm tích. Bề dày trầm tích bị bào mòn được tính toán dựa trên 
tài liệu địa chấn, cụ thể là mặt cắt Inline 485 nơi có bề dày trầm tích Miocen dưới là dày 
nhất. Quá trình tính toán cho ra kết quả bề dày trầm tích bị bóc mòn là 441,44 m. Sau quá 
trình nâng lên là quá trình nén ép hình thành cấu tạo vòm Helland–Hansen Arch và 1 loạt 
đứt gãy nhỏ song song trong Eocene và Oligocene. Quá trình nén ép này diễn ra trên quy 
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mô rộng ở khu vực giữa biển Norwegian tạo thành một loạt các cấu tạo vòm như Modgunn 
Arch, Voma Dome. Giai đoạn nâng lên và nén ép kéo dài 7 triệu năm [4–5]. 

 
Hình 2. Khu vực nghiên cứu và vị trí các giếng khoan giả định trên bình đồ (trái) và mặt cắt 2185 
đi qua hai giếng giả định X, Y. 

Trên mặt cắt địa chấn tuyến 2185, đã xác định được đứt gãy F1 ở phía Tây Nam khu 
vực được biết đến là đứt gãy Fles Fault Complex và một loạt đứt gãy thuận song song với 
nhau ở Tập M. Các đứt gãy này đều gây nên sự dịch chuyển tương đối giữa các tập trầm 
tích, kết quả là làm gián đoạn tín hiệu địa trấn trên các mặt cắt. Kiến tạo của khu vực 
nghiên cứu bị chi phối chủ yếu bởi đứt gãy F1 – Fles Fault Complex – hoạt động từ Jura và 
tái hoạt động trong Paleocene cùng với giai đoạn nén ép trong Miocene. Trong kỉ Creta, chế 
độ kiến tạo diễn ra không mạnh mẽ, là thời kỳ lún chìm tương đối ổn định, biểu hiện là 
trầm tích Creta rất dày được lắng đọng trong môi trường biển sâu.  

Cấu tạo vòm tại khu vực nghiên cứu được minh họa rõ trên hình 4a, kết hợp giữa time 
slide tại độ sâu Z = 1772 ms và mặt chắt địa chấn tuyến 2185. Bản đồ Time slide này cắt tại 
ngay dưới đáy của Miocen trên và gần với đỉnh vòm của cấu tạo lồi. Từ đó có thể nhận 
dạng được hình dạng và diện phân bố của cấu tạo vòm theo phương Bắc Nam, chạy xuyên 
suốt khu vực nghiên cứu. Cấu tạo vòm có triển vọng lớn về bẫy chứa do được khép kín bốn 
chiều, khả năng bảo tồn của bẫy rất tốt.   

 
Hình 3. Các mặt cắt địa chấn đã được minh giải trong khu vực nghiên cứu xác định được 12 mặt 
phản xạ và các tập trầm tích từ Q đến D. (a) Mặt cắt địa chấn tuyến 2185 đi qua giếng khoan giả 
định X và Y. (b) mặt cắt địa chấn tuyến 1120 đi qua giếng khoan giả định X và Z (xem vị trí tuyến 
trên hình 2). 
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(a) (b)
 

Hình 4. (a) Time slice tại Z = 1772 ms kết hợp mặt cắt địa chấn tuyến 2185 cho thấy sự phát triển 
của vòm nâng theo phương Bắc Nam; (b) Mặt cắt địa chất tuyến 2185 đi qua hai giếng khoan giả 
định X và Y. 

3.2. Mô hình lịch sử chôn vùi 1D 

3.2.1. Cơ sở chọn giếng khoan 

Mặc dù khu vực Mid Norwegian sea đã có nhiều giếng khoan tìm kiếm nhưng hiện tại 
khu vực nghiên cứu chưa có giếng khoan. Do đó việc tiến hành khoan một giếng khảo sát ở 
đây sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình nghiên cứu sau này. Nhằm mục đích khôi phục lịch 
sử chôn vùi của khu vực, ba vị trí đặt giếng khoan đã được chọn và biểu diễn trên hình 2. 
Các giếng khoan này vừa phải đảm bảo xác định được chiều dày lắng đọng trầm tích và 
chiều dày trầm tích bị bào mòn vừa có mục đích phát hiện biểu hiện dầu khí. Do đó giếng 
giả định X được chọn làm giếng khoan thông số (Hình 4b) giúp xác định đầy đủ địa tầng, 
chiều dày trầm tích chưa bị bào mòn và phát hiện dầu khí nếu có; chọn các giếng giả định 
Y, Z (Hình 3 và Hình 4b) để xác định bề dày trầm tích bị bóc mòn và phát hiện dầu khí nếu 
có. 

3.2.2. Thành lập cột địa tầng dự kiến cho giếng khoan 

Cột địa tầng dự kiến của giếng khoan chủ yếu dựa vào tài liệu địa chấn; từ dữ liệu thời 
gian truyền sóng (Two Way Time) kết hợp với vận tốc truyền sóng để xác định được chiều 
dày các tập trầm tích và độ sâu tương ứng. Vận tốc truyền sóng tham khảo từ các của các 
trầm tích có tuổi tương ứng ở những giếng khoan lân cận và tài liệu vận tốc truyền sóng 
được công bố [6]. Các bảng tính toán chuyển từ thời gian truyền sóng sang độ sâu cho từng 
giếng khoan được thể hiện trong bảng 1, 2, 3. Cột địa tầng dự kiến của giếng khoan Y được 
xây dựng như trong hình 5a, với các minh giải về thành phần thạch học và môi trường trầm 
tích của các tập trầm tích. Môi trường trầm tích được tham khảo tài liệu của tác giả 
Storvoll, Bjørlykke [7]. Nghiên cứu đã dựa trên tài liệu địa chấn kết hợp với tài liệu môi 
trường trầm tích và tài liệu giếng khoan lân cận để xác định thành phần thạch học các tập 
trầm tích.  
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Bảng 1. Chuyển đổi thời gian – 
độ sâu địa tầng giếng X. 

Bảng 2. Chuyển đổi thời gian – độ 
sâu địa tầng giếng Y. 

Bảng 3. Chuyển đổi thời gian – độ 
sâu địa tầng giếng Z. 

   

(a) (b)
 

Hình 5. (a) Cột địa tầng dự kiến giếng khoan Y; (b) Mô hình nhiệt độ cổ ở Voring basin [8]. 

Bảng 4. Các giá trị đầu vào để xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1D cho giếng Y. 
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3.2.3. Tham số điều kiện biên cho mô hình độ trưởng thành của đá mẹ 

a. Mực nước cổ (Paleo water depth) 
Độ sâu mực nước biển hiện tại ở khu vực nghiên cứu là 350 m và một số khu vực lân 

cận trên là 400 m (well 6607/5–1, well 6607/5–1, well 6706/11–1). Khu vực nghiên cứu 
trầm tích chủ yếu được lắng đọng trong môi trường biển cho tới biển sâu nên ở nghiên cứu 
này sẽ lấy mực nước cổ cho các tập là 350 m (Hình 6). 

b. Tham số dòng nhiệt (heat flow) 
Dòng nhiệt là nguồn nhiệt từ Magma đưa lên cung cấp nhiệt cho trầm tích phía trên, 

dòng nhiệt phụ thuộc vào mức độ dẫn nhiệt của đá, thời gian thay đổi về nhiệt độ, độ dày 
của trầm tích. Dựa vào lịch sử kiến tạo ở khu vực nghiên cứu có 2 pha tạo Rift là vào cuối 
Creata và trong giai đoạn cuối Paleocene đến Eocene nên dòng nhiệt vào bể sẽ lớn nhất ở 2 
thời điểm trên dao động từ 45–50 mW/m2 và từ 30–35 mW/m2 [8] (Hình 6).                            

c. Nhiệt độ bề mặt cổ 
Nhiệt độ bề mặt trầm tích hiện tại lấy theo nhiệt độ đáy biển tại giếng khoan lân cận. 

Thông thường nhiệt độ bề mặt cổ được dự đoán theo lịch sử phát triển địa chất của bể, vị trí 
của bể tương ứng với từng thời kì và được thể hiện trên hình 7. 

3.2.4. Hiệu chỉnh 

Dựa vào kết quả vitrinite và Tmax ở các well 6607/5–1, well 6607/5–1, well 6706/11–
1 trong khu vực lân cận để xác định đường xu thế cho vitrinite và Tmax cho Well Y bằng 
cách thay đổi dòng nhiệt (heat flow) tới khi đường xu thế phù hợp với kết quả phân tích ở 
giếng khoan. 

3.2.5. Kết quả mô hình lịch sử chôn vùi 1D và mô hình độ trưởng thành của đá mẹ 

Mô hình trưởng thành đá mẹ và kết quả khôi phục lịch sử chôn vùi tại giếng khoan Y 
được chỉ ra trên hình 8. 

 

 
Hình 6. Các tham số điều kiện biên của giếng khoan. 
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Hình 7. Vị trí giá trị nhiệt độ bề mặt well Y. 

 
Hình 8. Mô hình lịch sử chôn vùi 1D (trái) và mô hình lịch sử chôn vùi kết hợp với trưởng thành 
đá mẹ (phải) tại giếng khoan giả định Y. 

4. Thảo luận 

4.1. Mô hình lịch sử chôn vùi kết hợp với trưởng thành đá mẹ tại giếng khoan Y 

Đặc điểm nổi bật về địa tầng trong khu vực nghiên cứu là trầm tích Creta trong môi 
trường biển sâu rất dày (Hình 8). Độ dày trầm tích Creta tại khu vực nghiên cứu có nơi lên 
đến hơn 6000 m, gần như là dày nhất trong khu vực bể Voring, trong đó chủ yếu là trầm 
tích Upper Creta. Dựa trên tài liệu địa chấn khu vực sau khi minh giải nhận thấy rằng trầm 
tích ở khu vực này bị thiếu vắng một tập trầm tích có tuổi Miocene giữa. Điều này hoàn 
toàn phù hợp với kiến tạo khu vực. Quá trình Uplift vừa làm gián đoạn trầm tích Miocene 
trên vừa bào mòn trầm tích Miocene giữa, được thể hiện cột địa tầng dự kiến cho các giếng 
khoan bằng ranh giới bất chỉnh hợp. 

Dựa vào đặc điểm địa chấn kết hợp với các tài liệu về môi trường và các giếng khoan 
lân cận, có thể dự đoán thành phần thạch học và môi trường lắng đọng của các tập trầm 
tích. Môi trường trầm tích của khu vực là môi trường biển trong suốt các thời kỳ trong đó kỉ 
Creta hình thành các trầm tích sét xen kẹp với trầm tích Cacbornat đặc trưng cho môi 
trường biển sâu. Trầm tích Pleogene và Neogen là trầm tích hạt vụn với thành phần là sét, 
bột, cát (từ hạt mịn đến thô) đặc trưng cho môi trường biển nông. 
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4.2. Tềm năng dầu khí  

Có bốn loại đá có khả năng sinh dầu khí trong khu vực là sét kết của Upper Jurassic, 
Barremian, Cenomanian/Turonian and Paleocene. Trong đó đá sinh Upper Jurassic giàu vật 
chất hữu cơ nhất (TOC từ 0,1 đến 7%; HI từ 200 đến 600 mg HC/g TOC) [9], tuy nhiên 
trên phạm vi toàn bể đá sinh này đã được chôn vùi ở độ sâu lớn, đã bước vào giai đoạn quá 
trưởng thành cho sự sinh dầu. Các đá còn lại được cho rằng có ít khả năng sinh hơn trong 
đó đá sét kết Upper Creta và Paleocene thể hiện rằng có nhiều triển vọng nhất (Ute Mann, 
Janine Zweige, Kjell Øygard, Grim Gjeldvik, 2002). Cụ thể, một giếng khoan tìm kiếm ở 
khu vực bể Voring trên Lysing Prospect, tọa độ 66°21’51.93”N, 5°34’39.23” E vào năm 
2005, đã phát hiện dấu hiệu Hydrocarbon khi khoan qua hệ tầng Nise thuộc Upper 
Cretaceous ở độ sâu 3064 m. Việc xác định tiềm năng sinh của các đá này tại khu vực 
nghiên cứu hiện nay chưa có kết quả rõ ràng vì chưa có giếng khoan và hoàn toàn dựa vào 
kết quả của các giếng khoan lân cận. Đá chứa tốt ở khu vực là đá cát kết Upper 
Cretacerous, Paleogene và các tập cát kết tuổi Eocnene, Oligocene và Miocene. Đá chắn là 
sét kết Pliocene [9]. Dựa trên tài liệu địa chấn có thể thấy tồn tại bẫy cấu tạo dạng vòm liên 
quan đến nén ép và đứt gãy. Giai đoạn chính của sự phát triển bẫy xảy ra trong Miocene khi 
quá trình nén ép tạo vòm xảy ra. 

Về quan hệ sinh và dịch chuyển dầu khí: tầng sét kết Upper Creta được đánh giá là có 
tiềm năng sinh hiện nay đã bước vào cửa sổ tạo dầu với độ phản xạ Vitrinit từ 0,55 đến 1,2 
(Hình 8). Dầu khí được sinh ra có thể dịch chuyển theo đứt gãy F1 lên cấu tạo vòm phía 
trên và nạp vào bẫy chứa. 

Qua đánh giá về đá sinh và hệ thống dầu khí cho thấy khu vực nghiên cứu có tiềm năng 
về dầu khí, tuy nhiên cần có giếng khoan để kiểm tra. Do đó việc minh giải tài liệu địa 
chấn, thành lập cột địa tầng dự kiến và khôi phục lịch sử chôn vùi 1D là cần thiết để chuẩn 
bị cho công tác khoan sau này. 

5. Kết luận 

Nghiên cứu đã làm sáng tỏ đặc điểm địa chất của khu vực nghiên cứu, xây dựng được 
mô hình lịch sử chôn vùi 1D cho vị trí giếng khoan giả định Y. Tại khu vực nghiên cứu, 
vòm nâng phát triển theo phương Bắc Nam trên toàn bộ diện tích nghiên cứu. Vòm nâng 
được hình thành vào giai Miocene giữa. Quá trình nâng lên vừa làm gián đoạn trầm tích 
Miocene trên, vừa bào mòn trầm tích Miocene giữa, thể hiện bằng sự vắng mặt các tập trầm 
tích F và G. Tổng chiều chiều dày trầm tích bị bóc mòn được xác định là 441 m. Tầng sét 
kết Creta trên được đánh giá là có tiềm năng sinh hiện nay đã bước vào cửa sổ tạo dầu với 
độ phản xạ Vitrinit từ 0,55 đến 1,2. Tại khu vực nghiên cứu có triển vọng rất lớn về bẫy 
chứa dầu khí với bẫy chứa dạng vòm kép kín 4 chiều phát triển trên diện rộng.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu, thu thập dữ liệu: L.N.A; Nghiên cứu, 
phân tích số liệu N.V.N, T.V.P, V.T.L, V.N.H, N.T.H; Viết bản thảo: L.N.A, N.V.N, 
T.V.P; Chỉnh sửa hoàn thiện: L.N.A 

Lời cảm ơn: Xin cảm ơn sâu sắc trường Đại học Mỏ – Địa chất, phòng thí nghiệm khối 
thượng nguồn của khoa Dầu khí đã hỗ trợ triển khai và thực hiện nghiên cứu. Nhóm tác giả 
xin gửi lời cảm ơn chân thành tới công ty Schlumberger đã hỗ trợ phần mềm phục vụ cho 
nghiên cứu khoa học. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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1D burial history reconstruction using seismic data, offshore 
Norway 
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Nguyen Thi Huong1  
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Abstract: The study has investigated to obtain 1D modelling based on the 3D seismic 
data. A case study of Voring basin, offshore Norway has been selected for the 
investigation. Three proposed wells were assinged in the study area. Well X is supposed to 
reflect full basin sedimentation. Meanwile well Y is located on the top of the anticline 
which is trap potential. The whole sequence age from Cretacous to the present day, 
devided by the unit from D to Q. Uplift in the middle Miocene cause the interuption of 
sedimentation and in the well Y which is about 441 m, missing the unit G, F. 1D 
modelling for well Y indicated that the Upper Cretacous and Paleocene source rock is in 
oil window (Vitrinit from 0.55 to 1.2). Upper Jurassic is the main source rock of the study 
area (TOC from 0.1 to 7%) is in the gas window.  

Keywords: Basin modelling; Burial history; Seismic; Source rock; Norway. 
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Bài báo khoa học 

Đánh giá đặc tính sợi xơ dừa qua quá trình xử lý với các dung môi 
và nhiệt độ khác nhau 

Đặng Trương Nhân1, Nguyễn Vũ Việt Linh1*, Trần Thanh Tâm2* 
1 Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh;  
17130030@student.hcmute.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn 
2 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

tttam@hcmunre.edu.vn  

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn; Tel.: +84–862386805 
Ban Biên tập nhận bài: 3/2/2022; Ngày phản biện xong: 31/3/2022; Ngày đăng bài: 25/4/2022 

Tóm tắt: Xơ dừa là một trong những vật liệu tự nhiên có thành phần cellulose cao và được 
nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực theo xu hướng phát triển bền vững. Bài báo tập 
trung đánh giá sự thay đổi các đặc tính của sợi xơ dừa sau khi xử lý bằng các dung môi 
(H2O, NaOH, NaOH/H2O2) và nhiệt độ xử lý khác nhau. Sự thay đổi về kích thước sợi, cơ 
tính và thành phần hóa của sợi xơ dừa được phân tích và đánh giá. Kích thước trung bình 
sợi giảm từ khoảng 300 μm còn khoảng 240 μm sau khi xử lý với các dung môi. Độ giãn 
dài của các mẫu xử lý bằng dung môi đều tăng từ 35% lên đến khoảng 50% (NaOH/H2O tại 
80°C). Độ giãn dài lẫn độ bền kéo của sợi xơ dừa giảm khi nhiệt độ dung môi tăng từ 70°C 
lên 90°C. Cơ tính sợi đạt được tốt nhất khi xử lý bằng NaOH ở 80°C (σ~200MPa). Sự có 
mặt của H2O2 làm giảm độ bền kéo của sợi xơ dừa. Thành phần hóa học của sợi xơ dừa 
được đánh giá bằng phổ FTIR cho thấy tác động của dung môi và nhiệt độ không đáng kể. 
Kết quả cho thấy cơ tính của sợi xơ dừa bị ảnh hưởng bởi các dung môi và nhiệt độ xử lý 
bề mặt sợi. Điều này tạo cơ sở nền cho các nghiên cứu ứng dụng sợi xơ dừa trong các lĩnh 
vực khác nhau. 

Từ khóa: Sợi xơ dừa; Cơ tính; Xử lý bề mặt. 
 

1. Mở đầu 

Trong những năm gần đây, xơ dừa được sử dụng làm vật liệu gia cường trong các sản 
phẩm composite trên nền nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn. Thành phần hóa học trong sợi xơ 
dừa thiên nhiên gồm: cellulose 32–50%; hemicellulose 0,15–15%; lignin 30–46%; pectin 3–
4% [1]. Sợi xơ dừa được dùng để thay thế cho sợi tổng hợp như sợi thủy tinh, aramid bởi các 
ưu điểm vượt trội nhưtính cách nhiệt, chịu mài mòn, dễ xử lý,…[2]. Sản phẩm composite từ 
sợi xơ dừa có thể được ứng dụng trong chế tạo tấm lót, kệ hàng, tấm cửa, bảng điều khiển 
[2]. Nhiều nghiên cứu cũng đã dùng các loại sợi thiên nhiên như sợi xơ dừa, lanh, đay, lá dừa 
thay thế cho thép, các sợi tổng hợp để nhằm làm vật liệu gia cố cho bê tông trong xây dựng 
[3]. Với việc sử dụng sợi thiên nhiên để thay thế sắt, thép, sợi tổng hợp trong xây dựng nhằm 
cải thiện đặc tính những vật liệu trên chưa đáp ứng được, bao gồm giá thành rẻ, dễ sử dụng, 
dễ xử lý tẩy rửa, có khả năng hút ẩm và tính linh hoạt của chúng [3–4]. Ngoài những đặc 
điểm trên, sợi xơ dừa có khả năng phân hủy sinh học thân thiện với môi trường. Sợi xơ dừa 
được cấu tạo với thành phần chủ yếu là cellulose nên có khả năng phân hủy hoàn toàn trong 
môi trường sau vài năm [5]. 

Việc phát triển mạnh mẽ các ngành may mặc, mỹ phẩm, dệt, nhuộm, …đã tác động tiêu 
cực đến môi trường nước bởi việc thải ra các chất có màu, thuốc nhuộm, iôn kim loại nặng 
[4, 7]. Các chất này có khả năng gây độc hại đối với con người, sinh vật thủy sinh. [6] đã 
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nghiên cứu sợi dừa bằng phương pháp sàng, nghiền thành kích thước của 150 μm dạng hạt 
và dạng sợi có kích thước đồng nhất 2,0 cm để kiểm tra hấp thụ màu xanh methylene và thuốc 
nhuộm màu xanh lá cây malachite trong dung dịch thuốc nhuộm đơn. Kết quả là, dạng hạt 
của dừa có tỷ lệ phần trăm loại bỏ thuốc nhuộm màu xanh methyelene và màu xanh lá cây 
malachite là 98,3% và 99,0% [6]. Ngoài các ứng dụng để xử lý nước thải, sợi xơ dừa với 
những tính chất ưu việt đã tạo nên những sản phẩm đa dạng, phong phú khác như: dây thừng, 
nệm bằng sợi xơ dừa, trang trí nội thất, thiết kế sân vườn, đan thảm phục vụ cho việc chống 
sói mòn đất ngoài ra với khả năng hút ẩm cao xơ dừa còn được dùng trong hệ thống tưới cây 
nông nghiệp….[8].. Việt Nam là nước có nguồn xơ dừa với sản lượng dồi dào và có nhiều 
tiềm năng ứng dụng sợi xơ dừa trong nhiều lĩnh vực. Trong quá trình xử lý với dung môi, các 
đặc tính của sợi xơ dừa ảnh hưởng nhiều đến kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện tại chưa 
có nghiên cứu nào đánh giá và so sánh sự thay đổi các đặc tính của sợi xơ dừa qua các dung 
môi xử lý khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá về cơ tính, thành phần 
hóa học, cấu trúc của sợi xơ dừa khi xử lý với các dung môi ở các điều kiện nhiệt độ khác 
nhau. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Quy trình thực nghiệm 

 

Hình 1. Sơ đồ quy trình xử lý sợi xơ dừa. 

Xơ dừa sau khi thu gom còn lẫn vỏ và mùn nên cần tách bỏ và rửa sạch với nước. Tiếp 
tục ngâm sợi xơ dừa với nước 80oC trong 2 giờ. Sau đó, sợi được để ráo nước trước khi cho 
vào tủ sấy ở nhiệt độ 50oC trong 6 giờ. Sợi xơ dừa (15g) thu được ở dạng khô được cho vào 
500 ml dung dịch NaOH 5% và gia nhiệt đến các nhiệt độ khảo sát (70oC, 80oC và 90oC) 
trong 2 giờ. Sau khi xử lý với NaOH, sợi xơ dừa được lọc và rửa sạch đến khi đạt pH 7. Tiếp 
tục, sợi xơ dừa được xử lý với 500 ml dung dịch H2O2 10%, ở nhiệt độ 70oC, 80oC và 90oC 
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trong 30 phút. Sau đó, sợi xơ dừa được đem đi lọc, rửa với nước cất đến khi pH 7. Cuối cùng, 
mẫu được sấy khô ở nhiệt độ 50oC trong vòng 6 giờ.  

Bảng 1. Các điều kiện xử lý sợi xơ dừa. 

Tên mẫu Dung môi xử lý Nhiệt độ xử lý (oC) 

M Nước 80 

M1 Dung dịch NaOH 5% 70 

M2 Dung dịch NaOH 5% 80 

M3 Dung dịch NaOH 5% 90 

M1H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 70 

M2H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 80 

M3H Dung dịch NaOH 5%/ H2O2 10% 90 

2.2. Phương pháp đánh giá nghiên cứu 

2.2.1. Xác định độ ẩm sợi xơ dừa 

Phương pháp này được thực hiện dựa trên phương pháp sấy khô theo tiêu chuẩn Việt 
Nam TCVN 1867:2001. Công thức xác định hàm lượng ẩm là: 

M = ∗ 100%       (1) 

Trong đó m1 là khối lượng của mẫu thử trước khi sấy, tính bằng gam (g); mo là khối 
lượng mẫu thử sau khi sấy, tính bằng gam (g); M là độ ẩm của mẫu thử, biểu hiện theo phần 
trăm khối lượng (%kl). 

Cân mẫu sợi xơ dừa bằng cân 4 số lẻ và ghi nhận khối lượng với độ chính xác là ± 1 mg. 
Sau đó đem mẫu sợi xơ dừa sấy ở nhiệt độ 100oC. Sau khi sợi xơ dừa được sấy đến khối 
lượng không đổi thì kết thúc thí nghiệm. Lặp lại 3 lần thí nghiệm cho mỗi mẫu [9]. 

2.2.2. Phân tích kích thước, bề mặt sợi xơ dừa 

Dùng kính hiển vi quang học (Olympus MX51) quan sát để nhận thấy sự thay đổi bề mặt 
của sợi qua các điều kiện xử lý khác nhau. Lấy ngẫu nhiên 10 sợi xơ dừa trong mỗi mẫu xử 
lí với các điều kiện khác nhau. Sau đó, thước kẹp điện tử Mitutoyo (Nhật Bản) được dung đo 
3 điểm trên mỗi sợi để xác định được kích thước trung bình. Độ chính xác: ± 3μm. 

2.2.3. Đánh giá cơ tính sợi 

Cơ tính của sợi xơ dừa được đánh giá dựa theo tiêu chuẩn ASTM C1557–03 bằng thiết 
bị Shimadzu AGSX Series (Nhật Bản). Một sợi xơ dừa được cố định bằng keo epoxy ở hai 
đầu trên miếng giấy bìa cứng có đục lỗ ở giữa như Hình 2. Tổng chiều dài miếng bìa: 150 
mm; bề rộng miếng bìa: 25 mm; khoảng cách giữa hai vị trí dán keo: 50 mm; khoảng cách 
giữa tâm các lỗ: 25 mm [10]. 
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Hình 2. Mẫu đo độ bền kéo sợi theo tiêu chuẩn ASTM C1557–03. 

2.2.4. Phân tích phổ FTIR 

Phương pháp quang phổ hồng ngoại biến đổi (Fourrier Transformation Infrared 
Spectroscopy – FTIR) được sử dụng để kiểm tra thành phần hóa của các mẫu dưới dạng sợi 
như sau: chưa xử lý với hóa chất, xử lý với NaOH, xử lý với NaOH và H2O2. Mẫu được đo 
theo phương pháp truyền qua bằng thiết bị máy FT–IR 4600 (Jasco, Nhật Bản) trong vùng 
bước sóng 4000–400 cm–1. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Đánh giá độ ẩm sợi 

Sợi thiên nhiên có độ hút ẩm tương đối cao vì thành phần chủ yếu là: celluloses, 
hemicelluloses, lignin, pectin, sáp và các chất hòa tan trong nước [11]. Cellulose là một 
polysaccharide bán tinh thể được tạo thành từ các đơn vị D–glucopyranose được liên kết với 
nhau bằng các liên kết β–(1–4)–glucosidic và một lượng lớn nhóm hydroxyl trong cellulose 
mang lại đặc tính ưa nước sợi tự nhiên [12]. Hemicellulose được liên kết chặc chẽ với các 
sợi cellulose bởi các liên kết hydro. Polyme hemicellulosic được phân nhánh, hoàn toàn vô 
định hình và có trọng lượng phân tử thấp hơn đáng kể so với cellulose. Do cấu trúc mở của 
nó chứa nhiều nhóm hydroxyl và acetyl, hemicellulose hòa tan một phần trong nước và hút 
ẩm [13]. Lignin là các polyme vô định hình, rất phức tạp, chủ yếu là các đơn vị phenyl 
propane nhưng có sự thấm nước ít nhất của các thành phần sợi tự nhiên [14]. Kết quả đo cho 
thấy độ ẩm của sợi xơ dừa nằm trong khoảng từ 12–16%, độ ẩm trung bình xấp xỉ 14 %. Vì 
vậy để giảm khả năng hút ẩm trong sợi xơ dừa cần giảm nhóm hydroxyl có trong sợi bằng 
các phương pháp xử lý hóa học nhằm làm thay đổi đặc tính bề mặt. 

3.2. Kích thước, bề mặt sợi xơ dừa 

Theo những nghiên cứu về đường kính sợi xơ dừa trước đó với giống dừa họ cọ, chi coco 
nucifera dừa này chủ yếu sống ở miền tây bắc Nam Mỹ nghiên cứu đã đưa ra kết quả với 
đường kính sợi xơ dừa có giá trị trung bình là 396 µm, đường kính lớn nhất là 512 µm, nhỏ 
nhất 307 µm [15]. Theo nghiên cứu của Tạp chí phát trển khoa học và công nghệ (tập 17, số 
K4–2014) đã khảo sát được đường kính trung bình của 1500 sợi xơ dừa là từ 50–600 µm và 
phân bố kích thước sợi nằm ở khoảng 100–300 µm là phổ biến [16]. Khảo sát của nhóm 
nghiên cứu này được thực hiện với nguồn xơ dừa ở Bến Tre–Việt Nam. Vì vậy với những 
môi trường, điều kiện trồng trọt, giống khác nhau sẽ cho ra các loại sợi xơ dừa khác nhau với 
kích thước đường kính sợi khác nhau. 
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Hình 3. Biểu đồ đường kính trung bình sợi xơ dừa đã qua xử lý. 

Hình 3 cho thấy đường kính trung bình của sợi xơ dừa từ 215–300 µm, nằm trong vùng 
kích thước sợi phổ biến khảo sát trước đó [15–17]. Qua các quá trình xử lí với các dung dịch 
NaOH và H2O2, kích thước sợi bị giảm so với sợi xơ dừa chỉ được rửa qua với H2O (mẫu M). 
Điều này được giải thích là do NaOH, H2O2 đã giúp loại bỏ các phần vô định hình trong sợi 
như lignin, pectin, hemicellulose nên đường kính xơ dừa đã bị giảm kích thước. 

 
 

 
 

 
 

Hình 4. Ảnh kính hiển vi OM ở kích thước 200 µm: a) sợi thô; b) sợi xử lý với NaOH; c) sợi xử lý 

với NaOH/H2O2. 

Hình 4a cho thấy sợi xơ dừa thô có màu nâu đen, bề mặt sợi thì sần sùi và có các đường 
vân. Mẫu sợi sau khi xử lý với NaOH có màu nâu, độ sần sùi trên bề mặt sợi giảm hơn so với 
mẫu thô (Hình 4b). Nguyên nhân là do một phần lignin, pectin, hecmicellulose đã bị loại bỏ 
khỏi sợi khi xử lý với NaOH. Sau khi xử lý với hỗn hợp NaOH/H2O2, sợi xơ dừa có màu 
vàng nhạt, bề sợi nhẵn (Hình 4c). Hiện tượng này là do H2O2 là chất oxi hóa có khả năng tẩy 
mạnh nên sẽ xuất hiện sự thay đổi màu sắc của sợi và làm mờ đi các đường vân trên bề mặt 
sợi xơ dừa. Như vậy quá trình xử lý sợi với dung dịch NaOH, H2O2 đã gây bào mòn cấu trúc 
bề mặt sợi, cũng như thay đổi thành phần bên trong sợi dẫn đến kích thước sợi giảm, kích 
thước sợi trung bình sau khi xử lý là 234 µm. 

3.3. Cơ tính sợi xơ dừa 

Cơ tính của sợi xơ dừa trước và sau khi xử lý với các dung môi trong điều kiện nhiệt độ 
khác nhau đã được xác định. Đối với độ biến dạng của sợi xơ dừa theo các nghiên cứu trước 
đó sợi xơ dừa chưa qua xử lý có độ biến dạng từ 15– 40% [4]. Quan sát với biểu đồ trên nhận 
thấy được kết quả đo được ở mẫu sợi xơ dừa chỉ rửa qua nước (mẫu M) phù hợp với các 
nghiên cứu trước đó. Các mẫu đã qua xử lý NaOH và H2O2 có độ biến dạng đều tăng hơn so 
với mẫu M khoảng từ 2–20 %. Trong đó, mẫu M2H có độ biến dạng cao nhất, đạt 54 % (Hình 
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5). Như vậy, xử lý sợi xơ dừa với các dung dịch NaOH, H2O2 sẽ làm tăng bộ biến dạng của 
sợi, nhờ việc loại bỏ các thành phần có trong sợi như lignin, hemicellulose. 

 

Hình 5. Biểu đồ độ biến dạng của sợi xơ dừa ở các điều kiện xử lý khác nhau. 

Kết quả đo độ bền kéo cho thấy, sợi xơ dừa đã qua xử lý ở nhiệt độ 70oC, 80oC (mẫu 
M1, M1H, M2, M2H) với dung dịch là NaOH và H2O2 cho kết quả với độ bền kéo tăng so 
với mẫu rửa với nước (M). Đặc biệt với mẫu M2 có độ bền kéo cao nhất, đạt trên 200 MPa. 
Tuy nhiên, sợi xơ dừa được xử lý ở điều kiện 90oC với dung dịch NaOH và H2O2 thì độ bền 
kéo giảm từ 3–9 MPa theo mẫu tương ứng là M3H và M3 (Hình 6). Việc giảm độ bền kéo 
mẫu M3; M3H khi xử lý ở nhiệt độ 90oC chứng tỏ rằng khi xử lý sợi ở nhiệt độ cao sẽ làm 
giảm độ bền kéo sợi. Nguyên nhân là khi xử lý sợi ở nhiệt độ quá cao có thể làm mất đi những 
thành phần có trong sợi không chỉ là lignin, pectin, hecmicellulose mà còn có thể gây tác 
động đến cấu trúc phân tử trong vật liệu sợi. Vì vậy nên chọn lựa nhiệt độ xử lý sợi phù hợp 
để tránh giảm độ bền kéo của sợi. 

 

Hình 6. Biểu đồ độ bền kéo sợi xơ dừa ở các điều kiện xử lý khác nhau. 

3.4. Đánh giá phổ FTIR sợi xơ dừa 

Phổ FITR của các sợi xơ dừa thể hiện đỉnh hấp thụ của nhóm O–H ở vị trí 3320 cm–1, 
nhóm C–H khoảng 2900 ~ 3000 cm–1 và nhóm C–O–C ở 1030 cm–1, các nhóm này đặc trưng 
cho thành phần cellulose, và tương tự nhau ở tất cả các mẫu (Hình 7). Điều này chứng tỏ 
cellulose vẫn giữ được cấu trúc hóa học qua các quá trình xử lý cơ học và hóa học [18]. Tuy 
nhiên tại vị trí đỉnh ở vùng 1613–1450 cm–1 cường độ peak của mẫu a giảm nhận thấy rõ ở 
đỉnh 1602 cm–1 vùng đỉnh này thuộc nhóm chức C=C đặc trưng cấu trúc lignin. Với đánh giá 
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trên cho thấy sợi xơ dừa thô khi xử lý với nước đã làm giảm lượng lignin trong thành sợi xơ 
dừa [19]. Đỉnh ở vị trí 1728 cm–1 đặc trưng cho các nhóm của thành phần hemicellulose, hoặc 
liên kết este trong nhóm carboxylic của acid ferrulic và acid p.coumeric của lignin [20]. Đỉnh 
này thể hiện rõ ở mẫu sợi xơ dừa thô (a), mẫu xử lý với H2O (b), tuy nhiên đỉnh này biến mất 
sau khi xử lý với dung dịch NaOH và NaOH/H2O2. Chứng tỏ đã loại bỏ hemicellulose và 
lignin ra khỏi cấu trúc sợi. Đỉnh 1030 cm–1 đặc trưng cho nhóm C–O có trong cấu trúc của 
cellulose, cường độ đỉnh tăng khi mẫu sợi được xử lý với NaOH/H2O2 so với mẫu xử lý bằng 
nước và dung dịch NaOH. Điều này cho thấy H2O2 có khả năng tách lignin và hemicellulose 
tiếp tục khỏi cấu trúc sợi nên làm cho cường độ đỉnh tại vị trí này tăng [21]. 

Ngoài ra, các đỉnh trong vùng số sóng từ 1830–730 cm–1 là vùng đặc trưng của lignin: 
đỉnh ở 1602 cm–1 đặc trưng cho dao động kéo dãn của C=C trong vòng thơm, đỉnh ở 1242 
cm–1 đặc trưng cho dao động kéo dãn của liên kết ete giữa vòng thơm và nhóm ankyl (Hình 
7). Trong phổ FTIR của các mẫu sợi, những đỉnh này đã giảm cường độ sau khi xử lý sợi 
bằng NaOH và NaOH/H2O2, chứng tỏ quá trình loại bỏ lignin ra khỏi sợi cellulose [18]. 
Hydro peroxit có xu hướng oxy hóa các nhóm hydroxyl từ cellulose trong bề mặt sợi thành 
các nhóm cacboxyl tạo cho sợi có thế cation mềm [22]. Quá trình oxy hóa này được xác nhận 
bởi phổ FTIR của các sợi được xử lý với H2O2 tại vị trí đỉnh ở 1728 cm–1. Tín hiệu carbonyl 
ban đầu xuất hiện từ lignin và hemicellulose, sau khi xử lý, quan sát thấy sự hình thành các 
nhóm cacboxyl, mà dao động dọc trục của C=O tăng cường cực đại. Dải ở 1238 cm–1 trong 
phổ FTIR của sợi được xử lý H2O2 được tăng cường bởi sự hiện diện của các nhóm cacboxyl 
được hình thành, chứng tỏ sợi xơ dừa có nhiều cellulose trên bề mặt. Tóm lại, thành phần sợi 
xơ dừa có sự thay đổi khi xử lý với dung môi khác nhau trong điều kiện nhiệt độ khác nhau. 

 

Hình 7. Phổ FTIR của a) Sợi xơ dừa thô; b) sợi xơ dừa đã sử lý với H2O; c) sợi xơ dừa đã xử lý với 
dung dịch NaOH; và d) sợi xơ dừa đã xử lý với dung dịch NaOH/H2O2. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này tập trung đánh giá các yếu tố đặc trưng của sợi xơ dừa trước và sau xử 
lý bằng các dung môi và ở nhiệt độ khác nhau. Đường kính trung bình của sợi xơ dừa được 
đánh giá nằm trong khoảng từ 215–300 µm, độ ẩm trung bình của sợi là 14%. Sợi xơ dừa sau 
khi xử lý với dung dịch NaOH hoặc hỗn hợp dung dịch NaOH/H2O2 có đường kính trung 
bình giảm, độ ẩm sợi cũng giảm. Kết quả đối với cơ tính của sợi đo được cho thấy đối với 
nhiệt độ 70oC và 80oC xử lý với dung dịch NaOH và H2O2 đều cho kết quả độ bền kéo cao 
hơn so với chưa xử lý đỉnh điểm với độ bền kéo 128MPa, độ biến dạng 34%; ở nhiệt độ 90oC 
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xử lý với dung dịch như trên cho kết quả độ bền kéo giảm nhỏ so với chưa xử lý, điều này 
cho thấy việc xử lý hóa chất, nhiệt độ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cơ tính của sợi xơ dừa. Kết 
quả phổ FTIR qua các quá trình xử lý sợi xơ dừa cho thấy việc sử dụng dung dịch NaOH, 
H2O2 sẽ làm giảm đi hàm lượng lignin, hemicellulose trong sợi, H2O2 có khả năng tẩy màu 
sợi xơ dừa từ nâu sang vàng. Nghiên cứu trên cần phát triển khảo sát theo hướng thay đổi 
nồng độ, thời gia xử lý sợi với dung NaOH, H2O2. Đánh giá thêm với việc xử lý sợi chỉ với 
dung dịch H2O2 có làm thay đổi thành phần hóa học bên trong sợi như lignin, hemicellulose 
hay không. Nhằm nghiên cứu sâu, rộng hơn để hiểu biết rõ về tính chất, đặc trưng của sợi xơ 
dừa nhằm đánh giá khả năng ứng dụng lĩnh vực phù hợp mà sợi xơ dừa có thể đáp ứng. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.T.T.; Điều tra, khảo sát, phân tích 
số liệu: Đ.T.N., N.V.V.L., T.T.T.; Viết bản thảo bài báo: Đ.T.N.; Chỉnh sửa bài báo: 
N.V.V.L., T.T.T. 

Lời cảm ơn: Tác giả xin cảm ơn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành Phố Hồ chí Minh 
đã hỗ trợ cơ sở vật chất và thời gian để thực hiện nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Evaluating the properties of coconut fibres after the treatment in 
different solvents and temperatures 
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Abstract: Coir fibre is a natural material with a high cellulose content that has been studied 
and applied in a variety of fields in line with the trend of sustainable development. This 
research looks at how the properties of coir fibre change after being treated with different 
solvents (H2O, NaOH, NaOH/H2O2) and temperatures. The variations in fibre diameter, 
mechanical properties, and chemical composition of coir fibres were studied and evaluated. 
After solvent treatment, the average fibre size decreased from about 300 m to about 240 m. 
The solvent–treated samples' elongation at break increased from 35% to around 50% 
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(NaOH/H2O at 80°C). As the solvent temperature rises from 70°C to 90°C, the elongation 
at break and tensile strength of coir fibres decreases. The best mechanical properties were 
obtained when the fibre was treated with NaOH at 80°C (σ~200MPa). The presence of H2O2 
reduces coir fibre tensile strength. The chemical composition of coir fibre was determined 
using FTIR spectroscopy, which revealed that solvent and temperature had no effect. The 
results show that the solvents and the temperature of the fibre surface treatment affect the 
mechanical properties of coir fibres. This finding serves as the foundation for future research 
into the use of coir fibre in various fields. 

Keywords: Coconut fiber; Mechanical; Surface treatment. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích xu thế biến đổi của giá trị cực trị mực nước biển ven 
bờ Việt Nam. Dữ liệu phục vụ tính toán dựa trên số liệu thực đo tại 17 trạm hải văn và số 
liệu vệ tinh trích xuất tại vị trí của các trạm. Kết quả tính toán, phân tích, đánh giá xu thế 
biến đổi mực nước lớn nhất và trung bình tại 17 trạm hải văn ven bờ cho thấy hầu hết các 
trạm có xu thế tăng. Tuy nhiên vẫn có một số trạm có xu hướng giảm điển hình như; Cô Tô, 
Hòn Ngư, Quy Nhơn. Đánh giá mối tương quan giữa trung bình chuẩn sai mực nước thực 
đo và vệ tinh nhận được kết quả cho thấy tương quan giữa 2 chuỗi số liệu là rất tốt. Tuy 
nhiên một số trạm có mối tương quan vẫn còn thấp như; Cồn Cỏ, Sơn Trà, Vũng Tàu. Kết 
quả tính toán theo tần suất hiếm tại các trạm nhận thấy tại Vũng Tàu mực nước lớn nhất có 
thể xuất hiện với P20% là khoảng 312,5cm; tiếp đến mực nước lớn nhất xuất hiện tại trạm 
DK1 với P10%, P5%, P2%, P1% lần lượt là: 320,1cm, 345,3cm, 395,9cm. Sau cùng với 
trường hợp giá trị trung bình lớn nhất của tần suất hiếm là 332,8cm tại trạm Hòn Ngư. 

Từ khóa: Mực nước cực trị; Biến đổi khí hậu. 
 

1. Mở Đầu 

Nghiên cứu tính toán và đánh giá các giá trị cực trị của yếu tố hải văn là hết sức quan trọng 
và cần thiết. Trong đó giá trị cực trị của mực nước biển là một trong các yếu tố quan trọng 
trong việc nghiên cứu đánh giá về Biến đổi khí hậu (BĐKH). Việc đánh giá các giá trị cực trị 
có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết tiếp cận theo hai cách (1) Nghiên 
cứu từ nguồn số liệu và các thống kê trong quá khứ dựa trên số liệu quan trắc và thực đo (2) 
Dự báo cho tương lai từ bộ số liệu có sẵn trong quá khứ hay các kịch bản được xây dựng trên 
mô hình toán…Hiện nay BĐKH đang diễn ra ngày càng phức tạp khi mực nước toàn cầu có 
xu hướng tăng nhanh. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số khu vực có xu hướng giảm, vấn đề 
này vẫn còn có nhiều tranh cãi và chưa có một giải thích phù hợp. 

Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu đánh giá về xu thế biến đổi mực nước, tiêu biểu như 
trong nghiên cứu [8] đã chỉ ra rằng biến đổi mực nước tại các trạm có xu hướng tăng trừ một 
số trạm như Cô Tô, Hòn Ngư, Quy Nhơn có xu hướng giảm. Bên cạnh đó một số nghiên cứu 
như [6, 9, 10] phân tích sự biến đổi của các trạm cũng chỉ ra rằng  mực nước của các trạm cũng 
có xu hướng tăng và vẫn có một số trạm có sự suy giảm, đấy là sự tương đồng giữa các nghiên 
cứu. Ngoài ra, trong báo cáo [1] cũng đưa ra kết quả phân tích mực nước biển dâng trung bình 
ven biển Việt Nam có xu hướng tăng, trong đó mực nước biển dâng trung bình khu vực ven 
biển các tỉnh phía nam cao hơn so với khu vực phía bắc. 

2. Số liệu và phương pháp tiếp cận 

2.1. Nguồn số liệu 
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2.1.1. Nguồn số liệu quan trắc 

Trong nghiên cứu này bộ số liệu quan trắc được sử dụng để tính toán được lấy từ số liệu 
mực nước quan trắc tại 17 trạm hải văn của Việt Nam. Tuy nhiên, số liệu không đồng bộ, nên 
nhóm nghiên cứu tiến hành xử lý và lọc số liệu lựa chọn những năm liên tục để phân tích. 
Chính vì số liệu không đồng bộ theo thời gian nên trong nghiên cứu này nhóm nghiên cứu đã 
gộp các trạm thành 4 nhóm chính theo độ dài thời gian cho phù hợp (1) từ năm 1960–2019 
gồm có; Bãi Cháy, Cô Tô, Hòn Dáu, Hòn Ngư, tiếp theo (2) từ năm 1976–2019 gồm Cồn Cỏ, 
Phú Quý, Quy Nhơn, Sơn Trà, Vũng Tàu. Kế đến là (3) từ năm 1985–2019 gồm Côn Đảo, Cửa 
Ông, DKI, Phú Quốc và (4) từ năm 1995–2019 có các trạm như; Bạch Long vỹ, Sầm Sơn, 
Trường Sa, Thổ Chu. 

Bảng 1. Danh sách các trạm quan trắc mực nước biển [5]. 

TT Tên trạm 
Tọa độ 

Thời gian quan 
trắc 

Độ dài chuỗi 
(Năm) 

Kinh độ Vĩ độ   

1 Bạch Long Vỹ 107,43 20,08 1998 – 2019 21 
2 Bãi Cháy 107,70 20,87 1962 – 2019 57 
3 Cửa Ông 107,37 21,03 1962 – 2019 57 
4 Cô Tô 107,77 20,97 1960 – 2019 59 
5 Cồn Cỏ 107,22 17,10 1981 – 2019 38 
6 Côn Đảo 106,60 8,68 1986 – 2019 33 
7 DK1 110,37 8,01 1985 – 2019 34 
8 Hòn Dáu 106,82 20,67 1960 – 2019 59 
9 Hòn Ngư 105,46 18,48 1960 – 2019 59 

10 Phú Quý 108,56 10,31 1986 – 2019 33 
11 Phú Quốc 103,97 10,22 1986 – 2019 33 
12 Quy Nhơn 109,22 13,75 1976 – 2019 43 
13 Sơn Trà 108,20 16,12 1980 – 2019 37 
14 Thổ Chu 104,80 10,00 1995 – 2019 24 
15 Sầm Sơn 105,54 19,45 1998 – 2019 21 
16 Trường sa 111,55 8,39 2004 – 2019 15 
17 Vũng Tàu 107,07 10,33 1978 – 2019 41 

2.1.2. Số liệu vệ tinh 

Nguốn số liệu vệ tinh sử dụng được từ bộ số liệu tổ hợp từ các vệ tinh ERS–1/2, 
Topex/Poseidon (T/P), ENVISAT and Jason–1/2. Số liệu có độ phân giải thời gian là 7 ngày 
và không gian là 1/4 độ kinh vĩ. Các sai số của phép đo đã được hiệu chỉnh như sự trễ tín hiệu 
ở tầng đối lưu, tầng điện ly, thủy triều đại dương, áp suất nghịch đảo và sai số thiết bị. Sự biến 
thiên của chuỗi số liệu vệ tinh được xác định bằng phương pháp phân tích xu thế tuyến tính 
cho các trạm đặc trưng ven biển và hải đảo của Việt Nam [10]. Các số liệu vệ tinh của AVISO 
có thể truy cập và tải về qua đường liên kết: ftp://ftp.aviso.oceanobs.com/pub/oceano/AVISO/. 

2.2. Phương pháp tiếp cận  

2.2.1. Phương pháp thống kê 

Phương pháp thống kê hiện nay được sử dụng khá phổ biến rộng rãi trong các nghành 
nghiên cứu Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, đặc biệt là trong các trường hợp phải xử lý 
chuỗi số liệu phân tích có chu kỳ dài, không đồng bộ về thời gian, số liệu và phức tạp. Bài toán 
thống kê thường là kiểm tra tính đồng nhất, tính phù hợp của số liệu qua việc lựa chọn các chỉ 
tiêu phân tích ý nghĩa thống kê thông qua dạng hình học hay phân bố của chuỗi và các tham số 
đặc trưng của nó, các hàm sử dụng để mô tả các giai đoạn tần suất xuất hiện, tương quan và 
cấu trúc của mực nước, sóng, dòng chảy…. Ngay cả trong tính toán mô hình số thì việc xác 
định các thông số, tham số, các thành phần cũng thường xuyên áp dụng các lời giải từ phép 
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toán lý thuyết xác suất thống kê. Chính vì vậy, việc sử dụng phương pháp phân tích thống kê 
vào tính toán và phân tích hiện nay là cần thiết [7]. 

b) Phương pháp tính tần suất theo phân bố peason III 

- Hàm mật độ xác suất 
Hàm mật độ xác suất biểu thị xác suất xuất hiện giá trị của đại lượng ngẫu nhiên X bằng 

một giá trị x cụ thể nào đó theo luật phân bố xác suất Peason III như:  

f(x) =
( )

(x − a) exp {−b(x − a)}                           (1) 

Với 𝑎 là thông số vị trí 𝑏 là thông số tỷ lệ 𝑐 là thông số hình dạng và hàm 𝛤(𝑐) là hàm 
Gamma 

                                                  Γ(c) = ∫ t e dt                                    (2) 

Nếu thông số tỷ lệ là nghịch đảo  thì sẽ nhận được hàm phân bố xác suất Gamma với 3 

thông số a,  và c. 

- Hàm mật độ xác suất 
Hàm phân bố tần suất lũy tích biểu thị xác suất xuất hiện các giá trị của đại lượng ngẫu 

nhiên X nhỏ hơn hoặc bằng một gia trị x cụ thể nào đó 

F(x) = P{X ≤ x} = ∫ f(x) dx =
( , )

( )
= P(c, x)                   (3) 

P = P{X ≤ x} = ∫ f(x) dx = 1 − F(x)
( , )

( )
= Q(c, x)              (4) 

γ(c, x) = ∫ t e dt                                             (5) 

Γ(c, x) = ∫ t e dt                                              (6) 
- Xác định các thông số theo phương pháp Moments 

x = a +                                                                (7) 

  C = 
√

                                                                (8) 

C = 
√

                                                                 (9) 

hay 

a = (1– 2C )x                                                         (10) 

b = ( )                                                         (11) 

c = (  )                                                           (12) 

3. Kết quả và phân tích 

3.1. Xu thế biến đổi mực nước lớn nhất tại trạm 

Như đã trình bày phần nguồn số liệu quan trắc nhóm nghiên cứu đã chia thành 4 nhóm để 
tiện phân tích. Theo hình 1a xét nhóm (1) Nhận thấy xu thế biến đổi mực nước lớn nhất tại 
trạm Bãi Cháy và Hòn Dáu có xu thế tăng tương ứng với 0,39 cm và 0,10 cm. Đối với trạm Cô 
Tô và Hòn Ngư kết quả phân tích nhận được tại hai trạm này có xu hướng giảm lần lượt là –
0,45 cm và –0,28 cm. Tiếp theo tại nhóm (2) Xu thế biến đổi của các trạm là tăng tương ứng 
với, Cồn Cỏ là 0,18 cm, Phú Quý là 0,05 cm, Sơn Trà là 0,18 cm và Vũng Tàu là 0,19 cm chỉ 
trừ trường hợp tại trạm Quy Nhơn xu thế mực nước có xu hướng giảm là –0,34 cm được hiển 
thị tại hình 1b.  
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Hình 1. Xu thế biến đổi mực nước cực trị của 9 trạm hải văn đặc trưng (a) Bãi Cháy, Cô Tô, Hòn 
Dáu, Hòn Ngư, (b) Cồn Cỏ, Phú Qúy, Quy Nhơn, Sơn Trà, Vũng Tàu. 

  
Hình 2. Xu thế biến đổi mực nước cực trị của 8 trạm hải văn đặc trưng (a) Côn Đảo, Cửa Ông, DKI, 
Phú Quốc (b) Bạch Long Vỹ, Sầm Sơn, Trường Sa, Thổ Chu. 

Xét đến nhóm (3), nhận thấy xu thế biến đổi mực nước lớn nhất tại các trạm có xu hướng 
tăng tại Côn Đảo 0,21 cm, trạm Cửa Ông là 1,74 cm trạm DKI là 5,06 cm và Phú Quốc là 0,39 
cm (Hình 2a). Đối với nhóm (4) các trạm Bạch Long Vỹ, Sầm Sơn, Trường Sa và Thổ Chu có 
xu thế tăng kết quả thu được lần lượt là 0,35 cm, –0,65 cm, 0,18 cm, 0,59 cm (Hình 2b). 

Bảng 2. Giá trị cực trị của 17 trạm Hải văn đặc trưng của Việt Nam. 

Stt Tên trạm 
Thời gian 
quan trắc 

(Năm) 

Giá trị  
cực trị 
(cm) 

Trung bình 
cực trị (cm) 

Cận dưới 
(cm) 

Cận trên 
(cm) 

1 Bạch Long 
Vỹ 

1998 – 2019 236.00 181.50 179.51 183.49 

2 Bãi Cháy 1962 – 2019 283.00 250.00 248.24  251.76 
3 Cửa Ông 1962 – 2019 299.00 269.43 265.86  273.00 
4 Cô Tô 1960 – 2019 291.00 242.98 241.14  244.83 
5 Cồn Cỏ 1981 – 2019 199.00 136.45 133.62  139.28 
6 Côn Đảo 1986 – 2019 299.00 288.86 287.87  289.84 
7 DK1 1985 – 2019 324.00 245.46 234.99  255.94 
8 Hòn Dáu 1960 – 2019 271.00 232.55 230.73  343.70 
9 Hòn Ngư 1960 – 2019 269.00 332.82 230.24  235.40 
10 Phú Quý 1986 – 2019 256.00 242.02 241.00  244.12 
11 Phú Quốc 1986 – 2019 160.00 141.66 138.23  145.09 
12 Quy Nhơn 1976 – 2019 226.00 198.25 196.35  200.15 
13 Sơn Trà 1980 – 2019 222.00 245.00 152.82  158.96 
14 Thổ Chu 1995 – 2019 160.00 134.48 152.82  136.77 
15 Sầm Sơn 1998 – 2019 289.00 245.01 240.88  249.12 
16 Trường sa 2004 – 2019 288.00 254.88 251.87  257.88 
17 Vũng Tàu 1978 – 2019 321.00 307.36 306.27  308.00 
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Hình 3. Xu thế biến đổi mực nước trạm lớn nhất và trung bình đặc trưng trên dải ven biển Việt nam 
(a) Xu thế biến đổi (b) Tương quan giữa hai giá trị. 

Phân tích xu thế biến đổi mực nước trạm lớn nhất và trung bình nhận thấy trên toàn dải 
ven biển theo chiều từ Bắc đến Nam, mực nước có xu thế giảm ± 1,15 cm với trường hợp mực 
nước lớn nhất và ±0,09 cm với mực nước trung bình (Hình 3). Sự phân bố theo không gian của 
mực nước lớn nhất này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu [2]. Kết quả phân tích của 
Phạm Tiến Đạt cho thấy giá trị mực nước lớn nhất ở các trạm phía Bắc cao hơn khu vực phía 
Nam. 

3.2. Mối tương quan giữa số liệu vệ tinh và thực đo 

Kết quả tính toán sự tương quan giữa chuẩn sai mực nước vệ tinh và mực nước thực đo 
nhận thấy 2 chuỗi số liệu có sự tương quan cao về xu thế biến đổi mực nước giữa các trạm: Bãi 
Cháy, Hòn Dáu, Cồn Cỏ, Côn Đảo… Bên cạnh đó vẫn có một số trạm hệ số tương quan vẫn 
còn thấp chưa phù hợp với xu thế biến đổi giữa 2 trạm như: Cô Tô, Sơn Trà, Vũng Tàu có 
nhiều nguyên nhân của sự khác biệt này như phương pháp quan trắc hay sự sụt lún địa chất 
cũng gây ảnh hưởng đến mối tương quan giữa 2 chuỗi số liệu. Tuy nhiên, nếu tính trung bình 
cho tất cả các trạm thì không có sự khác biệt đáng kể về tốc độ biến đổi mực nước biển theo số 
liệu thực đo (4,5 mm/năm) và theo số liệu vệ tinh (3,5 mm/năm) [8]. 

Bảng 3. Tương quan giữa số liệu thực đo và số liệu vệ tinh. 

TT Trạm 
Tốc độ dâng của trung bình chuẩn sai 

mực nước biển (cm/năm) 
Hệ số tương quan giữa 

hai số liệu (R) 
Số liệu trạm  Số liệu vệ tinh  

1 Bãi Cháy 0,75  ± 1,72 0,28  ± 0,37 0,85 
2 Cồn Cỏ 0,47  ± 1,80 –0,70 ± 0,79 0,73 
3 Côn Đảo –0,52 ± 0,30 0,12  ± 0,16 0,65 
4 Cô Tô 0,34  ± 1,31 0,64  ± 0,73 0,47 
5 Cửa Ông –1,47 ± 0,08 0,22  ± 0,32 0,80 
6 Hòn Dáu 0,23 ± 0,67 0,53  ± 0,61 0,70 
7 Phú Quốc 0,88  ± 2,34 –0,15  ± –0,06 0,81 
8 Phú Quý –0,53 ± 0,34 –0,33 ± 0,24 0,82 
9 Sơn Trà 0,93  ± 1,63 0,47  ±  0,56 0,54 

10 Vũng Tàu –0,43 ± 0,39 –0,4  ±  0,30 0,60 

3.3. Tần suất xuất hiện mực nước hiếm lớn nhất tại các trạm thực đo 

Với kết quả thu được từ Bảng 4 nhận thấy việc tính toán tần suất xuất hiện theo chu kỳ 
năm là rất khó khăn khi việc tính toán phụ thuộc vào rất nhiều về sự đồng bộ của số liệu. Tuy 
nhiên, với những kết quả đạt được nhận thấy dao động mực nước ở các trạm theo tần suất hiếm 
là cao từ 134,5 đến 395,9 cm. Trong đó với tần suất hiếm P20% mực nước lớn nhất xuất hiện 
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là 312,5 cm tại trạm Vũng Tàu , tiếp đến P10% tần suất xuất hiện lớn nhất là 320,1 cm tiếp 
theo với P5% thì mực nước lớn nhất suất hiện là 345,3 cm và cùng với đó tương ứng với P2% 
và P1% cho kết quả lần lượt là 375,2 và 395,9 cm. So sánh về giá trị với kết quả tính toán của 
các nghiên cứu trước đây [3-4] thì mực nước theo các hồi kì tại các trạm hải văn trong nghiên 
cứu này cao hơn. Điều này là do chuỗi số liệu trong nghiên cứu này dài hơn và được cập nhật 
đến năm 2019. 

Kết quả đạt được tại Bảng 4 vẫn còn một số hạn chế, nguyên nhân vẫn do từ nguồn số liệu 
không đủ dài và đồng bộ nên việc tính toán tần suất hiếm có thể đưa ra một kết quả vẫn còn có 
những hạn chế về mức độ chính xác. 

Bảng 4. Tần suất xuất hiện mực nước hiếm tại 17 trạm Hải văn của Việt Nam. 

Stt Tên trạm 
P20% 

5(Năm) 
P10% 

10(Năm) 
P5% 

20(Năm) 
P2% 

50(Năm) 
P1% 

100(năm) 

Giá trị 
trung 

bình (cm) 

Hệ số 
phân 
tán 
CV 

Hệ số 
thiên 
lệch 
CS 

1 Bạch Long Vỹ 188,7 193,5 197,8 202,9 206,4 181,5 0,05 0.58 
2 Bãi Cháy 259 266,6 273,8 282,9 289,6 250 0,05 1.23 
3 Cửa Ông 288 295,2 300,4 305,7 308,9 269,4 0,08 –0.69 
4 Cô Tô 254,2 262,4 269,8 278,9 285,4 243 0,06 0.82 
5 Cồn Cỏ 149,5 160,1 170 182,4 191,6 136,5 0,13 1.13 
6 Côn Đảo 293,8 296,2 298,2 300,4 301,8 288,9 0,02 –0.11 
7 DK1 291,3 320,1 345,3 375,1 395,9 245,5 0,23 0.46 
8 Hòn Dáu 244,1 250,7 256,2 262,6 266,9 232,6 0,06 0.19 
9 Hòn Ngư 250,2 260,1 268,4 278 284,5 332,8 0,09 0.19 

10 Phú Quý 249,1 252,2 254,7 257,6 259,4 242, 0,03 –0.09 
11 Phú Quốc 155,1 167,8 180,2 196,4 208,5 141,7 0,14 1.58 
12 Quy Nhơn 208,4 212,9 216,4 220,1 225,5 198,3 0,06 –0.39 
13 Sơn Trà 260,9 270,9 279,6 290 297,2 245 0,08 0.46 
14 Thổ Chu 143,5 150,6 157,2 165,4 171,4 134,5 0,09 1.04 
15 Sầm Sơn 260,9 270,9 279,6 290 297,2 245 0,08 0.46 
16 Trường sa 263,6 271,7 279,6 289,7 297,3 254,9 0,05 1.51 
17 Vũng Tàu 312,5 315,2 317,4 319,9 321,6 307,4 0,02 –0.02 

MAX 312.5 320,1 345,3 375,1 395,9 332,8 0,23 1,58 

4. Kết luận 

Kết quả tính toán, phân tích, đánh giá xu thế biến đổi mực nước lớn nhất và trung bình tai 
17 trạm Hải văn thực đo ven bờ của Việt Nam nhận thấy hầu hết các trạm có xu thế tăng. Tuy 
nhiên vẫn có một số trạm có xu hưởng giảm điển hình như; Cô Tô, Hòn Ngư, Quy Nhơn với 
giá trị từ 2–4 mm/năm. 

Đánh giá mối tương quan giữa trung bình chuẩn sai mực nước thực đo và vệ tinh nhận 
đươc kết quả cho thấy tương quan giữa 2 chuỗi số liệu là rất tốt. Nhưng bên canh đó vẫn còn 
một số trạm mối tương quan vẫn còn thấp như; Cồn Cỏ, Sơn Trà, Vũng Tàu.  

Với kết quả tính toán, tần suất hiếm tại các trạm nhận thấy tại Vũng Tàu mực nước lớn 
nhất có thể xuất hiện với P20% là vào khoảng 312,5 cm. Tiếp đến với P10%, P5%, P2%, P1% 
thì mực nước tương ứng lần lượt là; 320,1, 345,3, 395,9 cm tại trạm DK1. Sau cùng với trường 
hợp giá trị trung bình lớn nhất của tần suất hiếm là 332,9 cm tại trạm Hòn Ngư. 

 Kết quả đạt được trong nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế, nguyên nhân vẫn do từ nguồn 
số liệu không đủ dài và đồng bộ nên việc tính toán xu thế và mối tương quan cùng với tần suất 
hiếm có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, với những kết quả có được có ý nghĩa 
rất lớn trong việc tham khảo phân tích, tính toán phục vụ cho việc tính toán tuổi thọ các công 
trình ven biển. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.Q.H.; phân tích số liệu: T.V.M.; 
Viết bản thảo bài báo: L.Q.H., T.V.M.; Chỉnh sửa bài báo: L.Q.H., T.V.M. 

Lời cam đoan: Bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác giả, chưa được công bố 
ở đâu, không có sự trùng lặp hay sao chép từ những nghiên cứu trước đây. 
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Analysis of the trend of changes in extreme sea level along the 
coast of Viet Nam 

Le Quoc Huy1*, Tran Van My1 
1 Viet Nam Institute of Meteorology, Hydrology and Climate Change; huylq2@gmail.com; 
tranvanmy88@gmail.com 

Abstract: This study analyzes the variability of extreme sea–level trends along the coast of 
Viet Nam. We used observed data at 17 coastal hydrographic stations and satellite data 
extracted at the positions of the stations. The results show an increase of sea levels at most 
of the stations. However, there are some stations that show decreasing trends, such as Co 
To, Hon Ngu and Quy Nhon. Evaluation results between the mean standard deviations of 
the observations and the satellite data show a very high correlation except for Con Co, Son 
Tra, Vung Tau stations. The results for the rare frequency show that: at Vung Tau station, 
the extreme value at P20% is about 312.5cm. The highest sea level at DK1 station at P10%, 
P5%, P2%, P1% is 320.1cm, 345.3cm, 395.9cm, respectively. The maximum mean value 
of the rare frequency is 332.9cm at Hon Ngu station. 

Keywords: Extreme sea level; Climate change. 
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Tóm tắt: Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học công nghệ, các công 
nghệ giám sát và cảnh báo tài nguyên nước theo thời gian thực đã có những bước phát triển 
vượt bậc. Trong bài báo này, hệ thống cảnh báo lũ, lụt và hạn hán được phát triển bởi Viện 
Khoa học tài nguyên nước được giới thiệu. Trong đó, hệ thống cảnh báo lũ, lụt bao gồm 3 
thành phần chính: 1) Hệ thống quan trắc và giám sát, 2) Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin và 
dự báo, 3) Hệ thống cung cấp thông tin và hỗ trợ ứng phó khẩn cấp. Đầu vào của hệ thống 
này là các số liệu mưa, mực nước quan trắc theo thời gian thực và số liệu mưa dự báo từ mô 
hình dự báo thời tiết toàn cầu. Đầu ra của hệ thống là các thông tin dự báo về mực nước và 
ngập lụt cũng như các thông tin cảnh báo, hỗ trợ ứng phó khẩn cấp với lũ, ngập lụt. Hệ thống 
giám sát hạn hán cung cấp các thông tin hạn hán sử dụng các chỉ số: 1) Chỉ số hạn lượng 
mưa chuẩn hóa SPI, 2) Chỉ số thiếu hụt độ ẩm SWDI và 3) Chỉ số mực nước hồ chứa. Trong 
khi số liệu phục vụ tính toán các chỉ số SPI và SWDI được lấy từ các nguồn dữ liệu toàn cầu, 
dữ liệu hồ chứa là dữ liệu thời gian thực đo đạc trực tiếp tại các hồ chứa. Hệ thống được phát 
triển trên nền tảng WebGIS với giao diện thân thiện, cung cấp các thông tin tới người dùng 
một cách trực quan, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do lũ, lụt và hạn hán gây ra.  

Từ khóa: Lũ lụt; Hạn hán; Cảnh báo; Thời gian thực; WebGIS. 
 

1. Đặt vấn đề 

Trong những năm gần đây, các thiên tai liên quan đến nước như hạn hán và lũ lụt xuất 
hiện với tần suất ngày càng cao đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Lũ 
lụt mặc dù diễn ra trong khoảng thời gian ngắn nhưng để lại hậu quả nặng nề về kinh tế, môi 
trường và an sinh xã hội. Chẳng hạn, đợt mưa lũ từ 06–20/10/2020 ở miền Trung nước ta đã 
khiến 154 người thiệt mạng và mất tích, 6.235 nhà sập đổ, hư hỏng, 16.692 ha lúa và hoa màu 
bị thiệt hại, 121 km đê kè và 73,5 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở. Ước tính thiệt hại về kinh tế 
khoảng 15.469 tỷ đồng [1].  

Mặt khác, hạn hán diễn ra âm thầm và chậm hơn nhưng cũng ảnh hưởng lớn tới mọi đối 
tượng, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hạn hán làm gián đoạn mùa vụ, suy giảm năng suất 
cây trồng và do đó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và an ninh lương thực quốc 
gia. Hạn hán cũng gây ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, dòng chảy vào các hồ chứa, gây ra 
các căng thẳng, tranh chấp về nước giữa các đối tượng sử dụng nước cũng như giữa các địa 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 314-324; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).314-324 315 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

phương và các quốc gia với nhau. Đợt hạn mùa khô năm 2015–2016 gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến đời sống sản xuất của các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Đặc biệt, 10/13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL đã phải 
công bố thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn. Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra cho khu vực này 
lên đến 7.900 tỷ đồng [2]. Mùa khô năm 2019–2020, mặc dù hạn hán, xâm nhập mặn ở 
ĐBSCL còn gay gắt hơn cả mùa khô 2015–2016 nhưng do công tác dự báo sớm của Tổng cục 
Khí tượng Thủy văn và chỉ đạo điều hành sát sao của các cấp lãnh đạo, thiệt hại đã giảm thiểu 
đáng kể. Tổng diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn là 58.400 ha, bằng 14% so với diện tích bị 
ảnh hưởng năm 2015–2016. Tổng số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt bằng 54% mức ảnh 
hưởng so với năm 2015–2016 [3]. Điều này cho thấy công tác giám sát, dự báo, cảnh báo sớm 
đóng vai trò quan trọng trong việc chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra 
cho Nhà nước và nhân dân. Do đó, để đóng góp thêm cho các nỗ lực của Tổng cục Khí tượng 
Thủy văn, Viện Khoa học tài nguyên nước cũng đã sớm chủ động có những nghiên cứu thử 
nghiệm các hệ thống giám sát cảnh báo lũ lụt và hạn hán.  

Trong thời gian gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển triển của các 
hệ thống quan trắc IoT và các thuật toán trí tuệ nhân tạo, công tác giám sát và cảnh báo hạn 
hán, lũ, lụt đã có những tiến bộ đáng kể. Các thông tin dự báo, cảnh báo có độ chính xác ngày 
càng cao. Tuy nhiên, để truyền tải các thông tin thiên tai kịp thời và hiệu quả hơn đến chính 
quyền và người dân, cần một hệ thống truyền tải thông tin trực quan, dễ hiểu trên nền tảng 
Web để mọi đối tượng đều có thể tiếp cận được, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số. Trong 
bài báo này chúng tôi trình bày hệ thống cảnh báo lũ, lụt, hạn hán tích hợp theo thời gian thực 
đang được nghiên cứu thử nghiệm tại Viện Khoa học tài nguyên nước (canhbaolu.bache.vn; 
canhbaotainguyennuoc.wri.vn). Hệ thống được xây dựng trên nền tảng WebGIS đảm bảo 
thuận lợi cho người dùng truy xuất thông tin. Hệ thống được xây dựng cho phép tự động hoá 
toàn bộ các giai đoạn từ nhận và xử lý số liệu đầu vào đến biểu diễn kết quả đầu ra trên hệ 
thống trang web cũng như truyền/phát các thông tin cảnh báo. Khi hệ thống được hoàn thiện, 
các sản phẩm cũng sẽ là những đóng góp quan trọng cho các nỗ lực dự báo và cảnh báo thiên 
tai tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.  

2. Cơ sở lý thuyết hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt và hạn hán 

2.1. Hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt 

Hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt bao gồm 3 thành phần chính như sau (Hình 1): 
Hệ thống quan trắc và giám sát: Hệ thống này bao gồm các thiết bị đo mưa, mực nước và 

camera giám sát theo thời gian thực. Các số liệu quan trắc và giám sát được truyền về máy 
chủ theo thời gian thực qua đường truyền internet hoặc 3G/4G. Đồng thời hệ thống giám sát 
còn cho phép tiếp nhận thông tin từ cộng đồng như các ảnh chụp hiện trường phục vụ công 
tác cứu hộ, cứu nạn. 

Hệ thống lưu trữ, xử lý thông tin và dự báo: Hệ thống này thu nhận các thông tin quan 
trắc, giám sát và phản ánh từ người dùng, sau đó xử lý thông tin và lưu vào cơ sở dữ liệu. 
Đồng thời, trong trường hợp có mưa lũ lớn xảy ra, hệ thống sẽ tiến hành dự báo lũ và ngập lụt 
từ số liệu mưa dự báo toàn cầu GFS (Global Forecast System) [4], số liệu mưa và mực nước 
thực đo sử dụng cách tiếp cận kết hợp các thuật toán trí tuệ nhân tạo và mô hình số trị như 
trình bày ở Hình 2. Cách tiếp cận này cho phép kết hợp các tính toán phức tạp của các mô 
hình thuỷ văn, thuỷ lực với các thuật toán trí tuệ nhân tạo phục vụ dự báo lũ, lụt. Cách tiếp cận 
này giúp việc dự báo lũ, lụt theo thời gian thực không lệ thuộc vào các phần mềm thuỷ văn, 
thuỷ lực nên thời gian tính toán nhanh và không yêu cầu người dùng có chuyên môn sâu về 
thủy văn/thủy lực khi vận hành hệ thống. 

Hệ thống cung cấp thông tin và hỗ trợ ứng phó khẩn cấp: Hệ thống này cung cấp các 
thông tin giám sát, cảnh báo một cách trực quan cho người dùng trên nền tảng WebGIS. Các 
thông tin cung cấp được chia thành các thông tin mở cho tất cả mọi người và thông tin phục 
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vụ riêng cho các đối tượng sử dụng có tài khoản truy cập hệ thống. Tất cả người dùng sẽ được 
truy cập thông tin mưa, mực nước tại thời điểm hiện tại và 24 giờ vừa qua. Trong điều kiện 
ngập lụt xảy ra, người dùng sẽ xem được bản đồ ngập lụt hiện trạng và dự báo trên trang web. 
Đồng thời, khi mực nước tại các trạm đo đạc vượt mức cảnh báo cấp 2 hoặc 3, hệ thống sẽ tự 
động gửi tin nhắn cảnh báo đến các số điện thoại chịu trách nhiệm trong công tác phòng 
chống lũ, bão. Hệ thống hỗ trợ ứng phó khẩn cấp cho phép hiển thị các thông tin hỗ trợ cứu 
hộ, cứu nạn như hiển thị các vị trí tránh, trú ngập lụt an toàn, đường di chuyển đến các vị trí 
này; hiển thị hình ảnh và vị trí cần cứu trợ của người dùng khi người dùng chụp ảnh cung cấp 
thông tin...Các thành phần này được kết nối với nhau thành một hệ thống giám sát, cảnh báo 
thống nhất và tự động, không cần sự can thiệp của người vận hành hoạt động liên tục và cung 
cấp thông tin liên tục theo thời gian thực. 

 

Hình 1. Sơ đồ hệ thống quan trắc, cảnh báo, dự báo lũ. 

 
Bước 1. Xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo từ kết quả mô phỏng thuỷ văn, thuỷ lực. 

 

Bước 2: Hệ thống dự báo lũ, lụt theo thời gian thực. 

Hình 2. Sơ đồ hệ thống cảnh báo, dự báo lũ sử dụng kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và mô hình số 
trị. 
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2.2. Hệ thống giám sát hạn hán 

2.2.1 Các chỉ số hạn 

Trong nghiên cứu này 3 chỉ số hạn đại diện cho 3 loại hạn hán được sử dụng bao gồm: 
Chỉ số hạn mưa chuẩn hóa SPI (Standard Precipitation Index) đại diện cho hạn khí tượng, chỉ 
số thiếu hụt độ ẩm SWDI (Soil Water Deficit Index) đại diện cho hạn nông nghiệp và chỉ số 
mực nước hồ chứa đại diện cho hạn thủy văn. Các chỉ số hạn này được trình bày dưới đây: 

Chỉ số hạn khí tượng SPI: Chỉ số SPI được phát triển bởi [5] và được định nghĩa là xác 
xuất của lượng mưa được mô tả bằng hàm mật độ Gamma hai tham số như sau: 

𝑔(𝑥) =
1

𝛽 Γ(𝛼)
𝑥 𝑒  

(1) 

Trong đó Γ(𝛼) là hàm Gamma, 𝑥 là lượng mưa. 𝛼 và 𝛽 là các tham số về hình dạng 
và tỉ lệ của hàm mật độ Gamma. Hàm phân phối lũy tích Gamma như sau: 

𝐺(𝑥) =
1

𝛽 Γ(𝛼)
𝑡 𝑒 𝑑𝑡 

(2) 

Vì phương trình (2) không xác định với lượng mưa bằng 0 (𝑥 = 0), một hàm phân phối 
xác suất có xem xét đến lượng mưa bằng 0 được đề xuất như sau: 

𝐻(𝑥) = 𝑞 + (1 − 𝑎)𝐺(𝑥) (3) 
Trong đó q và 1–q là các xác suất của lượng mưa 𝑥 =0 và 𝑥 ≠ 0. SPI được xác định 

bằng cách chuyển hàm 𝐻(𝑥) thành hàm phân phối chuẩn với trung bình bằng 0 và độ lệch 
chuẩn bằng 1. SPI dương tương ứng với thời kỳ ẩm ướt và SPI âm tương ứng với thời kỳ khô 
hạn. 

Thay vì sử dụng hàm phân phối Gamma, Farahmand và AghaKouchak [6] phát triển một 
hàm xác suất kinh nghiệm như sau: 

𝑝(𝑥 ) =
𝑖 − 0.44

𝑛 + 0.12
 

(4) 

Trong đó n là kích thước mẫu, i là số thứ tự của lượng mưa trong chuỗi số liệu được sắp 
xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. 𝑝(𝑥 ) là xác suất kinh nghiệm và được dùng để để tính chỉ số 
SPI như sau: 

𝑆𝑃𝐼 = Φ (𝑝) (5) 
Trong đó Φ là phân phối xác suất chuẩn với trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. 

Farahmand và AghaKouchak [6] đã chứng minh phương pháp kinh nghiệm này cho kết quả 
không khác nhiều so với cách tính từ hàm phân phối Gamma. Do đó, nghiên cứu này sẽ sử 
dụng phương pháp này để tính chỉ số SPI. Dựa vào chỉ số SPI, mức độ hạn hán được phân 
thành 7 cấp như sau: 

Bảng 1. Bảng phân cấp hạn hán sử dụng chỉ số SPI. 

SPI Mức độ hạn Xác suất lũy tích (%) Xác suất xuất hiện (%) 

SPI< – 2,0 Hạn nghiêm trọng 0,000–0,023 2,3 

−𝟐, 𝟎 ≤ 𝐒𝐏𝐈 < −𝟏, 𝟓 Hạn nặng 0,023–0,067 4,4 

−𝟏, 𝟓 ≤ 𝐒𝐏𝐈 < −𝟏, 𝟎 Hạn trung bình 0,067–0,159 9,2 

−𝟏, 𝟎 ≤ 𝐒𝐏𝐈 < 𝟏,0 Không hạn 0,159–0,841 68,2 

𝟏, 𝟎 ≤ 𝐒𝐏𝐈 < 𝟏, 𝟓 Ẩm ướt 0,841–0,933 9,2 

𝟏, 𝟓 ≤ 𝐒𝐏𝐈 < 𝟐,0 Cực ẩm ướt 0,933–0,977 4,4 

SPI≥ 2,0 Cực kỳ ẩm ướt 0,977–1,000 2,3 

Các chỉ số SPI thường được tính bao gồm: SPI1 (1 tháng), SPI3 (3 tháng) và SPI6 (6 
tháng). Nghiên cứu này sẽ sử dụng chỉ số SPI3 để giám sát hạn hán cho toàn lãnh thổ Việt 
Nam. 
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Chỉ số thiếu hụt độ ẩm SWDI: Chỉ số hạn nông nghiệp SWDI được xác định từ độ ẩm đất 
ở tầng rễ cây (root zone) theo công thức sau [7]: 

𝑆𝑊𝐷𝐼 =
𝜃 − 𝜃

𝜃
 

𝜃 = 𝜃 − 𝜃  
 

(5) 

Trong đó 𝜃 là độ ẩm đất tầng rễ cây (m3/m3), 𝜃 , 𝜃  và 𝜃  là khả năng chứa 
nước của đất (field capacity), lượng nước nhỏ nhất của nước mà cây cần đề không héo và 
lượng nước đất có thể chứa để cây sử dụng (available water capacity). Các chỉ số 𝜃 , 𝜃  
và 𝜃  được xác định bằng nhiều cách. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đề xuất bởi 
[7], xác định các tham số 𝜃  và 𝜃  là các giá trị tương ứng với tần suất 5% và 95% của 
chuỗi số liệu độ ẩm. Nghiên cứu sẽ tính chỉ số SWDI cho từng ô lưới từ đó lập bản đồ hạn cho 
khu vực nghiên cứu.  

So với chỉ số SPI, chỉ số hạn hán SWDI được được xem xét với qui mô thời gian nhỏ hơn, 
thường là qui mô 1 tuần (7 ngày). Qui mô thời gian này tương ứng với qui mô thời gian của 
các kế hoạch tưới. Chỉ số SWDI nhỏ hơn 0 tương ứng với điều kiện hạn và lớn hơn 0 tương 
ứng với điều kiện không hạn. Trong khi chỉ số hạn SPI cho biết mức độ hạn hán trong trung 
và dài hạn, chỉ số SWDI cho biết mức độ hạn hán trong khoảng thời gian ngắn. Dựa vào chỉ số 
SWDI, hạn hán được phân thành 5 cấp như Bảng 2. 

Bảng 2. Bảng phân cấp hạn hán sử dụng chỉ số SWDI. 

SWDI Mức độ hạn 

>0 Không hạn 

0 ~ –2 Hạn ít 

–2 ~ –5 Hạn trung bình 

–5 ~ –10 Hạn nặng 

< –10 Hạn nghiêm trọng 

Chỉ số hạn dựa vào mực nước hồ chứa: Hiện nay, trên hầu khắp các lưu vực sông, các hồ 
chứa thủy lợi, thủy điện đã được xây dựng phục vụ các mục đích khác nhau như phát điện, 
cấp nước sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, góp phần quan trọng vào công tác phòng lũ 
vào mùa mưa và chống hạn vào mùa khô. Do đó, sự biến thiên của mực nước hồ chứa cũng là 
một chỉ số quan trọng xác định mức độ hạn hán trên các lưu vực sông. Trong nghiên cứu này, 
bước đầu hạn hán được xác định từ mực nước hồ chứa ở 3 cấp: Thấp, trung bình và cao. Mực 
nước hồ tương ứng với các cấp này như sau: Thấp: Mực nước nhỏ hơn hoặc bằng mực nước 
chết; Trung bình: Mực nước lớn hơn mực nước chết và nhỏ mực nước dâng bình thường; 
Cao: Mực nước lớn hơn hoặc bằng mực nước dâng bình thường. 

2.2.2 Nguồn số liệu phục vụ tính toán các chỉ số hạn 

Do các số liệu quan trắc còn thưa thớt, độ phân giải theo không gian chưa đảm bảo, 
nghiên cứu này sử dụng số liệu mở toàn cầu để tính toán các chỉ số hạn SPI và SWDI. Theo 
đó, số liệu để tính toán chỉ số SPI là số liệu mưa vệ tinh toàn cầu GPM–IMERG (Integrated 
Multi–satellitE Retrievals for Gloval Precipitation Mission) theo tháng với độ phân giải 11 
km (0.1o). Số liệu mưa này được tính toán từ thông tin tổ hợp của các vệ tinh của cơ quan 
quan vũ trụ Mỹ (NASA) và Nhật Bản (JAXA) đang hoạt động trên quỹ đạo Trái đất [8]. Sử 
dụng số liệu này, bản đồ chỉ số SPI cho toàn lãnh thổ Việt Nam được xây dựng.  

Đối với hạn nông nghiệp, chỉ số SWDI được tính toán từ số liệu độ ẩm từ quan trắc của vệ 
tinh SMAP (Soil Moisture Active Passive) được phóng lên quĩ đạo ngày 31/1/2015. Độ ẩm 
được tính toán từ phát xạ điện từ từ bề mặt đất ở tần số 1,41 GHz. SMAP cung cấp thông tin 
độ ẩm ở 5 cm trên cùng của bề mặt đất với độ phân giải không gian tương đối thấp là 36 km 
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(Cấp độ 1) [9]. Dữ liệu độ ẩm này không đáp ứng được yêu cầu về cảnh báo hạn với độ phân 
giải không gian cao hơn và độ sâu lớp đất lớn hơn. Đồng thời, với số liệu độ ẩm ở cấp độ 1, 
các giá trị độ ẩm chỉ bao phủ 1 phần lãnh thổ Việt Nam. Do đó, độ ẩm SMAP cấp 4 
(SPL4SM) cho giá trị độ ẩm ở tầng rễ cây (độ ẩm trung bình của lớp đất trên cùng có độ sâu 
1 m) với độ phân giải 9 km đã được sử dụng [10]. Độ ẩm SPL4SM thu được bằng cách tổ hợp 
các quan trắc độ ẩm bề mặt từ SMAP với các tính toán độ ẩm bằng mô hình bề mặt đất (land 
surface model) trong hệ thống đồng hóa dữ liệu độ ẩm đất. Hệ thống đồng hoá dữ liệu độ ẩm 
đất bao gồm 2 thành phần chính: 1) Bộ mô hình số trị bao gồm 2 mô hình: Mô hình lưu vực bề 
mặt đất (Catchment Land Surface) và mô hình truyền bức xạ điện từ (Microwave radiative 
transfer model), và 2) Thuật toán đồng hoá dữ liệu GEOS Ensemble–Based Land Data 
Assimilation Algorithm. Trong khi mô hình số trị mô tả các quá trình động lực của nước và 
năng lượng giữa đất và khí quyển kết hợp với quá trình truyền bức xạ điện từ trên bề mặt đất, 
thuật toán đồng hoá dữ liệu được sử dụng để kết hợp các quan trắc từ vệ tinh SMAP với các 
ước tính từ bộ mô hình số trị để cải thiện độ tin cậy của mô hình số trị. Số liệu độ ẩm được 
cung cấp 3 giờ 1 lần. Độ ẩm trung bình ngày được tính bằng cách trung bình độ ẩm của tất cả 
các lần đo trong 1 ngày. Sử dụng các số liệu vệ tinh này nghiên cứu có thể xây dựng các bản 
đồ giám sát hạn nông nghiệp theo thời gian gần thực, phục vụ cho công tác tưới. 

Đối với chỉ số hạn dựa vào mực nước hồ chứa, nghiên cứu lấy số liệu mực nước theo thời 
gian thực được chia sẻ từ Cục Quản lý tài nguyên nước. Đây là các số liệu được truyền trực 
tiếp từ các hồ về máy chủ do Cục quản lý tài nguyên nước quản lý và được cập nhật mặc định 
4 lần/ngày. Trong các tình huống khẩn cấp, bão thì hệ thống sẽ được cập nhật thường xuyên 
hơn. Ngoài thông tin về mực nước hồ, các số liệu khác được hiển thị bao gồm: lưu lượng đến 
hồ, lưu lượng xả qua nhà máy và lưu lượng xả tràn. 

 
3. Một số trường hợp nghiên cứu 

3.1 Hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt trên lưu vực sông Ba Chẽ 

Nghiên cứu đã thử nghiệm áp dụng hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt cho lưu vực 
sông Ba Chẽ (Hình 3). Đây là lưu vực sông có diện tích lớn thứ hai của tỉnh Quảng Ninh với 
tổng diện tích là 978 km2. Dòng chính sông Ba Chẽ dài 80 km bắt nguồn ở độ cao 789 m. Do 
lưu vực sông có nền địa hình bị chia cắt phức tạp với độ dốc lớn, khi có mưa lớn, lũ lên 
nhanh, thời gian tập trung nước lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác ứng phó. Hơn 70% diện 
tích lưu vực được che phủ bởi rừng tuy nhiên chỉ có 12% diện tích rừng này là rừng phòng hộ 
còn lại 88% là rừng trồng sản xuất có tuổi thu hoạch trung bình từ 5–7 năm nên có sự biến 
động lớn theo không gian và thời gian, khả năng giữ nước và đất của rừng tương đối kém. 
Mùa khô kéo dài 6 tháng từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa bắt đầu từ 
tháng 5 và kết thúc vào tháng 10. Lượng mưa mùa mưa chiếm đến 85% tổng lượng mưa năm 
dẫn đến tình trạng mưa lũ thường xuyên xảy ra, gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước và nhân dân 
sinh sống trên lưu vực. Tuy nhiên, trên lưu vực chưa có hệ thống quan trắc mưa, mực nước, 
dẫn đến việc thiếu thông tin phục vụ công tác phòng chống lũ bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. 
Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo, dự bão 
lũ trên lưu vực sông Ba Chẽ. Tổng cộng có 10 trạm đo mưa, 11 trạm đo mực nước và 9 
camera giám sát được lắp đặt. Cùng với đó, hệ thống cảnh báo, dự báo lũ trên nền tảng 
WebGIS được phát triển tích hợp với hệ thống giám sát. Hệ thống giám sát, cảnh báo, dự báo 
lũ này được xây dựng theo nguyên lý đã trình ở mục 2.1. Một số hình ảnh của hệ thống được 
trình bày ở Hình 4. 
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Hình 3. Lưu vực sông Ba Chẽ. 

 

Hình 4. Trang chủ giao diện của hệ thống cảnh báo lũ. 
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Hình 5. Một số chức năng của hệ thống cảnh báo lũ. 

3.2 Hệ thống giám sát hạn 

Chỉ số hạn SPI: Bản đồ chỉ số hạn khí tượng SPI được lập sử dụng dữ liệu mưa toàn cầu 
theo tháng từ 1/2001 đến 12/2020. Hình 6a dưới đây thể hiện bản đồ chỉ số hạn SPI3 vào 
tháng 1/2001 để minh hoạ diễn biến theo không gian của hạn hán. Sử dụng thuật toán nội suy, 
thông tin về hạn hán tại bất kỳ vị trí nào đều có thể được xác định. Khi người dùng nhấp chuột 
vào vị trí bất kỳ trên bản đồ, thông tin về vị trí nhấp chuột và diễn biến chỉ số SPI tại vị trí đó 
sẽ được hiển thị như ở Hình 6b. 

 

Hình 6. Bản đồ chỉ số hạn SPI tháng 1/2001 và diễn biến chỉ số hạn SPI tại một địa điểm khi người 
dùng nhấp chuột vào trên bản đồ: a) Bản đồ hạn hán tháng 1/2001; b) Diễn biến chỉ số SPI theo thời 
gian tại 1 điểm bất kỳ khi người dùng nhấp chuột vào. 

Chỉ số hạn SDWI: Chỉ số hạn nông nghiệp SDWI được xác định từ số liệu độ ẩm đất như 
trình bày ở Mục 2. Chỉ số hạn này được tính từ độ ẩm trung bình 7 ngày và được thể hiện trên 
WebGIS tương tự như chỉ số hạn khí tượng SPI. Hình 7 dưới đây thể hiện chỉ số hạn hán của 
tháng 2/2019 (mùa khô) của cả nước và diễn biến chỉ số hạn SWDI trong năm 2019 trung bình 
trên khu vực Tây Nguyên. Có thể nhận thấy trong mùa khô năm 2019 chỉ số hạn trên toàn 
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lãnh thổ Việt Nam tương đối thấp, độ ẩm chưa đáp ứng được yêu cầu của cây trồng. Diễn 
biến chỉ số hạn SWDI theo thời gian trong năm tương đồng với diễn biến lượng mưa. Theo đó 
SWDI ở khu vực Tây Nguyên thấp nhất vào các tháng 2, 3 và 4 và cao nhất vào các tháng 7, 8 
và 9.  

Chỉ số hạn hồ chứa: Chỉ số hạn hồ chứa lấy thông tin thời gian thực về mực nước, lưu 
lượng đến và lưu lượng xả từ máy chủ của Cục Quản lý tài nguyên nước. Trên bản đồ diễn 
biến hạn mực nước hồ chứa thể hiện các cấp: Không có tin về hồ chứa (màu xám), mực nước 
thấp (vàng), mực nước trung bình (xanh) và mực nước cao (màu đỏ) (Hình 8a). Người dân và 
nhà quản lý khi nhìn vào bản đồ sẽ biết rõ thông tin hiện trạng của toàn bộ hệ thống các hồ 
trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tin thời gian thực về mực nước, lưu lượng đến, lưu lượng xả 
của từng hồ sẽ hiển thị khi người dùng di chuyển con trỏ tới vị trí từng hồ chứa. Đồng thời, 
khi muốn biết thông tin chi tiết của một hồ, người dùng nhấp chuột vào hồ đó hoặc tìm tên hồ, 
thông tin chi tiết của từng hồ sẽ được thể hiện như trên hình 8b. Các thông tin hiển thị bao 
gồm: Tên hồ, mực nước hồ hiện tại, cấp hạn hán và thông tin diễn biến mực nước, lưu lượng 
đến, lưu lượng xả trong 24, 48, 72 giờ hoặc 10 ngày vừa qua. 

 

Hình 7. Bản đồ hạn hán tháng 2/2019 và diễn biến chỉ số hạn của khu vực Tây Nguyên năm 2019: (a) 
Bản đồ hạn hán 2/2019; (b) Diễn biến chỉ số hạn cho khu vực Tây Nguyên năm 2019. 

 

Hình 8. Bản đồ chỉ số hạn mực nước hồ chứa: (a) Bản đồ hiện trạng mực nước các hồ chứa; (b) Diễn 
biến mực nước, lưu lượng đến lưu lượng xả tại hồ A Vương theo thời gian thực. 
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4. Kết luận 

Nghiên cứu này trình bày nguyên lý xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán, lũ, 
lụt trên nền tảng WebGIS. Hệ thống giám sát, cảnh báo, dự báo lũ, lụt được xây dựng cho 
phép sử dụng số liệu mưa, mực nước đo đạc theo thời gian thực và lượng mưa dự báo để dự 
báo mức độ và độ sâu ngập lụt và đưa ra các hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn cần thiết. Hệ thống giám 
sát hạn hán cung cấp thông tin giám sát hạn hán qua 3 chỉ số hạn hán bao gồm chỉ số hạn khí 
tượng SPI, chỉ hạn nông nghiệp SWDI và chỉ số hạn mực nước hồ chứa cho toàn bộ lãnh thổ 
Việt Nam sử dụng các số liệu tính toán, mô phỏng từ các quan sát vệ tinh toàn cầu (với chỉ số 
SPI và SWDI) và số liệu đo đạc theo thời gian thực (với chỉ số hạn mực nước hồ chứa). Giao 
diện WebGIS của hệ thống thân thiện, dễ sử dụng và cung cấp các thông tin đầy đủ cho người 
dùng. Hệ thống được xây dựng đảm bảo có thể mở rộng cho các ứng dụng khác nhau và tự 
động ở tất cả các giai đoạn theo thời gian thực từ thu nhận và xử lý số liệu đầu vào, tính toán, 
mô phỏng, dự báo đến cung cấp thông tin tới người dùng. 

Hệ thống giám sát và cảnh báo hạn hán, lũ lụt được nghiên cứu xây dựng này có tiềm 
năng để đóng góp cho các hoạt động dự báo và cảnh báo tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 
Tuy nhiên, hệ thống mới đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, cần bổ sung cải tiến 
hơn nữa để hỗ trợ người dùng tốt hơn. Một số cải tiến sẽ được triển khai trong thời gian tới 
bao gồm: Cải tiến giao diện người dùng, cung cấp các thông tin cảnh báo mức độ hạn hán 
theo tháng và ngày, cải tiến thuật toán dự báo ngập lụt, mở rộng ứng dụng sang các ứng dụng 
khác như cảnh báo sự cố ô nhiễm nguồn nước và cảnh báo xâm nhập mặn. Việc hoàn thiện hệ 
thống sẽ được tiến hành tại Viện Khoa học tài nguyên nước trên cơ sở phối hợp với các đơn vị 
liên quan, đặc biệt là Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Khi hoàn thiện, hệ thống được kỳ vọng 
sẽ góp phần vào các nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán và lũ, lụt gây ra tại Việt Nam. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.A.P; phân tích số liệu: T.A.P, 
T.M.C., B.H.L., P.N.A., B.H.L., T.T.N.; Viết bản thảo bài báo: T.A.P, D.H.S., N.A.D., 
T.V.T.; Chỉnh sửa bài báo: T.A.P. 

Lời cam đoan: Bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác giả, chưa được công bố 
ở đâu, không có sự trùng lặp hay sao chép từ những nghiên cứu trước đây. 
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Development of a WebGIS-based integrated flood and drought 
monitoring and early warning system in real-time: A preliminary 
study 
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Cuong1, Pham Nhat Anh1, Bui Huyen Linh1, Tran Thuy Nhung1 
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Abstract: Recently, with advances in science and technology, real-time water monitoring 
and early warning have made a great progress. In this paper, a flood and drought warning 
system developed by the Water Resources Institute is introduced. The system consists of 
three main components, namely, a monitoring system, a real-time data processing and flood 
and drought forecast system and a WebGIS-based website that provides monitoring and 
forecasting information for public interests. The inputs of the forecasting system include 
measured rainfall, real-time observed water level and forecasting rain data from the global 
weather forecast model. The output of this system is forecasting flood and inundation 
information as well as warning messages for decision makers in emergency cases of 
flooding. The drought monitoring system provides drought information using the following 
indicators: Standard Precipitation Index (SPI), Soil Moisture Deficiency Index (SWDI) and 
Reservoir Water Level Index (RWLI). While the data for the SPI and SWDI estimatation 
are obtained from open-source global data, the RWLI is derived from observations at the 
reservoirs. The system is developed on the WebGIS platform with a user-friendly interface, 
which provides monitoring and forecasting information to users in an intuitive way, 
contributing to flood and drought damage mitigation. 

Keywords: Flood; Drought; Warning; Real-time; WebGIS. 
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Ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực 
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Tóm tắt: Nước dưới đất là thành phần rất quan trọng của chu trình thủy văn. Nước dưới đất 
đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của tỉnh Đắk Nông. Theo 
báo cáo của Đoàn khảo sát chất lượng nước của Bộ Tài nguyên và môi trường trên địa bàn 
tỉnh vào năm 2015 cho thấy mực nước dưới đất qua khảo sát tại huyện Đắk Mil, Đắk Song 
và Cư Jut đang suy giảm nghiêm trọng, tầng nước dưới đất giảm 3–5 m so với trước đây. Bài 
viết tập trung phân tích việc ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực 
nước dưới đất tỉnh Đắk Nông nhằm cung cấp thêm thông tin cho các nhà quản lý trong việc 
đánh giá hạ thấp mực nước dưới đất. 

Từ khóa: Hệ thống thông tin địa lý; Nước dưới đất; Đắk Nông. 
 

1. Mở đầu  

Tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động hàng ngày của cuộc 
sống, trong đó nước dưới đất chiếm khoảng 30% lượng nước ngọt trên trái đất [1]. Theo 
USGS (2015), trên 15% dân số trên thế giới (tương đương 43 triệu người) tự cung cấp nước 
uống từ các giếng nước [2]. Đây cũng là nguồn nước được khai thác rộng rãi nhằm mục tiêu 
cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng do nước dưới đất có thành phần hóa học ổn định, vi sinh 
vật gây bệnh không đáng kể so với nước mặt [3–4]. Nước dưới đất là một trong những nguồn 
tài nguyên thiên nhiên quan trọng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam [5]. 
Việt Nam là quốc gia có nguồn nước dưới đất khá phong phú về trữ lượng và khá tốt về chất 
lượng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì việc khai thác tài nguyên thiên 
nhiên quá mức, thiếu bền vững và không có chính sách quản lý phù hợp, đặc biệt là khai thác 
tài nguyên nước dưới đất đã và đang gây ra nhiều biểu hiện suy thoái tài nguyên nước, ô 
nhiễm nguồn nước. Một số công trình nghiên cứu gần đây của Trần Tuấn Việt và cộng sự 
(2019), Huỳnh Tiến Đạt và cộng sự (2021) cho thấy, tại khu vực tỉnh Đắk Nông có nhiều 
giếng khai thác nước dưới đất có nồng độ As và kim loại nặng cao vượt quy chuẩn QCVN 
09–MT:2015/BTNMT (50 ppb) [6]. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ô nhiễm nguồn nước 
dưới đất tại khu vực tỉnh Đắk Nông cần được theo dõi. 

Tại Việt Nam, trên toàn Đồng bằng Bắc Bộ, mực nước trong tầng chứa nước Pleistocen 
liên tục bị hạ thấp do khai thác. Kết quả dự báo tốc độ hạ thấp mực nước giai đoạn 2017–2022 
tại một số khu vực phát triển kinh tế thuộc Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Nam Định khoảng 
0,3–0,5 m/năm [7]. Tại Tây Nguyên, trong vòng hơn 10 năm qua, mực nước dưới đất đạc 
giảm bình quân 3–5 m, có nơi giảm tới 6–8 m. Đặc biệt những năm gần đây, mùa khô hạn kéo 
dài làm cho tình trạng suy giảm nước dưới đất ngày càng nghiêm trọng [8]. Tại Đắk Nông, 
theo Báo cáo của Đoàn khảo sát trữ lượng nước của Bộ tài nguyên và môi trường vào năm 
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2015 thì mực nước ngầm tại các huyện Đắk Mil, Đắk Song và Cư Jut đang suy giảm nghiêm 
trọng, mực nước dưới đất giảm từ 3–5 m so với trước đây [9].  

Trong thời đại phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0 như hiện nay, công nghệ thông tin 
đang mang lại nhiều thách thức và cơ hội cho quá trình chuyển đổi từ công nghệ quản lý 
truyền thống sang công nghệ số. Trong đó, GIS (Geographic Information Systems) – hệ 
thống thông tin địa lý có khả năng tích hợp các lớp dữ liệu không gian và có nhiều công cụ 
hữu hiệu trong việc phân tích mối tương tác giữa các lớp dữ liệu để đưa ra các thông tin trực 
quan cho người dùng đang được triển khai ngày càng rộng rãi và được ứng dụng nhiều trong 
các lĩnh vực môi trường như giám sát đánh giá xói mòn đất, sự lan truyền ô nhiễm trong môi 
trường khí hay nước, quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất … [10].  

Đắk Nông là một tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp và chế biến nông nghiệp quy mô nhỏ 
nên nhu cầu sử dụng nước là rất lớn, đặc biệt là khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất.  
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất. Tuy nhiên, 
GIS có nhiều lợi thế trong việc mô hình hóa, phân tích không gian, xác định các biến đổi một 
cách trực quan và dễ dàng thực hiện ở quy mô rộng lớn. Do đó, việc nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ GIS để đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất tỉnh Đắk Nông là hết sức cần thiết 
nhằm cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu địa chất thủy văn khu vực tỉnh cho chính quyền và 
người dân địa phương có định hướng các giải pháp sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài 
nguyên nước dưới đất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tổng quan về khu vực nghiên cứu  

Đắk Nông là một tỉnh cao nguyên nằm phía Nam của Trường Sơn Nam có ranh giới tiếp 
giáp với Campuchia, và với các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước của Việt Nam. Dựa 
vào các đặc điểm kiến trúc – hình thái từ Bắc vào Nam phân chia các vùng khác nhau, Đắk 
Nông có diện tích trọn trên Cao nguyên bazan Đắk Nông với địa hình dạng vòm lớn, cao từ 
150 – 200m ở phần rìa đến 900m ở trung tâm, đồng thời cũng là vùng phân thuỷ của hai lưu 
vực sông Đồng Nai và sông Srê Pok. Sơ đồ khu vực nghiên cứu được thể hiện tại Hình 1. 
Tỉnh Đắk Nông có nguồn nước ngầm khá phong phú, phân bố ở hầu khắp cao nguyên bazan 
và các địa bàn trong tỉnh, có trữ lượng lớn ở độ sâu 40–90 m. Đây là nguồn cung cấp nước bổ 
sung cho sản xuất và sinh hoạt vào mùa khô, được sử dụng phổ biến cho sinh hoạt, làm kinh 
tế vườn, kinh tế trang trại. 

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu. 

Khu vực nghiên cứu 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện theo 2 phương pháp (Hình 1): (1) phương pháp thu thập các 
tài liệu, tổng hợp các dữ liệu có liên quan gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính; và (2) 
phương pháp xử lý các số liệu thu thập được bằng phần mềm ArcGIS và thành lập bản đồ 
chuyên đề. Sơ đồ tổng quát phương pháp nghiên cứu được thể hiện tại Hình 1. 

 

Hình 2. Sơ đồ tổng quát phương pháp nghiên cứu. 

2.2.1. Phương pháp thu thập và tổng hợp dữ liệu 

Phương pháp thu thập và tổng hợp tài liệu được thực hiện trên cơ sở thu thập các bản đồ 
hành chính khu vực tỉnh Đắk Nông, báo cáo thành lập bản đồ địa chất thủy văn – Địa chất 
công trình tỷ lệ 1/50.000 tỉnh Đắk Nông, số liệu về vị trí các giếng khai thác nước dưới đất, 
thống số giếng như độ sâu giếng mực động cho phép, mực nước tĩnh, tầng khai thác,…làm dữ 
liệu đầu vào cho phần mềm ArcGis (Bảng 1). 

Bảng 1. Bảng dữ liệu đầu vào. 

Tên dữ liệu Chú thích Tên dữ liệu Chú thích 

Số hiệu giếng (ký hiệu) Mực nước động cho phép (m) 

Vị trí giếng  Mực nước tĩnh (m) 

Độ sâu (m) Tầng khai thác  

Công suất thiết kế (m3/h) Công suất thai thác (m3/ngày) 

2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm GIS 

Các dữ liệu, số liệu sau khi đã tổng hợp được nhập vào phần mềm GIS. Đầu tiên, các dữ 
liệu đầu vào được chuẩn hoá sang các dạng tương thích với công cụ GIS và hoàn chỉnh thành 
các cơ sở dữ liệu theo từng đối tượng dưới dạng các lớp thông tin đồng nhất về dữ liệu không 
gian và thuộc tính như: vị trí giếng, đơn vị chứa nước dưới đất, mực nước động, mực nước 
tĩnh…  

Sau đó, các bước phân tích bằng các công cụ trên phần mềm GIS được triển khai như: 
truy vấn, cập nhật và thống kê… nhằm cung cấp nhanh chóng và hiệu quả các thông tin cần 
thiết cho người sử dụng. Tiếp theo, công cụ phân tích không gian như: chồng lớp dữ liệu 
không gian, hiển thị chuyên đề dữ liệu, mô phỏng dữ liệu,…sẽ cho các kết quả phân tích sự 
thay đổi của mực nước dưới đất ứng với từng vị trí giếng theo từng tầng chứa nước. Sau cùng, 
các công cụ tổng hợp cho phép thành lập các bản đồ chuyên đề và dữ liệu thuộc tính được 
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hiển thị theo yêu cầu của người sử dụng. Sơ đồ các bước thực hiện ứng dụng GIS vào nghiên 
cứu được thể hiện tại Hình 3. 

 

Hình 3. Sơ đồ các bước thực hiện ứng dụng GIS vào nghiên cứu. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Đắk Nông là một tỉnh nằm trên 2 lưu vực Srê Pôk và Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 
6.515,6 km2. Tài nguyên nước dưới đất trong tỉnh được phân thành 3 tầng chứa nước chính, 
bao gồm: Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun 
trào Bazan Pleistocen giữa β (qp) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan 
Pliocen–Pleistocen dưới β (n2–qp) [11]. 

- Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Theo kết quả quan trắc tại 1 công trình 
thuộc xã Đắk Nang, huyện Krông Nô (LK79T), mực nước trung bình tháng 12 hạ 0,34 m so 
với tháng 11 [11]. 

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa β (qp): Trong phạm 
vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ thấp so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,32 m 
tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil (LK40T). Mực nước trung bình nông nhất là –2,95 m tại xã 
Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK43T) và trung bình tháng sâu nhất là –7,72 m tại xã Đăk Lao, 
huyện Đắk mil (LK40T) [11]. Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β được thể hiện tại Hình 4. 

- Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen – Pleistocen dưới β (n2–qp): 
Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 hạ thấp so với tháng 11. Giá trị hạ thấp 
nhất là 5,01 m tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk mil (LK41T). Mực nước trung bình tháng nông 
nhất là –0,18 m tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut (LK45T) và trung bình tháng sâu nhất là 
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–21,57 m tại Phường Trung Nghĩa, Thành phố Gia Nghĩa (LK86T) [11]. Sơ đồ diễn biến mực 
nước tầng β (n2–qp) được thể hiện tại Hình 5. 

 

Hình 4. Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β (qp) [11]. 

 

Hình 5. Sơ đồ diễn biến mực nước tầng β (n2–qp) [11]. 

Theo Nghị định 167/2018/NĐ–CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, 
trong địa bàn tỉnh Đắk Nông thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước 
cần phải cảnh báo. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước dưới đất và khai 
thác không tuân thủ theo quy định sẽ dẫn đến hiện tượng suy giảm mực nước. Do đó, việc 
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theo dõi, cập nhật thường xuyên sự thay đổi mực nước dưới đất là một nhiệm vụ rất quan 
trọng nhằm giúp cơ quan quản lý đưa ra các dự báo về tài nguyên nước từ việc theo dõi sự 
thay đổi mực nước dưới đất. 

3.2. Ứng dụng công nghệ GIS theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất 

Đối với các khu vực khai thác nước dưới đất thì vấn đề quản lý khai thác sử dụng tài 
nguyên nước hợp lý là vấn đề được ưu tiên hàng đầu nhằm bảo vệ mực nước ngầm. Ứng dụng 
công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước ngầm giúp các nhà quản lý trong 
việc xác định mực hạ thấp của công trình, đồng thời đưa ra các cảnh báo nhằm tránh nguy cơ 
suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất. 

Việc theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất được thực hiện trên cơ sở ứng 
dụng phần mềm ArcGis được xây dựng với các chức năng chính như cho phép hiển thị bản đồ 
địa hình, bản đồ địa chất thủy văn và các bản đồ chuyên đề. Phân tích, thống kê và cung cấp 
thông tin phục vụ công tác quản lý khai thác nước dưới đất. Trước hết, nhiều loại cảm biến 
không dây (cụ thể là cảm biến mực nước) được đặt tại các giếng khoan khai thác nước dưới 
đất. Dữ liệu, thông tin chi tiết về mực nước quan trắc có thể được nhận và tải lên nền tảng 
điện táng đám mây thông qua Internet. Sau đó, dữ liệu sẽ được xử lý bằng phần mềm ArcGis 
và đưa ra các cảnh báo thông qua việc phân tích, truy vấn dữ liệu như: chồng lớp dữ liệu 
không gian, hiển thị chuyên đề dữ liệu, mô phỏng dữ liệu, … sẽ cho các kết quả phân tích sự 
thay đổi của mực nước dưới đất ứng với từng vị trí giếng theo từng tầng chứa nước. 

Việc hạ thấp mực nước trong các giếng khoan khai thác nước dưới đất là một trong 
những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sạt lở, sụp lún đất. Nếu mực nước tĩnh trong các 
giếng khoan khai thác hạ thấp đột ngột có thể dẫn đến hiện tượng sạt lỡ rất nhanh. Với các 
biện pháp thu thập dữ liệu một cách thủ công, mực nước trong các giếng khoan khai thác 
nước dưới đất chỉ có thể được đo nhiều lần, và khó phát hiện được mức hạ thấp đột biến. Tuy 
nhiên, với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên nước dưới đất, nhà quản lý có thể 
thường xuyên theo dõi và xác định được diễn biến sự thay đổi mực nước dưới đất của công 
trình để đưa ra các phương án ứng phó kịp thời nhằm bảo vệ mực nước dưới đất. 

4. Kết luận 

Việc ứng dụng công nghệ GIS theo dõi, giám sát sự thay đổi mực nước dưới đất sẽ mang 
lại nhiều lợi ích trong việc quản lý khai thác tài nguyên nước dưới đất so với biện pháp 
thường từ việc thu thập thông tin, phân tích và xử lý số liệu. Bên cạnh đó, công nghệ GIS còn 
góp phần phân tích và cung cấp nhanh thông tin liên quan đến việc hạ thấp mực nước dưới đất 
cho các nhà quản lý kịp thời và đưa ra cảnh báo nhằm bảo vệ mực nước dưới đất. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: D.T.T.N.; Viết bản thảo bài báo: 
H.T.Đ., T.T.T.; Chỉnh sửa bài báo: D.T.T.N. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 
sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Application of GIS technology to monitoring and assessing the 
change of authorized water levels in Dak Nong Province 
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Abstract: Groundwater is a very important component of the hydrological cycle. It plays a 
key role in meeting the water demand of Dak Nong province. According to the report of the 
Water Quality Survey Team of the Ministry of Natural Resources and Environment in the 
province in 2015, the underground water level during the survey in Dak Mil, Dak Song and 
Cu Jut districts is in serious decline. Groundwater is reduced by 3–5 m compared to before. 
The article focuses on analyzing the application of GIS technology to monitor and evaluate 
the change of underground water level in Dak Nong province in order to provide more 
information for managers in assessing the lowering of the groundwater level. 

Keywords: Geographic Information Systems; Ground water; Dak Nong. 



 

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 332-340; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).332-340 http://tapchikttv.vn/ 

Bài báo khoa học 

Đánh giá tiềm năng về sự phát triển và khả năng ứng dụng sợi 
cellulose tự nhiên của Việt Nam theo hướng kinh tế tuần hoàn 

Nguyễn Vũ Việt Linh1, Đoàn Văn Huy1, Đặng Trương Nhân1, Trần Thanh Tâm2* 
1Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh 
17130017@student.hcmute.edu.vn; 17130030@student.hcmute.edu.vn; 

linhnvv@hcmute.edu.vn 
2Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; 

tttam@hcmunre.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84-862386805 
Ban Biên tập nhận bài: 8/12/2021; Ngày phản biện xong: 1/4/2022; Ngày đăng bài: 
25/4/2022 

Tóm tắt: Sợi cellulose là một nguồn nguyên liệu phổ biến nhất trong tự nhiên và dồi dào ở 
Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, sợi cellulose đã được sử dụng trong rất nhiều ứng 
dụng trong đời sống. Sợi cellulose có các đặc tính quan trọng như cấu trúc dạng sợi tự nhiên, 
cơ tính tốt, phân hủy sinh học và thân thiện với môi trường. Các nghiên cứu về ứng dụng 
của sợi cellulose được tổng quan và đánh giá trong trong bài viết này. Ngoài các ứng dụng 
thông thường, sợi cellulose với cấu trúc sợi nano cellulose còn được ứng dụng trong rất 
nhiều lĩnh vực như y học, dược phẩm, mỹ phẩm, xử lý chất thải và vv. Các ứng dụng và 
đánh giá tiềm năng phát triển của sợi cellulose tự nhiên của Việt Nam được được đề cập tới 
trong bài viết này. Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển 
các nguồn nguyên liệu có chứa hàm lượng sợi cellulose lớn và đa dạng. Bài viết đánh giá 
tiềm năng phát triển ứng dụng trong tương lai của nguồn sợi cellulose tại Việt Nam là rất 
lớn. Tiềm năng này sẽ góp phần vào việc định hướng nghiên cứu, phát triển ứng dụng của 
sợi cellulose theo hướng kinh tế tuần hoàn trong tương lai.  

Từ khóa: Cellulose tự nhiên; Tiềm năng; Kinh tế tuần hoàn.      
 

1. Đặt vấn đề 

Sợi cellulose là nguyên liệu thô tự nhiên phong phú nhất với tổng sản lượng từ 1011 –
1012 tấn/năm [1]. Nó là một loại polymer tự nhiên có sẵn, có thể phân hủy sinh học và tái tạo, 
cấu trúc dạng sợi, dài, không tan trong nước và giúp duy trì cấu trúc của thành tế bào của 
thực vật, tế bào trứng và tảo [2]. Các sản phẩm dựa trên Cellulose được phân loại thành ba 
nhóm khác nhau dựa trên các dạng của Cellulose, bao gồm: monomer có nguồn gốc từ 
Cellulose để sản xuất chất tạo màng sinh học; sản phẩm dựa trên sợi Cellulose và các dẫn 
xuất của Cenllulose; và các sản phẩm dựa trên Nanocellulose [3]. 

 

  Hình 1. Cấu trúc phân tử của sợi cellulose [4]. 
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Cellulose được tạo thành từ hàng nghìn đơn vị D–glucose. Các đơn vị này liên kết với 
nhau thông qua liên kết β–1,4–glicozit [5]. Cellulose là chuỗi polymer tự nhiên với cấu trúc 
phân tử không phân nhánh. Các chuỗi cao phân tử của glucozơ được sắp xếp theo một mô 
hình tuyến tính. Không giống như tinh bột hoặc glycogen, các chuỗi này không trải qua bất 
kỳ quá trình cuộn, xoắn hoặc phân nhánh nào. Các chuỗi này được sắp xếp song song với 
nhau. Các liên kết hydro được hình thành giữa các chuỗi này do các nguyên tử hydro và 
nhóm hydroxyl giữ chặt các chuỗi lại với nhau. Điều này dẫn đến sự hình thành các sợi nhỏ 
cellulose chắc và bền. Cellulose có mạch thẳng và cellulose thường gặp có dạng sợi. Sợi bông 
gòn, bông vải hay sợi xơ dừa cấu thành từ sự xoắn hay chập vào nhau của vô số các đại phân 
tử cellulose chung quanh một trục chung [5]. 

Cellulose và nhiều sản phẩm cellulose thân thiện đối với môi trường vì có khả năng phân 
hủy sinh học. Cellulose cho thấy các tính chất đặc trưng như tính ưa nước, tiềm năng như 
một chất hấp thụ, không độc hại, biến đổi hóa học dễ dàng, tính chất cơ học tốt, và cuối cùng 
nhưng không kém phần quan trọng, khả năng vứt bỏ sau khi sử dụng mà vẫn an toàn [6]. Có 
thể sử dụng một lượng lớn nguyên liệu thô từ các nguồn khác nhau để làm chất hấp thụ ở 
nhiều dạng khác nhau như cellulose thô, cellulose biến tính hoặc ACs, nhằm loại bỏ các chất 
ô nhiễm như thuốc nhuộm, phenol, kim loại, thuốc trừ sâu, v.v. từ nước [7].  

Sợi tự nhiên gần đây đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và công nghệ vì những 
ưu điểm mà sợi này mang lại nhằm phát triển để thay thế cho các loại vật liệu như kim loại, 
nhựa, sợi tổng hợp,… và ứng dụng với nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác như cách âm, xử lý 
nước thải, hấp thụ dầu loang,… (Bảng 1–4). Gần đây, sợi nano–cellulose được quan tâm 
nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như hấp thụ kim loại, cảm biến, composite 
(Bảng 2). Ngoài ra, chiết suất hoặc monomer từ cellulose cũng được nghiên cứu nhiều cho 
các ứng dụng khác (Bảng 3 và 4). Sợi tự nhiên có lợi thế về nguồn nguyên liệu dồi dào, giá 
thành rẻ, có khả năng phân hủy sinh học, chịu mài mòn tốt, dễ xử lý. Tuy nhiên, một số hạn 
chế gặp phải như tính thấm nước, không tương thích với nền polymer kỵ nước, khả năng 
chống ẩm kém làm giảm đáng kể tiềm năng phát triển của sợi thiên nhiên [8]. Sợi thiên nhiên 
có khả năng ứng dụng cao sản xuất ra các sản phẩm đa dạng, phong phú. 

Bảng 1. Thống kê các ứng dụng của sợi cellulose. 

Ứng dụng Nguồn Dẫn chứng 

Ô tô Lanh, đay, xơ dừa [9] 

Hydrogel Lanh, bông, … [10] 

Hấp thụ dầu Bông… [11] 

May mặc Bông, lanh ,đay.. [12] 

Cách âm Bông, xơ dừa… [13] 

Xử lý nước thải Xơ dừa [14] 

Gỗ nhân tạo Xơ dừa, lanh, day… [8] 

Bảng 2. Ứng dụng của sợi cellulose có cấu trúc nano mét. 

Loại nano cellulose Kết quả Ứng dụng 

CNF – Cellulose 
Nano Fiber 

Cho thấy độ ổn định cơ học và hóa học cao. Phục 
hồi 94% hình dạng của nó trong nước. 

Bọt biển/ hấp phụ đồng [15] 

CNC – Cellulose 
Nanocrystals 

Biến đổi màu sắc khi tiếp xúc với NH3.H2O, HCl, 
H2O, acid acetic 

Phủ/ cảm biến hóa học [16] 

BC – Bacterial 
Cellulose 

Mang lại nhiều đặc tính cơ học, mức độ dị hướng 
cao 

Nanocomposites [17] 
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Bảng 3. Ứng dụng của các vật liệu tổng hợp dựa trên cellulose. 

Vật liệu tổng hợp dựa trên 
cellulose 

Kết quả Ứng dụng 

Carbon nanotube/ cellulose 
fibers composite papers 

Tăng cường tính chất điện và tính ổn 
định nhiệt. Khả năng hấp thụ vi sóng 
trong phạm vi 10,5 GHz 

Lá chắn điện từ và các ứng dụng 
công nghệ sinh học [18] 

Cellulose diacetate/ màng 
cellulose nanocomposite 

Tăng độ bền kéo, mô–đun young và 
độ căng khi đứt.  

Vật liệu tổng hợp nano hiệu suất 
cao [19] 

Cellulose lyocell fibers/ 
cellulose acetate butyrate 
composite 

Tăng mô đun Young, Tăng cường độ 
kéo, độ hút nước và khả năng phân 
hủy sinh học. 

Hấp thụ nước [20] 

Bảng 4. Thống kê về quy trình tổng hợp monomer từ sợi cellulose. 

Monomer chiết 
từ cellulose 

Quá trình Polymer/hóa chất Quá trình 

Ethanol Chuyển đổi 
ethanol bằng 
cách lên men 

Etylen, Polyetylen, polyetylen oxit, 
polyvinyl clorua, polystyren 

Sản xuất etylen bằng 
cách khử nước etanol ở 
nhiệt độ cao 

LA (lactic acid) Lên men 
đường 

(1) Acrylic acid, 2,3–pentanedione, 
acetaldehyde, and propionic acid (2) 
propylene glycol, polycarbonates, 
polyurethanes, and polypropylene oxide) or 
pyruvic acid (3) alkyl lactates (4) PLA 

1) Sự khử nước của LA 
kết hợp với các phản ứng 
khác (2) Khử và oxy hóa 
(3) Este hóa (4) Trùng 
hợp trực tiếp, trùng hợp 
mở vòng 

Sorbitol Hydro hóa 
hoặc thủy phân 
trực tiếp 

Sorbitol, Isosorbide (base of polymers such 
as polyesters, polyamides, polycarbonates, 
polyurethanes, etc.), glycerol, propylene, 
ethylene glycol 

Phản ứng thủy phân khử 
nước hoặc hydrodeoxy 
hóa 

2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng của sợi thiên nhiên trên thế giới 

Trên thế giới, thị trường về các sản phẩm xuất phát từ nguồn sợi cellulose tập trung chủ 
yếu ở các nước trong vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới – vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với 
sự phát triển của sợi cellulose. Các nước có nguồn nguyên liệu từ sợi cellulose dồi dào như: 
Trung Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á, Mỹ, Mexico, các nước Tây Âu (Bảng 5). Các 
sản phẩm trên thị trường từ nguồn nguyên liệu sợi tự nhiên rất đa dạng và phong phú như sợi 
chỉ, thảm, giấy, vải,… (Bảng 5). 

Bảng 5. Sợi thiên nhiên và thị trường sản xuất chính trên thế giới [10]. 

Sợi tự nhiên 
Những nhà 

sản xuất chính 
Sản phẩm trên thị trường Nguyên liệu 

Hình ảnh sản phẩm 

minh họa 
Cotton China, USA, 

India, Paskistan 

Vải dệt: thẩm định, đồ nội thất gia 

đình, bọc, không dệt, giấy đặc sản, 

cellulose, y tế và vệ sinh, vật tư 

(chất hấp thụ ưa nước) 

Linter, hạt 

bông, thân cây 

 
Kapok Indonesia Gối, nệm Hạt giống, gỗ 
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Sợi tự nhiên 
Những nhà 

sản xuất chính 
Sản phẩm trên thị trường Nguyên liệu 

Hình ảnh sản phẩm 

minh họa 
Jute  India, 

Bangladesh 

Thảm sợi, vải bố, thảm lau Thân cây (gậy) 

 

Kenaf China, India, 

Thailand 

Flax China, France, 

Belgium, 

Belarus, 

Ukraine 

Vải dệt, vật liệu tổng hợp không 

dệt, thảm cách nhiệt, giấy chuyên 

dụng 

Hạt giống, mùn 

 
Hemp China 

Ramie China Vải dệt Lá, thân 

 
Abaca Philippines, 

Ecuador 

Giấy spcialty, túi trà Lá, trái 

 
 

 

Sisal 

 

Brazil, China, 

Tanzania, 

Kenya 

 

 

Chỉ và dây thừng 

Chất xơ ngắn, 

trái, thân cây 

 Henequen Mexico 

Coir India, Sri 

Lanka 

Chỉ, dây thừng, thảm, bàn chải, 

nệm, vải địa kỹ thuật, sản phẩm 

làm vườn 

Copra, nước, 

vỏ, pith, gỗ, lá 

 
Wood Australia, 

China, New 

Zealand 

Mặc dệt kim Phụ phẩm từ 

cừu, phô mai 

 

Silk China, India Quần áo đẹp, veis, khăn tay Giun, kén, trái 

cây, gỗ 

 

3. Đánh giá về tiềm năng phát triển sợi thiên nhiên ở Việt Nam 

3.1. Đánh giá tiềm năng 
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Theo thống kê số liệu từ bảng cho thấy Việt Nam có nguồn nguyên vật liệu từ sợi thiên 
nhiên rất đa dạng và phong phú. Diện tích trồng trọt cũng như phân bố nguồn nguyên liệu có 
sợi tự nhiên ở hầu hết các tỉnh thành ở Việt Nam theo như  như chuối, dừa, đay, lanh, bông 
gòn, mía, lúa, bông…. Tuy vậy, nguồn nguyên liệu hiện tại đang phân bố rải rác với lượng 
nhỏ. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu về sợi tự nhiên còn ít. Với tiềm năng về nguồn 
nguyên liệu dồi dào, Việt Nam có khả năng phát triển các sản phẩm từ sợi tự nhiên rất lớn 
trong tương lai. Bảng 7 nêu ra các ứng dụng và tiềm năng của sợi tự nhiên trong các sản phẩm 
có khả năng sản xuất thương mại trên thị trường. 

Bảng 6. Nguồn nguyên liệu sợi tự nhiên của Việt Nam rất phong phú và đa dạng từ các 
loại cây trồng nông nghiệp khác nhau như chuối, dừa, đay, lanh, bông gòn, mía, lúa, bông…. 
Tuy vậy, nguồn nguyên liệu hiện tại đang phân bố rải rác với lượng nhỏ. Ngoài ra, các công 
trình nghiên cứu về sợi tự nhiên còn ít. Với tiềm năng về nguồn nguyên liệu dồi dào, Việt 
Nam có khả năng phát triển các sản phẩm từ sợi tự nhiên rất lớn trong tương lai. Bảng 7 nêu 
ra các ứng dụng và tiềm năng của sợi tự nhiên trong các sản phẩm có khả năng sản xuất 
thương mại trên thị trường. 

Bảng 6. Thống kê về loại, diện tích và sản lượng nguyên liệu sợi cellulose tại Việt Nam. 

Loại sợi Diện tích, sản lượng Khu vực trồng chủ yếu 

Sợi chuối 200.000 ha (ước tính có thể cung cấp 

lượng sợi khoảng 200.000 tấn/năm) 

Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau,… 

Sợi xơ dừa 168.646 ha (sản lượng dừa 1,5 triệu tấn) 

năm 2020 

Các tỉnh miền Tây (Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang,...) 

 

Tơ sen >3000 ha Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An, đồng bằng 

sông Cửu Long,… 

Sợi gai dầu – Vùng núi phía bắc 

Sợi đay – Đồng bằng sông Hồng 

Sợi tre 1.5 triệu ha (350–380 triệu cây hằng 

năm) 

 

Thanh Hóa, Nghệ An, Đắc Nông, Đắc Lắc, Đồng Nai,... 

 

Sợi lanh – Phía Tây bắc 

Rơm rạ 42–43 triệu tấn Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, sông Hồng… 

Sợi bông gòn – Các tỉnh miền bắc và bắc trung bộ 

Bã mía 127.446 ha (7,5 triệu tấn) năm 2020 Trung du miền núi phía bắc, Duyên hải nam trung bộ, Tây 

nguyên, đb sông cửu long… 

Sợi bông 

(cotton) 

<300 ha (0.1 nghìn tấn) năm 2020 Tây Nguyên (Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai,…), Tây Bắc, 

Bình Thuận,… 

Bảng 7. Đánh giá ứng dụng và tiềm năng của các loại sợi cellulose phổ biến tại Việt Nam. 

Loại sợi Ứng dụng hiện tại Tiềm năng 

Sợi chuối Cây chuối chủ yếu dùng để lấy quả, một số ít tận dụng được lá 

khô, lá tươi, hoa tươi, bẹ chuối,... Thân chuối gần như 100% là 

chặt bỏ, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. 

Thủ công mỹ nghệ, làm giấy, 

phân bón hữu cơ làm từ chuối,… 

Sợi xơ dừa Trang trí, ngăn xói mòn, chất độn chống sốc, cách nhiệt,… Làm vật liệu composite, thay thế 

cho gạch men,… 

Tơ sen Sử dụng trong làm vải may mặc thay thế lụa tơ tằm Vải  

Sợi tre Thời trang và may mặc, chống xói mòn đất, kháng khuẩn, thủ 

công mỹ nghệ,… 

Vải  

Rơm rạ Làm phân bón, làm môi trường để trồng nấm, nguyên liệu cho 

các ngành công nghiệp,… 

Sản xuất dầu diesel, làm vật liệu 

composite, … 

Bã mía Nguyên liệu đốt, phân bón, thức ăn chăn nuôi, bao bì phân hủy 

sinh học, … 

Than sinh học, giấy 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 332-340; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).332-340 337 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Sợi bông 

(cotton) 

Làm vải, thấm hút dầu, … Vải 

3.2. Tổng quan về kinh tế tuần hoàn 

Kinh tế tuần hoàn (KTTH–Circular Economy) là cách tiếp cận phát triển kinh tế mới 
hơn, hướng tới việc kết nối điểm cuối của quá trình ấy trở lại với điểm đầu, thậm chí khôi 
phục và tái tạo các vật chất ở cuối mỗi vòng khai thác, sản xuất, phân phối và tiêu dùng, giữ 
cho vật chất được sử dụng lâu nhất có thể. Trên thực tế, khái niệm KTTH đã sớm được đưa 
ra từ những năm 60 và 70 của thế kỷ XX bởi các nhà kinh tế như Boulding năm 1966 [22], 
các kiến trúc sư và nhà phân tích công nghiệp như Stahel & Reday–Mulvey năm 1976, sau 
đó đã trải qua nhiều năm phát triển và hoàn thiện. Tới nay, khái niệm KTTH được thừa nhận 
rộng rãi nhất là do tổ chức Ellen MacArthur Foundation đưa ra tại Hội nghị Kinh tế toàn cầu 
năm 2012 [23]: “Kinh tế tuần hoàn là một hệ thống có tính khôi phục và tái tạo thông qua 
các kế hoạch và thiết kế chủ động. Nó thay thế khái niệm “kết thúc vòng đời” của vật liệu 
bằng khái niệm khôi phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng 
các hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu chất thải thông 
qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các mô hình kinh doanh trong 
phạm vi của hệ thống đó.” 

 

Hình 2. Sơ đồ nền kinh tế tuần hoàn sản xuất vật liệu tổng hợp từ sợi dừa [21]. 

Để phát triển nhanh và bền vững, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế và bảo vệ môi trường. Với sự phát triển kinh tế ngày càng tăng kéo theo nguồn nguyên vật 
liệu ngày càng khan hiếm, khả năng tái tạo giảm.Việt Nam đang tiếp cận để thay thế những 
nguyên vật liệu vừa mang tính ứng dụng, thân thiện với môi trường. Sự phát triển của một 
nền kinh tế bền vững, cho phép cải thiện mức sống mà không làm cạn kiệt tài nguyên trong 
tương lai. Với khả năng phân hủy sinh học sợi thiên nhiên được xem là nguồn nguyên, vật 
liệu được sử dụng hướng đến sự phát triển bền vững. Với khả nhưng ưu điểm của sợi thiên 
nhiên hiện nay đã có những ứng dụng trong việc làm vật liệu gia cường thay thế cho cốt thép; 
sợi tổng hợp (sợi thủy tinh), ứng dụng trong ngành lâm nghiệp thay thế gỗ, tấm vách ngăn 
[20–21]. 

4. Kết luận 

Bài viết đã tổng quan về cấu trúc, đặc tính và các ứng dụng của sợi cellulose có nguồn 
gốc tự nhiên từ các loài thực vật phổ biến. Các tổng hợp về nguồn nguyên liệu và ứng dụng 
đã được đề cập và thể hiện tiềm năng nghiên cứu ứng dụng lớn của sợi cellulose trên thế giới. 
Đặc biệt, các ứng dụng của sợi cellulose có cấu trúc nano đang được quan tâm và đầu tư 
nghiên cứu nhiều của các nhà khoa học trên thế giới. Tại Việt Nam, nguồn nguyên liệu có 
cấu trúc sợi cellulose được đánh giá là đa dạng và rất dồi dào. Điều này tạo ra tiềm năng về 
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nghiên cứu và phát triển ứng dụng trong tương lai. Nhằm hướng đến phát triển bền vững, các 
ứng dụng của sợi cellulose theo hướng kinh tế tuần hoàn được đánh giá là tiềm năng phát 
triển lớn cho Việt Nam trong tương lai gần. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.T.T.; Điều tra, khảo sát, phân tích 
số liệu: Đ.V.H., Đ.T.N., N.V.V.L., T.T.T.; Viết bản thảo bài báo: Đ.V.H., Đ.T.N.; Chỉnh sửa 
bài báo: N.V.V.L., T.T.T. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn các bài báo trong và ngoài nước đã tạo 
điều kiện cung cấp cho nhóm các số liệu cần thiết để hoàn thành bài báo này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không 
có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 

Tài liệu tham khảo 
1. Nechyporchuk, O.; Belgacem, M.N.; Bras, J. Production of cellulose nanofibrils: A 

review of recent advances. Ind. Crops Prod. 2016, 93, 2–25. doi: 
10.1016/j.indcrop.2016.02.016. 

2. Suhas, V.K.; Gupta, P.J.M.; Carrott, R.; Singh, M.; Chaudhary, S. Kushwaha. 
Cellulose: A review as natural, modified and activated carbon adsorbent. Bioresour. 
Technol. 2016, 216, 1066–1076. doi: 10.1016/j.biortech.2016.05.106. 

3. Shaghaleh, H.; Xu, X.; Wang, S. Current progress in production of biopolymeric 
materials based on cellulose, cellulose nanofibers, and cellulose derivatives. RSC 
Adv. 2018, 8(2). doi: 10.1039/c7ra11157f. 

4. Chami Khazraji, A.; Robert, S. Self–assembly and intermolecular forces when 
cellulose and water interact using molecular modeling. J. Nanomater. 2013,  2013. 
doi: 10.1155/2013/745979. 

5. Klemm, D.; Heublein, B.; Fink, H.P.; Bohn, A. Cellulose: Fascinating biopolymer 
and sustainable raw material. Angew. Chemie Int. Ed. 2005, 44 (22), 3358–3393. doi: 
10.1002/anie.200460587. 

6. Klemm, D.; Philipp, B.; Heinze, T.; Heinze, U.; Wagenknecht, W. Comprehensive 
Cellulose Chemistry. Compr. Cellul. Chem. 1998, 1, 1–4. doi: 10.1002/3527601937. 

7. Lv, G.; Wu, S. Analytical pyrolysis studies of corn stalk and its three main 
components by TG–MS and Py–GC/MS. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2012, 97,  11–18. 
doi: 10.1016/j.jaap.2012.04.010. 

8. Nabi, D.; Jog, J.P. Natural Fiber Polymer Composites: A Review. Adv. Polym. 
Technol. 1999, 18(4), 351–363. 

9. Verma, D.; Gope, P.; Shandilya, A.G.J.M.E. Coir Fiber Reinforcement and 
Application in Polymer Composites: A Review. J. Mater. Environ. Sci. 2013, 4(2), 
263-276. 

10. Dhaliwal, J.S. Natural Fibers: Applications. Gener. Dev. Modif. Nat. Fibers 2019. 
doi: 10.5772/INTECHOPEN.86884. 

11. Wang, J.; Wang, A. Acetylated modification of kapok fiber and application for oil 
absorption. Fibers Polym. 2013, 14(11), 1834–1840, 2013. doi: 10.1007/s12221-
013-1834-4. 

12. Cui, P.; Wang, F.M.; Wei, A.; Zhao, K. The Performance of Kapok/Down Blended 
Wadding. Text. Res. J. Artic. Text. Res. J. 2010, 80(6), 516–523. doi: 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 332-340; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).332-340 339 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

10.1177/0040517508097522. 
13. Veerakumar, A.; Selvakumar, N. A preliminary investigation on 

kapok/polypropylene nonwoven composite for sound absorption. Indian J. Fibre 
Text. Res. 2012, 37(4), 385–388. 

14. Removal of Methylene Blue and Malachite Green Dye Using Different Form of 
Coconut Fibre as Absorbent – ProQuest. 

15. Zhang, C. Copper–loaded nanocellulose sponge as a sustainable catalyst for 
regioselective hydroboration of alkynes. Carbohydr. Polym. 2018, 191, 17–24. doi: 
10.1016/j.carbpol.2018.03.002. 

16. Zha, Y.; Gao, G.; Liu, D.; Tian, D.; Zhu, Y.; Chang, Y. Vapor sensing with color–
tunable multilayered coatings of cellulose nanocrystals. Carbohydr. Polym., 2017, 
174, 39–47, doi: 10.1016/j.carbpol.2017.06.059. 

17. Millon, L.E.; Guhados, G.; Wan, W.K. Anisotropic polyvinyl alcohol–bacterial 
cellulose nanocomposite for biomedical applications. J. Biomed. Mater. Res. Part B 
Appl. Biomater. 2008, 86(2), 444–452. doi: 10.1002/jbm.b.31040. 

18. Maria, K.H.; Mieno, T. Production and Properties of Carbon Nanotube/Cellulose 
Composite Paper. J. Nanomater. 2017, 2017. doi: 10.1155/2017/6745029. 

19. Wang, W.; Liang, T.; Bai, H.; Dong, W.; Liu, X. All cellulose composites based on 
cellulose diacetate and nanofibrillated cellulose prepared by alkali treatment. 
Carbohydr. Polym. 2018, 179, 297–304. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.09.098. 

20. Carrillo, F.; Martín, G.; López–Mesas, M.; Colom, X.; Cañavate, J. High modulus 
regenerated cellulose fiber–reinforced cellulose acetate butyrate biocomposites. J. 
Compos. Mater. 2011, 45(17), 1733–1740. doi: 10.1177/0021998310386261. 

21. Robledo–Ortíz, J.R.; González–López, M.E.; Rodrigue, D.; Gutiérrez–Ruiz, J.F.; 
Prezas–Lara, F.; Pérez–Fonseca, A.A. Improving the Compatibility and Mechanical 
Properties of Natural Fibers/Green Polyethylene Biocomposites Produced by 
Rotational Molding. J. Polym. Environ. 2020, 28(3), 1040–1049. doi: 
10.1007/s10924-020-01667-1. 

22. Cesari, G.S.; Jarrett, H. Environmental Quality in a Growing Economy,” Technol. 
Cult. 1967, 8(4), 523. doi: 10.2307/3102137. 

23. Ellen MacArthur Foundation. Towards the circular economy. J. Indus. Ecol., 2013, 
23–44. 

24. Ayrilmis, N.; Jarusombuti, S.; Fueangvivat, V.; Bauchongkol, P.; White, R.H. Coir 
Fiber Reinforced Polypropylene Composite Panel for Automotive Interior 
Applications. Fibers Polym. 2011, 12(7), 919–926. doi: 10.1007/s12221-011-0919-
1. 

25. Majid, A.; Liu, A.; Sou, H.; Chouw, N. Mechanical and dynamic properties of 
coconut fibre reinforced concrete. Constr. Build. Mater. 2012, 30, 814–825,  doi: 
10.1016/j.conbuildmat.2011.12.068. 

 
 
 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 332-340; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).332-340 340 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Evaluation of the potential for the development and applicability 
of Vietnam’s natural fibres in direction of a circular economy 

Doan Van Huy1, Dang Truong Nhan1, Nguyen Vu Viet Linh1, Tran Thanh Tam2* 
1 Faculty of Applied Science, Ho Chi Minh University of Technology and Education; 
17130017@student.hcmute.edu.vn; 17130030@student.hcmute.edu.vn; 
linhnvv@hcmute.edu.vn 
2 Ho Chi Minh University of Natural Resources and Environment; 
tttam@hcmunre.edu.vn 

Abstract: Cellulose fibre is one of nature's most abundant raw materials, and Vietnam has 
a plentiful supply. Until recently, cellulose fibres were used in a wide variety of applications. 
This natural fibre's natural fibrous structure, good mechanical properties, biodegradability, 
and environmental friendliness are all important characteristics. This article investigates and 
assesses cellulose fibre application studies. Aside from common applications, cellulose 
fibres are used in a wide range of fields, including medicine, pharmaceuticals, cosmetics, 
and so on, all of which benefit from the cellulose nanofiber structure. This article discusses 
the applications and evaluation of the development potential of natural cellulose fibres in 
Vietnam. Vietnam is well suited to the development of raw materials with high and diverse 
cellulose fibre content due to its location in the tropics. As a result, the article evaluates the 
potential for future application development of cellulose fibre sources. This potential will 
help to increase cellulose fibre research and development in Vietnam toward the circular 
economy. This potential will assist Vietnam’s cellulose fibre research and application 
development toward a circular economy. 

Keywords: Natural cellulose; Potential; Circular economy. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu cảnh báo sớm nguy cơ tai biến lũ quét trên các lưu vực miền núi là 
yêu cầu cấp thiết hiện nay không chỉ với những nước phát triển, mà còn với các nước đang 
phát triển như Việt Nam. Hầu hết các phương pháp phân tích đòi hỏi lượng dữ liệu chi tiết 
lớn, mô hình phân tích phức tạp nên hạn chế người sử dụng. Vậy nên cần một công cụ phân 
tích nguy cơ lũ quét để cảnh báo sớm một cách đơn giản, để người dân sống ở lưu vực suối 
có nguy cơ cao như tại Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai có thể chủ động hơn trong 
việc phòng tránh lũ quét. Bài báo này hướng tới sử dụng các phương pháp thống kê đơn 
giản nhằm đánh giá nguy cơ lũ quét trên lưu vực suối Nghĩa Đô. Nhóm nghiên cứu sử dụng 
phương pháp thống kê nhằm hướng tới giải thích cả quy luật về không gian và thời gian 
hình thành lũ quét. Kết quả nghiên cứu chỉ ra tai biến lũ quét trên suối Nghĩa Đô có diễn 
biến lên xuống nhanh và bất ngờ, phụ thuộc mật thiết và chủ yếu vào lượng mưa trong 24 
giờ và chỉ cần lượng mưa 24 giờ cao hơn 29mm là cũng đủ để hình thành lũ quét. Nghiên 
cứu này thành lập bảng ma trận 2 chiều kết hợp 5 cấp tiềm năng hình thành lũ quét với 5 
cấp của cường độ mưa trong 24 giờ để xác định nguy cơ hình thành lũ quét tại khu vực lưu 
vực suối Nghĩa Đô. Người dân nơi đây có thể dễ dàng sử dụng bảng ma trận này nhằm tự 
cảnh báo kịp thời nguy cơ lũ quét xuất hiện ở khu vực sinh sống.  

Từ khóa: Nguy cơ lũ quét; Thống kê; Nghĩa Đô; Cường độ mưa; Bản đồ tiềm năng lũ quét.      
 

1. Mở đầu 

Lũ quét là lũ hình thành do mưa kết hợp với các tổ hợp bất lợi về điều kiện mặt đệm (địa 
hình, địa mạo, lớp phủ…), sinh ra dòng chảy bùn đá trên các sườn dốc (lưu vực, sông suối) 
và truyền rất nhanh xuống hạ lưu gây những tàn phá bất ngờ và khủng khiếp ở khu vực sườn 
núi và dọc sông mà nó tràn qua [1]. Với khái niệm này, lũ quét đề cập đến 2 khía cạnh chính: 
(1) nguyên nhân hình thành lũ quét do mưa với cường độ khác nhau làm sạt lở đất trên lưu 
vực, tập trung vật liệu bùn, đất, đá dọc sông, suối cuốn theo cùng với dòng nước; (2) quá 
trình hình thành lũ quét thường diễn ra ở 3 phạm vi theo không gian: vùng thượng nguồn 
phát sinh, vùng tập trung lũ, vùng chịu lũ. Theo [2], trên nền mưa lớn với diện rộng thường 
có một vài tâm mưa hình thành do ảnh hưởng có tính chất “kích động” của điều kiện địa hình 
địa phương (nhất là địa hình máng trũng, lòng chảo trùng với hướng đón gió ẩm), tại đó lượng 
mưa rất lớn và thường tập trung trong thời gian ngắn sẽ dễ phát sinh lũ quét. Hiện tượng lũ 
quét xuất hiện ở các trũng giữa núi miền núi phía Bắc thường gây thiệt hại rất nặng nề cả về 
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người và tài sản, ảnh hưởng lâu dài tới an sinh xã hội [3]. Đặc biệt một số trận lũ quét, bùn 
đá xảy ra tại Mường Lay (1996), trận lũ quét tại Yên Bái (2005), lũ quét tại Mường La (2017), 
lũ quét tại Nà Ớt- Mai Sơn- Sơn La (2018), lũ quét tại Na Mèo- Quan Sơn- Thanh Hóa (2019) 
là những nỗi kinh hoàng của nhân dân địa phương. 

Các phương pháp phân vùng nguy cơ lũ quét thường áp dụng theo khuyến cáo của Ủy 
ban Khí tượng Thủy văn Quốc tế tập trung vào 3 phương pháp chính: (1) phân tích lượng 
mưa - dòng chảy; (2) phân tích nhân tố ảnh hưởng; (3) phân tích chỉ số nguy cơ lũ quét FFPI 
[4]. Theo hướng phân tích lượng mưa dòng chảy, [5] đã kết hợp phân tích thủy văn với phân 
tích địa mạo và cường độ mưa từ dữ liệu quan trắc radar thời tiết để phân tích nguy cơ lũ quét 
tại lưu vực suối Kasiniczanka, Ba Lan cho phép cảnh báo nguy cơ lũ quét theo các kịch bản 
cường độ mưa khác nhau. Phương pháp này cần có nguồn số liệu chính xác, hơn nữa phân 
tích bằng mô hình toán phức tạp nên khó áp dụng rộng rãi. Phương pháp FFPI sử dụng cách 
chồng chập đơn giản các lớp thông tin: độ dốc, sử dụng đất, thảm phủ thực vật và đặc điểm 
thạch học [6]. [7] phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành dựa trên thuật toán logic 
mờ và hồi quy logistic để xác định nguy cơ tiềm ẩn lũ quét dựa trên 12 yếu tố ảnh hưởng (độ 
cao địa hình, độ dốc, độ cong, hướng sườn, mật độ sông suối, chỉ số năng lượng dòng chảy, 
chỉ số độ ẩm địa hình, chỉ số khác biệt thực vật, lượng mưa, hiện trạng sử dụng đất, thạch 
học). Các phương pháp phân tích như trên khá phức tạp hoặc khó có thể giải quyết cả bài 
toán không gian và thời gian. Ngoài phương pháp phân tích dựa vào lượng mưa dòng chảy, 
các phương pháp khác đều tập trung vào phân tích không gian. Vậy nên, bài báo này tập 
trung vào sử dụng phương pháp thống kê đơn giản nhằm hướng tới việc xây dựng công cụ 
cho người dân có thể tự nhận diện nguy cơ xuất hiện lũ quét theo cả không gian và thời gian.. 

2. Khu vực nghiên cứu  

Khu vực suối Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên là địa bàn ghi nhận hiện tượng lũ quét xuất hiện 
nhiều lần với tần suất lớn, và đặc biệt lớn vào các tháng 9/2010, tháng 8/2012, tháng 9/2014, 
tháng 10/2018, tháng 5/2019. Tại đây, lũ quét là do mưa lớn kết hợp với lượng nước lớn dồn 
về từ thượng nguồn lưu vực của các xã Tân Tiến và Bản Rịa đổ về tập trung tại vùng trũng 
trung tâm xã Nghĩa Đô. Mưa lớn gây sạt lở đất, cây cối, đất đá trôi xuống suối kết hợp với 
địa hình lòng suối bị co hẹp cục bộ đã tạo nên dồn ứ nước tạm thời tại trung tâm xã Nghĩa 
Đô trước khi chảy nhanh xuống xã Vĩnh Yên. Cường suất lũ có thể lên trên 2m/h, biên độ lũ 
trong 3h đạt 6,59m (ở mức rất nguy hiểm) đo được ở trạm Vĩnh Yên. Thiệt hại do lũ để lại 
rõ nhất và thường xuyên nhất tập trung ở khu chợ trung tâm xã Nghĩa Đô, các hộ kinh doanh 
thường chịu ngập lũ bất ngờ mà hiện thời không có hệ thống nào giúp cảnh báo trước, đường 
279 và đường liên xã bị chia cắt và cô lập trong nhiều giờ, hư hỏng không khắc phục được 
ngay (Hình 1). 

Địa hình lưu vực phía đầu nguồn có hình dạng rẻ quạt tập trung dòng chảy ở một số nút 
thắt trước khi đổ khu vực trung tâm xã Nghĩa Đô. Khu vực nghiên cứu nằm cắt ngang qua 
đới đứt gãy Sông Chảy nên điều kiện địa chất rất phức tạp với các đá thuộc hệ tầng Hà Giang, 
hệ tầng Sông Chảy, hệ tầng Tòng Bá - có thành phần thạch học chính là đá phiến sét, đá vôi 
sét, đá biến chất bị ép phiến mạnh là những tiền đề thuận lợi dẫn đến xuất hiện sạt lở đất đá 
khi có mưa lớn. Đặc điểm địa hình địa mạo, thủy văn kết hợp với hiện tượng sạt lở và mưa 
lớn cực đoan là những tác động trực tiếp dẫn đến sự hình thành lũ quét tại đây. Trên lưu vực 
suối Nghĩa Đô hiện nay đã có 2 hệ thống trạm quan trắc khí tượng thủy văn: trạm khí tượng 
thủy văn tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên và trạm đo mưa nhân dân ở xã Bản Rịa, huyện 
Quang Bình. Trong nghiên cứu này, diễn biến ngập lụt được ghi nhận rõ nhất tại khu vực 
trung tâm xã Nghĩa Đô gần với vị trí trạm thủy văn Vĩnh Yên nên số liệu đo mưa ở trạm Vĩnh 
Yên được sử dụng để phân cấp và đánh giá mức độ nguy cơ xuất hiện lũ quét theo thời gian. 
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Hình 1. Cầu Bản Kem (a) và cầu Bản Lằng (b) xã Nghĩa Đô bị hư hỏng nặng sau đợt lũ quét năm 
2018, hiện vẫn đang chờ kinh phí sửa chữa (Ảnh: Phạm Quang Anh). 

Kết quả điều tra các điểm hiện trạng lũ quét ghi nhận có tổng số 78 điểm mô tả vị trí dấu 
vết lũ trong khu vực nghiên cứu và 20 điểm lắng đọng vật liệu lũ tích trên suối. Các điểm mô 
tả vết lũ cho thấy tập trung nhiều ở khu vực xã Bản Rịa và xã Nghĩa Đô. Khu vực xã Tân 
Tiến có địa hình dốc tạo thành nhiều khe thẳng hẹp nên các nhánh suối ít để lại dấu vết của 
lũ quét hơn. 78 điểm mô tả vết lũ là khối lượng tài liệu đủ lớn để thống kê diễn biến lũ quét 
cho lưu vực này (diện tích lưu vực rộng: 223 km2). 

 

Hình 2. Hiện trạng các điểm lũ quét trên lưu vực suối Nghĩa Đô và phạm vi nghiên cứu. 

(a) (b) 
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3. Số liệu phân tích 

3.1. Phân tích tiềm năng lũ quét 

Quá trình khảo sát hiện trạng sự hình thành lũ quét cũng cho thấy, đặc điểm dòng lũ quét 
ghi lại trên hiện trạng rõ nhất qua thông số độ sâu mực nước lũ và chiều rộng mặt cắt ngang 
của dòng lũ. Đặc điểm này để lại trên hiện trạng khu vực chịu lũ quét trong thời gian dài, rõ 
nhất là các ngấn nước lũ. Tổng hợp hai đặc điểm chính ở trên có thể ước lượng diện tích mặt 
cắt ướt lớn nhất hình thành tại từng vị trí. So sánh diện tích mặt cắt ướt hình thành trong cùng 
lưu vực suối cho thấy tổng thể khả năng hình thành lũ quét trên suối. Để đơn giản hóa, trong 
phân tích tiềm năng lũ quét bằng phương pháp thống kê, nguy cơ tiềm năng hình thành dòng 
lũ được mô tả ở dạng nhị phân (0: không xuất hiện lũ và 1: xuất hiện lũ). 

Bên cạnh đó, các yếu tố địa hình, địa chất, thủy văn, sử dụng đất và thành phần mảnh 
vụn trong dòng lũ đều là các yếu tố hình thành. Với các công cụ hỗ trợ từ GIS, các yếu tố này 
được khai thác từ các nguồn dữ liệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 (của Trung tâm Thông 
tin dữ liệu đo đạc và bản đồ), bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 (của Trung tâm Thông tin Lưu 
trữ Địa chất). Các yếu tố ảnh hưởng đến tiềm năng lũ quét của khu vực gồm: độ cao địa hình, 
độ dốc, phân cắt sâu, phân cắt ngang, độ cong sườn, chỉ số năng lượng dòng chảy (SPI), chỉ 
số độ ẩm địa hình (TWI), chỉ số khác biệt thực vật (NDVI), thành phần thạch học. Chỉ số độ 
ẩm địa hình là một hàm của cả độ dốc và diện tích đóng góp ngược dòng trên mỗi đơn 
vị chiều rộng vuông góc với hướng dòng chảy. Chỉ số năng lượng dòng chảy là thước đo mức 
độ xói mòn do dòng chảy được tính bởi độ dốc và chiều dài dòng chảy. 

Dữ liệu địa chất ở khu vực này được khai thác từ bản đồ địa chất mảnh F48-53-B, tỷ lệ 
1:50.000 nhóm tờ Bắc Hà. Phần thấp của lưu vực suối Nghĩa Đô có cấu tạo từ hệ tầng Hà 
Giang và hệ tầng Tòng Bá có thành phần thạch học đá phiến sét, đá phiến sét vôi, đá vôi phân 
lớp mỏng. Phần thượng nguồn trên cao của lưu vực có cấu tạo từ đá phiến biến chất phức hệ 
Sông Chảy bị ép phiến mạnh với thành phần chủ yếu là thạch anh, fenspat, mica. Phần diện 
tích khu vực thượng nguồn lưu vực nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đứt gãy sông Chảy. 
Vì vậy, ở phía thượng nguồn cũng dễ xuất hiện hiện tượng sạt lở đất đá hơn.  

Thành phần mảnh vụn lẫn trong dòng lũ được hình thành từ 3 nguồn: xói mòn bề mặt, 
trượt lở và lượng vật liệu sẵn có trong lòng suối. Với điều kiện địa chất phức tạp, diễn biến 
xói mòn bề mặt và sạt lở trong khu vực này là những quá trình rất phức tạp nên chưa được 
làm rõ trong nghiên cứu này. Ảnh hưởng của xói mòn và sạt lở chỉ được đánh giá gián tiếp 
thông qua các yếu tố khác như địa chất và sử dụng đất trong nghiên cứu này chứ chưa định 
lượng cụ thể. Thành phần mảnh vụn lẫn trong dòng lũ chỉ có thể phân tích qua lượng vật liệu 
sẵn có trong lòng suối. Thành phần vật liệu lắng đọng chủ yếu là cuội sỏi lẫn cát hạt thô màu 
trắng xám. Vị trí phân bố vật liệu lắng đọng lũ tích thường nằm ở những đoạn cong của dòng 
suối, nơi có độ dốc không lớn và động năng của dòng chảy thường xuyên khá nhỏ. Những vị 
trí khe hẹp, độ dốc lớn thường tạo ra động năng dòng lũ lớn nên vật liệu lũ tích khó lắng đọng 
lại được. 

3.2. Thời điểm xuất hiện lũ quét 

Mưa lớn là yếu tố kích hoạt hiện tượng lũ quét xuất hiện, tuy nhiên lượng mưa bao nhiêu 
và thời lượng mưa trong bao lâu sẽ xuất hiện lũ quét phụ thuộc vào từng lưu vực cụ thể. Mục 
tiêu nghiên cứu cường độ mưa ảnh hướng đến sự xuất hiện lũ quét trong lưu vực suối Nghĩa 
Đô hướng tới phân tích quá trình phát triển của hiện tượng theo thời gian. Vì vậy, nhóm 
nghiên cứu tổng hợp dữ liệu một số trận mưa lớn từ năm 2010 đến nay, đặc biệt là các thời 
điểm mưa lớn vào có ghi nhận lũ quét tại khu vực Nghĩa Đô như trong bảng 1. Số liệu mưa 
cho thấy mùa mưa tại khu vực suối Nghĩa Đô diễn ra từ đầu tháng 5 cho đến tháng 10 hằng 
năm. Vì hiện tượng lũ quét đi kèm với diễn biến mưa lớn trong thời gian ngắn nên trong thời 
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gian tổng hợp số liệu mưa, nhóm nghiên cứu chỉ tập trung vào thống kê các thời điểm mưa 
lớn để so sánh và phân tích. 

 

 

 

Hình 3. Một số lớp dữ liệu chính dùng trong phân tích tiềm năng lũ quét gồm (a) cao độ, (b) độ dốc 
địa hình, (c) độ cong địa hình, (d) TWI, (e) NDVI, (f) thạch học. 

  

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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Bảng 1. Các thời điểm ghi nhận xuất hiện lũ quét trên suối Nghĩa Đô. 

STT Thời gian Thiệt hại Lượng mưa trong 24 giờ 

1 ngày 6/9/2010 
Mưa lớn làm ngập khu chợ xã Nghĩa Đô, cuốn trôi 2 nhà gỗ, 
hơn 50ha lúa ngậm đòng bị ngập nước cùng nhiều gia súc. 

80mm 

2 ngày 26/7/2012 
Lũ quét lên nhanh ở suối Nghĩa Đô chỉ làm ngập đường và 
ruộng. 

29mm 
Mưa liên tiếp trước 3 ngày 

3 ngày 21/07/2014 
Lũ quét xuất hiện làm ngập toàn bộ diện tích lúa hàng trăm héc 
ta của người dân địa phương, một số đoạn đường liên xã trong 
khu vực cũng bị nước lũ tàn phá làm tê liệt giao thông. 

132mm 
Mưa liên tiếp trước 1 ngày 

4 05/08/2016 Ngập khu Chợ Nghĩa Đô và ruộng của người dân. 
74mm 

Mưa liên tiếp trước 3 ngày 

5 
rạng sáng ngày 

22/10/2018 

Mưa lũ làm ảnh hưởng thiệt hại 98 ngôi nhà tại xã Nghĩa Đô và 
12 nhà tại xã Vĩnh Yên; 253.95ha diện tích lúa bị ảnh hưởng và 
nhiều công trình hạ tầng. Mực lũ lên đo dược tại trạm Vĩnh Yên 
là 34,44m 

49mm 

6 ngày 1/5/2019 
Cuốn trôi một nhịp cầu tạm tại Km71+500 tỉnh lộ 153, một số 
cống qua đường liên thôn cũng bị đất đá làm hư hỏng. 

29mm 

4. Phương pháp 

4.1. Thống kê tần suất  

Phương pháp phân tích thống kê tần suất được xem là một phương pháp đơn giản để 
phân tích các yếu tố không gian, tìm hiểu mối quan hệ xác suất giữa các biến phụ thuộc và 
độc lập, áp dụng dễ dàng cho mô hình phân tích khả năng tiềm ẩn lũ quét [8]. Khi đó, cách 
tiếp cận này mô tả khả năng tiềm ẩn lũ quét (FFPI) như một quan hệ tổng hợp của nhiều yếu 
tố môi trường khác (FRx). 

TS = Σ FRx         (1) 

trong đó TS là chỉ số nhạy cảm với nguy cơ lũ quét theo thống kê tần suất và FRx là tỷ 
số tần suất cho mỗi yếu tố môi trường. FRx được tính bằng tỷ số giữa diện tích có thể xảy ra 
nguy cơ lũ quét trên tổng khu vực nghiên cứu, hoặc tỷ số giữa xác suất xuất hiện nguy cơ lũ 
quét và xác suất không xảy ra, được trình bày trong công thức: 

FRx = (A/B) / (M/N)        (2) 

Trong đó A là số pixel có nguy cơ lũ quét cho mỗi loại yếu tố; B là tổng số điểm ảnh có 
nguy cơ lũ quét trong khu vực nghiên cứu; M là số pixel cho mỗi lớp yếu tố; và N là tổng số 
pixel trong khu vực nghiên cứu. 

Trong phân tích này, nếu giá trị FRx lớn hơn 1 có nghĩa là có mối tương quan mạnh hơn, 
trong khi giá trị nhỏ hơn 1 có nghĩa là có mối tương quan yếu hơn. Mối quan hệ không gian 
giữa mỗi lớp thông số ảnh hưởng đến sự hình thành lũ quét được trình bày trong Bảng 2.  

4.2. Thống kê mật độ 

Phương pháp tiếp cận mật độ thống kê được giới thiệu bởi [9]. Đây là một phân tích 
thống kê hai biến đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu tiềm năng lũ quét. Trong 
phương pháp thống kê mật độ, giá trị cho mỗi đơn vị phân loại được xác định qua công thức 
sau:  

 Siij = ln(Dij / D) = ln [(Nij/Mij) / (N/M)]     (3) 
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Trong đó SIij là trọng số cho cấp thứ i của yếu tố thứ j. Dij là mật độ nguy cơ lũ quét 
trong cấp thứ i của yếu tố j. D là tổng mật độ nguy cơ lũ quét trong khu vực nghiên cứu. Nij 
là số điểm ảnh có nguy cơ lũ quét trong cấp thứ i của yếu tố j. Mij là số pixel trong lớp thứ i 
của tham số j. N là tổng số điểm điều tra nguy cơ lũ quét trong khu vực nghiên cứu. M là 
tổng số pixel trong vùng nghiên cứu. Vì logarit tự nhiên không có đơn vị, giá trị trọng số 
(SIij) chỉ có thể được tính cho từng lớp. Tổng hợp lại ta có chỉ số tiềm năng lũ quét sẽ là: 

MĐ = Σ Siij         (4) 

Trong đó MĐ là chỉ số nhạy cảm với nguy cơ lũ quét theo thống kê mật độ và SIij là giá 
trị trọng số của cấp thứ i của yếu tố thứ j. Bảng 2 cho thấy mối quan hệ không gian giữa mỗi 
thông số ảnh hưởng đến sự hình thành qua giá trị trọng số SIij. Do không có nguy cơ lũ quét 
trong khu vực nghiên cứu ở độ cao lớn hơn 750m nên Wij cho cấp này được đặt thành “−1” 
để chỉ ra khả năng xuất hiện nguy cơ lũ quét cực kỳ thấp [10]. 

Bảng 2. Phân phối thống kê các yếu tố môi trường theo các lớp giá trị theo các điểm đào tạo. 

Yếu tố Phân loại 
Số lượng điểm 
ảnh trong miền 

(M) 

Tỷ lệ điểm 
ảnh 

(M/N) 

Số lượng 
điểm lũ 
quét (A) 

Tỷ lệ điểm 
lũ quét 

TS MĐ 

Cao độ 
địa hình 

<150 58451 2,43 87 33,46 13,75 2,62 

150-300 613647 25,53 101 38,84 1,52 0,41 

300-450 451814 18,80 46 17,69 0,94 -0,06 

450-600 358442 14,92 11 4,23 0,28 -1,26 

600-750 342730 14,26 15 5,77 0,40 -0,90 

750-900 268220 11,16 0 0 0 -1 

900-1050 209188 8,70 0 0 0 -1 

1050-1200 76914 3,20 0 0 0 -1 

1200-1350 19940 0,83 0 0 0 -1 

>1350 3475 0,14 0 0 0 -1 

Độ dốc 

<10 192003 7,99 200 76,92 9,63 2,26 

10-20 547807 22,79 45 17,31 0,76 -0,27 

20-30 871320 36,26 15 5,77 0,16 -1,84 

30-40 587710 24,46 0 0 0 -1 

40-50 170409 7,09 0 0 0 -1 

50-60 28151 1,17 0 0 0 -1 

>60 5421 0,23 0 0 0 -1 

Độ cong 

Cong lồi 380472 15,83 0 0 0 -1 

Cong lồi ít 290809 12,10 0 0 0 -1 

Phẳng 1079891 44,94 109 41,92 0,93 -0,069 

Cong lõm ít 287655 11,97 65 25,0 2,09 0,73 
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Yếu tố Phân loại 
Số lượng điểm 
ảnh trong miền 

(M) 

Tỷ lệ điểm 
ảnh 

(M/N) 

Số lượng 
điểm lũ 
quét (A) 

Tỷ lệ điểm 
lũ quét 

TS MĐ 

Cong lõm 363994 15,15 86 33,07 2,18 0,78 

Phân cắt 
sâu 

<100 68792 2,86 46 17,69 6,18 1,82 

100-200 259718 10,80 74 28,46 2,63 0,97 

200-300 619942 25,80 107 41,15 1,59 0,47 

300-400 685823 28,54 18 6,92 0,24 -1,41 

400-500 496188 20,65 11 4,23 0,20 -1,58 

500-600 204258 8,50 4 1,53 0,18 -1,7 

600-700 65217 2,71 0 0 0 -1 

>700 2883 0,12 0 0 0 -1 

Phân cắt 
ngang 

<200 5785 0,24 0 0 0 -1 

200-400 142113 5,91 0 0 0 -1 

400-600 603343 25,11 8 3,07 0,12 -2,10 

600-800 1229528 51,17 171 65,77 1,28 0,25 

800-1000 337196 14,03 40 15,38 1,09 0,09 

1000-1200 54490 2,26 20 7,69 3,39 1,22 

1200-1400 15284 0,63 11 4,23 6,65 1,89 

>1400 15082 0,63 10 3,84 6,12 1,81 

SPI 

<1 2322509 96,65 207 79,61 0,82 -0,19 

1-2 40318 1,67 17 6,53 3,89 1,36 

2-3 15350 0,64 7 2,69 4,21 1,43 

3-4 7857 0,34 9 3,46 10,58 2,35 

4-5 4790 0,2 8 3,07 15,43 2,73 

5-6 3208 0,13 3 1,15 8,64 2,15 

6-7 2177 0,1 4 1,53 16,98 2,83 

7-8 1509 0,06 1 0,04 6,12 1,81 

>8 5103 0,21 4 1,53 7,24 1,98 

TWI 

<2 274 0,02 0 0 0 -1 

2-4 634300 26,39 0 0 0 -1 

2-6 1312830 54,63 29 11,15 0,20 -1,58 

6-8 372877 15,51 112 43,07 2,77 1,02 

8-10 72315 3,01 97 37,31 12,39 2,51 
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Yếu tố Phân loại 
Số lượng điểm 
ảnh trong miền 

(M) 

Tỷ lệ điểm 
ảnh 

(M/N) 

Số lượng 
điểm lũ 
quét (A) 

Tỷ lệ điểm 
lũ quét 

TS MĐ 

10-12 9710 0,5 20 7,69 19,03 2,94 

>12 515 0,03 2 0,76 35,89 3,58 

NDVI 

<0.2 15 0,001 0 0 0 -1 

0.2-0.4 969 0,05 0 0 0 -1 

0.4-0.6 56297 2,34 87 33,46 14,28 2,5 

0.6-0.8 647803 26,96 161 61,92 2,29 0,83 

>0.8 1697752 70,65 2 0,76 0,01 -4,52 

Thạch 
học 

An Phú 226682 9,43 0 0 0 -1 

Hà Giang 430250 17,90 15 5,77 0,32 -1,13 

Tòng Bá 505835 21,05 54 20,77 0,98 -0,01 

Sông Chảy 1036765 43,14 84 32,30 0,75 -0,29 

Đệ tứ 203289 8,46 107 41,15 4,86 1,58 

4.3. Thống kê cường độ mưa gây lũ quét 

Xem xét lượng mưa của 6 sự kiện ghi nhận lũ quét trên suối Nghĩa Đô ở trên cho thấy 
chúng đều có đặc điểm chung là do mưa lớn liên tục trong 24 giờ, hầu hết kèm theo diễn biến 
mưa trước đó 2-3 ngày trước khi ghi nhận đỉnh lũ tại trạm Vĩnh Yên. Mưa kéo dài 2-3 ngày 
trước khi ghi nhận đỉnh lũ làm cho đất đá bị bão hòa nên chỉ cần lượng mưa không lớn cũng 
có thể gây lũ quét sau đó. Lượng mưa nhỏ nhất trong 24 giờ trong 6 sự kiện lũ quét là 29mm 
ghi nhận vào ngày 1/5/2019. Khi lũ quét dồn về trung tâm chợ Nghĩa Đô thường kéo theo 
cây cối và bùn đất có thể là sản phẩm do sạt lở đất từ trên thượng nguồn sinh ra. Tuy nhiên, 
sau thời điểm lũ quét hình thành đã không ghi chép lại chi tiết hiện tượng sạt lở ở trên thượng 
nguồn nên trong bài báo này chưa phân tích đến tác động của sạt lở kích thích hình thành lũ 
quét. Như vậy, lấy thời lượng mưa của khu vực xã Nghĩa Đô là 24 giờ sẽ tương đối phù hợp 
cho phân tích lũ quét trên suối Nghĩa Đô. Phân tích thống kê cho thấy, phân phối xác suất 
lượng mưa trong 24 giờ tuân theo luật phân phối hàm số mũ có chiều giảm dần. Vì vậy, phân 
chia các khoảng đều nhau theo 5 cấp độ lượng mưa thì lượng mưa trong 24 giờ ở các cấp 
theo thứ tự lớn dần sẽ là: < 10 mm, 10-25 mm, 25-45 mm, 45-70 mm và > 70 mm. Như vậy, 
lượng mưa trong 24 giờ xuất hiện lũ quét ghi nhận ở trên đều nằm ở các cấp thứ 3 trở lên là 
phù hợp với thực tế. 
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Hình 4. Biểu độ mật độ xác suất lượng mưa lớn trong 24 giờ và khoảng phân chia các cấp lượng 
mưa cho lưu vực xã Nghĩa Đô. 

5. Kết quả - thảo luận 

5.1. Bản đồ tiềm năng lũ quét lưu vực suối Nghĩa Đô 

Kết quả đánh giá tiềm năng lũ quét trên lưu vực suối Nghĩa Đô được tiến hành theo 2 
phương pháp thống kê mật độ và tần suất. Đánh giá sơ bộ qua 2 bản đồ tiềm năng lũ quét cho 
thấy kết quả không có sự khác biệt nhiều. Khu vực ghi nhận lũ quét có tiềm năng ảnh hưởng 
mạnh nhất vẫn là khu vực từ trường tiểu học qua khu chợ Nghĩa Đô xuống đến khu vực nút 
thắt tại bản Phiên Đan. Khu vực phía dưới xã Vĩnh Yên chỉ có nguy cơ cao ở vùng trũng thấp 
dọc theo hai bờ suối. Do địa hình co hẹp lại nên diện tích tiềm ẩn nguy cơ lũ quét ở phía dưới 
xã Vĩnh Yên là không cao bằng xã Nghĩa Đô. Địa hình phía trên cao có mức độ phân cắt lớn, 
độ dốc cao nên lũ quét chỉ tiềm ẩn ở các thung lũng nhỏ hẹp. Đáng chú ý là ở khu vực thôn 
Bản Rịa và thôn 1, xã Bản Rịa hay thôn 1 xã Tân Tiến. Diện tích tiềm ẩn nguy cơ cao lũ quét 
ở khu vực trung tâm xã Nghĩa Đô lớn hơn nhiều so với diện tích nguy cơ cao của xã Vĩnh 
Yên. Đặc biệt, điểm thắt gây ra nghẽn dòng ở cuối xã Nghĩa Đô thể hiện rõ ảnh hưởng địa 
hình làm hạn chế khả năng thoát lũ. 

 

(a) Mô hình MĐ 
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Hình 5. Bản đồ tiềm năng lũ quét khu vực suối Nghĩa Đô phân tích theo các phương pháp thống kê 
(a) Mô hình MĐ; (b) Mô hình TS. 

5.2. Kiểm định mô hình phân tích tiềm năng lũ quét 

Trong nghiên cứu này, kết quả mới chỉ có thể so sánh 2 phương pháp thống kê đơn giản 
và dựa trên thực tế kết quả khảo sát thực địa. Đây là 2 phương pháp thống kê đơn giản nên 
rất dễ áp dụng vào thực tiễn, tốc độ tính toán nhanh. Tuy nhiên, vấn đề mức độ tin cậy của 
phương pháp cần phải được đánh giá thật cẩn thận khi áp dụng ở ngoài phạm vi không gian 
nghiên cứu này. Trong tổng cộng 78 điểm nguy cơ lũ quét trên khu vực nghiên cứu, nhóm 
nghiên cứu sử dụng 55 điểm để đào tạo mô hình (70%) và 23 điểm để kiểm định mô hình 
(30%). 

Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá mô hình được thực hiện bằng việc phân 
tích đặc điểm đường cong đặc trưng máy thu ROC và diện tích dưới đường cong AUC (hình 
6). Xác suất tiềm năng lũ quét của 2 phương pháp được so sánh với thực tế các vị trí nguy 
hiểm lũ quét hiện có. Tỷ lệ chính xác của dự đoán lần lượt cho từng mô hình là là TS = 
95.62% và MĐ = 96.32%. Những kết quả này cho thấy cả TS và MĐ đều khá tốt trong việc 
dự đoán mức độ tiềm ẩn với nguy cơ lũ quét khu vực Nghĩa Đô, và phương pháp MĐ tốt hơn 
TS một chút. 

5.3. Nguy cơ hình thành lũ quét tại khu vực suối Nghĩa Đô 

Nguy cơ hình thành lũ quét tại khu vực suối Nghĩa Đô được xem xét theo cả 2 khía cạnh 
không gian và thời gian. Về không gian, phạm vi các khu vực có tiềm năng phát sinh lũ quét 
được phân thành 6 mức tiềm năng nguy cơ lũ quét từ thấp đến cao. Trong đó, những khu vực 
không có tiềm năng lũ quét được ghi nhận ở mức 0 (không có tiềm năng lũ quét) và vùng có 
nguy cơ cao nhất là mức 5 (nguy cơ rất cao). Vì khu vực không có tiềm năng lũ quét thì trong 
bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng không thể hình thành lũ quét nên không cần chú ý trong cảnh 
báo nguy cơ lũ quét. Về thời gian, đối với lưu vực suối Nghĩa Đô, diễn biến mưa lớn diễn ra 
nhanh trong 24 giờ được xác định là có ý nghĩa kích thích sự xuất hiện lũ quét. Xem xét 429 
ngày có mưa từ năm 2010 đến nay cho thấy, lượng mưa trong 24 giờ có thể chia làm 5 cấp 
theo thứ tự lớn dần sẽ là: < 10 mm, 10-25 mm, 25-45 mm, 45-70 mm và > 70 mm. 

(b) Mô hình TS 
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Hình 6. Đường cong đặc trưng máy thu ROC và diện tích AUC theo các phương pháp thống kê tần 
suất (TS) và phương pháp thống kê mật độ (MĐ). 

Sử dụng ma trận hình chữ nhật với kích thước 5x5 theo 2 chiều để xác định nguy cơ hình 
thành lũ quét, chiều ngang là cường độ mưa trong 24h và chiều dọc là tiềm năng hình thành 
trên lưu vực suối Nghĩa Đô (hình 7). Trong từng không gian tiềm năng lũ quét và cường độ 
mưa trong 24h mà ta có thể xác định các cấp nguy cơ xuất hiện lũ quét khác nhau. Các cấp 
nguy cơ xuất hiện trong ma trận này được chia làm 7 cấp độ: lưu ý, cảnh giác, chú ý, chuẩn 
bị, nguy hiểm, rất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (từ I đến VII). Như vậy, dựa vào bản đồ 
tiềm năng lũ quét tại khu vực suối Nghĩa Đô kết hợp với lượng mưa thực đo sẽ có thể dễ 
dàng nhận định mức độ nguy cơ xuất hiện lũ quét  phục vụ cảnh báo sớm tai biến. 

 

Hình 7. Ma trận xác định nguy cơ lũ quét tương ứng với cường độ mưa. 

Xem xét tại vị trí khu chợ Nghĩa Đô có mức tiềm năng hình thành lũ quét ở mức 5, vào 
các thời điểm ngày 6/9/2010, 21/07/2014, 05/08/2016 và ngày 22/10/2018 nguy cơ xuất hiện 
lũ quét đều ở mức đặc biệt nguy hiểm. Ngày 26/7/2012 và 01/05/2019 cũng được xác định ở 
mức rất nguy hiểm. Nếu xem xét nguy cơ ở trũng nhỏ như tại thôn 1 xã Bản Rịa có mức tiềm 
năng lũ quét là 3, ngày 22/10/2018 đã xuất hiện mưa với cường độ 49mm gây ra lũ quét tại 
đây, điều này khá trùng hợp với mức nguy hiểm được tra ở bảng ma trận ở trên. 
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6. Kết luận 

Nhằm hướng tới xây dựng một bộ công cụ đánh giá nhanh nguy cơ hình thành lũ quét 
theo cả không gian và thời gian cho một lưu vực nhất định, bài báo này đề xuất áp dụng các 
phương pháp thống kê đơn giản để có thể xác định nhanh các vị trí có tiềm năng xuất hiện lũ 
quét. Một số kết quả phân tích của bài báo cung cấp những nhận định như sau: 

- Lũ quét trên suối Nghĩa Đô lên nhanh là do lượng nước lớn đồng thời đổ dồn về từ các 
dòng suối nhánh ở xã Tân Tiến và xã Bản Rịa kết hợp địa hình thắt hẹp lại ở phía cuối xã 
Nghĩa Đô và xã Vĩnh Yên làm hạn chế tốc độ thoát lũ. Tiềm năng nguy cơ lũ quét lớn nhất 
được xác định ở khu chợ trung tâm xã Nghĩa Đô bằng các phương pháp thống kê cho kết quả 
khá phù hợp với diễn biến thực tế. 

- Lũ quét trên suối Nghĩa Đô có diễn biến lên nhanh bất ngờ và xuống nhanh, phụ thuộc 
mật thiết và chủ yếu vào lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, theo số liệu quan trắc thu được 
tại trạm thủy văn Vĩnh Yên diễn biễn lũ quét chỉ lên xuống trong 24 giờ. Qua ghi nhận 6 sự 
kiện lũ quét (từ năm 2010 đến nay) cho thấy cường độ mưa 24 giờ cao hơn 29 mm là đủ để 
xuất hiện lũ quét trên suối ở mức nguy hiểm như tại khu vực chợ trung tâm xã Nghĩa Đô. 

- Sự kết hợp giữa 5 cấp tiềm năng hình thành lũ quét và 5 mức cường độ mưa trong 24 
giờ cho phép xây dựng bảng ma trận 7 cấp độ nguy cơ lũ quét. Sử dụng bảng ma trận này, 
người dân có thể dễ dàng tự cảnh báo nguy cơ lũ quét xuất hiện ở khu vực sinh sống. 
Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: Đ.M.Đ., P.Q.A., H.H.Y.; Điều tra, 
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Assessment of the risk of flash flood formation on Nghia Do 
stream, Bao Yen district, Lao Cai province by statistical analysis 
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Abstract: Early warning of the flash flood risk in mountainous areas is an important 
requirement today for developing countries like Vietnam. Most of the analytical methods 
require large amounts of quality data and complex analytical models, making it difficult for 
users. Therefore, it is necessary to have a flash flood risk analysis tool to give an early 
warning alarm simply, so that people living in high-risk stream basins such as Nghia Do, 
Bao Yen district, Lao Cai province can be more proactive in their actions. This paper aims 
to use simple statistical methods to assess the flash flood risk in Nghia Do stream. The 
research team used statistical methods to explain both spatial and temporal laws of flash 
flood formation. Research results show that the development of flash floods on Nghia Do 
stream has a fast and sudden speed, mainly depending on the rainfall intensity in 24 hours 
and just 24-hour rainfall intensity higher than 29mm is enough to form flash floods. This 
study establishes a 2-dimensional matrix table combining 5 potential levels of flash flood 
formation with 5 levels of rainfall intensity in 24 hours to determine the risk of flash flood 
formation in the area. People here can easily use this matrix to warn themselves in time of 
the risk of flash floods occurring in the Nghia Do area. 

Keywords: Flash flood risk; Statistical method; Nghia Do; Precipitaiton; Flash flood 
potential map. 
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Tóm tắt: Một trong những nhiệm vụ then chốt của việc quản lý khai thác mỏ dầu khí là sử 
dụng dữ liệu lịch sử khai thác để dự báo sản lượng khai thác trong tương lai và đánh giá trữ 
lượng trong quá trình lên kế hoạch phát triển mỏ dầu khí. Gần đây, lĩnh vực học máy, học 
sâu đã giải quyết được những hạn chế của các phương pháp dự báo truyền thống là phức tạp 
và tốn nhiều thời gian. Với sự gia tăng theo thời gian lượng dữ liệu khai thác, thì cách tiếp 
cận học sâu này thể hiện tính hợp lý và độ tin cậy cũng như sự chính xác cao trong công tác 
dự báo khai thác. Bài báo này đề xuất một cách tiếp cận học sâu để dự báo lượng khai thác 
dầu khí bằng các mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn sâu (Deep 
LSTMs - DLSTM). Thuật giải di truyền (Genetic Algorithm-GA) được kết hợp sử dụng để 
tối ưu hóa mạng DLSTM. Cách tiếp cận này được vận dụng để dự báo khai thác cho mỏ 
STD, bể Cửu Long. Kết quả dự báo chính xác đã thể hiện được hiệu quả và sự đúng đắn của 
cách tiếp cận và phương pháp dự báo. Cách tiếp cận này có thể được áp dụng cho các mỏ 
tương tự trong khu vực. 

Từ khóa: Học máy; Học sâu; Thuật giải di truyền; Bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn 
sâu; Dầu khí.      

 

1. Mở đầu 

Dữ liệu chuỗi thời gian trong thực tế rất phức tạp, có nhiều nhiễu nên rất khó mô tả, 
chẳng hạn như các phương trình phân tích dựa trên các tham số của đường cong suy giảm áp 
suất (Decline Curve Analysis–DCA). Nhược điểm chính của các phương pháp phân tích 
truyền thống là chủ yếu dựa trên loại dữ liệu chủ quan. Nói cách khác, việc lựa chọn độ dốc 
thích hợp và sau đó điều chỉnh các tham số của mô hình mô phỏng số, giữ lại các giá trị hợp 
lý, và cuối cùng, đưa ra các diễn giải về động thái thay đổi sản lượng khai thác của mỏ dầu 
khí. Nhưng, các đặc điểm về địa chất và đặc tính chất lưu trong tầng chứa thường là các ứng 
xử phi tuyến và bất đồng nhất về bản chất, do đó dữ liệu chuỗi thời gian sẽ thể hiện quá trình 
bộ nhớ dài. Bên cạnh đó, việc xây dựng mô hình vỉa bằng phương pháp số truyền thống cho 
một mỏ cụ thể với hàng trăm giếng khoan dựa trên các nguyên tắc vật lí vỉa và địa chất là một 
quá trình tốn kém và tốn thời gian. Vì vậy, cách tiếp cận sử dụng mạng các Bộ nhớ ngắn hạn 
định hướng dài hạn sâu (Deep Long Short-Term Memory Networks - DLSTM) sẽ là một giải 
pháp hợp lý trong trường hợp này để dự báo sản lượng dầu khí khai thác. Để tăng hiệu quá 
của mô hình DLTSM, nghiên cứu này cũng đã sử dụng thuật giải di truyền (Genetic 
Algorithm–GA) trong quá trình tính toán xác định các siêu thông số (hyper-parameters) cho 
mạng các DLSTM. Cách tiếp cận kết hợp GA và DLSTM này đã đưa ra giải pháp nhanh 
chóng và chính xác nhất để dự báo sản lượng khai thác dầu khí. 
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2. Chuẩn bị dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Các bước thực hiện công việc huấn luyện DLSTM được thể hiện ở Hình 1. 

 

Hình 1. Quy trình thực hiện huấn luyện DLSTM. 

2.1. Bộ dữ liệu 

Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các dữ liệu thô thu được từ Lô X, 
mỏ STD, bể Cửu Long. Các dữ liệu đầu vào liên quan đến quá trình khai thác bao gồm áp suất 
(pressure), nhiệt độ (temperature), lưu lượng (flow rate) và van điều tiết (top-side choke 
valve) mở trong khoảng thời gian 10 phút.  

Tiền xử lý dữ liệu 
Dữ liệu được sử dụng là dữ liệu khai thác thô của mỏ STD, vì vậy rất có thể bao gồm các 

yếu tố ảnh hưởng của nhiễu. Như vậy, việc sử dụng dữ liệu thô trong quá trình học của mạng 
nơ-ron là không phù hợp vì sẽ dẫn đến tốc độ học (learning rate) của mạng rất thấp. Do đó, 
một công tác tiền xử lý dữ liệu bao gồm bốn bước đã được sử dụng trước khi dữ liệu khai thác 
thô được đưa vào luyện mạng trong nghiên cứu này. Các bước tiền xử lý bao gồm 4 bước 
được mô tả bên dưới: 

Bước 1: Loại bỏ nhiễu từ dữ liệu thô 
Sử dụng bộ lọc trung bình dịch chuyển (moving average filter) để làm mịn dữ liệu thô và 

loại bỏ nhiễu, theo cách tương tự như được mô tả trong [1]. Cụ thể, bộ lọc này cung cấp trung 
bình trọng số của các điểm dữ liệu trong quá khứ cho bộ dữ liệu khai thác theo thời gian trong 
một chu kì năm điểm để tạo ra ước lượng làm mịn dữ liệu của một chuỗi thời gian.  Phải nhất 
thiết kết hợp bước này để giảm nhiễu ngẫu nhiên trong bộ dữ liệu bằng cách giữ lại phản hồi 
tốt nhất liên quan đến dữ liệu thô.  

Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu thô thành dữ liệu chuỗi thời gian dừng (Stationary data) 
Dữ liệu chuỗi thời gian thường thể hiện là chuỗi dữ liệu không cố định, trên thực tế, sẽ 

thể hiện một xu hướng cụ thể [2]. Tất nhiên, dữ liệu chuỗi thời gian dừng sẽ dễ dàng hơn để 
mô hình hóa và có thể dẫn đến dự báo khéo léo hơn. Dữ liệu chuỗi thời gian là dừng nếu 
chúng không có thêm xu hướng (trend) và tính mùa vụ (seasonal). Các đặc tính thống kê trên 
chuỗi thời gian là nhất quán theo thời gian, ví dụ như giá trị trung bình (mean) và phương sai 
(variance). Khi dữ liệu chuỗi thời gian ở trạng thái dừng thì chúng có thể dễ dàng mô hình 
hóa với độ chính xác cao hơn. Chuỗi thời gian dừng (gọi tắt là chuỗi dừng) sẽ không bao hàm 
các yếu tố xu thế.  

Sau khi bước tiền xử lý, thuộc tính xu hướng trong dữ liệu được loại bỏ; cho dù đó là xu 
hướng tăng hay giảm. Sau đó, xu hướng được thêm trở lại mô hình dự báo để trả lại kết quả 
dự báo theo tỷ lệ (scale) ban đầu và tính toán một giá trị sai số tương đương. Một cách tiêu 
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chuẩn để loại bỏ xu hướng do sự khác biệt của dữ liệu. Đó là do có sự quan sát từ bước thời 
gian hiện tại (t) trừ cho bước thời gian trước đó (t-1) [2]. 

Bước 3: Chuyển đổi dữ liệu thành học tập có giám sát (Supervised learning) 
Đầu tiên sử dụng dự báo trước một bước, trong đó bước tiếp theo (t + 1) được dự đoán.  

Dữ liệu chuỗi thời gian được chia thành đầu vào (x) và đầu ra (y) bằng phương pháp độ trễ 
thời gian (lag time method), và cụ thể, trong nghiên cứu này sử dụng các kích thước khác 
nhau của độ trễ, từ lag1 đến lag6. 

Bước 4: Chuẩn hóa dữ liệu 
Giống như các mạng nơ-ron khác, DLSTM sử dụng hàm kích hoạt (activation function) 

với mong đợi dữ liệu sẽ nằm trong phạm vi tỷ lệ của hàm. Các hàm kích hoạt mặc định cho 
LSTM là tiếp tuyến hyperbolic (tanh), trong đó các giá trị đầu ra của nó nằm giữa −1 và 1.  
Đây là phạm vi ưa thích cho dữ liệu chuỗi thời gian. Dữ liệu được chuyển đổi thu nhỏ lại để 
trả về giá trị dự báo về tỷ lệ (scale) ban đầu. 

Phân chia dữ liệu 
Bộ dữ liệu (chứa 227 kết quả từ dữ liệu sản lượng dầu khai thác) được chia thành 2 tập, 

tập thứ nhất (80% dữ liệu, chứa 182 kết quả) được sử dụng để xây dựng, huấn luyện, xác thực 
mô hình dự báo và tập thứ hai (20% dữ liệu còn lại, chứa 45 kết quả) được sử dụng làm tập 
kiểm tra hiệu quả của mô hình dự báo.  

Thực hiện các kịch bản 
Việc thực hiện các mô hình đề xuất DLSTM bao gồm hai kịch bản khác nhau, bao gồm: 

kịch bản tĩnh và kịch bản động. Trong mô hình kịch bản tĩnh, mô hình dự báo được làm phù 
hợp với dữ liệu huấn luyện và dự báo mỗi bước thời gian mới một lần tại một thời điểm với 
dữ liệu kiểm tra (testing data). Trong mô hình kịch bản động, mô hình dự báo được cập nhật 
mỗi bước thời gian khi có thêm các quan sát mới từ các tập dữ liệu kiểm tra (testing data).  
Hay nói cách khác, kịch bản động sử dụng giá trị dự đoán trước đó của biến độc lập để tính 
toán cho lần kế tiếp, trong khi dự báo tĩnh sử dụng giá trị thực cho mỗi lần dự báo tiếp theo. 

Phương pháp huấn luyện mạng DLSTM 
Trong việc huấn luyện mạng DLSTM, nghiên cứu này đưa vào sử dụng thuật toán di 

truyền (Genetic Algorithm–GA) để đưa ra lựa chọn tối ưu cho siêu tham số 
(hyper-parameter) của mô hình được đề xuất. Số lượng các siêu tham số có được dựa trên 
kịch bản được thực hiện. Đối với các kịch bản tĩnh, có 3 loại siêu tham số: số lượng epoch, số 
lượng lớp ẩn, và lag size. Đối với mô hình động sẽ có 4 siêu tham số: 3 tham số giống của mô 
hình tĩnh và thêm 1 tham số nữa là số lần cập nhật (number of updates), có nghĩa là số lần cập 
nhật mỗi bước thời gian của mô hình dự báo khi có thêm các quan sát mới từ dữ liệu kiểm tra.  

Thuật toán di truyền (GA) 
Thuật toán di truyền giúp tìm ra các giải pháp chính xác hoặc gần đúng trong các vấn đề 

tối ưu hóa, tìm kiếm và học tập. Lấy cảm hứng từ lý thuyết tiến hóa của Darwin, các giải pháp 
của thuật toán di truyền phát triển theo thời gian bằng các phương pháp chọn lọc (selection), 
lai tạo (crossover) và đột biến (mutation), tương tự như các hoạt động từ tự nhiên. Mỗi giải 
pháp vấn đề được mã hóa thành một chuỗi có độ dài hữu hạn (nhiễm sắc thể) trên một bảng 
chữ cái hữu hạn. Thuật toán xác định một quần thể các giải pháp hoặc các cá thể.  

Khác biệt quan trọng giữa tìm kiếm của GA và các phương pháp tìm kiếm khác là thuật 
giải duy truyền duy trì và xử lý một tập các lời giải, gọi là một quần thể (population). Trong 
GA, việc tìm kiếm giả thuyết thích hợp được bắt đầu với một quần thể, hay một tập hợp có 
chọn lọc ban đầu của các giả thuyết. Các cá thể của quần thể hiện tại khởi nguồn cho quần thể 
thế hệ kế tiếp bằng các hoạt động lai ghép và đột biến ngẫu nhiên–được lấy mẫu sau các quá 
trình tiến hóa sinh học. Ở mỗi bước, các giả thuyết trong quần thể hiện tại được ước lượng 
liên hệ với đại lượng thích nghi, với các giả thuyết phù hợp nhất được chọn theo xác suất là 
các hạt giống cho việc sản sinh thế hệ kế tiếp, gọi là cá thể (individual). Cá thể nào phát triển 
hơn, thích ứng hơn với môi trường sẽ tồn tại và ngược lại sẽ bị đào thải. GA có thể dò tìm thế 
hệ mới có độ thích nghi tốt hơn. GA giải quyết các bài toán quy hoạch toán học thông qua các 
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quá trình cơ bản: lai tạo (crossover), đột biến (mutation) và chọn lọc (selection) cho các cá 
thể trong quần thể. Dùng GA đòi hỏi phải xác định được: khởi tạo quần thể ban đầu, hàm 
đánh giá các lời giải theo mức độ thích nghi–hàm mục tiêu, các toán tử di truyền tạo hàm sinh 
sản. 

Chọn lọc (Selection). Tất cả các giả thuyết trong quần thể được đánh giá dựa trên hàm 
phù hợp (fitness function). Quần thể mới được tạo ra bằng việc lựa chọn xác suất các cá thể 
tốt nhất từ quần thể hiện tại.  

Lai tạo (Crossover): Thuật toán kết hợp hoặc hợp nhất việc mã hóa của hai tập hợp ban 
đầu để tạo ra các cá thể mới. Một toán tử chung, được gọi là phép lai tạo một điểm (one-point 
crossover), chọn ngẫu nhiên một điểm trong chuỗi nhiễm sắc thể và sau đó trao đổi các giá trị 
từ điểm đó để tạo ra hai tập hợp con (Hình 2). 

Đột biến (Mutation). Thuật toán thay đổi xác suất một số yếu tố của chuỗi mã hóa, tìm 
kiếm các đặc điểm mới không có sẵn ở các cá thể từ các quần thể trước đó. Đột biến ngăn một 
thuật toán di truyền hội tụ nhanh chóng mà không cần thăm dò đủ trong không gian tìm kiếm. 

 

Hình 2. Sự lai tạo 1 điểm để hợp nhất 2 giải pháp trọng GA [3]. 

Mô tả chi tiết thuật toán GA: 
GA (Fitness, Fitness_thresshold, p, r, m) 
Fitness: Hàm gán điểm đánh giá độ phù hợp cho mỗi giải thuyết được đưa vào. 
Fitness_threshold: Ngưỡng điểm đánh giá phù hợp để dừng thuật toán. 
p: Số lượng giả thuyết trong quần thể. 
r: Tỉ lệ số giả thuyết được lai tạo trong quần thể. 
m: Tỉ lệ đột biến.  
Quần thể ban đầu: P ← Khởi tạo p giả thuyết ngẫu nhiên.  
Đánh giá: Với mỗi giả thuyết h trong P, tính toán Fitness(h)  
Trong khi [maxhFitness(h)]<Fitness_threshold], tiến hành  
Khởi tạo một thế hệ mới Ps: 
1. Lựa chọn: Lấy xác suất (1−r)p thành viên của P để thêm vào Ps. Xác suất Pr(hi)  của 

việc chọn giả thuyết Pr(hi) từ P được tính bởi (1): 

  t
i j 1

tp

Fitness(h )
Pr h

Fitness(h )


                       (1) 

2. Lai tạo: Lựa chọn theo xác suất r∗p/2 cặp giả thuyết từ P, dựa vào Pr(hi) ở phía trên. 
Với mỗi cặp, (hl,h2), tạo ra hai giả thuyết con bằng phép lai tạo. Thêm tất cả các giả thuyết 
con vào Ps. 

3. Đột biến: Lựa chọn m phần trăm thành viên từ Ps, với xác suất như nhau. Với mỗi 
thành viên được chọn, tiến hảnh đảo ngược một bit bất kì trên tập bit biểu diễn giả thuyết đó. 

4. Cập nhật. P←Ps  
5. Đánh giá: với mỗi h trong P, tính toán Fitness (h).  
• Trả về giả thuyết thuộc P có độ phù hợp cao nhất. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Kết quả tốt nhất của các kịch bản tĩnh và kịch bản động của mô hình DLSTM được thể 
hiện trong Bảng 1. Mỗi bảng cho biết giá trị siêu tham số (hyper-parameter) tối ưu được lựa 
chọn theo thuật toán di truyền (GA) như miêu tả phần 2.1.4. Cả 2 bảng đều cho kết quả tốt 
nhất của DLSTM với sử dụng 3 lớp LSTM cho kịch bản tĩnh và 2 lớp LSTM cho kịch bản 
động. 

Khi sử dụng mô hình DLSTM với kịch bản tĩnh (Bảng 1), sai số bình phương trung bình 
căn thức (Root Mean Square Error–RMSE) và sai số phần trăm bình phương trung bình căn 
thức (Root Mean Square Percentage Error) lần lượt là 0,209 và 2,995, sai số này là thấp nhất 
ứng với trường hợp số lớp LSTM được thực hiện là 3 lớp. 

Khi sử dụng mô hình DLSTM với kịch bản động (Bảng 2), sai số RMSE = 0,219 và sai 
số RMSPE = 3,124 là thấp nhất, ứng với trường hợp số lớp LSTM được xếp chồng là 2 lớp.  
Khi tiếp tục tăng số lớp LSTM này lên 3, thì sai số cũng tăng lên với RMSE 0,257, RMSPE = 
3,124.  

Có thể thấy, khi thực hiện kịch bản động, bằng việc thêm vào các cập nhật khi có quan 
sát mới, cho được kết quả tối ưu hơn so với mô hình DLSTM kịch bản tĩnh, vì chỉ dừng lại ở 
2 lớp LSTM, tiết kiệm thời gian và chi phí trong trường hợp dữ liệu lớn.  

Bảng 1. Kết quả tốt nhất của mô hình DLSTM với kịch bản tĩnh. 

No. of layer No. of hidden units No. of Epochs Lag RMSE RMSPE 

1 [4] 953 5 0,234 3,337 

2 [4, 2] 787 5 0,227 3,253 

3 [5, 4, 2] 800 5 0,209 2,995 

Bảng 2. Kết quả tốt nhất của mô hình DLSTM với kịch bản động. 

No. of layer No. of hidden units No. of Epochs Lag Update RMSE RMSPE 

1 [3] 1352 3 1 0,267 3,783 

2 [4, 5] 1187 5 1 0,219 3,124 

3 [4, 3, 3] 403 5 2 0,257 3,637 

Mối quan hệ giữa dữ liệu khai thác và dữ liệu dự báo được thể hiện trong Hình 3 và Hình 
4. Các kết quả dự báo (đường màu đỏ) hầu như trùng khớp với dữ liệu khai thác thực (đường 
màu xanh dương), từ đó cho thấy, tính hiệu quả của mô hình DLSTM trong việc dự đoán dữ 
liệu chuỗi thời gian trong khai thác dầu khí là một lời giải tối ưu. Cả 2 kịch bản đều cho sai số 
có thể chấp nhận được. 

 

Hình 3. Kết quả dự báo so với dữ liệu khai thác sử dụng mô hình DLSTM-tĩnh. 
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Hình 4. Kết quả dự báo so với dữ liệu khai thác sử đụng mô hình DLSTM-động. 

4. Kết luận 

Trong nghiên cứu này đã phát triển một mô hình dự báo đầy hứa hẹn có thể được sử dụng 
trong phần lớn các vấn đề dự báo chuỗi thời gian. Tuy nhiên, chỉ tiến hành thử nghiệm cụ thể 
trong trường hợp dữ liệu chuỗi thời gian trong lĩnh vực dầu khí. Mô hình đề xuất là kiến trúc 
sâu của các mạng nơ-ron có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn (Long -Short Term Memory 
- LSTM), được ký hiệu là DLSTM.  

Các kết quả cho thấy rằng, cả hai kịch bản DLSTM tĩnh và động, đều cho kết quả dự báo 
sản lượng dầu khai thác với sai số có thể chấp nhận được. Cho trường hợp DLSTM kịch bản 
tĩnh, sai số bình phương trung bình căn thức (Root Mean Square Error–RMSE) và sai số phần 
trăm bình phương trung bình căn thức (Root Mean Square Percentage Error) lần lượt là 
0,209 và 2,995, sai số này là thấp nhất ứng với trường hợp số lớp LSTM được thực hiện là 3 
lớp. Cho mô hình DLSTM kịch bản động, sai số RMSE = 0,219 và sai số RMSPE = 3,124 là 
thấp nhất, ứng với trường hợp số lớp LSTM được xếp chồng là 2 lớp. Riêng cách xây dựng 
mô hình DLSTM kịch bản động, bằng việc thêm vào các cập nhật khi có quan sát mới, thì mô 
hình cho được kết quả tối ưu hơn so với mô hình DLSTM kịch bản tĩnh, vì chỉ dừng lại ở 2 
lớp LSTM, tiết kiệm thời gian và chi phí trong trường hợp dữ liệu lớn.  

Mô hình chứng tỏ rằng, việc xếp chồng (stacking) nhiều lớp LSTM hơn đảm bảo phục 
hồi các hạn chế của kiến trúc mạng nơ-ron nông, đặc biệt, khi bộ dữ liệu chuỗi thời gian dài 
được sử dụng. Ngoài ra, mô hình sâu được đề xuất có thể mô tả mối quan hệ phi tuyến giữa 
đầu vào và đầu ra của hệ thống, đặc biệt trong trường hợp dữ liệu chuỗi thời gian trong dầu 
khí là không đồng nhất, đầy phức tạp và vẫn còn thiếu nhiều dữ liệu. 

Dự đoán chính xác và hiệu suất học được hiển thị trong kết quả trên chỉ ra rằng mô hình 
DLSTM sâu được đề xuất đủ điều kiện để được áp dụng trong các vấn đề dự báo phi tuyến 
trong ngành dầu khí. Trong các kế hoạch nghiên cứu trong tương lai, nhóm sẽ tiến hành 
nghiên cứu hiệu suất của DLSTM trong các vấn đề dự báo khác, đặc biệt là trong các trường 
hợp bao gồm dữ liệu chuỗi thời gian đa biến. 

So với cách tiếp cận mô hình mô phỏng vỉa bằng phương pháp số truyền thống, cách tiếp 
cận sử dụng DLSTM đưa ra giải pháp nhanh hơn, và là một kỹ thuật thay thế để đưa ra dự báo 
sản lượng nhanh chóng và đáng tin cậy bên cạnh các mô phỏng số và thực nghiệm.  

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.X.H., P.Đ.K.; Phân tích số liệu: 
N.X.H., P.Đ.K.; Viết bản thảo bài báo: N.X.H., P.Đ.K.; Chỉnh sửa bài báo: N.X.H. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong 
khuôn khổ đề tài mã số NĐT.48.KR/18. Chúng tôi xin cảm ơn Truờng Ðại học Bách Khoa, 
ÐHQG-HCM dã hỗ trợ thời gian và phuong tiện vật chất cho nghiên cứu này. Ngoài ra, 
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chúng tôi rất cảm on sự hỗ trợ từ Tổng Công ty thăm dò và Khai thác Dầu Khí (PVEP) đã tạo 
điều kiện cung cấp các số liệu cần thiết để hoàn thành bài báo này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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A Petroleum Production Forecasting Method Using Long 
Short-Term Memory Networks (LSTMs) and Genetic Algorithm 
(GA) 
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Abstract: One of the key tasks of oil and gas field management is to use historical data to 
forecast future production and evaluate reserves during oil field development planning.  
Recently, the area of machine learning, deep learning has addressed the limitations of 
traditional forecasting methods that are complicated and time-consuming. For the increase 
over time in the amount of historical production data, the deep learning approach shows the 
reasonableness and reliability as well as the high accuracy in petroleum production 
prediction. This paper proposes a deep learning approach to forecast oil and gas production 
by utilizing Deep Long Short-Term Memory Networks (Deep LSTMs - DLSTMs). Genetic 
Algorithm (GA) is also used to optimize the DLSTM network. This approach is applied to 
forecast the amount of production for the STD reservoir, Cuu Long basin. The accurate 
forecasting results illustrate the effectiveness and accuracy of the forecasting approaching 
method. This approach can be applied to similar reservoirs in the region. 

Keywords: Deep Long Short-Term Memory Networks; Genetic Algorithm; Oil 
Production; Decline Curve Analysis; Machine Learning. 
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Abstract: Global warming is a serious and urgent issue facing the world today to 
achieving sustainable development, and it threatens to reverse millions of people into 
poverty. In this work, a simple and pragmatic framework for assessing the impact of 
climate change on sustainable development at local scale was reported according to the 
three–pillar conception of social, economic and environmental sustainability. In detail, the 
research has assessed the climate effects on sustainable development of population in the 
south of Ho Chi Minh City (HCMC), which is subdivided into five district–level 
subdivisions (District 7, District 8, Binh Tan District, Binh Chanh District, and Nha Be 
District) and each district possesses its own unique properties of natural resources and 
society. The average population growth rate of all five districts from 2005 to 2014 was 
approximately 5.17%, which was around two times higher than that of HCMC, at 2.97%. 
To the south of HCMC is a lowland area with an elevation of 0.8–1.5 m, as compared to 
that of HCMC. Also, the population growth rate in five districts was unsustainable under 
the influence of climate risks, with the sustainable development index of 0.280 ÷ 0.305. In 
conclusion, the negative impacts of population growth affected by climate fluctuations in 
the southern part of HCMC may lead to potential consequences of population size and 
structure such as migration, poverty and family disruption.  

Keywords: Sustainable development assessment; Population sustainability; Sustainable 
development index; Climate change; Ho Chi Minh City. 

 

1. Introduction 

The concept of sustainable development of a country has been widely displayed by its 
sustainable development index (SDI), which consists of three pillars of sustainability 
(environment, economy, and society) [1], his concept has also unified the three components 
of sustainable development in society including economic, ecological and social 
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dimensions [1]. The SDI has been generally used individually or simultaneously with 
different indexes so as to assess its practical applications [2]. However, there is still no 
agreement about how to establish a set of indicators or at least an appropriate indicator to 
assess the sustainable development at a local level [3]. Some indicators have been 
frequently used for local sustainability assessment such as Barometer of Sustainability 
Index (BSI) reported by the International Union for Conversation of Nature and Natural 
Resources (IUCN) in 1994, and Local Sustainability Index (LoSI) proposed by Nath and 
Talay in 1998 [4–5]. Moreover, depending on the locality characteristics, appropriate 
indicators can be applied for different purposes, for instance, a community development 
assessment identified through Human Development Index (HDI) and Human Poverty Index 
(HPI) [6]. Nevertheless, local indicators based on sustainable development models typically 
focus on economic and social indicators and ignore the most pressing ecological and 
environmental issues. To estimate the differential impacts of climate change on economic 
and social development, the Livelihood Vulnerability Index (LVI) was developed to 
integrate the three pillars of sustainable development for community assessment [7].   

In terms of sustainable development evaluation, no matter what kind of indexes (SDI 
or LoSI) are considered to be used, the selection of indicators plays a critical role in the 
formation of their sub–indicators, followed by the generation of a composite index or an 
integrated approach [8]. In this context, the main procedure for developing a sustainability 
index includes choosing appropriate sustainability indicators, weighting the chosen 
indicators, and then aggregating those into a composite index [9]. Previous reports have 
usually used a large number of indicators/indices for calculating indexes in the evaluation 
of sustainability [10]. For instance, the United Nations Sustainable Development utilized 
134 indicators in 1996, slightly dropped to 58 in 2001, and finally reduced to 50 core 
indicators at 2005 for measuring sustainable development [11]. On the other hand, at 
local/regional levels, some methods have also applied a variety of indicators, such as 15 
sets of criteria for the LoSI calculation, and 05 indicators when assessing sustainable 
development. For example, Land Use indicators were employed to achieve a suitable 
sustainable development index in Mexico, whereas 10 environmental indicators and 06 
socio–economic indicators were carried out to assess the urban sustainability in Helsinki 
[12]. Additionally, the LoSI based on 12 classes of sustainable criteria (R–Resources 
consumption; C–Loading; I–Indoor environmental quality, S–Quality of service, E–
Economics, G–Management, T–Commuting transport, P–Participation, M–Regional 
marketing and branding, K–Cultural topics, L–Local development, A–Virtuous circles) was 
also used to determine the sustainability performance in European cities at local scales [13].  

However, these are still no unified indicators for assessing the sustainability of 
different aspects of economy, society and environment. The number of indicators used 
depends on the country, locality, specific conditions and different purposes of assessment in 
which a set of indicators is likely synthesized for each different aspect. Regarding the 
Sustainable Society Index, eight policy categories and three Wellbeing dimensions 
(Humans, Environment, Economy) were calculated for 151 countries accounting for 99% of 
the world population [14]. Furthermore, two crucial factors are commonly taken into 
consideration in sustainability assessment are society and economy, in this regard the effect 
of society was determined and the economy one was compared with SDI, particularly an 
assessment of the influences of social information on the sustainability and a comparison 
among social, economic and ecological dimensions with GDP [15]. In recent years, the 
ecological factor has been highlighted and determined among the three pillars of 
sustainability, specifically under conditions of climate change affecting the sustainability 
performance via an influence on social and economic aspects. Unfortunately, there is no 
specific or uniform strategy in relation to the detection of indicator sets for sustainable 
development assessment, except recommendations with the orientation of indicators 
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introduced by United Nations, caused by the purposes of assessment, conditions of 
implementation, data sources and mainly the three pillars of sustainability.  

In this report, the assessment of local sustainability in the south of Ho Chi Minh City 
(HCMC) under the effect of climate extremes was based on the Poverty Sustainability 
Index (PoSI) by preparation of indicator sets in regards to economy, society, and 
environment in place of climate change, which was suitably modified with environmental 
conditions of the city. These conditions were suggested by the World Bank [7] including 
six criteria and the Asian Development Bank containing 04 criteria [1]. The Population 
Sustainability Index (PoSDI) was developed according to the formula of the HPI [16] .  

2. Research areas 

The southern part of HCMC consists of five administrative divisions: District 7 
(established in 1997), District 8 (the inner–city district has been established for hundreds of 
years), Binh Tan District (established in 2003), Binh Chanh District (established in 2003), 
and Nha Be District (established in 1997) (Figure 1). This is a newly developed land 
selected for investigating sustainable development in the context of climate change. 
Although the total area of all five districts is relatively large (969.86 km2), accounting for 
46.3% of the natural area of HCMC, the population size is extremely small (2,098,484 
people in 2014), at approximately 26.0%, indicating the potential growth scenario of the 
populations in these areas [17, 18]. 

As illustrated in Table 1, it is apparently that the population growth rate of all five 
districts have fluctuated between 2005 and 2014. The growth rate in District 7 was 11.93% 
in 2005, which later significantly reduced to 0.41% in 2006, went up dramatically to 
19.50% in 2007, and then remained fluctuating from 2008 (11.49%) to 2014 (11.27%). In 
terms of District 8, its population slowly grew from 1.37% in 2005 to 4.42% in 2007, 
followed by a double decrease to 2.21% in 2008 and an insubstantial increase to 3.85% in 
2009. The figures later showed some fluctuations from 2009 (3.85%) until 2014 (only 
0.08%). Similarly, Binh Tan, Binh Chanh and Nha Be have also displayed a serious of 
fluctuations in population size since 2005. In particular, the highest population growth rate 
in Binh Tan (12.80%) and Binh Chanh (16.84%) was recorded in 2007, while that of Nha 
Be occurred in 2006, at 12.65%. Moreover, the average population growth rate of 5.17% in 
the south of HCMC for 10 years was two times higher than that of HCMC, at 2.97%. In this 
regard, District 7 had the highest average rate of 7.32%, followed by Binh Chanh (6.39%), 
Nha Be (6.27%), Binh Tan (5.79%), and District 8 (1.84%). This can be attributed to 
natural and socio–economic characteristics of these areas, which leads to the increase of 
their mechanical populations.  

To the south of HCMC (Nha Be–District 7–South Binh Chanh) is a lowland area with 
an elevation varying between 0.8 and 1.5 m, in which case South Binh Chanh at an 
elevation of 0.3–2.0 m is a floodplain, except residential zone at an elevation of up to 3.0 
m. All of these data indicated that approximately 99.9% of Nha Be–South Binh Chanh 
belongs to lowland regions with elevations less than 2.0 m. Additionally, the southernmost 
suburbs of HCMC, including District 7, a part of District 8, Nha Be and a part of Binh 
Chanh, have the lowest elevation, as compared to that of HCMC and are regularly flooded 
by high tides (139.5 km2)[19]. Particularly, community groups in such areas usually 
account for a large proportion of the population, such as children (18.9–23.0%), poverty (8–
30%), individuals with less physical ability (26.0%) and immigrants (15%)[6, 20]. In 
comparison with criteria regarding potential impacts (both natural and socio–economic 
factors) of climate variability on European infrastructure development [16], the southern 
area of HCMC is a climate–sensitive zone, and therefore it is necessary to assess the 
potential effects of local environmental changes on sustainability in the south of HCMC.  



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 362-369; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).362-369 365 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

3. Method 

3.1 Data collection 

In order to select an appropriate scale for the survey and interview families affected by 
environmental conditions in the southern region of HCMC, a number of investigations over 
a recent five–years period have been collected. From 2009 to 2011, approximately 5000 
households (roughly equivalent to 217 votes/district), except Can Gio district, were selected 
and interviewed about the negative effects of flooding on environment in HCMC [21]. 
Meanwhile, 100 families in poverty, one of the most sensitive objects with climate change, 
were surveyed in District 8 [22]. Accordingly, a scale of 900 votes, equivalent to 180 
votes/district, was conducted in 58 wards in which around 16 wards were selected to be 
interviewed by a simple random sampling method. A household consists of one or more 
individuals who live in the same dwelling, regardless of residence time.  

In this work, each survey contained 41 groups of detailed questions (ITE 2016), which 
were interviewed based on the unified criteria [1, 7] comprising 10 indicator sets. However, 
because urban areas in the south of HCMC are considered as non–flooded and non–
expanded areas, relevant questions were eliminated. Only 08 sets of indicators (household 
characteristics, incomes, health, drainage situations, floods, traffics, energy and water 
supply) from the survey data were collected and represented as socioeconomic factors in 
this report.  

According to the findings of a multi–year monitoring of meteorological parameters at 
hydro–meteorological stations and environmental parameters at environmental monitoring 
stations in HCMC, multivariable regression equations were applied, which results indicated 
a linear correlation between climate change and environmental factors [15]. At a national 
scale, a set of environmental indicators were promulgated with 05 indicator sets 
corresponding to 36 indicators and 93 sub–indicators [4]. Unfortunately, such indicator sets 
based on Driving Forces–Pressures–State–Impacts–Responses (DPSIR) framework have 
typically focused on environmental management issues. In this work, a set of climate 
change indicators was selected to replace the set of environmental indicators. Climate 
change parameters were collected from three meteorological stations (Binh Chanh, Nha Be 
and Tan Son Hoa) in HCMC for 10 years (2006–2015) [23] in which relevant data on 
hydrometeorology were published [24], climate change scenarios of HCMC [25]. 

3.2 Calculations 

To select core–indicators and sub–indicators for the survey, different categories of 
indicators were chosen via different approaches. Recently, there has not been a selected set 
of indicators in local sustainable development planning since the introduction of some 
innovative approaches in a United Nations initiative called Agenda 21 (1992). In 2013 S. 
Mattia and co–workers suggested that the indicator set for assessing sustainability at the 
local level usually consists of 12 core–indicators without mentioning of environmental 
factors and their influences. As a result, climate change indicators [26], the correlation 
between climate change and environment, and recommendations for setting of indicators 
regarding the influence of climate on socio–economic development [1, 7] were considered 
and applied, shown as follows: 

Climate change indicator: the standard deviation of monthly mean temperature, the 
standard deviation of monthly total rainfall, the difference between monthly maximum and 
minimum temperature, the number of days with temperatures higher than 35oC, the number 
of days with precipitation above 50 nm, and the annual number of flooded areas. 

Socio–economic indicators [1, 7] household characteristics–population (07 sub–
indicators), incomes–GDP (05 sub–indicators), energy consumption (05 sub–indicators), 
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costs of water supply (05 sub–indicators), health (07 sub–indicators), drainage issues (05 
sub–indicators), flooding problems (05 sub–indicators), traffic impacts (05 sub–indicators).  

Data standardization using vector–based techniques (Brauers et al. 2008; Lý 2014)is 
expressed as follows: 

x∗ =
x

∑ x

 

Where: j = 1, 2, …, n as the number of alternatives; i = 1, 2, …, m as the number of 
objectives;x as the response of alternative j on an objective i;x∗  as a dimensionless number 
representing the normalized response of alternative j on objective i. These normalized 
responses belong to the interval [0; 1]. 

Expert discussions about weights: 30 experts who possess a master’s degree or higher 
in education (ITE 2015)were selected and consulted. They have applied multiple–criteria to 
assess climate change risks according to a maximum score of 100 and later these results 
were used to form weights of the indicators (rank reciprocal weights). In this context, the 
consultation results were scored by determining the weights via inverse method – dividing 
the sum of the inverse numbers by the scores of individual criteria, in other words (Table 2) 
[27]. 

w =  

1
i

∑
1
j

 

where: i (rank) = 1, 2, 3 …n; j (attributes/criteria) = 1, 2, 3…m 
In general, different techniques of standardization will yield different results [20]; 

accordingly, some combination methods should be used. In that case, multiplying the 
standardized numbers by the weights will get the evaluation scores.  

X = x∗  x w  
Calculation of PoSDI: the formula for arithmetic average was used to calculate the 

HPI:  

PoSDI = [(
PoSDI + PoSDi + PoSDI

3
)] /  

Where: PoSDIcc = climate change sustainability index; PoSDIec= economic 
sustainability index; PoSDIsc= social sustainability index; 

The sustainability assessment of population growth was based on the LoSI reported by 
Nath and Talay in 1998, as following (Hòe 2006):  

0.00 ÷ < 0.20: unsustainability 
0.20 ÷ < 0.40: weak sustainability 
0.40 ÷ < 0.60: sustainability 
0.60 ÷ < 0.80: quite sustainability 
0.80 ÷ < 1.00: strong sustainability 

4. Results  

4.1 Descriptive statistics for survey data 

The vast majority of respondents to the survey are young with a median age of 40 and a 
mean education level of 11.56 years. They have been well–educated with 79% a high 
education level (higher education or university), which indicated that they possess at least a 
certain knowledge in the field of climate crisis and sustainable development.  

Regarding the negative impacts of flooding stress on the lives of the individuals 
involved in the south of HCMC, some suburban areas situated in low topographic positions 
like Binh Chanh and Nha Be have nearly 28.7% of households that are frequently 
influenced by flooding. On the other hand, the affected households in two new urban 
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districts, District 7 and Binh Tan, was approximately 57.8%, with the lowest water level of 
3 cm and the highest water level of 135 cm when compared with actual floor levels. In 
addition, around 37% flood–affected households were reported in District 8, of which the 
lowest water level was 1 cm and the highest one was 115 cm. The statistics of this research 
also revealed other harmful impacts of flooding such as potentially increase the growth of 
indoor mold and resulting in adverse health effects, especially infectious diseases in the 
elderly (29.4%) and children (40.7%) in District 8. All of these figures demonstrated that 
the negative influences and consequences of flooding was significant and this was 
dramatically higher than that of in 2011 data.  

4.2 Population sustainability indexes (PoSDIs) 

According to the expert questionnaire survey results, the weights of the indicators were 
determined, as presented in Table 2 below. Among presented factors, household 
characteristics with the weighted average (WA) of 0.32 (economic indicators) and traffic 
issues with the WA of 0.32 (social indicators) were found to be the major factors affecting 
the PoSDIs at the local level, followed by health problems (0.28), GDP (0.23), floods 
(0.23), energy consumptions (0.22), costs of water supply (0.17) and drainage issues (0.17). 
These findings are suited with actual conditions in the southern region of HCMC because 
household properties play a crucial role in livelihoods and incomes, whereas traffic is a 
major urban transport problem of residents in the city, particularly when they are ought to 
be going to work or school.  

Based on the PoSDIs are shown in Table 3, it is seen that there was noticeable 
difference in the PoSDIs among 05 districts, 0.400 for Binh Chanh, 0.377 for District 7 and 
8, 0.370 for Binh Tan and 0.368 for Nha Be. Binh Tan has the highest number of PoSDIcc, 
at 0.224, followed by District 8 (0.220), Binh Chanh (0.212), District 7 (0.199), and Nha Be 
(0.191). The maximum difference of PoSDIcc between Binh Tan and Nha Be was 
approximately 14.6%. By contrast, the difference between PoSDIec and PoSDIsc was 
negligible, at around 7.3% ÷ 7.9%. When considering individual PoSDIs, only PoSDIsc 
(0.368 ÷ 0.400) can be regarded as sustainable and others belonging weak sustainability. 

According to the data in the Table 3, climate change is likely to have a dramatic impact 
on the economy of HCMC and contribute to making PoSDIec small, between 0.210 and 
0.226. Similarly, a small number of PoSDIcc (0.191 ÷ 0.224) was largely because the 
weather in the southern part of HCMC has changed significantly. In general, PoSDIs in the 
south of HCMC tend to decrease, thanks to economic and social consequences of climate 
change. For example, the local sustainability indexes in the south were relatively smaller 
than those in Davao Province, Philippines, at 0.34 ÷ 0.60, and dramatically smaller than 
those in developed countries. This can be attributed to the breakdown of family structure in 
the south where traditional family members tend to live with or in close proximity to 
extended family members, the relocation to higher ground, and the effect of moving 
bottlenecks on traffic flow, economy, and study, especially children studying in primary 
and secondary schools.  

5. Conclusion 

In this study, a simple framework for evaluating the effect of climate change on 
residential sustainable development was reported, according to the three–pillar conception 
of sustainability (society, economy and environment). The report introduced a modified 
index that can be used to minimize missing data. Moreover, different weights were selected 
and later determined to optimally develop the modified index that is simple and practical 
for framework development process, a key tool in quantitative measurement.  



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 362-369; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).362-369 368 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Additionally, the report provided evidence on the use of indexes, which were applied 
as an essential tool for determining the level of influence of climate change on residents. 
The PoSDIs of 05 districts (District 7, District 8, Binh Tan, Binh Chanh and Nha Be) in the 
south of HCMC were only 0.280 ÷ 0.305 and this result can be interpreted as a sign of 
weak sustainability. As a result, the harmful effects of climate change and variability on 
residents in the city can easily result in potential issues of population size and structure such 
as migration, livelihoods, health, and education.  

However, there were some limitations used for calculating the PoSDIs, according to 
the human poverty index, the selection of secondary factors, and the relationship between 
sub–factors and main factors. In other words, this is inconsistency of criteria for assessing 
the residential sustainability.  
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Tóm tắt: Hiện nay, hiện tượng ngập mặn đã ảnh hưởng đến 10/13 tỉnh trong khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long. Với các nhà máy cấp nước theo công nghệ cũ ở hầu hết các tỉnh là 
chưa đáp ứng được các yêu cầu về khử mặn để mang lại đủ nước sinh hoạt cho người dân 
khu vực, dẫn đến tình trạng khan hiếm nước ngọt. Tìm kiếm công nghệ và triển khai lắp đặt 
các công trình, thiết bị xử lý nước biển và nước lợ để cung cấp nước cho các cụm dân cư, 
đô thị ven biển và hải đảo là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết, đặc biệt là trong tình hình 
biến đổi khí hậu như hiện nay. Nghiên cứu dự kiến thiết lập hệ xử lý khử mặn thử nghiệm 
với quy mô hai m2/ngày đêm và ứng dụng công nghệ IOT để tự động hoá và kiểm soát quá 
trình đơn giản nhất, tiết kiệm năng lượng và mang lại tính khả thi trong vấn đề chuyển giao 
công nghệ thực tế đến các khu vực trong tình trạng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế. 

Từ khóa: Bến Tre; Công nghệ khử mặn; Cấp nước sinh hoạt; IOT; xâm nhập mặn.  
 

1. Giới thiệu 

ĐBSCL gồm 13 tỉnh và thành phố, có diện tích khoảng 40.000 km2; địa hình thấp và 
bằng phẳng, phần lớn có độ cao trung bình từ 0,7–1,2 m so với mực nước biển và là vùng bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi triều cường và xâm 
nhập mặn. Hằng năm, diễn biến cực đoan của khí hậu như: các đợt hạn, độ mặn đã bắt đầu 
có xu hướng đến sớm hơn, với nồng độ ngày càng cao và kéo theo xâm nhập mặn sâu trong 
nội đồng là chuyện thường xảy ra; ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và đời 
sống sinh hoạt của trên 21 triệu dân, trong đó có trên 80% dân số sống ở vùng nông thôn. 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 04/CT–TTg ngày 22/01/2020 về việc triển khai 
các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hạn, thiếu nước, xâm ngập mặn. Theo Tổng cục 
Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), cập nhật đến ngày 10/04/2020, hạn hán, 
xâm nhập mặn tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề khiến khoảng 79.200 hộ dân đang gặp khó 
khăn, thiếu nước sinh hoạt (Bến Tre có 12.700 hộ, Sóc Trăng: 19.000 hộ, Kiên Giang: 11.300 
hộ, Cà Mau: 17.500 hộ, Bạc Liêu: 3.300 hộ, Long An: 7.900 hộ, Trà Vinh: 6.000 hộ) và 
43.000 ha lúa đông xuân, 1.700 ha cây ăn quả, 79 ha rau màu bị thiệt hại. Nghiên cứu về xâm 
nhập mặn và độ mặn thu hút được quan tâm từ những năm 1960 khi bắt đầu tiến hành quan 
trắc độ mặn ở hai vùng đồng bằng sông Hồng và ĐBSCL. Khởi đầu là các dự án, công trình 
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nghiên cứu, tính toán về xác định ranh giới xâm nhập mặn theo phương pháp thống kê trong 
hệ thống kênh rạch thuộc 9 vùng cửa sông thuộc ĐBSCL. Các kết quả tính toán từ chuỗi số 
liệu thực đo đã lập nên bản đồ đẳng trị mặn với hai chỉ tiêu cơ bản 1‰ và 4‰ cho toàn khu 
vực đồng bằng trong các tháng từ tháng 12 đến tháng 4. Trong 6 trạm đo mặn đại diện cho 
khu vực tỉnh Bến Tre, có 3 trạm nằm ở vị trí cửa sông (An Thuận, Bến Trại và Bình Đại) và 
3 trạm nằm ở sâu hơn về phía thượng lưu (Hương Mỹ, Lộc Thuận và Sơn Đốc). Kết quả cũng 
cho thấy, các năm có độ mặn nhỏ hơn nhiều là năm 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, những 
năm về sau lớn hơn nhiều  là năm 2013, 2015, 2016.  Năm 2016 là năm có xâm nhập mặn 
lớn nhất xuất hiện, có giá trị lớn hơn trung bình đến 8‰ ở tất cả các trạm, mức mặn có lúc 
lên tới 25.000 mg/l. Những năm tiếp theo, Phạm Việt Hoà cùng cộng sự thuộc viện Địa Lý 
Tài Nguyên TP.HCM đã nghiên cứu phương pháp đánh giá hạn mặn bằng viễn thám, từ đó 
lập nên bản đồ phân vùng xâm nhập mặn, mức độ và diễn biến xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre 
được xây dựng từ công nghệ viễn thám đa tầng, đa độ phân giải, đa thời gian. Kết quả cho 
thấy độ mặn ngày càng gia tăng và xâm nhập vào sâu rộng hơn, hầu hết các thời điểm cận 
đỉnh mặn lên hơn 25‰. Theo ghi nhận các kết quả nghiên cứu đến 2019–2020 của Đài Khí 
tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre, trên sông Hàm Luông và Cổ Chiên, xâm nhập mặn rất nhanh 
và ở mức sâu hơn đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Tại cảng cá Bình Đại (huyện Bình Đại), độ 
mặn từ 26–29‰; tại xã An Thuận (huyện Thạnh Phú), mặn giao động từ 25–28‰; tại Tiệm 
Tôm (huyện Ba Tri), độ mặn lên đến 27–30‰. Độ mặn 4‰ đã xâm nhập vào đất liền cách 
cửa sông khoảng 48–68 km, qua địa bàn các xã: Tân Thạch, Tiên Long (huyện Châu Thành); 
Long Thới, Tân Thiềng (huyện Chợ Lách). Độ mặn 1‰ xâm nhập vào đất liền cách cửa sông 
từ 63–83 km, qua địa bàn các xã Phú Túc (huyện Châu Thành), Vĩnh Bình (huyện Chợ Lách). 

Về công tác ứng phó với mặn trong ngắn hạn, từ đầu năm 2020 đến nay, MTTQ Việt 
Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp trong tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh hỗ trợ bồn trữ nước, máy lọc nước, nước uống, nước ngọt để tặng cho 
người dân khắc phục hạn mặn. Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận, phân phối 
các nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đến người dân trên địa bàn 
tỉnh khắc phục hạn mặn gồm: 1.653 bồn trữ nước; 8.600 bình nước uống các loại, hàng trăm 
m3 nước ngọt đã giúp người dân phần nào giảm bớt khó khăn trong đợt hạn mặn, nhất là 
những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn tỉnh. Và trong thời 
điểm này, trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm chia sẻ nước ngọt cho người dân, tiêu biểu như bà 
Nguyễn Thị Hưỡng, xã Phú Hưng; Garage Nguyên Dũng, phường Phú Khương, thành phố 
Bến Tre; ông Nguyễn Phước Thành, xã Phú Thuận, huyện Bình Đại; Anh Trần Văn Hòa, xã 
Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách; thương binh Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Phước Thạnh, huyện Châu 
Thành. Tuy nhiên mới chỉ giải quyết được một phần ngọn của vấn đề và không mang tính 
bền vững do giá thành, công vận chuyển cho cấp nước ngọt đang ở mức rất cao.  Để ứng phó 
trong dài hạn, trong thời gian qua, tỉnh Bến Tre đã nghiên cứu đắp 10 đập tạm trữ nước, nạo 
vét 260 km tuyến kênh nội đồng; vận hành hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp, huyện Ba Tri trữ 
trên 800.000 m3 nước; lắp đặt và vận hành tối đa công suất các hệ thống lọc mặn RO. Nhìn 
chung, tổng quát các công nghệ khử mặn ở Việt Nam hay đồng bằng sông Cửu Long nói 
chung và ở khu vực Bến Tre cho thấy các công trình khử mặn đã được triển khai từ lâu, tuy 
nhiên có nhiều vấn đề hạn chế trọng tâm cần giải quyết: (1) Hầu hết thiết bị ứng dụng công 
nghệ khử mặn đều ở quy mô rất nhỏ để thí nghiệm hay để cấp nước cục bộ cho hộ gia đình, 
chưa thể giải quyết được vấn đề hạn mặn trong tầm vĩ mô. (2) Đặc trưng độ mặn của Bến Tre 
hay khu vực đồng bằng sông Cửu Long rất phức tạp do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, lưu 
lượng của sông thượng nguồn đổ về, ảnh hưởng hạn mặn theo từng năm dẫn đến độ mặn 
muối biến thiên liên tục với khoảng thay đổi từ nhỏ 4000 mg/l đến rất mặn 35000 mg/l. Điều 
này sẽ gây khó khăn vô cùng lớn cho tất cả các công nghệ xử lý nước nhiễm mặn có thể hoạt 
động vận hành ổn định, hệ thống với chất lượng mặn đầu vào biến thiên sẽ làm giảm tuổi thọ, 
giảm công suất thiết kế, lãng phí về năng lượng vận hành và trên hết là yêu cầu về người vận 
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hành hệ thống phải có chuyên môn cao để xử lý hiệu quả đối với nước có độ mặn cao hay 
biến thiên rộng. (3) Các công nghệ khử mặn hiện tại hầu hết là nhập ngoại và phụ thuộc rất 
lớn vào nhà sản xuất về công năng và linh kiện. Trong điều kiện biến thiên độ mặn phải thay 
đổi chế độ vận hành, lượng tuần hoàn rất phức tạp sẽ dẫn đến nguy cơ hư hỏng các thiết bị 
nếu người vận hành không có khả năng kiểm soát; (4) việc tắc nghẽn màng khi vận hành lọc 
RO là một vấn đề tồn tại đến hiện nay và làm giá thành hệ thống lọc mặn RO tăng cao ngoài 
ra việc tiên tốn rất nhiều năng lượng khi vận hành hệ thống lọc RO là những hạn chế rất lớn 
của hệ thống khi triển khai rộng rãi vào thực tế. 

Đứng trước nhu cầu về nước sạch trên thế giới và Việt Nam ngày càng gia tăng dưới tác 
động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hiện tượng hạn hán, xâm nhập mặn nên công nghệ xử 
lý nước mặn (nước biển), nước nhiễm mặn (nước lợ) ngày càng được quan tâm nhiều hơn 
trong cộng đồng nghiên cứu và ứng dụng [1–2]. Khử mặn đã được nghiên cứu trong nhiều 
thế kỷ nhưng mới chỉ đạt được những kết quả nổi bật trong vài năm qua [3]. Việc lựa chọn 
loại công nghệ xử lý nước mặn (nước biển), nước nhiễm mặn (nước lợ) sao cho phù hợp với 
điều kiện, hoàn cảnh và mục tiêu ứng dụng ở mỗi vùng và lãnh thổ là rất quan trọng do sự 
khác nhau về thổ nhưỡng, độ mặn của nước đầu vào và điều kiện tự nhiên.  

 

Hình 1. Công nghệ xử lý nước mặn, nước nhiễm mặn phổ biến hiện nay. 

Có rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã được thực hiện để so sánh các công nghệ khác 
nhau, trong đó chủ yếu dựa trên công nghệ nhiệt và lọc màng [4]. Một số nghiên cứu đã so 
sánh tổng quan một số ưu điểm và hạn chế về: khả năng sản xuất, hiệu suất thu hồi, tiêu thụ 
năng lượng, chi phí vận hành, thiết kế thi công, tiêu chuẩn chất lượng nước, hiệu quả kinh tế 
của các công nghệ khử mặn thường sử dụng như chưng cất nén hơi (vapor compression 
distillation) [5–7]; thẩm thấu ngược (RO) [8–11]; UF–NF [12–14]; FO–RO [5, 15, 16]; FO–
OMBR [17, 18]; FDFO–NF [19] Công nghệ màng để hỗ trợ xử lý nước nhiễm mặn bắt đầu 
phát triển và đến năm 1960, khi màng không đối xứng được ứng dụng trong khử mặn thì 
ngành công nghiệp này mới được mở rộng và phát triển [20, 21]. Năm 2013, có hơn 17.000 
nhà máy hoạt động, cung cấp khoảng 80 × 106 m3 nước/ngày  cho 300 triệu người tại 150 
quốc gia [21]. Năm 2015, công suất tăng lên gần 97,5 × 106 m3 nước/ngày [22]. Nguồn cung 
cấp nước dự kiến sẽ tăng lên 192 × 106 m3 nước/ngày vào năm 2050 [23]. Công nghệ màng 
lọc đang trở nên phổ biến hơn ở nhiều khu vực do mức tiêu thụ năng lượng phù hợp, ít ảnh 
hưởng môi trường và khả năng ứng dụng linh hoạt [24]. Một số công nghệ màng bao gồm 
siêu lọc, màng điện phân, và thẩm thấu ngược [4, 25] đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu 
nước ngọt nhiều vùng trên thế giới. 

Từ những thực trạng nêu trên cho thấy tính cấp thiết và khả thi của nghiên cứu cần tập 
trung vào việc nghiên cứu xây dựng một hệ thống khử mặn nghiên cứu tối ưu các giai đoạn 
xử lý và tích hợp ứng dụng IoT để linh hoạt trong chế độ vận hành ở các điều kiện công nghệ 
khác nhau. Dựa trên yêu cầu đó, một hệ thống xử lý nước nhiễm mặn quy mô tập trung với 
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chi phí tiết kiệm năng lượng, tăng cường thời gian sử dụng hiệu quả màng lọc RO bằng việc 
nghiên cứu các hệ thống tiền xử lý để nâng cao hiệu quả lọc, hệ thống rửa màng để giảm hao 
phí thay thế vật tư tiêu hao, đồng thời có thể kiểm soát được điều kiện vận hành và thay đổi 
chế độ vận hành kịp thời, tự động dựa vào sự biến thiên của nước đầu vào là vô cùng cấp 
thiết. 

2. So sánh và lựa chọn công nghệ khử mặn phù hợp 

Để chọn lựa công nghệ khử mặn phù hợp, dựa vào tình hình thực tế ở khu vực Bến Tre 
và đồng bằng sông Cửu Long có độ mặn biến thiên và thay đổi theo mùa, nhu cầu sử dụng 
nước lớn cho sinh hoạt và nông nghiệp, các tiêu chí đánh giá được chọn lựa theo: (1) có khả 
năng áp dụng với quy mô tập trung để cung cấp nước sạch cho người dân, trước hết là đáp 
ứng cho nhu cầu sinh hoạt; (2) công nghệ có thể thích ứng được với điều kiện độ mặn thay 
đổi; (3) có giá thành–chi phí xử lý tốt nhất trong tình trạng độ mặn thay đổi từ 5‰ lên đến 
30‰.  

Hiện nay, có nhiều dự án/đề tài nghiên cứu đang triển khai nhằm cải thiện và tối ưu công 
nghệ; giảm thiểu tiêu thụ năng lượng các công nghệ khử mặn, giảm chi phí vận hành sản 
xuất; đánh giá khả thi về mặt kinh tế [9]. Trong đó, công nghệ lai là loại công nghệ kết hợp 
nhiều loại công nghệ khác nhau có tiềm năng phát triển [26] như màng lọc RO kết hợp màng 
lọc nano (NF), Lọc nước thẩm thấu tiếp (FO), màng siêu lọc (UF), màng lọc sinh học MBR 
[27, 28]. Về mặt kỹ thuật cũng cần xem xét những yếu tố ảnh hưởng như độ phức tạp của 
công nghệ khi vận hành cùng những tiêu hao vật tư để có thể có một sự chọn lựa phù hợp 
được thể hiện trong Bảng 1.  

Bảng 1. Bảng so sánh thông số kỹ thuật của một số loại màng. 

Thông số RO UF–NF FO–RO  FO–OMBR FDFO–NF 

 Hãng thương mại 

điển hình 

FilmTec 

SW4040 

Nitto Denko ESNA1–

LF 4040 

ESNA3, Hydranautics

Hydration 

Technologies 

Innovation 

 – 

Hydration 

Technology 

Innovations, 

Albany,OR 

Vật liệu Polyamide 
Cellulose 

triacetate (CA) 

Cellulose 

triacetate (CA) 

hoặc TFC 

Cellulose 

triacetate 

(CA) 

Cellulose 

triacetate (CA) 

Lưu lượng (L/h) 25 2000  4 – 8 5.9 8 

Công suất lọc 

(m3/ngày) 
120 – 50345 6 15 – 100 13 14.4 

Áp suất hoạt 

động (bar) (Bơm 

hút – bơm qua 

màng) 

73 4 – 41  0.45 – 60 24.318 25 

Điện áp làm việc 

(kWh/m3) 
5 – 10   0.38 – 4.9      

pH ~ 6.5 3 – 10 7 – 8.1 6 – 8 7 – 8.0 

Lượng muối đầu 

vào (ppt) 
5000 – 46000 5000 – 15000 73000 395 2491 

Nhiệt độ hoạt 

động (°C) 
22 – 33 Nhỏ hơn 40  20 ± 2.0 30 ± 2.0  4.2 – 26.5  
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Thông số RO UF–NF FO–RO  FO–OMBR FDFO–NF 

Điều kiện thêm 

để hoạt động  

Bộ lọc sơ bộ và 

hóa chất, xử lý 

chỉnh pH nước 

trên 6.5 

Không 

Chuẩn bị dung dịch 

raw solution nồng 

độ cao 

Chuẩn bị 

dung dịch 

raw solution 

nồng độ cao 

Chuẩn bị dung 

dịch raw 

solution nồng độ 

cao 

Qua đó có thể thấy công nghệ RO có thể thích hợp trong việc ứng dụng trong điều kiện 
thực tế do khả năng khử mặn với độ sai lượng muối đầu vào rộng. Độ pH ở mức trung tính 
và nhiệt độ hoạt động phù hợp với tính chất nước địa phương. Công suất lọc đa dạng với độ 
mặn thấp có thể nâng cao công suất thêm. Các thiết bị thay thế cho các thiết bị hỗ trợ khi có 
sự cố cũng dễ dàng tìm kiếm do quá trình thương mại hoá rộng rãi ở Việt Nam.  

Tiêu thụ năng lượng được xem xét tham khảo tại hình 2 cho thấy các nhà máy RO là 
3,5–4,2 kWh trên mỗi m3 nước, trong đó hệ thống RO sử dụng trực tiếp 2,9–3,5 kWh và phần 
còn lại được sử dụng để bơm lấy nước cấp, tiền xử lý, và các hệ thống phụ trợ khác [29, 30]. 
Hiện nay, một số nghiên cứu tập trung sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng 
mặt trời, gió và địa nhiệt [2, 31, 32] nhằm giảm chi phí năng lượng. Một số nghiên cứu đã áp 
dụng hệ thống thẩm thấu ngược RO mạch kín (CCRO) cho thấy tiết kiệm năng lượng đáng 
kể, CCRO giảm (~ 37%) so với RO thông thường, tiết kiệm tổng cộng được 64% năng lượng 
[33]. Tuy nhiên, quy trình này thực hiện quy mô thí nghiệm và chưa được thương mại hóa 
[33].  

 

Hình 2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất (USD/m3) của ba loại công nghệ khử mặn (chưng cất, 

điện thẩm tách và thẩm thấu ngược) với nồng độ muối của nước được khử mặn [34]. 

So sánh và lựa chọn loại công nghệ sẽ được dựa trên sự phân tích các kết quả nghiên cứu 
của các dự án đã được triển khai trên thế giới, kết hợp với các tiêu chuẩn được thiết lập dựa 
trên thực tế điều kiện và hoàn cảnh tại địa phương. Loại công nghệ được lựa chọn phải đáp 
ứng được tiêu chuẩn quy định và có hiệu quả kinh tế, trong đó công nghệ RO được sử dụng 
phổ biến nhất trên toàn thế giới (chiếm 61% thị phần) [3]. Trong công nghệ RO, việc sử dụng 
bơm áp lực cao nhằm đẩy nước biển qua màng bán thấm để thu được nước sinh hoạt là rất 
quan trọng [32]. Thông qua so sánh và lựa chọn loại công nghệ sẽ được dựa trên sự phân tích 
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các kết quả nghiên cứu của các dự án đã được triển khai trên thế giới, kết hợp với các tiêu 
chuẩn được thiết lập dựa trên thực tế điều kiện và hoàn cảnh tại địa phương.  

Nhìn chung với công nghệ RO cho kết quả xử lý đạt hiệu quả tốt, nước đầu ra đáp ứng 
quy chuẩn nước sinh hoạt nhưng để có thể phát triển thương mại hay phát triển lên quy mô 
lớn hơn còn phải trải qua các nghiên cứu và thử nghiệm nhiều hơn. Với trạng là các công 
nghệ khử mặn RO ở Việt Nam thường chỉ được áp dụng trong các sản phẩm nhập khẩu 
thương mại với quy mô nhỏ (phổ biến nhất là quy mô hộ gia đình) và gặp trở ngại lớn về chi 
phí giá thành thiết bị. Hầu hết các nghiên cứu khử mặn tại Việt Nam đều ở quy mô nhỏ dạng 
phòng thí nghiệm theo hình thức mô phỏng và hầu như chưa có áp dụng quy mô thực nghiệm 
hay quy mô tập trung hoặc tích hợp các công nghê tiên tiến;hay tập trung vào xử lý nước 
nhiễm mặn (nước lợ).  

Do vậy, với tình trạng khan hiếm nước ngọt khi mùa khô đến như ở khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long nói riêng, việc phát triển công nghệ xử lý nước nhiễm mặn quy mô tập trung 
phải cần được quan tâm nhiều hơn tại các nhà máy và các trạm cấp nước sinh hoạt, phù hợp 
với điều kiện, hoàn cảnh và mục tiêu ứng dụng của địa phương. Đặc biệt tình hình độ mặn 
phức tạp biến thiên liên tục, việc vận hành và điều khiển hệ thống gặp rất nhiều khó khăn và 
dễ có nhiều rủi ro. Nhu cầu ứng dụng các công nghệ điều khiển tự động cũng rất cấp thiết và 
vô cùng có ý nghĩa thực tế trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay.  

3. Quy trình khử mặn đề xuất  

Nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm Phát triển công nghệ cao ĐH Nguyễn Tất 
Thành–khu công nghệ cao (The Saigon Hi–Tech Park), phường Tân Phú, quận 9, thành phố 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Các phân tích chỉ tiêu về nước mặn và hệ thống dữ liệu 
quan sát được theo dõi tại phòng thí nghiệm công nghệ môi trường–Viện khoa học môi 
trường. Về quy trình sơ đồ công nghệ, hệ thống khử mặn thử nghiệm quy mô 2 m3/ngày theo 
quy trình công nghệ được mô tả như hình 3.  

 

Hình 3. Quy trình xử lý nườc nhiễm mặn bằng công nghệ RO có tiền xử lý. 

Từ hệ thống nước lợ đầu vào, thông qua đường ống được bơm lên hệ tiền xử lý để khử 
bớt các tạp chất và giảm chỉ số SDI thấp hơn 5 như Hình 4. Sau đó nước được bơm qua hệ 
thống lọc RO để tiến hành khử mặn. Nước đầu ra khi đạt yêu cầu về độ mặn sẽ theo đường 
ống qua thiết bị khử trùng UV trước khi vào bể chứa nước thành phẩm. Để bảm bảo hệ thống 
được hoạt động ổn định và tránh tình trạng bị nghẽn, tắc màng và tăng tuổi thọ hoạt động của 
màng. Hệ thống cũng kết nối với hệ châm hoá chất chống cáu cặn màng tự động và hệ thống 
rửa lọc màng tự động CIP khi chỉ số TMP tăng cao (hình 5).   
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Hình 4. Sơ đồ cụm tiền xử lý (lọc thô) cho hệ thống xử lý nước nhiễm mặn. 

 

Hình 5. Sơ đồ cụm CIP cho hệ thống xử lý nước nhiễm mặn. 

Như vậy, tổng quát toàn hệ thống sẽ được mô tả theo sơ đồ hình 6.  

 

Hình 6. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước nhiểm mặn. 
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4. Các vấn đề tiềm năng ứng dụng iot trong hệ thống khử mặn 

Để hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cùng với sự phát triển về 
mặt khoa học công nghệ, một hệ thống IOT thu thập dữ liệu và hệ thống điều khiển, giám sát 
với cơ chế hoạt động như một hệ thống thu thập, quản lý dữ liệu, tương tác và kiểm soát hoạt 
động của các loại máy móc, thiết bị như van, máy bơm hay các động cơ, cũng như lưu trữ 
mọi thông tin vào tệp tin máy chủ sẽ giúp mang lại cho hệ thống xử lý nước cấp tập trung 
nhiều tính năng ưu việt như: (1) Nâng cao năng suất: nhờ quá trình phân tích các quy trình 
sản xuất, nhà quản lý có thể dùng các thông tin này để gia tăng hiệu quả sản xuất và cải tiến 
kỹ thuật; (2) Cải thiện chất lượng sản phẩm: cũng thông qua việc phân tích các hoạt động, 
nhà quản lý có thể tìm cách hạn chế, ngăn chặn các sai sót trong quá trình sản xuất.  

Giống như SCADA, các giải pháp IoT cũng chịu trách nhiệm thu thập, phân tích và hiển 
thị dữ liệu từ máy móc hoặc các cơ sở hạ tầng khác nhau. Mặc dù nó có vẻ hoạt động tương 
tự như SCADA, nhưng ưu điểm lớn nhất là nó có thể cung cấp các giải pháp không dây với 
tính linh hoạt mà SCADA không thể cung cấp. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tích hợp IoT 
được đề xuất có IoT gateway là trung tâm có khả năng kết nối với bộ điều khiển trung tâm 
(PLC), có khả năng truyền nhận không dây với cảm biến, cơ cấu chấp hành và truyền nhận 
dữ liệu lên server. Ta có thể chia hệ IoT trên thành 3 cụm chính, mỗi cụm sẽ được giải quyết 
tương ứng với các nội dung như sau: 

Từ đó, mô hình hệ thống xử lý nước nhiễm mặn đề xuất như trong hình 7, các cảm biến 
tích hợp IoT để lấy dữ liệu được bố trí như sau: 2 cảm biến mực nước (LS) cho bể chứa nước 
thô và bể chứa nước thành phẩm. 2 cảm biến đo độ mặn (EC), 1 cảm biến để đo độ mặn nước 
đầu vào được đặt ở sau bơm cấp lọc và 1 cảm biến để đo độ mặn nước đầu ra được gắn sau 
hệ thống lọc RO. 2 cảm biến lưu lượng nước (FIT) được đặt trước và sau hệ thống RO để đo 
lưu lượng nước đầu vào và  đo lưu lượng nước đâu ra, từ đó tính ra hiệu suất thu hồi nước 
của hệ thống.  1 cảm biến lưu lượng nước đầu vào đặt ngay trước bơm cao áp, 1 cảm biến 
lưu lượng nước đầu ra đặt ngay sau hệ thống lọc RO. Có 3 cảm biến đo lưu lương nước dạng 
cơ (FL) và 7 cảm biến đo áp suất dạng cơ (PG). Có 1 cảm biến Relay áp suất (PS) trả về tín 
hiệu ON/OFF cho biết trạng thái áp suất là cao hay thấp so với áp suất được cài đặt. 

Hệ thống được chia làm 3 cụm chính:
 Wireless Sensor Network
 Hệ thống điều khiển trung tâm tích hợp IoT
 Hệ thống server điều khiển từ xa

IoT-Gateway

Any PLC Anny HMI

Modbus RTU/ TCP-IP

Bộ thu

Sensors
(Áp suất, lưu lượng)

Sensors
(TDS, Ph)

Actuators
(Pumps, Compressor)

Wireless Sensor Network

Sensors
(Điện năng)

Hệ thống điều khiển tích hợp IoT

Hệ thống server điều khiển từ xa

printer

 
Hình 7. Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tích hợp IoT được đề xuất. 

Nguyên lý vận hành của các cảm biến ở các bộ phận vùng được mô tả như sau:  
- Trạng thái của máy bơm và máy nén khí: trạng thái được xác định thông qua cảm biến 

do dòng điện đo trực tiếp trên dòng điện cấp cho máy bơm và máy nén khí đó. Do đó máy 
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bơm và máy nén khí sẽ có 3 trạng thái là chạy/dừng và thêm trạng thái là bất thường. Trạng 
thái bất thường là khi hệ thống yêu cầu máy bơm và máy nén khí chạy. Tuy nhiên qua kiểm 
tra cảm biến dòng điện tiêu thụ ta thấy dòng điện nằm ngoài vùng giá trị cho phép (giá trị này 
có thể cài đặt). Nguyên nhân có thể là máy bơm hoặc máy nén khí bị hư hoặc bị chạy quá tải. 

 

Hình 8. Sơ đồ hệ thống xử lý nước nhiễm mặn RO kết hợp IOT. 

- Thay đổi chế độ vận hành của nhà máy: Hệ thống xử lý nước mặn có hai chế độ chạy 
chính đó là chế độ chạy tự động và chế độ chạy bằng tay. Trong chế độ chạy tự động thì tất 
cả hệ thống cơ cấu và thiệt bị tự vận hành bao gồm các bơm, các van, máy nén khí,... Trong 
chế độ chạy bằng tay thì các cơ cấu, thiết bị không tự động chạy. Người vận hành có thể bật 
hoặc tắt bơm, van hoặc máy nén khí bất kì thông qua màn hình người dùng, hoặc thông qua 
website. Ngoài ra trong chế độ chạy tự động người vận hành có thể tắt chức năng chạy tự 
động của riêng một thiết bị nào đó trong khi vẫn giữ nguyên hoạt động của những thiết bị 
khác. Do đó hệ thống có thể tự động chạy linh hoạt rất nhiều chế độ. Và việc thay đổi chế độ 
chạy này có thể thực hiện tự động khi điều kiện hoạt động đầu vào của nhà máy thay đổi. 
Hoặc người vận hành cũng có thể chủ động thay đổi chế độ chạy từ xa thông qua hệ thống 
web hoặc app trên điện thoại của hệ thống IoT. 

- Tính toán bảo trì thiết bị: quy trình lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, rửa màng, thay thế 
màng lọc,.. được thực hiện dựa trên hai thông số chính đó là tổng thời gian chạy của bơm và 
áp suất tác động lên màng.  

Ví dụ 1:  Bơm chạy được 1000 giờ     kiểm tra ngoại quan, cơ khí, xiết ốc, kiểm tra cáp, 
điểm đấu nối điện, tra nhớt ổ bi... 

Ví dụ 2: Khi áp suất hệ thống có xu hướng tăng, lưu lượng thành phẩm không đáp ứng 
đủ     thay màng hoặc chạy chế độ tự động làm sạch (CIP). 

Nhờ ứng dụng IoT cho phép theo dõi, quản lý thời gian chạy của bơm, áp suất tác động 
lên màng, các thông số cài đặt,...Hệ thống sẽ tự động nhắn tin hoặc cảnh báo từ xa đến cho 
nhân viên bảo hành, bảo trì. Hoặc tự động chạy chế độ CIP. Những thông số về thời gian, 
điều kiện vận hành có thể được thay đổi hoặc cài đặt từ xa thông qua hệ thống server trên 
giao điện web hoặc app. 

Qua ứng dụng IoT tích hợp các thiết bị cảm biến đo các thông số môi trường cho phép 
giám sát, thu thập thông số môi trường trên diện rộng. Cho phép dự báo, lập kế hoạch điều 
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khiển cho điều kiện hoạt động tối ưu và phù hợp với công suất sử dụng. Hệ thống được quản 
lý từ xa, mọi lúc, mọi nơi. Người sử dụng có thể xem tình trạng hoạt động của hệ thống, cũng 
như điều khiển các chế độ hoạt động qua các thiết bị điện tử như laptop, điện thoại thông 
minh. Từ đó sẽ hạn chế tối đa sự cố xảy ra trong giai đoạn vận hành. Chất lượng, hiệu suất 
lọc luôn được giám sát. Đảm bảo tính khách quan trong đánh giá tổng thể hệ thống xử lý 
nước nhiễm mặn. 

5. Kết luận 

Thông qua đánh giá các công nghệ khử mặn phù hợp để ứng dụng tại khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long, công nghệ RO được lựa chọn với khả năng khử mặn tốt, giá thành xử lý phù 
hợp hơn với các công nghệ khác. Với hiện trạng độ mặn biến thiên phức tạp, việc vận hành 
và điều khiển sẽ gặp khó khăn, nhất là trong điều kiện nguồn nhân lực địa phương hạn chế 
nên việc ứng dụng IOT để khắc phục các nhược điểm là cấp thiết. Do đó, cần phải có thêm 
các nghiên cứu bổ trợ như khảo sát sự biến động độ mặn của khu vực ứng dụng để có thể đưa 
ra các chọn lựa chính xác về thiết kế công suất và mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất. Kết quả 
của đề tài là bước đầu của thử nghiệm công nghệ IOT ứng dụng trong hệ thống khử mặn và 
là tư liệu để phát triển lên các hệ thống khử mặn quy mô tập trung trong tương lai.  
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Abstract: Currently, the phenomenon of saltwater intrusion has affected 10/13 provinces 
in the Mekong Delta. With old technology water supply plants in most provinces, it is not 
possible to meet the requirements of desalination to bring enough drinking water for people 
in the area, leading to a scarcity of fresh water. Finding technology and deploying 
installation of seawater and brackish water treatment works and equipment to supply water 
to residential clusters, coastal urban areas and islands is an urgent and necessary task, 
especially especially in the current climate change situation. The study intends to set up an 
experimental desalination treatment system with a scale of two m2/day and night and apply 
IoT technology to automate and control the process in the simplest way, saving energy and 
bringing feasibility. in actual technology transfer to areas where human resources are still 
limited. 

Keywords: Ben Tre; Desalination technology; Domestic water supply; IOT; Saltwater 
intrusion. 
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Tóm tắt: Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực bị ảnh hưởng dịch 
bệnh Covid19 trong năm 2021. Trong những ngày tháng 6 và 7, trung bình số ca mắc 
Covid–19 mỗi ngày tại TP Thủ Đức là hơn 100 ca. Công tác tổ chức y tế để cách ly người bị 
nhiễm, phong tỏa vùng dịch và hỗ trợ người dân là vấn đề lớn, đặc biệt đối với thành phố có 
nhiều khu công nghiệp, công nhân và số dân tập trung cao. Do đó, tính hiệu quả về sử dụng 
nguồn lực để hỗ trợ tại mỗi vị trí xuất hiện ca dương tính là một vấn đề lớn. Trong bài báo 
này, chúng tôi nghiên cứu đề xuất giải pháp GIS xây dựng vùng nguy cơ dịch covid–19 để 
phân cấp mức độ tác động. Phương pháp phân tích giả định trong tình huống áp dụng Chỉ thị 
16.  

Từ khóa: Covid–19; Vùng nguy cơ; Chỉ thị 16; Thủ Đức.      
 

1. Mở đầu 

Dịch bệnh Covid–19 đã gây những thiệt hại đến phạm vi toàn thế giới trong những năm 
2020–2021. Riêng tại Việt Nam, tính đến đầu tháng 10/2021, giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 
9 là giai đoạn covid19 với biến thể Delta đã ảnh hưởng và gây nhiều tác động xấu đến TP. Hồ 
Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong giai đoạn này, sự đoàn kết toàn dân và các biện pháp 
về y tế đã góp phần giúp TP.HCM giảm các thiệt hại (so với nhiều nước khác trong đỉnh 
dịch). Trong đó, bằng việc hiện thực 5K của Bộ Y tế (Khoảng cách–Khẩu trang–Không tụ 
tập–Khai báo y tế–Khử khuẩn), nhiều biện pháp được các cơ quan đưa ra để hạn chế sự lây 
lan của virus tại địa phương. 

Trong bài báo này, khi nhìn nhận yếu tố cô lập virus trong 5K, các tác giả đề cập đến các 
yếu tố về thông tin địa lý liên quan, cụ thể là diện tích, mật độ dân và số lượng ca bệnh. 
Phương pháp sẽ tác động đến vấn đề đánh giá mức độ nguy cơ dịch bùng phát tại địa phương. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Phân tích và áp dụng GIS là một công cụ phục vụ xử lý các dịch bệnh từ nhiều năm nay. 
Việc định vị các ca bệnh và phân tích tương quan giữa ca bệnh với các thành phần/lớp địa lý 
khác là có lịch sử lâu đời và hiện tại các hệ thống vẫn thực thi tại các trung tâm CDC (kiểm 
soát bệnh tật các thành phố lớn). Với TP.HCM, HCDC đã vận hành các hệ thống kiểm soát 
bệnh truyền nhiễm có công nghệ GIS đối với bệnh sốt xuất huyết, zika, tay chân miệng,… từ 
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nhiều năm. Với dịch covid19, sự lây lan virus thông qua việc tiếp xúc gần với người bị nhiễm 
là một thách thức lớn. Một số công cụ GIS về khoanh vùng sẽ khó đáp ứng kịp thời so với 
diễn biến lây lan nhanh chóng của virus nếu các giải pháp cách ly không được tuân nghiêm 
ngặt. Cụ thể từ đặc tính của virus, các chỉ thị và phương án được Thành phố áp dụng như: 

- Chỉ thị 15 áp dụng toàn Thành phố từ 29/5/2021; 
- Chỉ thị 16 áp dụng cho Quận Gò Vấp và Phường Thạnh Lộc Quận 12; 
- Chỉ thị 10 và phong tỏa 3 khu phố đầu tiên tại Bình Tân từ 23/6/2021; 
Xây dựng các bệnh viện dã chiến, thu dung và tiêm vắc xin đại trà đợt đầu tiên cho gần 1 

triệu người (6/2021). 

 

Hình 1. Số ca nhiễm được phân loại theo màu tại TP.HCM đến ngày 08/05/2021. 

2.1. Tiếp cận vùng rủi ro nhạy cảm theo mô hình lưới 

Với sự bùng phát về số ca nhiễm, từ ngày 21/7/2021 số ca nhiễm vượt 5000 ca. Do đó, 
chúng ta cần xác định nguy cơ lây lan dịch trên các yếu tố địa lý. Một hướng tiếp cận là sử 
dụng mô hình lưới. Mô hình lưới sẽ phân chia thành phố thành các ô. Theo đó, ưu điểm và ý 
nghĩa của phương pháp tiếp cận này là: 

- Có công cụ chỉ rõ vùng nhạy cảm từng mức độ để có biện pháp phòng ngự và khống chế 
hợp lý theo từng mức độ nguy cơ. 

- Vùng nhạy cảm không phụ thuộc vào địa giới hành chính vì dịch không theo địa giới 
hành chính  Khác biệt với đánh giá mức nguy cơ theo đơn vị hành chính. 

- Định hướng chiến lược để phòng chống dịch lâu dài. Ví dụ đối với Thành phố Hồ Chí 
Minh có thể là “Bằng mọi giá phải giữ được nội thành không để bùng phát rộng thì sẽ thành 
công” 

- Về lâu dài, làm cơ sở hoạch định cơ sở hạ tầng, tổ chức triển khai phòng chống dịch 
đúng nơi, đúng chỗ và có trọng tâm. 

- Song song với biện pháp truy vết, xét nghiệm (đuổi theo dịch) thì cần có biện pháp 
phòng thủ nơi nguy cơ cao (chặn đầu dịch). 

Các phần mềm GIS như QGIS, URSCAPE và các lớp dữ liệu trong nghiên cứu bao gồm: 
- Dữ liệu dân số của World Population năm 2020 (resolution là 90 mét); 
- Lưới chuẩn (Grid) để phân tích có độ phân giải 100×100 mét; 
- Dữ liệu chợ của Vietbando có cập nhật: 226 điểm; 
- Dữ liệu siêu thị của Vietbando có cập nhật: 255 điểm; 
- Dữ liệu chung cư, cao ốc của Vietbando có cập nhật: 1076 điểm; 
- Dữ liệu khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy: 41 điểm; 
- Dữ liệu ca dương tính tính đến 18/07/2021 tại TP.HCM. 
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Khi đó, bản đồ Thành phố được phân tách chia lưới và lượng hóa các vùng nhạy cảm với 
các bán kính tiếp cận khác nhau tùy thuộc lĩnh vực. 

 

Hình 2. Các nguy cơ được phân tích theo mô hình lưới. 

 

Hình 3. Lượng hóa theo khoảng cách tiếp cận. 

Với hướng tiếp cận này, chúng ta cần xác định các chỉ số nhạy cảm theo quy mô dân số. 
Cụ thể: trong khu vực cần xem xét, dân số ít hơn 3000 sẽ có nguy cơ thấp, như hình minh họa 
sau: 

 

Hình 4. Xác định chỉ số nhạy cảm. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 382-388; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).382-388 385 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Khu vực tính toán sẽ được áp dụng trên vùng bản đồ được phân lưới từ 5 chỉ số dựa vào 
dân số và 4 tiêu chí khoảng cách bên trên để đề xuất xây dựng 3 mức nguy cơ theo số lượng 
F0: 

 

Hình 5. Ba mức độ nguy cơ khi tính toán các chỉ số. 

2.2. Tiếp cận vùng rủi ro nhạy cảm theo mô hình tổ dân phố 
Mặc dù công tác xây dựng lưới bản đồ đã thử nghiệp và được đánh giá là có nhiều thông 

tin hữu ích phục vụ y tế, tuy nhiên, trong quản lý, chúng ta cần tương tác với các cấp quản lý 
tại địa phương. Mặc dù về hành chính, cấp xã (phường) là cấp hành chính thấp nhất, tuy vậy, 
đối với Thành phố Hồ Chí Minh, cấp tổ dân phố được xem như là đơn vị chống dịch vì dân số 
cấp phường rất lớn. Với tổ dân phố và khu phố, phương pháp để cảnh báo cũng là việc đánh 
giá dựa trên 3 yếu tố: số lượng ca, tổng số dân và diện tích khu vực. Mô hình xử lý bản đồ 
theo tổ dân phố được thể hiện như sau: 

 

Hình 6. Mô hình theo tổ dân phố. 

Lưu ý: các thông tin về xã hội khác như: trình độ học vấn, nghề nghiệp, độ tuổi, tín 
ngưỡng, văn hóa,… sẽ được đưa vào tính toán sau vì khối lượng thu thập sẽ rất lớn. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Đối với phân lưới lượng hóa vùng nhạy cảm, mô hình tính toán được đề xuất theo kinh 
nghiệm tương tác của các đối tượng. Do đó, kết quả là bản đồ được phân lưới và được tô màu 
các nguy cơ. Dưới đây là kết quả: 

  

Hình 7. Kết quả phân bản đồ theo lưới và thực thi việc xử lý tính toán. 

Từ đó, định hướng “cuộc chiến” với Covid từ bản đồ như sau: Qua bản đồ phân vùng 
nhạy cảm, kết hợp với một số công cụ CNTT khác nhau chúng ta có thể định hình các khu 
vực trọng yếu cần phải bảo vệ để đi đến chiến thắng. Ví dụ như: Phải bảo vệ, không cho bùng 
phát rộng các khu vực đông dân cư trong nội thành, giữ được nội thành thì sẽ thành công. Từ 
đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cuộc chiến này. Hình bên dưới là hình 
ảnh các khu vực nhạy cảm cực kỳ cao như khu vực Phường 21, Bình Thạnh (Đoạn Xô Viết 
Nghệ Tĩnh) cần được chú trọng cao độ trong phòng chống dịch. 

 

Hình 8. Mô hình theo lưới tại Phường 21 Quận Bình Thạnh. 

Đối với phân lưới theo tổ dân phố, chỉ số màu được tính toán và gán cho các địa phương 
theo bản đồ tổ dân phố từ xanh đến đỏ tương ứng ít đến nhiều (Hình 9). 

4. Kết luận 

Nhóm tác giả đã nghiên cứu đề xuất 2 phương pháp để đánh giá mức độ nguy cơ dịch 
theo định hướng lưới (vĩ mô) và định hướng tổ dân phố (vi mô). Ở hai định hướng này, dữ 
liệu về địa phương rất cần có sự chính xác và chia sẻ giữa các đơn vị về GIS. 
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Trong tương lai, 2 mô hình sẽ nghiên cứu mở rộng, tích hợp thêm các thông tin cá nhân 
như độ tuổi, tôn giáo, nghề nghiệp, trình độ học vấn,… để phân nhóm và xây dựng các kịch 
bản hỗ trợ ra quyết định không gian, đặc biệt trong trường hợp thực hiện giãn cách dân. 
 

 

Hình 9. Mô hình theo tổ dân phố tại thành phố Thủ Đức 21/7/2021. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.T.C., B.H.S., K.M.C.; Viết bản thảo 
bài báo: B.H.S., L.T.C., K.M.C.; Chỉnh sửa bài báo: K.M.C. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể tác 
giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; không có 
sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Thu Duc city of Ho Chi Minh City is an area affected by the covid–19 epidemic 
in 2021. On those days from June to July, the average number of Covid–19 cases per day in 
Thu Duc City is over 100 cases. Medical aided teams met a big problem, especially for a 
city with many industrial zones, workers and high population. Therefore, the effectiveness 
of using resources to support people in epidemic region is a big problem. In this paper, we 
study and propose a GIS solution to build the level of impact of the covid19 epidemic risk. 
The analysis assumes that the city is in the situation of applying the 16th Directive of the 
Prime Minister. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá sự biến đổi của các yếu tố nhiệt độ và lượng mưa cũng 
như các yếu tố khí hậu cực đoan khi nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5°C và 2°C cho Việt Nam. 
Trên cơ sở kế thừa các sản phẩm và số liệu của Kịch bản biến đổi khí hậu 2020 cho thấy 
ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C và 2,0°C ứng với kịch bản tổ hợp RCP4.5+RCP8.5 so với 
thời kì tiền 1986-2005 lần lượt là 2020-2039, 2036-2055. Với ngưỡng nhiệt độ trung bình 
toàn cầu tăng 1,5°C, nhiệt độ và các yếu tố cực trị của nhiệt độ đều có xu thế tăng trên toàn 
quốc, nhiệt độ trung bình năm tăng cao nhất ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc. Số ngày nắng 
nóng có xu thế tăng từ 5-40 ngày và tăng nhiều nhất ở Nam Trung Bộ, cùng với đó là số 
ngày rét đậm có xu thế giảm so với thời kỳ cơ sở. Lượng mưa cực trị có xu thế tăng, tương 
ứng là chỉ số hạn hán SPI quy mô 3 tháng có xu thế giảm. Trong khi với ngưỡng ngưỡng 
nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,0°C, các yếu tố nhiệt độ có xu hương tăng mạnh hơn, số 
ngày nắng nóng cũng tăng lên đến 60 ngày, số ngày rét đậm giảm từ 20-30 ngày. Các yếu 
tố cực trị về lượng cũng tăng mạnh hơn, và chỉ số hạn hán giảm hầu hết trên cả nước, một 
số khu vực như Tây Nguyên và Nam Bộ lại có xu thế tăng. 

Từ khóa: Global warming; Extreme climate; 1,5°C; 2,0°C.      
 

1. Mở đầu 

Theo báo cáo Đặc biệt của Ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu [1] hoạt động của con 
người ước tính đóng góp làm tăng xấp xỉ 1,0°C vào sự nóng lên toàn cầu so với thời kì tiền 
công nghiệp, với ngưỡng trong khoảng 0,8-1,2°C; Nóng lên toàn cầu có xu hướng tăng tới 
1,5°C vào giai đoạn 2030-2052 nếu nó tiếp tục giữ nguyên xu thế ở tỉ lệ hiện nay. Xu thế 
nóng lên dài hạn ở qui mô toàn cầu kể từ thời kì tiền công nghiệp, nhiệt độ bề mặt toàn cầu 
quan trắc được giai đoạn 2005-2016 đã nóng hơn khoảng 0,87°C so với thời kì 1850-1900. 
Nhiều vùng đại dương và đất liền đã ấm hơn so với trung bình năm, trong đó ở Bắc cực ấm 
hơn từ 2-3 lần. Nóng lên do hoạt động phát thải của con người từ thời kì tiền công nghiệp 
đến hiện tại sẽ kéo dài hàng thế kỉ đến triệu năm và sẽ tiếp tục gây ra những biến đổi dài hạn 
trong hệ khí hậu, như tăng mực biển, kèm theo những tác động của nó, tuy nhiên những hoạt 
động phát thải này không phải là tác nhân duy nhất gây ra hiệu ứng nóng lên 1,5°C. Những 
rủi ro liên quan đến thời tiết, khí hậu gây ra cho tự nhiên và con người cao hơn đối với sự 
nóng lên toàn cầu 1,5°C ở thời điểm hiện tại, nhưng thấp hơn so với mức 2°C. Những rủi ro 
này phụ thuộc vào cường độ và tỉ lệ ấm lên, vị trí địa lý, mức độ của phát triển và tổn thương, 
và vào sự lựa chọn và thực hiện những hành động ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu 
(BĐKH). Các mô hình khí hậu đưa ra những dự tính khác nhau về đặc điểm khí hậu của từng 
vùng giữa thời điểm hiện tại và kịch bản khi nóng lên toàn cầu 1,5°C, và giữa nóng lên toàn 
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cầu 1,5°C và 2°C. Kịch bản nóng lên 1,5°C cũng đưa đến những nhận định về xu hướng nóng 
lên của các cực trị nhiệt độ ở nhiều nơi, tăng lên về cả tần suất, cường độ, và/hoặc tổng lượng 
giáng thủy do mưa lớn ở một số vùng, và sự gia tăng về cường độ hoặc tần suất xuất hiện hạn 
hán ở một số nơi. Những ngày nóng cực trị ở vùng vĩ độ trung bình sẽ tăng khoảng 3,0°C đối 
với kịch bản tăng 1,5°C và khoảng 4°C với kịch bản tăng 2°C, và những đêm cực lạnh ở vùng 
vĩ độ cao sẽ ấm lên khoảng 4,5°C đối với kịch bản 1,5°C, và 6 độ với kịch bản 2°C. Số ngày 
nóng được dự tính sẽ tăng ở hầu hết các phần trên đất liền, trong đó tăng cao nhất ở vùng 
nhiệt đới.  

Những tác động gây ra bởi BĐKH tại kịch bản 1,5°C được dự đoán sẽ làm tăng nguy cơ 
rủi ro đối với sức khỏe, sinh kế, an ninh lương thực, nguồn nước cung cấp, an ninh con người, 
và phát triển kinh tế. Bất kì sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức nào cũng được dự báo có 
ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. So với kịch bản 2°C, thì kịch bản 1,5°C có số lượng 
người tử vong gây ra bởi những bệnh có liên quan đến nắng nóng hoặc những lí do tử vong 
liên quan đến tầng Ozon ít hơn. Những “ốc đảo nhiệt đô thị” thường làm tăng ảnh hưởng của 
nắng nóng trong thành phố. Những nguy cơ về dịch bệnh liên quan đến tác nhân truyền nhiễm 
trung gian như bệnh sốt rét và sốt xuất huyết được dự báo tăng lên với kịch bản 1,5°C. 

Trong những năm qua kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam đã bộ 
Tài nguyên và Môi trường (MONRE) liên tục xây dựng, cập nhật và công bố nhằm cung cấp 
những thông tin mới nhất về những biểu hiện của biến đổi trong quá khứ và những kịch bản 
dự tính biến đổi khí hậu, nước biển dâng trong tương lai cho Việt Nam [2-4]. 

Bài báo này nhằm cung cấp thông tin về sự thay đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan 
ở Việ Nam trong tương lai theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C và 2,0°C. Chi tiết về 
nguồn số liệu và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu này được trình bày trong mục 2 và 
mục 3 là kết quả đánh giá sự biến đổi của một số yếu tố khí hậu cực đoan theo kịch bản nhiệt 
độ toàn cầu tăng 1,5°C và 2,0°C và cuối cùng là phần kết luận. 

2. Nguồn số liệu và phương pháp 

2.1. Nguồn số liệu 

Bộ số liệu phục vụ xây dựng báo cáo khi nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5°C và 2°C cho 
Việt Nam được kế thừa trong Kịch bản biến đổi khí hậu 2020 của Việt Nam gồm toàn bộ số 
kiệu Kịch bản biến đổi khí hậu 2016 và bộ số liệu trong dự án CORDEX-SEA, chi tiết như 
sau: 5 mô hình khí hậu khu vực (AGCM/MRI, PRECIS, CCAM, RegCM, clWRF) đã được 
áp dụng để tính toán xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Tổng cộng có 26 
phương án tính toán được thực hiện, sử dụng kết quả đầu vào từ các mô hình toàn cầu khác 
nhau. Các mô hình khu vực này đã hạ quy mô từ các mô hình toàn cầu với độ phân giải trung 
bình 25km. Ngoài 16 phương án đã được tính toán trong lần cập cập nhật vào năm 2016, Dự 
án đã sử dụng thêm 10 phương án mô hình khí hậu khu vực độ phân giải cao cho hai kịch 
bản RCP4.5 và RCP8.5 trong khuôn khổ hợp tác SEACLID/CORDEX. 

Để đảm bảo mức độ tin cậy, nghiên cứu này được xây dựng theo kết quả tính toán tổ hợp 
của các mô hình độ phân giải trung bình 25km, riêng kịch bản biến đổi của lượng mưa được 
xây dựng dựa trên kết quả tính toán từ 3 phương án của mô hình PRECIS cho Việt Nam khi 
nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5°C và 2°C. 

2.2. Phương pháp 

Phương pháp xây dựng báo cáo khi nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5°C và 2°C cho Viêt 
Nam trên cơ sở kế thừa các sản phẩm và số liệu của KBBĐKH 2016 và CORDEX-SEA 
chúng tôi xin đề xuất phương pháp chi tiết giống như của Ambarish V. Karmalkar (2017). 
Đó là phân tích mô phỏng từ dự án mô hình khí hậu CMIP5 để xác định ngưỡng thời gian và 
sự ảnh hưởng của nhiệt độ của các khu vực và lượng mưa theo kịch bản nóng lên toàn cầu 
1,5°C và 2,0°C nhưng cụ thể chọn phương án toàn cầu kết hợp RCP4.5 và RCP8.5 (Global 
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RCP4.5+8.5). Kết quả chỉ ra cho thấy ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C và 2,0°C ứng với kịch 
bản tổ hợp RCP4.5+RCP8.5 (64 mô hình toàn cầu) so với thời kì tiền công nghiệp lần lượt 
là 2020-2039, 2036-2055 so với thời kì 1986-2005. Do vậy giai đoạn 2020-2039 và 2036-
2055 sẽ được lựa trọng trong việc tính toán các biến đổi về nhiệt độ lượng mưa, các cực trị 
khác so với thời kì 1986-2005 từ bộ số liệu mô phỏng khí hậu khu vực độ phân giải cao trong 
Kịch bản BĐKH 2016 cho Việt Nam nhằm phục vụ xây dựng báo cáo khi nhiệt độ toàn cầu 
nóng lên 1,5°C và 2°C cho nước ta. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1 Sự biến đổi về nhiệt độ 

Hình 1 thể hiện sự biến đổi của nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ tối cao và nhiệt độ tối 
thấp trung bình năm trong cả hai kịch bản khi nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5°C và 2°C. 

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhiệt độ 
trung bình năm trên toàn quốc tăng phổ biến từ 0,9 ÷ 1,2°C so với thời kỳ cơ sở, trong đó 
khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tăng cao nhất, phổ biến 1,1 ÷ 1,2°C (Hình 1a). Các khu vực 
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mức tăng thấp hơn, phổ biến 0,9 ÷ 1,0°C. Trong 
khi đó, nhiệt độ tối cao trung bình năm trên toàn quốc có xu thế tăng từ 0,9 ÷ 1,5°C so với 
thời kỳ cơ sở, trong đó, mức phổ biến là 0,9 ÷ 1,4°C, tăng cao nhất ở Tây Bắc, Đông Bắc, 
phổ biến 1,3 ÷ 1,4°C, riêng trạm Hoàng Su Phì tăng 1,5°C (Hình 1c). Từ Trung Trung Bộ trở 
vào nhiệt độ tăng khá đồng nhất, phổ biến 0,9 ÷ 1,0°C. 

Trong cùng điều kiện, nhiệt độ tối thấp trung bình năm trên toàn quốc có mức tăng từ 
0,9 ÷ 1,2°C so với thời kỳ cơ sở, trong đó mức tăng phổ biến là 0,9 ÷ 1,1°C (Hình 1e). Nhiệt 
độ có xu hướng tăng cao hơn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, phổ biến trên 1,0°C. Từ Trung Trung 
Bộ trở vào nhiệt độ có xu hướng tăng thấp hơn, phổ biến 0,9 ÷ 1,0°C). 

Với kịch bản nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,0°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, cả 
nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ tối cao và nhiệt độ tối thấp trung bình năm đều có xu thế 
tăng (Hình 1b, d, f). Nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc tăng từ 1,3 ÷ 1,9°C so với thời 
kỳ cơ sở, trong đó, mức phổ biến là 1,3 ÷ 1,8°C; tăng cao nhất ở khu vực Bắc Bộ từ 1,8 ÷ 
1,9°C (Hình 1b). Càng về phía nam, mức tăng nhiệt độ càng giảm dần, thấp nhất ở cực Nam 
Trung Bộ và Nam Bộ. Nhiệt độ tối cao trung bình năm trên toàn quốc có xu thế tăng từ 1,3 
÷ 2,1°C so với thời kỳ cơ sở, tăng cao nhất ở Bắc Bộ, phổ biến 1,9 ÷ 2,1°C (Hình 1d). Càng 
về phía nam mức tăng nhiệt độ càng giảm dần, thấp nhất ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ, phổ 
biến 1,3 ÷ 1,5°C.  Với nhiệt độ tối thấp trung bình năm, có xu thế tăng từ 1,3 ÷ 1,9°C so với 
thời kỳ cơ sở trên toàn quốc, trong đó, mức tăng phổ biến là 1,4 ÷ 1,8°C; tăng cao nhất ở Bắc 
Bộ, phổ biến 1,7 ÷ 1,8°C, riêng trạm Điện Biên tăng 1,9°C (Hình 1d). Ở Nam Trung Bộ và 
Nam Bộ có mức tăng nhiệt độ thấp nhất, phổ biến 1,4 ÷ 1,5°C; các trạm đảo phổ biến có mức 
tăng 1,3°C, dưới mức phổ biến. 

3.2 Sự biến đổi về lượng mưa 

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lượng mưa năm 
trên toàn quốc có xu thế tăng từ 5 ÷ 25% so với thời kỳ cơ sở trừ một số nơi thuộc phía bắc 
khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó mức tăng phổ biến là 10 ÷ 15% (Hình 2a). Lượng mưa năm 
có xu thế tăng cao nhất ở Bắc Trung Bộ, Nam Bộ, phổ biến trên 10%, riêng khu vực Tây Bắc 
và Tây Nguyên có lượng mưa năm tăng không đáng kể, phổ biến 5 ÷ 10%. Trong khi đó, 
lượng mưa một ngày lớn nhất Rx1day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức tăng 
phổ biến từ 20 ÷ 50% so với thời kỳ cơ sở, các khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông 
Nam Bộ tăng nhiều nhất và tăng ít nhất ở Tây Nguyên (Hình 2c). 
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Hình 1. Biến đổi của (a) nhiệt độ trung bình năm ứng với ngưỡng ấm lên toàn cầu 1,5°C, (b) ngưỡng 
ấm lên toàn cầu 2,0°C; (c, d) tương tự (a, b) nhưng cho nhiệt độ tối cao trung bình năm; (e, f) cho 
nhiệt độ tối thấp trung bình năm. 
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Lượng mưa năm ngày lớn nhất R×5day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức 
tăng phổ biến từ 10 ÷ 40% so với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất ở ven biển Đồng bằng Bắc 
Bộ và Nam Bộ. Riêng một khu vực nhỏ thuộc Đông Bắc lại có sự giảm lượng mưa năm ngày 
lớn nhất (Hình 2e). 

Hình 2b, 2d, 2f thể hiện sự biến đổi lượng mưa năm, Rx1day và Rx5day với kịch bản 
nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2,0oC. Lượng mưa năm có xu thế tăng từ 5 ÷ 30% so với thời kỳ 
cơ sở, trong đó mức tăng phổ biến là 10 ÷ 20%. Riêng một số nơi thuộc phía bắc Đông Bắc 
Bộ lại có xu thế giảm nhẹ lượng mưa năm (Hình 2b). Lượng mưa có xu thế tăng cao nhất ở 
các tỉnh ven biển Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ, phổ biến 20 ÷ 25%, khu vực Tây bắc có lượng 
mưa năm tăng không đáng kể chỉ từ 5 ÷ 10%. Bên cạnh đó, Rx1day và Rx5day đều thể hiện 
xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức tăng phổ biến lần lượt từ 30 ÷ 50% và 20 ÷ 40% so 
với thời kỳ cơ sở. Trong đó, Rx1day tăng nhiều nhất ở Bắc Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, 
tăng ít nhất ở phía Bắc khu vực Đông bắc và Nam Tây Nguyên (Hình 2d). Rx5day tăng nhiều 
nhất ở ven biển Bắc Bộ và các tỉnh thuộc phía nam của khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Bộ 
(Hình 2f). 
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Hình 2. Biến đổi của (a) lượng mưa năm ứng với ngưỡng ấm lên toàn cầu 1,5°C, (b) ngưỡng ấm lên 
toàn cầu 2,0°C; (c, d) tương tự (a, b) nhưng cho lượng mưa một ngày lớn nhất; (e, f) cho lượng mưa 
năm ngày lớn nhất. 

3.3. Sự biến đổi của số ngày nắng nóng, rét đậm 

Hình 3 thể hiện sự biến đổi của số ngày nắng nóng với ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C 
và 2,0°C. Với kịch bản nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công 
nghiệp, số ngày nắng nóng (số ngày có Tx ≥ 35°C) trên cả nước có xu thế tăng với mức tăng 
phổ biến từ 5 ÷ 40 ngày so với thời kỳ cơ sở, trong đó, tăng nhiều nhất ở Nam Trung Bộ, 
tăng ít nhất ở Nam Bộ (Hình 3a). Trong khi, nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,0°C so 
với thời kỳ tiền công nghiệp, số ngày nắng nóng với mức tăng phổ biến từ 20 ÷ 60 ngày so 
với thời kỳ cơ sở (Hình 3b). 

Hình 4a chỉ ra số ngày rét đậm (số ngày có Tn ≤ 15°C) thể hiện xu thế giảm trên phạm 
vi cả nước trong điều kiện nhiệt độ toàn cầu tăng lên 1,5°C, mức giảm phổ biến từ 5 ÷ 10 
ngày so với thời kỳ cơ sở. Ở các khu vực thuộc vùng núi cao số ngày rét đậm có thể giảm từ 
10 - 25 ngày. Khu vực Tây Nguyên mức giảm không đáng kể. Số ngày rét đậm thể hiện xu 
thế giảm trên phạm vi cả nước, mức giảm phổ biến từ 5 ÷ 20 ngày so với thời kỳ cơ sở. Ở 
các vùng núi cao số ngày rét đậm, rét hại có thể giảm tới 20 ÷ 30 ngày, khu vực Tây Nguyên 
số ngày rét đậm biến đổi không đáng kể (Hình 4b). 

 
Hình 3. Biến đổi của số ngày nắng nóng trung bình năm ứng với (a) ngưỡng ấm lên toàn cầu 1,5°C, 
(b) ngưỡng ấm lên toàn cầu 2,0°C. 
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Hình 4. Biến đổi của số ngày rét đậm trung bình năm ứng với (a) ngưỡng ấm lên toàn cầu 1,5°C, (b) 
ngưỡng ấm lên toàn cầu 2,0°C. 

3.4. Sự biến đổi của chỉ số hạn hán 

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, chỉ số SPI 
trung bình quy mô 3 tháng có xu thế tăng trên hầu hết cả nước với mức tăng phổ biến từ 0,1 
÷ 0,4. Chỉ số SPI nhỏ nhất quy mô 3 tháng có xu thế giảm trên hầu hết cả nước với mức giảm 
phổ biến từ 0 ÷ 0,2. Khu vực Nam Bộ và một số nơi có chỉ số SPI_min tăng nhẹ. 

 
Hình 5. Biến đổi của chỉ số hạn hán SPI trung bình quy mô 3 tháng ứng với (a) ngưỡng ấm lên toàn 
cầu 1,5°C, (b) ngưỡng ấm lên toàn cầu 2,0°C; (c, d) tương tự như (a, b) nhưng cho chỉ số hạn hán 
SPI nhỏ nhất quy mô 3 tháng. 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, EME4, 389-398; doi:10.36335/VNJHM.2022(EME4).389-398 396 

Hội nghị khoa học toàn quốc “Chuyển đổi số và công nghệ số trong Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường” (EME 2021) 

Trong khi đó, SPI trung bình quy mô 3 tháng có xu thế tăng trên cả nước với mức tăng 
phổ biến từ 0 ÷ 0,4 trong điều kiện nhiệt độ toàn cầu tăng lên 2,0°C. Chỉ số SPI nhỏ nhất quy 
mô 3 tháng có xu thế giảm trên phạm vi hầu hết cả nước với mức giảm phổ biến từ 0 ÷ 0,2. 
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ một số nơi ở khu vực phía Bắc chỉ số SPI_min có xu thế 
tăng. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu này xem xét sự biến đổi của các yếu tố khí hậu cũng như yếu tố cực trị của 
nó trong hai kịch bản khi nhiệt độ toàn cầu nóng lên 1,5oC và 2,0oC và rút ra được một số kết 
luận như sau: 

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp:  
Cực đoan nhiệt 
Nhiệt độ tối cao trung bình năm trên toàn quốc có xu thế tăng từ 0,9 ÷ 1,5°C so với thời 

kỳ cơ sở, trong đó, mức phổ biến là 0,9 ÷ 1,4°C, tăng cao nhất ở Tây Bắc, Đông Bắc, phổ 
biến 1,3 ÷ 1,4°C.  

Nhiệt độ tối thấp trung bình năm trên toàn quốc có mức tăng từ 0,9 ÷ 1,2°C so với thời 
kỳ cơ sở, trong đó mức tăng phổ biến là 0,9 ÷ 1,1°C.  

Số ngày nắng nóng (số ngày có Tx ≥ 35°C) trên cả nước có xu thế tăng với mức tăng 
phổ biến từ 5 ÷ 40 ngày so với thời kỳ cơ sở, trong đó, tăng nhiều nhất ở Nam Trung Bộ, 
tăng ít nhất ở Nam Bộ. 

Số ngày rét đậm (số ngày có Tn ≤ 15°C), rét hại (số ngày có Tn ≤ 13°C) thể hiện xu thế 
giảm trên phạm vi cả nước, mức giảm phổ biến từ 5 ÷ 10 ngày so với thời kỳ cơ sở. Ở các 
khu vực thuộc vùng núi cao số ngày rét đậm, rét hại có thể giảm từ 10 - 25 ngày. Khu vực 
Tây Nguyên mức giảm không đáng kể. 

Cực đoan mưa 
Lượng mưa một ngày lớn nhất Rx1day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức 

tăng phổ biến từ 20 ÷ 50% so với thời kỳ cơ sở trong đó tăng nhiều nhất ở Đông Bắc Bộ, Bắc 
Trung Bộ, Đông Nam Bộ, tăng ít nhất ở Tây Nguyên. 

Lượng mưa năm ngày lớn nhất Rx5day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức 
tăng phổ biến từ 10 ÷ 40% so với thời kỳ cơ sở, tăng nhiều nhất ở ven biển Đồng bằng Bắc 
Bộ và Nam Bộ. Riêng một khu vực nhỏ thuộc Đông Bắc lại có sự giảm lượng mưa năm ngày 
lớn nhất.  

Chỉ số SPI nhỏ nhất quy mô 3 tháng có xu thế giảm trên hầu hết cả nước với mức giảm 
phổ biến từ 0 ÷ 0,2. Khu vực Nam Bộ và một số nơi có chỉ số SPI_min tăng nhẹ. 

Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,0°C so với thời kỳ tiền công nghiệp:  
Cực đoan nhiệt 
Nhiệt độ tối cao trung bình năm trên toàn quốc có xu thế tăng từ 1,3 ÷ 2,1°C so với thời 

kỳ cơ sở, tăng cao nhất ở Bắc Bộ, phổ biến 1,9 ÷ 2,1°C. Càng về phía nam mức tăng nhiệt 
độ càng giảm dần, thấp nhất ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ, phổ biến 1,3 ÷ 1,5°C. 

Nhiệt độ tối thấp trung bình năm trên toàn quốc có xu thế tăng từ 1,3 ÷ 1,9°C so với thời 
kỳ cơ sở, trong đó, mức tăng phổ biến là 1,4 ÷ 1,8°C; tăng cao nhất ở Bắc Bộ, phổ biến 1,7 
÷ 1,8°C, riêng trạm Điện Biên tăng 1,9°C. Ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mức tăng nhiệt 
độ thấp nhất, phổ biến 1,4 ÷ 1,5°C; các trạm đảo phổ biến có mức tăng 1,3°C, dưới mức phổ 
biến. 

Số ngày nắng nóng với mức tăng phổ biến từ 20 ÷ 60 ngày so với thời kỳ cơ sở. số ngày 
rét đậm, rét hại thể hiện xu thế giảm trên phạm vi cả nước, mức giảm phổ biến từ 5 ÷ 20 ngày 
so với thời kỳ cơ sở. Ở các vùng núi cao số ngày rét đậm, rét hại có thể giảm tới 20 ÷ 30 
ngày, khu vực Tây Nguyên số ngày rét đậm biến đổi không đáng kể. 

Cực đoan mưa 
Nếu nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 2,0°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, lượng mưa 

một ngày lớn nhất Rx1day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức tăng phổ biến từ 
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30 ÷ 50% so với thời kỳ cơ sở, trong đó, tăng nhiều nhất ở Bắc Tây Nguyên và Đông Nam 
Bộ, tăng ít nhất ở phía Bắc khu vực Đông bắc và Nam Tây Nguyên. 

Lượng mưa năm ngày lớn nhất Rx5day thể hiện xu thế tăng trên phạm vi cả nước, mức 
tăng phổ biến từ 20 ÷ 40% so với thời kỳ cơ sở trong đó tăng nhiều nhất ở ven biển Bắc Bộ 
và các tỉnh thuộc phía nam của khu vực Bắc Trung Bộ, Nam Bộ. 

Chỉ số SPI nhỏ nhất quy mô 3 tháng có xu thế giảm trên phạm vi hầu hết cả nước với 
mức giảm phổ biến từ 0 ÷ 0,2. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ một số nơi ở khu vực phía 
Bắc chỉ số SPI_min có xu thế tăng. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: N.V.T.; P.T.T.N., V.V.T.; Phân tích 
số liệu: H.T.M., N.T.H.; Viết bản thảo bài báo: N.T.H., T.B.K.; Chỉnh sửa bài báo: T.B.K., 
N.T.H. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này là một trong những sản phẩm của Dự án “Cập nhật kịch bản 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam”, 2018-2020 Quyết định số 1670/QĐ-TTg 
ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
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Abstract: This study investigates the change of temperature, precipitationtors and climate 
extremes in Vietnam with the different global warming levels of 1.5°C and 2°C. With the 
global warming level of 1.5°C, the average temperature and extreme temperatures tend to 
increase nationwide, with the highest average annual temperature increase in the Northwest 
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and Northeast regions. The number of hot days tends to increase from 5-40 days with the 
most in the South-Central region, meanwhile the number of cold days tends to decrease 
compared to the baseline period. The extreme rainfall tends to increase, respectively, the 
drought index (3-month SPI) tends to decrease. For the global warming level of 2.0°C, 
temperatures tend to increase more strongly, the number of hot days also increases to 60 
days, the number of cold days decreases from 20-30 day. The extreme cliamates are 
projected increasing more severely. The drought is projected likelydecreasing all most 
region of the country, moreover in the Central Highlands and the South tend to increase. 

Keywords: Global warming; Extreme climate; 1.5°C; 2.0°C. 






