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THÔNG TIN  
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU 

--------------------------- 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cơ bản về Địa lý biển phục vụ 

phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. 

2. Chủ đầu tư: Viện Địa lý 

3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS. Đào Đình Châm 

5. Mục tiêu của dự án: 

1. Mục tiêu chung: 

Tăng cường trang thiết bị khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cơ 

bản về địa lý biển đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu 

vực, đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, 

phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và giữ vững 

chủ quyền lãnh thổ của đất nước. 

  2. Mục tiêu cụ thể:  

- Đầu tư nâng cấp, đổi mới trang thiết bị khảo sát ngoài thực địa, các phần mềm 

chuyên dụng cho các chuyên ngành địa lý nhằm tạo lập môi trường nghiên cứu thích 

hợp, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản về địa lý biển ở Viện Địa lý đến năm 

2025 và tầm nhìn đến 2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.  

- Cung cấp trang thiết bị, phần mềm chuyên ngành đồng bộ, hiện đại, tiên tiến 

đáp ứng nhu cầu khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên biển, bảo vệ môi trường biển,  

phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển và giữ vững 

chủ quyền lãnh thổ của đất nước. 

6. Tóm tắt nội dung đầu tư: 

Dự án được đầu tư theo 03 nhóm chính sau: 

- Nhóm các thiết bị khảo sát ngoài hiện trường phục vụ đo đạc các yếu tố địa 

hình, yếu tố thủy, hải văn, môi trường biển… cho các chuyên ngành địa lý biển thuộc 

Viện Địa lý phục vụ nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên biển, phòng tránh, giảm 

nhẹ thiên tai (xói lở - bồi tụ bờ biển và hải đảo, bồi lấp cửa sông, sóng thần, nước dâng 

do bão...) và bảo vệ môi trường biển. 

- Thiết bị hóa phân tích trong phòng thí nghiệm về các chuyên ngành địa lý 

biển. 

- Nhóm phần mềm chuyên dụng cho các chuyên ngành địa lý biển (nghiên cứu 

các qui luật Địa lý biển), bảo vệ môi trường biển và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai 

(xói lở - bồi tụ bờ biển và hải đảo, bồi lấp cửa sông, sóng thần, nước dâng do bão...). 
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7. Danh mục thiết bị đã đầu tư 

TT 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Lĩnh vực sử dụng chính 

Theo đề 

cương 

được duyệt 

Theo thực tế mua 

sắm (bao gồm 

thông tin Model, 

hãng sản xuất) 

1 Thiết bị đo 

sâu hồi âm 

đa tia 

Thiết bị đo sâu hồi 

âm đa tia 
Model: MB2; Nhà 

sản xuất/Xuất xứ: 

Odom/ Đan Mạch 

Chiếc 01 Đo vẽ bản đồ đáy biển, sông, hồ 

phục vụ cho việc thành lập bản đồ 

độ sâu chính xác nhất, giảm tối đa 

sai số và lắp đặt nhanh. Công nghệ 

đo sâu có khả năng ứng dụng cao 

trong công tác khỏa sat một số 

dạng công trình như: bến tàu, bến 

cản, luồng tàu trên sông và trên 

biển, khảo sát đường ống dẫn dầu, 

dẫn khí… 

2 Thiết bị đo 

vận tốc âm 

thanh 

Thiết bị đo vận 

tốc âm thanh 
Model: Digibar 

Pro; Nhà sản 

xuất/Xuất xứ: 

Odom/ Đan Mạch 

Chiếc 01  

3 Thiết bị 

cảm ứng 

chuyển 

động 

Thiết bị cảm ứng 

chuyển động 
Model: DMS-05; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: Teledyne TSS/ 

Anh 

Chiếc 01  

4 Phần mềm 

đo và xử lý 

số liệu đo 

sâu đa tia 

Phần mềm đo và 

xử lý số liệu đo 

sâu đa tia 
Model: VER 2018; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: Hypack Inc-

Mỹ/ Mỹ 

Phần 

mềm 

01  

5 Máy tính 

xách tay 

Máy tính xách tay 

Model: Mobile 

Precision 7520 

CTO BASE; Nhà 

sản xuất/Xuất xứ: 

Dell/ Trung Quốc 

Chiếc 02  

6 Cung cấp 

phần mềm 

chuyên 

dụng phục 

vụ tính 

toán thủy 

động lực 

và môi 

trường 

sinh thái 

Cung cấp phần 

mềm chuyên dụng 

phục vụ tính toán 

thủy động lực và 

môi trường sinh 

thái biển (Mike 

3D) 
Model: Mike 3D; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: DHI-Đan 

Bộ 01 Mike3 D cung cấp các công cụ mô 

phỏng 3 chiều dòng chảy, quá trình 

vận chuyển bùn cát, quá trình chất 

lượng nước, lan truyền ô nhiễm 

dầu, tính toán môi trường sông và 

biển phục vụ cho nghiên cứu trong 

lĩnh vực địa lý biển 
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TT 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Lĩnh vực sử dụng chính 

Theo đề 

cương 

được duyệt 

Theo thực tế mua 

sắm (bao gồm 

thông tin Model, 

hãng sản xuất) 

biển (Mike 

3D) 

Mạch/ Đan Mạch 

7 Bộ máy 

tính chạy 

mô hình 

(Bộ máy 

tính chạy 

mô hình 

cho phần 

mềm Mike 

- Precision 

7920 

Tower 

XCTO 

Base) 

Bộ máy tính chạy 

mô hình (Bộ máy 

tính chạy mô hình 

cho phần mềm 

Mike - Precision 

7920 Tower 

XCTO Base) 
Model:  Mike - 

Precision 7920 

Tower XCTO 

Base; Nhà sản 

xuất/Xuất xứ: Dell 

- Mỹ/ Malaysia 

Bộ 01  

8 Thiết bị đo 

tổng hợp 

các yếu tố: 

Độ sâu, 

Nhiệt độ, 

Độ dẫn 

điện, Độ 

muối, DO, 

Chlorophy

ll, 

Turbidity 

Thiết bị đo tổng 

hợp các yếu tố: Độ 

sâu, Nhiệt độ, Độ 

dẫn điện, Độ 

muối, DO, 

Chlorophyll, 

Turbidity 
Model: 

YODAProfiler; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: JFE 

Advantech/Nhật  

Bộ 01 Phục vụ kiểm định ảnh vệ tinh xây 

dựng bản đồ môi trường nước 

sông, hồ biển 

9 Thiết bị đo 

chất lượng 

nước đa 

chỉ tiêu 

Thiết bị đo chất 

lượng nước đa chỉ 

tiêu 
Model: WQC-24; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: Dkk-Toa/Nhật 

Bộ 01 Xác định thông số trong môi 

trường nước như: Nhiệt độ, DO, 

pH, độ dẫn, độ đục, độ muối, tổng 

lượng chất rắn hòa tan TDS, tỷ 

trọng nước biển 

10 Thiết bị đo 

độ đục, độ 

sâu, nhiệt 

độ 

Thiết bị đo độ 

đục, độ sâu, nhiệt 

độ 
Model: 

ATU75W2-USB; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: JFE 

Advantech/Nhật  

Bộ 01 Xác định thông số trong môi 

trường nước như: Nhiệt độ, độ sâu, 

độ đục 

11 Thiết bị 

định vị vệ 

tinh 

Thiết bị định vị vệ 

tinh 
Model: R8s; Nhà 

sản xuất/Xuất xứ: 

Trimble/Mexico 

Bộ 01 Có độ chính xác cao chuyên dùng 

trong công tác khảo sát thành lập 

lưới khống chế tọa độ; dùng trong 

việc khảo sát, thi công công trình 

như máy đo đạc thông minh, có thể 
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TT 

Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Lĩnh vực sử dụng chính 

Theo đề 

cương 

được duyệt 

Theo thực tế mua 

sắm (bao gồm 

thông tin Model, 

hãng sản xuất) 

thực hiện tất cả các công việc trắc 

địa  

12 Thiết bị 

định vị vệ 

tinh DGPS 

Thiết bị định vị vệ 

tinh DGPS 
Model: SPS461; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: 

Trimble/Mexico 

Bộ 01 Định vị trong khảo sát, dẫn hướng 

tuyến luồng khảo sát với la bàn độ 

chính xác cao. Kết hợp với các 

máy đo sâu và phần mền đo sâu 

hiện có cho kết quả trực tiếp với độ 

chính xác đáp ứng nhu cầu đo địa 

hình sông biển. 

13 Thiết bị đo 

lưu lượng, 

sóng, dòng 

chảy, mực 

nước 

ADCP tần 

số 1000 

kHz 

Thiết bị đo lưu 

lượng, sóng, dòng 

chảy, mực nước 

ADCP tần số 1000 

kHz 
Model: 

FLOWQUEST 

1000; Nhà sản 

xuất/Xuất xứ: 

Linkquest/Mỹ 

Bộ 01 Thiết bị đo đạc được các yếu tố 

động lực sông biển nhằm tăng 

cường năng lực nghiên cứu cho 

Viện Địa lý trong lĩnh vực thủy hải 

văn một cách định lượng 

14 Máy xác 

định tổng 

lượng 

carbon 

hữu cơ 

(TOC) 

 

Máy xác định 

tổng lượng carbon 

hữu cơ (TOC) 
Model: 1030D; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: O.I.Analytical 

thuộc tập đoàn 

Xylem/ Mỹ 

Bộ 01 Phân tích hàm lượng carbon tổng 

số trong đất, trầm tích, than, nước 

mặt, nước thải, nước ngầm, thực 

vật 

15 Hệ thống 

thiết bị sắc 

ký trao đổi 

ion 

 

Hệ thống thiết bị 

sắc ký trao đổi ion 
Model: 930 

Compact IC Flex; 

Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: Metrohm-Thụy 

Sỹ/ Thụy Sỹ 

Hệ 

thống 

01 Phân tích nồng độ/hàm lượng các 

cation và anion: Na+, K+, Mg2+, 

Ca2+, NH4+, Cl-, F-, NO2-, NO3-, 

CN-, SO4
2-, HCO3-, Br-…trong môi 

trường đất, nước, không khí, trầm 

tích,… 

 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA DỰ ÁN 

2.1. Tình hình tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị  

 Toàn bộ trang thiết bị của dự án đã được tiếp nhận và bàn giao cho các phòng 

chuyên môn quản lý, khai thác và sử dụng. Danh sách các phòng chuyên môn đã tiếp 

nhận thiết bị được thống kê trong bảng sau: 
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TT Tên thiết bị Vị trí 

1 Thiết bị đo sâu hồi âm đa tia 

Model: MB2; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Odom/ Đan Mạch 
Phòng QLTH 

2 
Thiết bị đo vận tốc âm thanh 

Model: Digibar Pro; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Odom/ Đan Mạch 
Phòng QLTH 

3 
Thiết bị cảm ứng chuyển động 

Model: DMS-05; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Teledyne TSS/ Anh 
Phòng QLTH 

4 
Phần mềm đo và xử lý số liệu đo sâu đa tia 

Model: VER 2018; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Hypack Inc-Mỹ/ Mỹ 
Phòng QLTH 

5 

Máy tính xách tay 

Model: Mobile Precision 7520 CTO BASE; Nhà sản xuất/Xuất xứ: 

Dell/ Trung Quốc 

Phòng QLTH 

6 

Cung cấp phần mềm chuyên dụng phục vụ tính toán thủy động lực và 

môi trường sinh thái biển (Mike 3D) 

Model: Mike 3D; Nhà sản xuất/Xuất xứ: DHI-Đan Mạch/ Đan Mạch 

Phòng Địa lý Biển 

& Hải đảo 

7 

Bộ máy tính chạy mô hình (Bộ máy tính chạy mô hình cho phần mềm 

Mike - Precision 7920 Tower XCTO Base) 

Model:  Mike - Precision 7920 Tower XCTO Base; Nhà sản xuất/Xuất 

xứ: Dell - Mỹ/ Malaysia 

Phòng Địa lý Biển 

& Hải đảo 

8 

Thiết bị đo tổng hợp các yếu tố: Độ sâu, Nhiệt độ, Độ dẫn điện, Độ 

muối, DO, Chlorophyll, Turbidity 

Model: YODAProfiler; Nhà sản xuất/Xuất xứ: JFE Advantech/Nhật  

Phòng QLTH 

9 
Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu 

Model: WQC-24; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Dkk-Toa/Nhật 
Phòng QLTH 

10 
Thiết bị đo độ đục, độ sâu, nhiệt độ 

Model: ATU75W2-USB; Nhà sản xuất/Xuất xứ: JFE Advantech/Nhật  
Phòng QLTH 

11 
Thiết bị định vị vệ tinh 

Model: R8s; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Trimble/Mexico 
Phòng QLTH 

12 
Thiết bị định vị vệ tinh DGPS 

Model: SPS461; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Trimble/Mexico 
Phòng QLTH 

13 

Thiết bị đo lưu lượng, sóng, dòng chảy, mực nước ADCP tần số 1000 

kHz 

Model: FLOWQUEST 1000; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Linkquest/Mỹ 

Phòng QLTH 

14 

Máy xác định tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) 

Model: 1030D; Nhà sản xuất/Xuất xứ: O.I.Analytical thuộc tập đoàn 

Xylem/ Mỹ 

Phòng Phân tích 

thí nghiệm tổng 

hợp Địa lý 

15 

Hệ thống thiết bị sắc ký trao đổi ion 

Model: 930 Compact IC Flex; Nhà sản xuất/Xuất xứ: Metrohm-Thụy 

Sỹ/ Thụy Sỹ 

Phòng Phân tích 

thí nghiệm tổng 

hợp Địa lý 

2.2. Các kết quả cụ thể: 

a) Lắp đặt, khai thác, vận hành và sử dụng Hệ thống thiết bị sắc ký trao đổi ion IC 
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Thiết bị được đầu tư cho Phòng Phân tích Thí nghiệm tổng hợp Địa lý. Hệ 

thống sắc ký trao đổi ion IC Model 930 Compact IC Flex do hãng Metrohm sản xuất 

tại Thụy Sỹ đã được lắp đặt tại phòng 70, tầng 7 nhà A27, Viện Địa lý. Sau khi hệ thiết 

bị được lắp đặt, các chuyên gia của hãng đã tổ chức đào tạo, tập huấn và hướng dẫn 

cho cán bộ Viện Địa lý để đưa máy vào sử dụng và khai thác từ tháng 11/2020. Sau 

thời gian tập huấn, cán bộ chuyên môn của Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa 

lý đã sử dụng và vận hành thành thạo phục vụ phân tích các anion gồm PO4
3-, NO2

-, 

NO3
-, Cl-, SO4

2-, Br-, I-, các cation gồm NH4
+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+ trong mẫu nước 

mặt, nước sinh hoạt, nước ngầm, nước mưa, nước biển. Hệ thống thiết bị đưa vào sử 

dụng đã cung cấp số liệu phục vụ các đề tài, dự án nghiên cứu trong Viện và các đơn 

vị đối tác có độ chính xác và độ tin cậy cao, đặc biệt là trong môi trường nước biển với 

độ muối cao, các phương pháp quang phổ khác bị ảnh hưởng lớn.  

b) Hệ thống thiết bị xác định hàm lượng cacbon hữu cơ (TOC) 

Thiết bị được đầu tư cho Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý. Hệ 

thống thiết bị xác định hàm lượng cacbon hữu cơ (TOC) model 1030D do hãng O.I 

Analytical thuộc tập đoàn Xylem sản xuất tại Mỹ được lắp đặt tại phòng 705, tầng 7 

nhà A27, Viện Địa lý. Các chuyên gia của hãng đã tổ chức đào tạo, tập huấn và hướng 

dẫn sử dụng cho cán bộ Viện Địa lý, thiết bị được đưa vào sử dụng tháng 11/2020. 

Cán bộ chuyên môn Phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý đã sử dụng và vận 

hành thành thạo thiết bị phục vụ xác định hàm lượng tổng các bon hữu cơ (TOC), các 

bon vô cơ (TIC), tổng nito trong mẫu đất, nước phục vụ cho các nghiên cứu của các đề 

tài, dự án trong và ngoài Viện. Thiết bị là công cụ hữu hiệu đối với các nghiên cứu về 

hàm lượng cacbon trong môi trường đất, nước và trầm tích, với các kết quả phân tích 

thu được có độ tin cậy và độ chính xác cao làm cơ sở dữ liệu cho công tác xuất bản các 

công bố quốc tế có uy tín.  

 

  
Hệ thống sắc ký trao đổi ion IC phân 

tích các anion, cation trong mẫu 

nước sinh hoạt, nước mặt, nước 

ngầm, nước biển. 

Hệ thống thiết bị xác định hàm lượng cacbon 

hữu cơ tổng số (TOC) trong mẫu nước, đất, 

trầm tích 
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c) Phần mềm chuyên dụng phục vụ tính toán thủy động lực và môi trường sinh thái 

biển (Mike 3D); Bộ máy tính chạy mô hình (Bộ máy tính chạy mô hình cho phần 

mềm Mike - Precision 7920 Tower XCTO Base) 

 Thiết bị và phần mềm được đầu tư cho Phòng Địa lý biển và hải đảo Phòng 408 

- tầng 4, Nhà A27, Viện Địa lý. Bộ phần mềm MIKE 3D (HD, MT, ST, AD, OS, PT, 

PP). Phục vụ nghiên cứu địa lý biển. Phần mềm có chức năng tạo tạo video 3D chuyên 

nghiệp để trình bày các kết quả từ các ứng dụng mô hình thủy hải văn, có thể làm việc 

kết nối với dữ liệu kết quả mô hình 2D, 3D, mô hình thủy văn liên tục của các phần 

mềm thương mại được ứng dụng phổ biến trên thị trường. Phần mềm cho phép xem 

được khu vực tính mô hình và kết quả mô phỏng trong một môi trường 3D, cho phép 

người sử dụng có thể là các chuyên gia lập mô hình hoặc cán bộ quản lý dễ dàng trao 

đổi, quan sát trực quan các bộ dữ liệu phức tạp dưới hình thức đơn giản dễ hiểu. 

 
 

Bộ máy tính chạy mô hình (Bộ máy tính chạy mô hình cho phần mềm Mike - Precision 

7920 Tower XCTO Base) 
 

d) Khai thác, vận hành và sử dụng máy đo sâu hồi âm:  

Thiết bị đo sâu hồi âm đa tia MB 2 (Multibeam) kèm theo thiết bị đo vận tốc 

âm thanh Digibar Pro, thiết bị cảm ứng chuyển động DMS-05, phần mềm xử lý 

HyPack&HySweep, 02 máy tính xách tay. Model: MB2. Hãng: Teledyne Odom 

Hydrographic. Nước sản xuất: Mỹ. Phục vụ cho việc thành lập bản đồ độ sâu với độ 

chính xác cao của Dự án đầu tư là hệ thống máy đo địa hỉnh đáy các thủy vực (sông, 

biển, ao, hồ) với thang đo từ 2,5 - 800m và độ sâu tối thiểu có thể đo là 30cm; độ 

chính xác cao (lcm). Máy có chức năng kết nối với máy tính để in trực tiếp số liệu đo, 

xác định tọa độ vị trí các điểm đo tại hiện trường. Được khai thác sử dụng đo đạc trên 

hiện trường vùng ven biển trong đề tài Nghị định thư hợp tác (Với nước Liên bang 

Nga): Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài 

nguyên vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Mã số: NĐT.30.RU/17 

e) Khai thác, vận hành và sử dụng thiết bị Thiết bị đo lưu lượng, sóng, dòng chảy 

ADCP tần số 1000 kHz Model: FLOWQUEST1000 kHz Hãng: LinkQuest. Nước 

sản xuất: Mỹ.  
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 Đo lưu lượng, đo sóng biển, đo dòng chảy cùa Dự án đầu tư là thiết bị cho phép 

đo đồng thời nhiều yếu tố: hướng sóng, độ cao sóng, hướng dòng chảy, tốc độ dòng 

chảy, thủy triều, nhiệt độ nước biển. Thiết bị cho phép đo đạc thủy hải văn của môi 

trường nước khu vực cửa sông, ven biển với phần chương trình cơ sở do bề mặt băng 

âm (AST) với dải đo sâu 5 Om của 4 chùm tia. Máy có chức năng kết nối với máy tính 

để chuyển và in trực tiếp dữ liệu đo. Đo lưu lượng, đo sóng biển, đo dòng chảy được 

khai thác sử dụng đo đạc trên hiện trường vùng ven biển trong đề tài Nghị định thư 

hợp tác (Với nước Liên bang Nga): Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển và đề xuất 

giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt 

Nam. Mã số: NĐT.30.RU/17  

 

 

Thiết bị đo sâu hồi âm đa tia MB 2 

(Multibeam)  

Thiết bị đo lưu lượng, sóng, dòng chảy 

ADCP 

f) Khai thác, vận hành và sử dụng Thiết bị định vị vệ tinh R8: ( 01Trạm cố định 03 

Trạm di động và 01 Thiết bị điều khiển cầm tay TSC3) Model: Trimble R8s. Hãng: 

Trimble Mỹ. Nước sản xuất: Lắp ráp tại Mexico.  

 Thiết bị định vị vệ tinh (GPS) R8s GNSS có độ chính xác cao chuyên dùng 

trong công tác khảo sát thành lập lưới khống chế tọa độ với độ chính xác cao; Ngoài ra 

thiết bị R8s cũng có thể được dùng trong việc khảo sát, thi công công trình như một 

chiếc máy đo đạc thông minh, có thể thực hiện được tất cả các công việc trắc địa như 

giao hội, bố trí đường cong, tính diện tích,… Đo đạc thành lập lưới khống chế tọa độ 

các cấp hạng, độ cao thủy chuẩn. Máy có chức năng kết nối với máy tính đê chuyển và 

in trực tiếp dữ liệu đo. Được khai thác sử dụng đo đạc trên hiện trường vùng ven biển 

trong đề tài Nghị định thư hợp tác (Với nước Liên bang Nga): Nghiên cứu động lực 

biến đổi bờ biển và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên vùng ven biển miền 

Bắc và miền Trung Việt Nam. Mã số: NĐT.30.RU/17 

g) Khai thác, vận hành và sử dụng máy Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu 

TOA/DKK WQC-24. Model: WQC-24 Hãng: Dkk-Toa.Nước sản xuất: Nhật Bản.  

Xác định các thông số trong môi trường nước như: Nhiệt độ, DO, pH, độ dẫn, độ đục, 

độ muối, tổng lượng chất rắn hòa tan TDS, tỷ trọng nước biển. Máy có chức nàng kết 
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nối với máy tính để chuyển và in trưc tiếp dữ liệu đo. Được sử dụng đo vùng cửa sông, 

ven biển từ Quảng Nam đen Quảng Ngãi trong đề tài KC.09.03/16-20 do Viện Địa lý 

chủ trì 

  

Thiết bị định vị vệ tinh R8 Thiết bị đo chất lượng nước đa chỉ tiêu 

TOA/DKK WQC-24 

h) Thiết bị đo độ đục, độ sâu, nhiệt độ INFINITY – TURBI Model ATU75W2-USB. 

Hãng: JFE Advantech. Nước sản xuất: Nhật Bản.  

Xác định các thông số trong môi trường nước như: Độ sâu, nhiệt độ, độ đục, độ 

dẫn, độ mặn, pH, DO.. Máy có chức nàng kết nối với máy tính để chuyển và in trưc 

tiếp dữ liệu đo. được sử dụng đo vùng cửa sông, ven biển từ Quảng Nam đen Quảng 

Ngãi trong đề tài KC.09.03/16-20 do Viện Địa lý chủ trì 

 

Thiết bị đo độ đục, độ sâu, nhiệt độ INFINITY – TURBI Model ATU75W2-USB  

2.3. Hiệu quả đạt được sau khi dự án kết thúc: 

Dự án “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cơ bản về Địa lý biển phục vụ 

phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” đã góp phần nâng 
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cao năng lực trong nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ của Viện Địa lý, đẩy 

mạnh hoạt động nghiên cứu cơ bản về địa lý biển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 

2030 đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. 

Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn của Viện Địa lý có tính đặc thù là gắn với 

những hoạt động thực địa và đòi hỏi các kết quả nghiên cứu có tính định luợng cao, 

thay thế cho các phương pháp nghiên cứu địa lý truyền thống thiên về định tính và bán 

định lượng. Trước khi Dự án được triển khai, phần lớn các trang thiết bị phục vụ 

nghiên cứu của Viện Địa lý còn hạn chế về các thiết bị phục vụ cho các đối tượng 

nghiên cứu, thiếu đồng bộ,… 

Nhờ có Dự án này, Viện Địa lý được trang bị đồng bộ hệ thống thiết bị, máy 

móc hiện đại, chính xác và đồng bộ; các phần mềm thương mại, chuyên dụng cho lĩnh 

vực nghiên cứu địa lý hải dương và liên quan có bản quyền để khai thác sử dụng. Hệ 

thống thiết bị và phần mềm chuyên dụng này đã được các các nhà khoa học, phòng 

chuyên môn của Viện vận dụng để khai thác trong quá trình đấu thầu/tuyển chọn và 

triển khai thực hiện các đề tài KH&CN các cấp, các hợp đồng dịch vụ KHCN với các 

bộ ngành, địa phương trong cả nước. Từ khi Viện có hệ thống trang thiết bị từ Dự án 

này cùng với các máy móc, thiết bị được đầu tư trước đó, số lượng đề tài, dự án các 

cấp và hợp đồng dịch vụ KH&CN cũng như số lượng các bài báo khoa học được công 

bố tăng lên rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt là công bố quốc tế. Cụ thể: 

2.3.1. Về nghiên cứu khoa học:  

1) Tăng cường khả năng phân tích định lượng hóa các yếu tố địa lý, địa lý 

biển như hàm lượng TOC trong mẫu đất, trầm tích, than, nước; Cation và anion: Na+, 

K+, Mg2+, Ca2+, NH4+, Cl-, F-, NO2
-, NO3

-, CN-, SO4
2-, HCO3

-, Br-,... trong môi 

trường đất, nước,...; tổng phospho và các dạng của phospho, các dạng của nitơ, các 

dạng của lưu huỳnh,... trong mẫu đất, trầm tích, nước đặc biệt là trong môi trường 

biển.  

Thiết bị IC và TOC được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2020, đã phục vụ nhiều 

đề tài và dự án trong và ngoài Viện như: 

- Đề tài thuộc chương trình Sự nghiệp môi trường với tên nhiệm vụ: Điều tra, 

xây dựng mô hình giám sát rác thải biển và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường vùng ven biển Nam Trung Bộ. 

- Đề tài KHCN thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm KHCNVN 

với tên đề tài: Đánh giá mức độ tích lũy rác thải nhựa tại bãi biển tỉnh Thanh Hóa. 

- Đề tài thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn 

mới với tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng nông thôn Tây Nguyên và đề xuất mô hình 

nông thôn mới theo các vùng địa lý và sinh thái nhằm tạo sinh kế, thích ứng với biến 

đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Phân tích mẫu cho nhiệm vụ thường xuyên của 2 trạm do Viện Địa lý chủ trì. 

Năm 2020, phòng Phân tích Thí nghiệm Tổng hợp Địa lý đã công bố được 12 

bài báo trên các tạp chí trong nước và Quốc tế có sử dụng Thiết bị IC và TOC được 

đầu tư từ dự án. 
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2) Bộ máy tính dùng để chạy mô hình cho phần mềm Mike – Precision 7920 và 

bộ phần mềm chuyên dụng phục vụ tính toán thủy động lực và môi trường sinh thái 

biển (Mike 3D) đã góp phần nâng cao, tăng cường trang thiết bị chuyên môn trong 

việc tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại như mô hình hóa, nâng cao chất 

lượng các kết quả nghiên cứu.  

Với việc được đầu tư bộ máy tính có cấu hình cao, bộ phần mềm Mike bản 

quyền đã giúp nâng cao độ chính xác của các kết quả nghiên cứu, cùng với các kết quả 

có độ chính xác, tin cậy.  

Tổng các đề tài, hợp đồng KHCN từ năm 2018 đến nay 

Đơn vị: triệu đồng 

Số 

TT 
Tên chương trình/đề tài 

Số lượng đề 

tài, nhiệm vụ 

Tổng 

kinh phí 
Ghi chú 

I Đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia 21 96.884  

1 Đề tài độc lập cấp quốc gia 3 17.110  

2 Đề tài thuộc Chương trình trọng điểm cấp Nhà 

nước KC 

3 16.000  

3 Nhiệm vụ KHCN theo Nghị định thư 

 

2 9.494  

4 Đề tài thuộc Chương trình Vũ trụ 1 4.500  

5 Đề tài thuộc Chương trình Tây Nguyên 4 37.850  

6 Đề tài thuộc Chương trình Nông thôn mới 1 4.000  

7 Đề tài thuộc Chương trình Nafosted 2 1.530  

8 Đề tài thuộc Sự nghiệp Kinh tế - Điều tra cơ bản 4 4.600  

9 Đề tài thuộc Sự nghiệp Môi trường 1 1.800  

II Đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Viện Hàn lâm 

KHCNVN 

13 9.000  

1 Đề tài 7 hướng ưu tiên 10 7.100  

2 Đề tài thuộc Chương trình phát triển khoa học 

cơ bản 

1 1.500  

3 Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế song phương 2 400  

III Hợp đồng khoa học và công nghệ với Sở 

Khoa học và Công nghệ, các đơn vị doanh 

nghiệp 

143 30.241  

1 Hợp đồng KH&CN với các Sở KH&CN, các 

Doanh nghiệp bằng kinh phí sự nghiệp khoa 

học, đề tài nhánh với các đơn vị khác (Hợp đồng 

không chịu thuế) 

4 6.980  

2 Hợp đồng dịch vụ KH&CN (Hợp đồng chịu 

thuế) 

139 23.261  

 Tổng số: 177 136.125  

Các đề tài tiêu biểu như: 
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+ Đề tài độc lập cấp Nhà nước 

-  Đề tài: Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng 

sinh học với sinh kế bền vững và phát triển kinh tế - xã hội ở khu dự trữ sinh quyển Cù 

Lao Chàm - Hội An (2016-2020); Kinh phí: 5.260 triệu đồng. 

- Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất 

vùng đồng bằng sông hồng và đề xuất các giải pháp chủ động ứng phó (2016-2020); 

Kinh phí: 6.600 triệu đồng. 

+ Đề tài thuộc Chương trình KC  

- KC09.03/16-20: Nghiên cứu đánh giá yếu tố thủy thạch động lực ảnh hưởng 

đến các quá trình bồi, xói vùng cửa sông, ven bờ từ Quảng Nam đến Phú Yên trong 

điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng (2016-2020); Kinh phí: 7.550 triệu đồng. 

- KC09.13/16-20: Luận cứ khoa học và giải pháp bố trí dân cư phục vụ phát 

triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng hệ thống đảo ven bờ Việt Nam (2017-

2020); Kinh phí: 6.450 triệu đồng. 

- KC09.37/16-20: Cơ sở khoa học, định hướng và giải pháp phát triển KT-XH 

bễn vững các huyện đảo Lý Sơn và Phú Quý (2019-2020); Kinh phí: 4.500 triệu đồng. 

+ Đề tài Nghị định thư 

- NĐT.30.RU/17: Nghiên cứu động lực biến đổi bờ biển và đề xuất giải pháp sử 

dụng hợp lý tài nguyên vùng ven biển miền Bắc và miền Trung Việt Nam (2017-2020); 

Kinh phí: 5.500 triệu đồng 

- NĐT.96.BE/20: Giám sát tác động và nghiên cứu khả năng chống chịu, phục 

hồi của các hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam (2020-2023); Kinh phí: 3.994 triệu 

đồng.   

+ Đề tài cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

- Đề tài: Nghiên cứu biến động lớp phủ và sử dụng đất thượng nguồn sông Mê 

Kông bằng tư liệu viễn thám và đánh giá ảnh hưởng của nó đến đồng bằng sông Cửu 

Long Việt Nam (Theo Lĩnh vực: Khoa học trái đất) (2019-2021); Kinh phí: 1.500 triệu 

đồng. 

- Đề tài: Nghiên cứu sự tích lũy một số kim loại nặng As, Hg, Pb và dư lượng 

hóa chất bảo vệ thực vật trong trầm tích bề mặt và đánh giá mức độ rủi ro sinh thái 

phục vụ phát triển bền vững nuôi thủy sản vùng ven biển Thái Bình. (Thuộc hướng: 

Khoa học và Công nghệ biển) (2017-2018); Kinh phí: 600 triệu đồng. 

- Đề tài: Đánh giá mức độ tích lũy rác thải nhựa tại bãi biển tỉnh Thanh Hóa 

(Thuộc hướng ưu tiên: VAST06) (2020-2021); Kinh phí: 600 triệu đồng. 

- Đề tài: Nghiên cứu xác định cơ chế bồi lấp và đề xuất giải pháp ổn định cửa 

sông Lạch Bạng, tỉnh Thanh Hoá phục vụ phát triển kinh tế biển (2019-2020); Kinh 

phí: 600 triệu đồng. 

2.3.2. Về Công bố khoa học: 
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Bên cạnh các hiệu quả chính của dự án nêu trên, các máy móc, thiết bị, phần 

mềm chuyên dụng được trang bị từ dự án đã góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng 

cao chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án các cấp do Viện Địa lý chủ trì, 

cũng như chất lượng các công trình khoa học được công bố ở các tạp chí quốc gia và 

Quốc tế. Số lượng các công trình công bố của Viện Địa lý tăng liên tục từ năm 2018 

cho đến nay, đặc biệt là 2 năm 2019 và 2020. Số lượng công bố cụ thể của Viện Địa lý 

giai đoạn 2018 -2020 được trình bày trong bảng dưới đây: 

Kết quả nghiên cứu cơ bản giai đoạn 2018 -2020 

STT Sản phẩm công bố Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

I Bài báo quốc tế 11 28 37 

1 Số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách SCI, SCI-E 4 15 21 

2 Số bài báo đăng trên tạp chí không thuộc danh sách SCI, 

SCI-E nhưng có mã chuẩn ISSN 

7 13 16 

II Bài báo quốc gia 24 45 34 

1 Số bài báo đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm 

KHCNVN thuộc danh mục VAST2 (9 tạp chí của Viện 

Hàn lâm không thuộc danh mục Scopus) 

5 21 6 

2 Số bài báo đăng trên các tạp chí quốc gia có mã ISSN 

(không kể các bài đăng tren các tạp chí của Viện Hàn 

lâm KHCNVN) 

19 24 28 

III Văn bằng sở hữu trí tuệ   2 

1 Số lượng bằng phát minh, sáng chế   1 

2 Số lượng các giải pháp hữu ích   1 

IV Số lượng sách chuyên khảo đã xuất bản, có mã ISBN 3 3 6 

2.3.3. Về Đào tạo:  

Với các thiết bị, máy móc hiện đại cũng như các kết quả nghiên cứu thu được từ 

các đề tài, dự án các nghiên cứu sinh đang nghiên cứu, học tập tại Viện Địa lý, Khoa 

Địa lý – Học viện KH&CN được tiếp cận, sử dụng và khai thác hiệu quả phục vụ công 

tác đào tạo sau đại học của đơn vị (có 30 NCS của Khoa Địa lý - Học viện Khoa học 

và Công nghệ đã và đang sử dụng và khai thác các thiết bị và kết quả nghiên cứu). 

3. Kết luận: 

- Dự án “Tăng cường trang thiết bị nghiên cứu cơ bản về Địa lý biển phục vụ 

phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam” đã được thực hiện 

một cách nghiêm túc, đúng quy định và đáp ứng đầy đủ các mục tiêu, nội dung, thời 

gian theo Thuyết minh dự án đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam phê duyệt. 


