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          Số:      /QĐ-TTg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp 

Quốc gia về viễn thám “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ 

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

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 01 tháng 01 năm 2014; 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đo đạc và Bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của 

Chính phủ về hoạt động viễn thám; 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2040”; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình khoa 

học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia về viễn thám “Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh”. 

 

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung nghiên cứu, sản phẩm chính và chỉ tiêu 

đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu 

ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an 

ninh” với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Làm chủ công nghệ chế tạo vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, 

xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp ảnh bề 

mặt Trái Đất từ các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu. 

2. Phát triển một số công nghệ then chốt, hiện đại phù hợp với xu hướng 

công nghệ viễn thám trên thế giới và điều kiện thực tiễn ở Việt Nam đạt trình độ 

tiên tiến trong khu vực ASEAN. 

3. Ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, dữ liệu viễn thám từ trung 

ương tới địa phương đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh.  
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4. Đến năm 2040, làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo vệ tinh viễn 

thám cỡ nhỏ, có khả năng xây dựng chùm vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu 

nhận, xử lý dữ liệu viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp 

ảnh bề mặt Trái Đất từ các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu đồng bộ, 

hiện đại, cung cấp đầy đủ dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu ứng dụng công 

nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an 

ninh; nâng cao được trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ viễn thám của Việt 

Nam lên ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, tiệm cận các nước 

đang phát triển trên thế giới. 

II. Nội dung nghiên cứu 

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

thiện thể chế, pháp luật về viễn thám 

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

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

tác quản lý nhà nước và phát triển viễn thám; 

b) Nghiên cứu, xây dựng, cập nhật hệ thống quy chuẩn, quy định, tiêu 

chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ về viễn thám; 

c) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế, chính sách 

hội nhập và hợp tác quốc tế về viễn thám phục vụ tiếp nhận chuyển giao công 

nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong hoạt động viễn thám, chia 

sẻ, trao đổi dữ liệu viễn thám, phối hợp khai thác sử dụng tài nguyên vệ tinh, 

trạm thu, trạm điều khiển viễn thám với nước ngoài, nâng cao hiệu quả quản lý;  

d) Đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong 

nước tham gia phát triển hệ thống thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám, khai thác sử 

dụng công nghệ viễn thám. 

2. Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thu nhận xử lý dữ liệu 

viễn thám 

a) Nghiên cứu thiết kế và chế tạo vệ tinh viễn thám vừa và nhỏ, chùm vệ 

tinh sử dụng các thiết bị cảm biến viễn thám quang học độ phân giải siêu cao, 

siêu phổ, radar độ phân giải siêu cao;  

b) Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thám, mạng lưới 

trạm thu dữ liệu và trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, mạng lưới truyền dẫn, 

phần cứng, phần mềm xử lý dữ liệu viễn thám; trạm điều khiển, trạm thu ảnh vệ 

tinh di động;  

c) Nghiên cứu xây dựng, thiết kế, chế tạo các hệ thống thu nhận dữ liệu 

viễn thám, thiết bị thu nhận, truyền hình ảnh thời gian thực lắp đặt trên máy bay, 

thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu; xây dựng hệ thống tích hợp lắp ráp, 

tạo các dịch vụ cung cấp thông tin viễn thám.  
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d) Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ chế quản lý và 

vận hành hệ thống thu nhận xử  lý dữ liệu viễn thám; 

  3. Nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ 

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

a) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra cơ bản, quan 

trắc, giám sát tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên biển, tài nguyên 

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

tai biến thiên nhiên;  

b) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát ô 

nhiễm môi trường: đất, nước do chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp; ô 

nhiễm không khí do khí phát thải công nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm môi trường 

do thiên tai, các chất độc hại phát tán vào môi trường, quản lý và bảo vệ các hệ 

sinh thái tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu 

c) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác phòng, 

chống, giảm nhẹ tác động của thiên tai; giám sát, cảnh báo hạn hán, cháy rừng, 

diễn biến lũ lụt, cứu hộ cứu nạn; 

d) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong xây dựng, cập nhật cơ 

sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bản đồ chuyên 

đề và cơ sở dữ liệu chuyên đề về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi 

trường, thực trạng biến đổi khí hậu; 

đ) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy hoạch lãnh thổ và 

đô thị, xây dựng, giao thông, năng lượng; phục vụ sức khỏe cộng đồng; phát 

triển, quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ và sản xuất công nghiệp, nông lâm ngư 

nghiệp trên cơ sở phát huy sức mạnh của công nghệ 4.0; 

e) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong giám sát, thu thập 

thông tin, phát hiện các hoạt động, diễn biến liên quan đến tài nguyên, môi 

trường, quốc phòng - an ninh tại biên giới, hải đảo, khu vực khó tiếp cận và 

ngoài lãnh thổ;  

g) Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

hình, bản đồ địa hình quân sự trong và ngoài lãnh thổ, trong công tác kỹ thuật 

nghiệp vụ phục vụ quốc phòng - an ninh, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện môi 

trường và biến đổi khí hậu đến các hoạt động quân sự, xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc. 

4. Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 

tiên tiến, công nghệ mới trong hoạt động viễn thám  

a) Nghiên cứu, phát triển các phương pháp, thuật toán hiện đại trên nền 

tảng vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, dữ liệu lớn (bigdata) trong 

xử lý, phân tích, khai thác, ứng dụng thông tin, dữ liệu viễn thám;  
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b) Tăng cường nghiên cứu xây dựng, phát triển và ứng dụng các giải 

pháp, hệ thống tích hợp dữ liệu viễn thám đa nguồn và các thông tin bổ trợ khác 

trên cơ sở mô hình hóa, tự động hóa trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, 

môi trường, phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ cảnh báo, giám sát tai biến thiên 

nhiên như lũ quét, sạt lở đất, dịch chuyển khối, lũ lụt, triều cường, xâm nhập 

mặn, dự báo khí tượng thủy văn; phát hiện, nhận dạng mục tiêu quân sự, nghi 

binh, ngụy trang. 

5. Hỗ trợ hợp tác quốc tế, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ viễn 

thám 

a) Nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển các công nghệ tiên tiến từ 

nước ngoài được chuyển giao cho Việt Nam;  

b) Xúc tiến, tổ chức hợp tác song phương với các quốc gia có tiềm lực, 

kinh nghiệm thực hiện một số hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

viễn thám; 

c) Nghiên cứu, phát triển các hệ thống, mô hình và phương pháp phù hợp 

để chuyển giao công nghệ, các kết quả nghiên cứu cho các ngành, lĩnh vực và 

địa phương. 

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN của Chương trình dự kiến thực hiện 

trong phụ lục kèm theo. 

III. Dự kiến sản phẩm 

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

công nghệ; ấn phẩm công bố trên ít nhất 02 tạp chí khoa học và công nghệ 

chuyên ngành trong nước và 01 trên tạp chí khoa học và công nghệ quốc tế 

(trong danh mục ISI/Scopus). 

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

nhà nước về hoạt động viễn thám ở trung ương và địa phương. 

3. Các phương pháp, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật;  phần mềm 

ứng dụng công nghệ viễn thám trong quan trắc, giám sát tình hình khai thác và 

sử dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai biến 

thiên nhiên, quốc phòng - an ninh; thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ, cơ 

sở hạ tầng thông tin không gian có khả năng ứng dụng/sử dụng và chuyển giao 

sản phẩm của nhiệm vụ trong thực tiễn. 

4. Thiết bị của vệ tinh viễn thám, hệ thống trạm thu nhận, xử lý dữ liệu 

viễn thám, trạm điều khiển vệ tinh viễn thám, hệ thống chụp ảnh bề mặt Trái Đất 

có khả năng gắn trên các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu có khả năng 

ứng dụng/sử dụng trong thực tiễn. 
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IV. Các chỉ tiêu đánh giá  

1. Chỉ tiêu về trình độ khoa học: 100% đề tài/dự án có kết quả được công 

bố trên tạp chí khoa học công nghệ có uy tín của quốc gia, ít nhất 100% đề 

tài/dự án có kết quả được công bố quốc tế. 

2. Chỉ tiêu về ứng dụng thực tiễn: 100% kết quả nghiên cứu có địa chỉ ứng 

dụng, trong đó ít nhất 60% các công nghệ, chính sách, giải pháp, mô hình đề 

xuất, cơ sở dữ liệu được các cấp có thẩm quyền (Chính phủ, bộ, ngành, Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh) chấp thuận cho phép triển khai. 

3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ: 40% số đề tài/dự án có kết quả được chấp nhận 

đơn yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ (giải pháp hữu ích cho sáng chế). 

4. Chỉ tiêu về đào tạo: 100% số đề tài, dự án đào tạo được hoặc hỗ trợ đào 

tạo ít nhất là 01 tiến sỹ và 01 đến 02 thạc sỹ. 

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

a) 60% đề tài/dự án có kết quả phục vụ trực tiếp cho việc phát triển kinh 

tế - xã hội; 

b) 20% đề tài/dự án có kết quả nghiên cứu mang tính tổng hợp phục vụ 

liên ngành và liên vùng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và môi trường; 

c) 20% các đề tài/dự án triển khai ứng dụng trong công tác quốc phòng - 

an ninh. 

V. Nguồn vốn và thời gian thực hiện  

1. Nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo các quy định hiện hành; 

2. Nguồn vốn ODA (nếu có); 

3. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

đầu tư thực hiện  theo quy định của pháp luật (nếu có). 

4. Thời gian thực hiện: Chương trình được thực hiện trong thời gian từ năm 2021 

đến năm 2030.  

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

a) Lập, phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán và phân công đơn vị thực 

hiện, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành; 

b) Tổ chức quản lý, chuyển giao, khai thác sử dụng kết quả Chương trình 

cho các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan có hoạt động về tài 

nguyên và môi trường tham gia thực hiện Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết 

việc thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ điều chỉnh, bổ sung Chương trình trong trường hợp cần thiết. 
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2. Các bộ, ngành 

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối, bố trí 

kinh phí để thực hiện Chương trình đúng tiến độ và có hiệu quả theo quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành; 

b) Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa 

học, phát triển công nghệ của Chương trình theo quy định hiện hành; 

c) Bộ Quốc phòng thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học ứng dụng 

công nghệ viễn thám phục vụ các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng; 

d) Bộ Công an thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học học ứng dụng 

công nghệ viễn thám phục vụ công tác an ninh; 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các nội dung nghiên 

cứu khoa học học ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông, lâm, ngư nghiệp; 

e) Bộ Giao thông vận tải thực hiện các nội dung học nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ viễn thám trong quy hoạch, quản lý và giám sát một số hoạt động 

giao thông vận tải; 

g) Bộ Xây dựng thực hiện các nội dung học nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ viễn thám trong quy hoạch, giám sát và quản lý quy hoạch xây dựng; 

h) Các bộ, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chương trình; khai thác, sử dụng các 

kết quả của Chương trình trong phạm vi quản lý. 

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ viễn thám trong quy 

hoạch lãnh thổ, quản lý đô thị, xây dựng đô thị thông minh; 

- Khai thác, sử dụng các kết quả của Chương trình phục vụ công tác quản 

lý nhà nước trong phạm vi quản lý. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:  THỦ TƯỚNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

các Vụ, Cục: CN, NN, QHQT, QHĐP, KSTT; 

- Lưu: VT, KTN (3).KN. 

 

 

 
 

 

 

  Nguyễn Xuân Phúc 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia về viễn thám 

“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng - an ninh” 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-TTg  ngày          tháng        năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

 

T

TT 
Tên nhiệm vụ Thuộc nội dung nghiên cứu Dự kiến cơ quan ứng dụng 

I Giai đoạn 2021-2025 

1 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây 

dựng thể chế, chính sách về quản lý hệ thống 

thu nhận và xử lý dữ liệu viễn thám 
1. Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn phục vụ xây 

dựng và hoàn thiện thể chế, 

pháp luật về viễn thám 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

2 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây 

dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về cơ sở dữ liệu viễn thám (21-25);  

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

… 

 

 

 

 

1 
Nghiên cứu thiết kế trạm thu mặt đất thu nhận 

tín hiệu từ vệ tinh viễn thám 

2. Nghiên cứu xây dựng và 

phát triển hệ thống thu nhận 

xử lý dữ liệu viễn thám 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ 

KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CNVN; 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công An 

2 
Nghiên cứu xây dựng phương pháp, quy trình 

kiểm định các thiết bị viễn thám 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ 

KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CNVN; 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công An 

3 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chụp ảnh 

quang học đa phổ gắn trên UAV  
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ 

KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CNVN; 

… 
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T

TT 
Tên nhiệm vụ Thuộc nội dung nghiên cứu Dự kiến cơ quan ứng dụng 

1 

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời 

gian giám sát công trình giao thông lớn (cầu, 

đường quốc lộ) 

3. Nghiên cứu phát triển, ứng 

dụng công nghệ viễn thám 

phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội và quốc phòng - an ninh 

Bộ GTVT, 

2 

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám xây 

dựng dữ liệu thông tin không gian phục vụ phát 

triển đô thị thông minh. 

Bộ Xây dựng; Các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương; 

3 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám 

trong xây dựng hệ thống cảnh báo sạt lở 

thời gian gần thực 

Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT. 

… 
 

 
 

1 

Nghiên cứu, phát triển giải pháp kỹ thuật trên 

nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng trong 

nhận dạng mảng/đám rác thải nhựa trên biển 

4. Nghiên cứu cơ bản định 

hướng ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ tiên tiến, 

công nghệ mới trong hoạt 

động viễn thám 

Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT; 

2 

Nghiên cứu, phát triển giải pháp lưu trữ, xử 

lý dữ liệu viễn thám dựa trên trí tuệ nhân 

tạo (AI) và dữ liệu lớn (bigdata) 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

… 
 

 
  

1 

Nghiên cứu tiếp thu và phát triển một số cấu 

phần của trạm thu dữ liệu ảnh viễn thám từ 

nước ngoài được chuyển giao cho Việt Nam 

5. Hỗ trợ hợp tác quốc tế, 

tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ viễn thám 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ GD&ĐT 

… 
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T

TT 
Tên nhiệm vụ Thuộc nội dung nghiên cứu Dự kiến cơ quan ứng dụng 

II Giai đoạn 2026-2030   

1 
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất 

nội dung phục vụ xây dựng Luật Viễn thám 
1. Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn phục vụ xây 

dựng và hoàn thiện thể chế, 

pháp luật về viễn thám 

Bộ TN&MT 

2 

Nghiên cứu đề xuất chính sách nhằm xã hội 

hóa trong việc phát triển hệ thống thu nhận dữ 

liệu ảnh viễn thám. 

Bộ TN&MT 

… 
 

 
 

1 
Nghiên cứu chế tạo trạm thu mặt đất thu nhận 

tín hiệu từ vệ tinh viễn thám 

2. Nghiên cứu xây dựng và 

phát triển hệ thống thu nhận 

xử lý dữ liệu viễn thám 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ GD&ĐT 

2 
Nghiên cứu chế tạo hệ thống chụp ảnh viễn 

thám đa phổ gắn trên vệ tinh 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ GD&ĐT 

3 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chụp ảnh 

siêu phổ gắn trên UAV, máy bay có người lái 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ GD&ĐT 

…. 
 

 
 

1 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám 

trong xây dựng hệ thống canh tác nông 

nghiệp thông minh; 3. Nghiên cứu phát triển, ứng 

dụng công nghệ viễn thám 

phục vụ phát triển kinh tế xã 

hội và quốc phòng - an ninh 

Bộ NN&PTNT; 

2 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám 

xây dựng hệ thống giám sát nhanh tình hình 

khai thác, sử dụng nước trên các lưu vực 

sông ngoài biên giới; 

 

Bộ NN&PTNT; Bộ TN&MT 
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T

TT 
Tên nhiệm vụ Thuộc nội dung nghiên cứu Dự kiến cơ quan ứng dụng 

3 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa hình, bản đồ địa hình 

quân sự trong và ngoài lãnh thổ 

Bộ Quốc phòng, Bộ Công An 

… 
 

 
 

1 

Nghiên cứu phát triển giải pháp kỹ thuật nhận 

dạng thông minh phục vụ cập nhật cơ sở dữ 

liệu nền địa lý quốc gia 

4. Nghiên cứu cơ bản định 

hướng ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ tiên tiến, 

công nghệ mới trong hoạt 

động viễn thám 

Bộ TN&TM, các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

2 

Nghiên cứu phát triển giải pháp kỹ thuật phân 

tích, xử lý dữ liệu viễn thám xuyên đất trong 

nhận dạng các mục tiêu ngầm  

 Bộ Quốc phòng, Bộ Công An 

…. 
 

 
  

1 

Nghiên cứu tiếp thu, làm chủ và phát triển công 

nghệ chế tạo trạm thu dữ liệu viễn thám từ 

nước ngoài được chuyển giao cho Việt Nam 

5. Hỗ trợ hợp tác quốc tế, 

tiếp nhận và chuyển giao 

công nghệ viễn thám 

Bộ TN&MT; Bộ KH&CN, Viện Hàn 

lâm KH&CNVN; Bộ Quốc phòng, Bộ 

Công An, Bộ GD&ĐT 

2 

Nghiên cứu, phát triển hệ thống xử lý, phân 

tích dữ liệu viễn thám thông minh có khả 

năng triển khai, áp dụng ở cấp độ địa 

phương.  

Các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

…. 
 

 
 

 


