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Phần I. CĂN CỨ VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I.1. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật 

đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015. 

Nghị định số 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều. 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác 

phòng chống thiên tai. 

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 về phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 về việc Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài 

Nguyên và Môi trường sớm triển khai rà soát, đánh giá, lập bản đồ phân vùng, cảnh 

báo nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng 

hiệu quả vào thực tiễn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Công văn số 9814/VPCP-NN ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá và phân 

vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”. 

Công văn số 1765/TTG-NN ngày 13/12/2020 của Văn phòng Thủ tướng 

Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, chủ động 

phòng, chống thiên tai tại miền Trung. 

I.2. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

I.2.1. Tình hình thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét trên thế giới và ở 

Việt Nam trong những năm gần đây 

I.2.1.1. Tình hình thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét trên thế giới 

Trong thế kỷ 20, số người chết vì trượt lở đất đá, lũ quét là vô cùng 

nghiêm trọng,tại những khu vực có nguy cơ cao với đa thiên tai, xu hướng này 

dường như còn tăng cao hơn trong thế kỷ 21. Theo thống kê theo số lượng thiệt 

hại về người do trượt lở đất đá trong năm 2007, các quốc gia chịu ảnh hưởng 

nghiêm trọng nhất phải kể đến Trung Quốc với 695 người chết, xếp sau đó là 

Indonesia (465), Ấn Độ (352), Nepal (168), Bangladesh (150) và Việt Nam 

(130). Một số nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng thiên tai đó có thể liên 

quan đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu, hoặc do các quá trình vận động tự nhiên 

hình thành, kết hợp với sự gia tăng mật độ dân số cũng như các hoạt động kinh 

tế - xã hội kèm theo. Đặc biệt, có tới 89,6% số người chết do các sự cố trượt lở 

đất đá xảy ra sau các cơn mưa to kéo dài. Một số sự kiện điển hình trên thế giới 

trong một thập kỷ gần đây có thể kể đến như: 

- Tại Trung Quốc, trung bình hàng năm xảy ra gần 1.000 vụ trượt lở đất 
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đá, gây thiệt hại hàng tỷ nhân dân tệ. Chỉ tính riêng năm 2002, trượt lở đất đá đã 

làm 853 người chết, 109 người mất tích và 1.797 người bị thương, thiệt hại về 

kinh tế trên dưới 510 triệu USD (Hình 1). 

- Ngày 2/5/2014, các trận mưa lớn và kéo dài đã gây ra hai vụ trượt lở đất 

đá liên tiếp, biến làng Hobo Barik ở tỉnh Badakhshan, thuộc miền Đông Bắc 

Afghanistan thành mồ chôn tập thể của hơn 2.000 người với lớp bùn đất dày từ 

25 đến 100m (Hình 1). 

  
Hình 1. Trượt lở đất đá xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2019 (ảnh trái, nguồn: 

Tao Liang/Xinhua via AP) và tại tại Afghanistan vào năm 2014 (ảnh phải; 

nguồn: Alan Taylor - Tạp chí The Atlantic). 

- Tại Philippin: Sạt lở đất tại đảo Leyta phía Đông Philippin vào tháng 

2/2006 đã vùi lấp cả ngôi làng làm trên 1.800 người thiệt mạng; Ngày 02/01/2019 

cơn bão Usman gây mưa lớn ở vùng núi Philippines khiến ít nhất 85 người thiệt 

mạng do sạt lở đất và ngập lụt. 

- Theo các cơ quan chức năng của Indonesia, lở đất, lũ quét gây chết 

người là thiên tai phổ biến trong mùa mưa. Tháng 1/2021, một trận lở đất ở thị 

trấn Sumedang ở West Java làm 40 người chết; lũ quét và sạt lở do mưa lớn gây 

ra vào sáng sớm 4/4/2021 đã khiến 44 người tại tỉnh cực đông Flores, Indonesia 

thiệt mạng. Quốc gia láng giềng Timor-Leste cũng ghi nhận 8 trường hợp thiệt 

mạng do thiên tai ở ngoại ô thủ đô Dili. 

- Nhật Bản là quốc gia thường xuyên bị sạt lở đất, với trung bình tới 1.500 

vụ mỗi năm trong thập kỷ qua, tăng gần 50% so với 10 năm trước. Năm 2018, lũ 

quét, sạt lở đất đá xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh Miền Nam của Nhật Bản làm 

trên 200 người chết và mất tích. Ngày 3/7/2021 mưa lớn đã kéo theo một vụ sạt 

lở đất và lũ quét kinh hoàng ở Atami, tỉnh Shizuoka, cách thủ đô Tokyo của 

Nhật Bản khoảng 90 km khiến 80 người mất tích, phá hủy nhiều nhà cửa và tài 

sản của người dân. 

- Tại Ấn độ: theo các chuyên gia Ấn độ ngoài tình trạng ấm lên toàn cầu 

khiến băng tan nhiều hơn, việc xây dựng hồ thủy điện và nạn phá rừng cũng là 

nguyên nhân dẫn đã các vụ sạt lở đất. Trận lũ quét do vỡ sông băng trên dãy 

Himalaya xảy ra tại bang miền Bắc Uttarakhand sáng 7/2/2021, 153 người được 

cho là đang mất tích do bị lũ cuốn trôi. Trong các ngày 19-20/10/2021, Bang 

Uttarakhand, Ấn Độ đã hứng chịu trận mưa lớn nhất trong hơn 100 năm trong 

khi nước láng giềng Nepal cũng bị ảnh hưởng nặng nề, hơn 150 người đã chết 

do lũ quét và lở đất ở hai nước này. 
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I.2.1.2. Tình hình thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét ở Việt Nam 

Trượt lở đất đá và lũ quét là hai loại hình thiên tai nguy hiểm, có sức phá 

hoại lớn, thường xuyên xảy ra vào mùa mưa bão hàng năm tại các khu vực miền 

núi, trung du ở Việt Nam. Nhìn chung, các trận lũ quét, lũ bùn đá xảy ra tại các 

vùng núi, trung du Việt Nam hầu như đều có liên quan đến trượt lở đất đá. Trượt 

lở đất đá, lũ quét nếu cùng xảy ra trong phạm vi một lưu vực thì chúng có liên 

quan mật thiết với nhau, trong đó thiên tai này có thể là nguyên nhân hoặc hậu 

quả của thiên tai kia. Các tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng 

trượt lở đất đá, lũ quét điển hình như: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, 

Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa 

Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi... 

Trong những năm gần đây, các loại hình thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét, 

lũ bùn đá liên tiếp xảy ra tại các khu vực miền núi, trung du Việt Nam trong các 

mùa mưa bão, gây thiệt hại rất lớn đến tính mạng và tài sản của nhân. Một số sự 

kiện thiên tai điển hình trong một thập kỷ gần đây có thể kể đến như sau: 

- Lũ quét xảy ra vào đêm 26 rạng sáng ngày 27/4/2010 tại thôn Seo Lừ 

Thận, xã Pà Vầy Sủ (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã làm chết 3 người, mất 

tích 2 người, bị thương 3 người, nhiều nhà ở, đường giao thông, ruộng nương bị 

bùn đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng địa phương. 

- Ngày 05/9/2013, lũ quét, lũ bùn đá xảy ra tại xã Bản Khoang, huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai làm 11 người chết và mất tích, 16 người bị thương (Hình 2).  

 

  
Hình 2. Lũ quét xảy ra tại xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) vào năm 

2013 (Nguồn: Lao Trần - Phương Sơn/ vnexpress.net ). 

- Lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lũ sau bão số 2 năm 2016 ở tỉnh Lào Cai 

làm 15 người chết và mất tích tại các huyện Bát Xát và Sa Pa; sạt, trượt lở tại 

mỏ vàng Mà Sa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn làm 10 người chết và mất 

tích. 

- Khoảng 1h sáng ngày 12/10/2017, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện 

Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ sạt lở đất, đá kinh hoàng. Cả một quả núi đã 

ập xuống, vùi lấp hoàn toàn 4 nhà, gây sập, hư hỏng 2 nhà, 20 người được xác 

định đã tử vong (Hình 3). 
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Hình 3. Ảnh chụp trước và sau vụ sạt lở xảy ra tại Thác Khanh (xã Phú Cường, 

huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) vào năm 2017 (Nguồn: Đài TH-PT huyện Tân 
Lạc, Hòa Bình - Báo Tuổi trẻ). 

- Ngày 3/8/2017 tại khu vực suối Nậm Păm (xã Nặm Păm, huyện Mường 

La, tỉnh Sơn La) đã xảy ra trận lũ quét lịch sử, làm 17 người bị chết và mất tích, 

hơn 200 ngôi nhà bị cuốn trôi, 120 ngôi nhà bị hư hỏng nặng phải di chuyển 

khẩn cấp. Nhiều cơ sở y tế, trường học bị phá hủy, hệ thống giao thông, hạ tầng 

thiết yếu như điện, nước, thông tin liên lạc, hàng chục km tuyến đường tỉnh lộ 

ĐT109 bị phá hủy. Hai mố cầu bê tông Nậm Păm trên quốc lộ 279D bị lũ cuốn 

trôi, gây ách tắc giao thông. Trận lũ cũng tàn phá hàng trăm ha lúa, ngô, hoa 

màu, cây ăn quả. Ước tính tổng thiệt hại lên tới 461 tỷ đồng (Hình 4). 

  
Hình 4. Khu vực Nặm Păm (huyện Mường La, tỉnh Sơn La): quan sát trên ảnh 

Google Earth chụp ngày 2/3/2015 trước khi xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét (ảnh 

trái) và được chụp bằng thiết bị bay không người lái vào tháng 8/2017 sau khi 
xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét (Nguồn: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). 

- Theo thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai 

năm 2017, lũ quét, trượt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng trên diện rộng tại nhiều 

tỉnh miền núi phía bắc và khu vực tỉnh Quảng Nam. Điển hình là các trận lũ quét 

xảy ra ngày 02-04/8/2017 tại Mường La (Sơn La), Mù Cang Chải (Yên Bái) làm 

32 người chết và mất tích; ngày 10-12/10/2017 tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, 

TP. Hòa Bình (Hòa Bình) làm 20 người chết và mất tích; ngày 04-05/11/2017 tại 

các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (Quảng Nam) làm 11 người chết và mất 

tích. Lũ quét, sạt lở đất đá trong năm 2017 làm 71 người chết và mất tích, 4.109 

ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi, 13.246 hộ đang sinh sống tại những nơi không 
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đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất (Thiên tai Việt 

Nam 2017).  

- Trong năm 2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lớn trên diện 

rộng vào tháng 7/2018, khu vực các xã Nậm Mười và Sùng Đô (thuộc huyện 

Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đã xảy ra hàng loạt điểm trượt lở đất đá trên các sườn 

đồi, núi và tạo lũ quét phía dưới thung lũng. Tổng hợp từ các báo địa phương thì 

đợt thiên tai này làm 4 người chết và mất tích, 35 ngôi nhà sập hoàn toàn, rất 

nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng (Hình 5).  

 
Hình 5. Khu vực xã Nậm Mười (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) quan sát trên 

ảnh Google Earth từ tháng 3/2016 trước khi xảy ra thiên tai (ảnh trái) và chụp 

từ thiết bị bay không người lái vào tháng 8/2018 sau khi xảy ra thiên tai (ảnh 

phải) (Nguồn: Viện KH Địa chất và Khoáng sản). 

- Ngày 24/6/2018, mưa lớn kéo dài đã gây ra các sự kiện trượt lở đất đá, 

lũ quét kinh hoàng xảy ra tại bản Chu Va, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, tỉnh 

Lai Châu), khiến các tuyến đường liên tỉnh, liên xã, liên bản xảy ra trượt lở đất 

đá rất nghiêm trọng, làm 1 người chết, hơn 50 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 

nhiều ao nuôi cá bị lũ cuốn trôi, tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 50 tỷ đồng. 

- Trong năm 2019, cả nước xảy ra 10 trận lũ quét, sạt lở đất đá, làm chết 

và mất tích 34 người, trong đó lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng sau bão số 3 làm 

16 người chết và mất tích. (Thống kê của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, 

chống thiên tai năm 2019). 

- Năm 2020, trượt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ quét đã xảy ra rộng khắp và tập 

trung trong một thời gian rất ngắn ở các khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 

Trong đó có nhiều vụ quy mô lớn đến rất lớn, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về 

người và cơ sở vật chất. Theo thống kê của Tổng cục Phòng chống thiên tai, 

tổng cộng 59 trận trượt lở đất đá, lũ quét xảy ra trên phạm vi cả nước làm 132 

người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 527 tỷ đồng. 



6 

  

  
Hình 6. Các trận trượt lở, lũ bùn đá xảy ra vào tháng 10/2020 tại các tỉnh Miền 

Trung do sự tích lũy lượng mưa trong nhiều ngày, thậm chí có thể tới 1 tháng 

như đã xảy ra ở Trạm kiểm lâm 67 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị). 

Một số sự kiện gây thiệt hại nghiêm trọng như: vụ lở đá vào ngày 

8/8/2020 ở bản Púng (xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La) đã làm 1 người chết, 1 

người bị thương và 1 nhà sàn gỗ bị đổ; ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7 vào 

tháng 10/2020 từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, đã gây ra mưa lớn kéo dài (hầu hết 

đều ˃250 mm/24h), dẫn đến kích hoạt nhiều trận trượt lở đất đá kinh hoàng, gây 

thiệt hại vô cùng to lớn về người và tài sản của cộng đồng, đặc biệt tại công 

trường xây dựng thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong 

Điền (Thừa Thiên Huế) đã vùi lấp 17 người; tại Trạm Kiểm lâm thuộc Tiểu khu 

67 (huyện Phong Điền) đã vùi lấp 13 người; tại khu vực đóng quân của Đoàn 

Kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu 4), thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng 

Hoá (Quảng Trị) đã vùi lấp 22 người; tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam) đã vùi lấp 14 nhà dân với 55 người và làm mất tích 22 người... 

(Hình 6). 

- Gần đây nhất là vào rạng sáng ngày 25/8/2021, đã xảy ra hiện tượng 

trượt lở, lũ quét trên địa bàn một số khu vực thuộc bản Huổi Hốc, bản Piệng, 

bản Bâu, bản Hốc, bản Huổi Liếng, bản Hua Nậm, bản Nà Lốc, bản Chiềng Tè 

thuộc xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Theo số liệu của Ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La: đêm 24 đến sáng 

25/8, tỉnh Sơn La đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to như 

Ngọc Chiến (Mường La) đạt 43mm, Mường Trai (Mường La) đạt 58mm, đặc 
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biệt tại Nậm Păm (Mường La) đạt 200mm. Mưa lớn tại Nậm Păm gây ra lũ quét 

trên suối Nặm Păm, huyện Mường La, gây thiệt hại về nhà ở, giao thông, nông 

nghiệp, uớc tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng. 

Yếu tố nguyên nhân gây trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du 

Việt Nam rất đa dạng, trong đó đặc biệt phải kể đến các yếu tố địa chất, kiến tạo, 

địa hình, địa mạo, thạch học, vỏ phong hóa, thổ nhưỡng, thảm phủ, sử dụng đất, 

khí tượng, thủy văn... Nhìn chung, yếu tố kích hoạt tự nhiên được xác định chủ 

yếu là do mưa. Tuy nhiên, yếu tố kích hoạt do con người ngày càng gia tăng từ 

các hoạt động nhân sinh như phá rừng, cắt xẻ sườn đồi, núi, khai thác khoáng 

sản... Có thể nhận thấy những khu vực được xác định có mức độ nguy cơ cao, rất 

cao về trượt lở đất đá thường có ít dân cư sinh sống nên ít ghi nhận thiệt hại xảy 

ra ở đây; những khu vực được xác định có mức độ nguy cơ trung bình hoặc thấp 

đối với trượt lở đất đá thường có mật độ dân cư cao, tập trung rất nhiều hoạt động 

nhân sinh, khiến hiện tượng trượt lở đất đá xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu 

dân cư hoặc dọc các tuyến đường giao thông nằm sát các sườn đồi-núi, vách taluy 

cao dốc; đặc biệt các khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá rất thấp lại thường nằm 

trong vùng có nguy cơ lũ quét, lũ bùn đá cao và rất cao. 

Đối với yếu tố mưa, đáng chú ý là phần lớn những trận thiên tai trượt lở, lũ 

quét nêu trên đã xảy ra vào những ngày không phải có lượng mưa cao nhất trong 

toàn bộ thời gian xảy ra các trận mưa lớn, mà có tác động của sự tích lũy lượng 

mưa trong nhiều ngày trước đó, thậm chí có thể là đợt mưa dài gần 1 tháng. Do 

vậy, việc cảnh báo nguy cơ các thiên tai kích hoạt do mưa như trượt, sạt, lở đất 

đá, lũ bùn đá, lũ quét không thể chỉ dựa vào lượng mưa thời đoạn 6 giờ, 12 giờ, 

24 giờ hay một vài ngày, mà phải quan tâm đến tổng lượng mưa cả đợt trong 

nhiều ngày (Hình 6). 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu (chủ yếu đến từ sự thay đổi chế độ 

mưa), trượt lở đất đá và lũ quét có khả năng xảy ra thường xuyên hơn, phức tạp, 

khó lường hơn, sức phá hoại lớn hơn ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế - xã hội. Để 

giảm thiểu những thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét, công tác điều tra, đánh giá 

chi tiết và xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

khu vực miền núi, trung du Việt Nam có vai trò rất quan trọng. Những nhiệm vụ 

này ngày càng được nhận nhiều sự quan tâm của xã hội, của chính quyền và của 

cộng đồng dân cư các địa phương. Kết quả đạt được sẽ cung cấp thông tin cảnh 

báo về các mức độ nguy cơ để các cơ quan phòng chống thiên tai nhanh chóng 

đưa ra các biện pháp ứng phó. Đồng thời, hỗ trợ các nhà quy hoạch và chính 

quyền địa phương xác định được vùng nguy hiểm và an toàn, từ đó xây dựng 

được kế hoạch phù hợp để phòng tránh và giảm thiểu được tác động của trượt lở 

đất đá, lũ quét trong thời gian tiếp theo. 

I.2.2. Những yêu cầu từ cơ quan quản lý các cấp 

I.2.2.1. Yêu cầu từ các cấp quản lý ở các địa phương 

Sau đợt thảm họa thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét vào cuối năm 2020, 

nhiều tỉnh, thành phố đã có đề nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đặc biệt 

là 02 tỉnh Quảng Nam (Công văn số 6598/UBND-KTN) và Thừa Thiên Huế 
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(Công văn số 10151/UBND-ĐC) mong muốn chung là Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tiếp tục xây dựng được bộ bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, lũ 

quét cho các khu vực nhỏ (cấp xã, cấp huyện) với tỉ lệ lớn (1:2.000, 1:5.000 

hoặc 1:10.000). Trong quá trình xây dựng bản đồ, cần có sự phối hợp của các 

địa phương nằm trong các vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để giải quyết 

được các vấn đề cụ thể như: 

- Xác định được vị trí có nguy cơ cao hoặc rất cao về trượt lở đất đá, lũ 

quét trong các khu vực dân cư đang sinh sống. Đối với các vị trí có nhà ở và các 

công trình khác thì đưa ra khuyến nghị cần thiết cho việc tiếp tục sinh sống hay 

phải di chuyển sang vị trí khác. Trong trường hợp chưa thể di chuyển được ngay 

thì đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo cho người dân và chính quyền địa 

phương các giải pháp và phương án phòng tránh nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại 

về người và của. 

- Trong phạm vi địa phương (làng bản hoặc trong phạm vi xã, lân cận nơi 

đang sinh sống), cần chỉ ra những vị trí/khu vực cụ thể an toàn hoặc có nguy cơ 

thấp về trượt lở đất đá, lũ quét để có thể di dân hoặc lập khu dân cư mới, xây 

dựng công trình hoặc phát triển các dự án kinh tế mới. 

- Xác định các vị trí/khu vực cụ thể có thể xảy ra và bị ảnh hưởng khi xảy 

ra trượt lở đất đá, lũ quét; mức độ thiệt hại (khu vực đó có bao nhiêu nhà, bao 

nhiêu dân và loại công trình); số liệu này được lượng hóa sẽ dẫn đến quyết tâm 

cao hơn của chính quyền và nhân dân địa phương có phương án di chuyển, quy 

hoạch lại dân cư đến các vị trí an toàn hơn. 

- Người dân bản địa, chính quyền địa phương và khách vãng lai mong 

muốn có được thông tin cảnh báo theo thời gian thực, theo từng vị trí để có thể 

tránh, di dời khi có nguy cơ xảy ra thiên tai (khi có mưa dài ngày, có mưa lớn 

tập trung trong thời gian ngắn…). 

- Đối với chính quyền cấp tỉnh, cần biết các thông tin này trên toàn tỉnh, ở 

tất cả các vùng nhạy cảm trong tỉnh để có các phương án phòng, tránh và giảm 

nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Đồng thời thực hiện quy hoạch và chuyển dịch 

dân cư, quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng bền vững (ít tác động vào tự 

nhiên hơn, giảm các tác nhân kích hoạt thiên tai; không phát triển các công trình 

kinh tế, dân cư tại các vị trí nguy cơ cao...). Cần sớm có các kết quả điều tra 

(bản đồ) ở tỉ lệ lớn, đủ mức chi tiết. Hệ thống cảnh báo có thể cảnh báo đến các 

khu vực cụ thể (cấp xã) và cung cấp theo thời gian thực để sớm xây dựng các 

kịch bản ứng phó và chỉ đạo ứng phó trên địa bàn khi xuất hiện nguy cơ. 

I.2.2.2. Yêu cầu từ các cấp quản lý ở Trung ương 

Ngày 24 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 

9814/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 

Đình Dũng về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá và phân 

vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”, cụ thể: 

1. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở đất, lũ quét liên tiếp xảy ra tại 

nhiều địa phương gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người 
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dân và nhà nước, đặc biệt là tại các tỉnh Miền Trung vừa qua. Để có cơ sở cho 

việc rà soát, quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư, chủ động di dời người dân ra 

khỏi các khu vực nguy hiểm cần khẩn trương xây dựng bộ bản đồ với tỉ lệ phù 

hợp để cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. 

2. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tại 

các văn bản nêu trên, không kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Điều tra, đánh giá 

và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” do 

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai tổng kết, 

đánh giá, nghiệm thu và chuyển giao các kết quả đã thực hiện Đề án, trong đó 

đánh giá cụ thể về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là khả 

năng ứng dụng kết quả của Đề án vào thực tế địa phương. Trên cơ sở đó, nghiên 

cứu, xây dựng Đề án trong giai đoạn mới, trong đó xác định phạm vi, quy mô, nội 

dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng bản đồ với tỉ lệ phù hợp để đáp ứng yêu cầu ứng 

dụng kết quả vào thực tế và phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực của ngân sách 

nhà nước, trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt theo quy định. 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã có  

Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 giao Thủ tướng Chính 

phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai rà soát, đánh giá, lập 

bản đồ phân vùng, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù hợp, đáp 

ứng yêu cầu ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai gây ra. 

Tại Công văn số 10180/VPCP-NN ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc nghiên cứu thông tin báo nêu liên quan đến trượt lở 

đất, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các cơ quan có liên quan nghiên 

cứu, đánh giá cụ thể về nguyên nhân trượt lở đất tại các tỉnh khu vực miền 

Trung vừa qua, đề xuất phương án xử lý, hạn chế thiệt hại do trượt lở đất. 

Thực tiễn đã đặt ra yêu cầu đối với các cấp quản lý ở Trung ương và địa 

phương phải nhanh chóng tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc ứng 

phó với các thiên tai, trong đó có trượt lở đất đá, lũ quét, nhằm phòng, tránh, giảm 

thiểu thiệt hại của chúng, bảo đảm sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và an 

toàn của người dân. 

Các văn bản của Chính phủ bản đều tập trung chỉ đạo Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cần khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan 

xây dựng Đề án trong giai đoạn mới, trong đó xác định phạm vi, quy mô, nội 

dung, nhiệm vụ cụ thể, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra trượt lở đất, lũ 

ống, lũ quét, lũ bùn đá với tỉ lệ phù hợp để cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra 

thiên tai, làm cơ sở cho việc rà soát, quy hoạch bố trí, sắp xếp lại dân cư, chủ 

động di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm cần nhằm giảm thiểu thiệt 

hại do trượt lở đất, lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá. 

Tất cả các yêu cầu nêu trên của các cấp chính quyền, người dân và đặc biệt 

là chỉ đạo của Chính phủ, đã thể hiện tính cấp thiết phải tiến hành các công tác lập 
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bản đồ phân vùng với tỉ lệ phù hợp để cảnh báo khu vực có nguy cơ xảy ra trượt 

lở đất đá, lũ quét và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất đá, lũ 

quét. Kết quả của công tác này sẽ góp phần tiến tới xây dựng và hoàn thiện Hệ 

thống thông tin - cảnh báo sớm thiên tai (trượt lở đất đá, lũ quét) thống nhất liên 

ngành, phục vụ cảnh báo sớm và theo thời gian thực tại các khu vực có nguy cơ 

cao, rất cao, đảm bảo khả năng hoạt động lâu dài, phục vụ công tác phòng tránh 

thiên tai; cung cấp bản đồ phân vùng chi tiết phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội cho các vùng miền núi, trung du Việt Nam. 
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Phần II. THỰC TRẠNG, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG CÔNG 

TÁC CẢNH BÁO SỚM TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ, LŨ QUÉT 

II.1. MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA QUỐC TẾ VỀ CÔNG TÁC 

CẢNH BÁO SỚM TRƯỢT LỞ ĐẤT ĐÁ, LŨ QUÉT 

Theo báo cáo Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) về 

“Các Hệ thống cảnh báo sớm - Phân tích hiện trạng và định hướng tương lai” 

(2012), công tác cảnh báo sớm (EW) là “việc cung cấp thông tin kịp thời và 

hiệu quả, thông qua các tổ chức được xác định từ trước, cho phép các cá nhân 

có nguy cơ có thể thực hiện các hoạt động để phòng, tránh hoặc giảm nhẹ rủi ro 

cho họ và chuẩn bị các biện pháp ứng phó hiệu quả”, và là sự tích hợp của bốn 

hợp phần chính sau đây (Hình 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiểu biết rủi ro 

Giám sát và Dự báo 
Truyền tin 

cảnh báo 

Phản ứng 

HỆ THỐNG 

CẢNH BÁO 

SỚM 

  
Hình 7. Hệ thống cảnh báo sớm và các hợp phần của hệ thống theo mô hình của 

Cơ quan chiến lược về giảm nhẹ thiên tai của Liên Hợp Quốc (UNDRR, 2006; 
ảnh trái) và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP, 2012; ảnh phải). 

1. Sự hiểu biết về rủi ro: Đánh giá rủi ro, cung cấp thông tin cần thiết để 

thiết lập các ưu tiên cho các chiến lược phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, và 

thiết kế các hệ thống cảnh báo sớm. 

2. Giám sát và Dự báo: Các hệ thống có khả năng giám sát và dự báo 

cung cấp kịp thời các đánh giá về khả năng rủi ro mà cộng đồng, nền kinh tế và 

môi trường phải đối mặt. 

3. Phổ biến Thông tin: Các hệ thống thông tin liên lạc cần thiết để đưa ra 

các thông điệp cảnh báo đến các cơ quan chính quyền địa phương các cấp tại các 

vị trí/khu vực có khả năng bị ảnh hưởng. Các thông điệp cần phải đáng tin cậy, 

xúc tích và đơn giản để các cơ quan chức năng và công chúng có thể hiểu được. 

4. Phản ứng: Phối hợp, quản trị tốt và các kế hoạch hành động thích hợp 

là những điểm chính trong cảnh báo sớm hiệu quả; Đồng thời, công tác giáo dục 

cộng đồng và nhận thức của cộng đồng cũng là những vấn đề quan trọng của 

công tác giảm nhẹ thiên tai. 
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Trong các hợp phần nêu trên, hợp phần 1 và 2 liên quan nhiều tới các cơ 

quan điều tra, nghiên cứu, hợp phần 4 liên quan nhiều tới các cơ quan quản lý, 

các cấp chính quyền và cộng đồng dân cư, còn hợp phần 3 cần sự phối hợp hiệu 

quả giữa các cơ quan, cộng đồng nêu trên, nếu thiếu bất kỳ một hợp phần nào sẽ 

đồng nghĩa với sự thất bại của toàn bộ hệ thống. Ví dụ: các cảnh báo chính xác 

sẽ không có tác dụng nếu người dân không được chuẩn bị trước hoặc nếu các 

cảnh báo không được phổ biến bởi các cơ quan nhận thông tin. Mục đích cơ bản 

của công tác cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu những rủi ro do các hiểm họa tự 

nhiên và nhân tạo đối với xã hội, nền kinh tế và môi trường. 

Đối với thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét, một hệ thống cảnh báo sớm có 

đầy đủ tất cả các hợp phần nêu trên đã được xây dựng ở nhiều nước trên thế 

giới. Trong số đó, một số tiến bộ về khoa học và công nghệ của các hệ thống từ 

một số nước mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng được như sau: 

- Tại Nhật Bản, sau khi thông báo về tình trạng mưa lớn có nguy cơ xảy ra 

thảm họa sạt lở đất, chính quyền tỉnh và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) 

cùng đưa ra cảnh báo sạt lở đất, chỉ rõ các thành phố có nguy cơ bị ảnh hưởng 

và báo động để hỗ trợ thị trưởng thành phố đưa ra lệnh sơ tán hoặc người dân 

chủ động sơ tán khi thảm họa sạt lở đất nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra 

bất cứ lúc nào. 

Năm 2019, JMA đã cải thiện việc thông tin cảnh báo sạt lở đất với việc 

hiển thị thông tin bằng 5 màu cho mỗi diện tích 1 km vuông (lưới) trên bản đồ 

mà trước đó, đã được hiển thị cho diện tích 5 km vuông. Thông tin cũng được 

cập nhật liên tục 10 phút một lần để mọi người có được bức tranh chi tiết về 

những nơi có nguy cơ ngày càng tăng. 

Hệ thống cảnh báo và di dân ứng phó với lũ quét tại Nhật Bản đã được 

xây dựng từ thập kỷ 1990. Ngoài ra, một hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét 

dựa trên phương pháp sử dụng lượng mưa kích hoạt cũng được thực hiện bởi Bộ 

Xây dựng và Cơ sở hạ tầng Nhật Bản. Hệ thống cảnh báo lũ quét này lấy số liệu 

đầu vào là mưa ra đa ước tính theo mưa thực đo (mưa tích lũy 1h), cảm biến hỗ 

trợ (độ ẩm, sóng âm) với phương pháp dùng mưa thực đo để tính toán chỉ số 

mưa ngắn hạn. Ngoài ra, Nhật Bản dùng mạng nơ ron nhân tạo tính toán ngưỡng 

sinh lũ quét trong phạm vi lưới tính toán 5x5 km
2
 với thời gian dự báo 1-3h. 

Phương pháp trên dựa trên quan hệ giữa lượng mưa hoạt động (lượng mưa tích 

lũy) đến thời điểm đạt cường độ mưa giờ lớn nhất (đối với trận mưa không có lũ 

quét) và đối với cường độ mưa giờ (đối với trận mưa có lũ quét). Trên cơ sở đó, 

xác định đường tới hạn CL (critical line) gây lũ quét để phân khu vực an toàn và 

không an toàn cho một vị trí có nguy cơ lũ quét. Nếu trong thực tế, trận mưa 

vượt quá đường tới hạn CL thì sẽ xảy ra lũ quét. Phương pháp này này đòi hỏi 

có hệ thống quan trắc đo mưa tự động đủ dày và được quan trắc nhiều năm ở các 

vùng có xảy ra lũ quét. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đã phát triển thành công 

một hệ thống thông tin cảnh báo trượt lở đất đá, trong đó bao gồm: Nguồn số 

liệu cơ bản: dữ liệu quan trắc (mưa, dòng chảy, độ dịch chuyển của đất, độ ẩm 

đất…) và thông tin cảnh báo; Nguồn số liệu bổ trợ: địa hình, địa vật lưu vực, 

thảm phủ, thông tin về dân cư, cơ sở hạ tầng... Thông tin cảnh báo được truyền 
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đến người dân thông qua tin nhắn, truyền hình, radio, mạng xã hội, website 

(Hình 8). 

  
Hình 8. Quy trình thực hiện cảnh báo giữa Cơ quan khí tượng Nhật bản và các 

đối tác (dịch vụ thủy văn, các quận/huyện tại địa phương) 

 

 
 

Hình 9. Hệ thống cảnh báo sạt lở của JMA- Nhật Bản 

- Tại Hoa Kỳ, xác định ngưỡng mưa là một trong những cơ sở khoa học 

quan trọng cho các hệ thống cảnh báo trượt lở đất. Ngoài ra, điều kiện độ ẩm 

ban đầu của đất cũng có tác động đáng kể, đặc biệt là những khu vực có mùa 

mưa và mùa khô rõ rệt. Năm 2014, hệ thống LITMUS đã được xây dựng nhằm 

hỗ trợ phát hiện và cảnh báo các khu vực xảy ra trượt lở đất đá. Hệ thống sử 

dụng và phân tích dữ liệu lớn tích hợp nhiều nguồn dữ liệu như cảm biến từ các 

thiết bị đo địa chấn, số liệu mưa, dữ liệu vệ tinh TRMM và các thông tin mạng 

xã hội để phân tích và đưa ra cảnh báo. Hệ thống đã được thử nghiệm và cho kết 

quả rất tốt với độ chính xác cao hơn nhiều so với các kỹ thuật truyền thống 

thường được Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) sử dụng để lập bản đồ cảnh 

báo sớm theo thời gian thực. 

Bên cạnh đó, Trung tâm thời tiết quốc gia (NWS) của Hoa Kỳ cũng đã sử 

dụng phương pháp định hướng cảnh báo lũ quét (FFG) để thiết lập Hệ thống 

thông tin cảnh báo lũ quét dựa trên ngưỡng mưa sinh lũ quét FFG (Flash Flood 

Guidance) và xác định ngưỡng dòng chảy tràn bờ (Q bankfull). Hiện nay, chức 

năng đánh giá nguy cơ trượt lở đất đã được Trung tâm nghiên cứu thủy văn 

(HRC) tích hợp trong hệ thống cảnh báo lũ quét FFGS. Hệ thống này sử dụng 
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dữ liệu viễn thám theo thời gian thực để ước tính lượng mưa trên quy mô khu 

vực ở độ phân giải cao (4kmx4km). Các hệ thống HRC kết hợp số liệu mưa từ 

một số vệ tinh, ra đa, trạm đo mưa và sử dụng làm đầu vào trong mô hình có độ 

phân giải cao có tính toán đến độ ẩm đất, độ nhạy trượt đất (độ dốc có mức độ 

gây trượt lở đất đá cao) và xây dựng các đánh giá nguy cơ trượt lở đất đá, lũ 

quét. Việc đánh giá sự xuất hiện trượt lở đất đá theo thời gian thực được thực 

hiện thông qua xác định các cặp tương quan giữa lượng mưa và ngưỡng độ ẩm 

đất cho từng lưu vực nhỏ trong khu vực. Cách tiếp cận này lần đầu tiên được áp 

dụng ở El Salvador, sau đó được thêm vào hệ thống FFG cho các nước Trung 

Mỹ còn lại (CAFG). Mô-đun này đã được bổ sung cho các hệ thống FFG ở các 

nước Nam Á, Đông Nam Á và Châu Đại Dương. 

- Tại Malaysia, công nghệ và giải pháp dữ liệu lớn đã được ứng dụng để 

phân tích và cảnh báo sớm lũ quét có thể xảy ra và ảnh hưởng tới thủ đô Kuala 

Lumpur. Các thông tin, số liệu của các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ được sử 

dụng để phân tích, xây dựng các kịch bản và xác định mức độ nguy cơ. Thông 

tin từ các hệ thống quan trắc mưa, mực nước và cả camera được cập nhật và xử 

lý theo thời gian thực để hệ thống có thể đưa ra các dự báo và cảnh báo sớm. 

- Tại Úc, các giáo sư tại Đại học Melbourne (Úc) đã xây dựng thành công 

mô hình cho phép cảnh báo rất sớm các sự kiện trượt lở đất đá. Việc ứng dụng 

các giải pháp dữ liệu lớn đã cho phép quản lý và phân tích khối lượng lớn dữ 

liệu được quan trắc liên tục từ các thiết bị ra đa có độ phân giải rất cao. Trên cơ 

sở đó có thể phân tích được các sự kiện trượt lở đất đá trong quá khứ và tìm ra 

dấu hiệu của các khu vực có nguy cơ cao. Dữ liệu ra đa được biến đổi thành các 

mạng lưới và sau đó được tính toán để xác định sự thay đổi (dù rất nhỏ) và từ 

đó, phạm vi của khu vực có nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá có thể dự báo được 

(Hình 10). 

 
Hình 10. Các mẫu phân cụm trong dữ liệu động học ra đa cung cấp dự đoán 

sớm về vị trí có thể xảy ra trượt đất (Tordesillas và nnk., 2018) 

Trung Quốc là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 

các nguy cơ khí tượng. Năm 2007, các thành phố lớn của Trung Quốc như 
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Thượng Hải, đã có các dịch vụ cảnh báo sớm đa nguy cơ (MHEWS) cho thảm 

họa; tuy nhiên, đây là các dịch vụ truyền thống dựa trên các ngưỡng cố định. 

Năm 2009, Cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) quyết định rằng một hệ thống 

như vậy là không đủ và quốc gia sẽ được hưởng lợi bằng cách chuyển sang 

EWS dựa trên tác động và rủi ro. Kể từ đó, Trung Quốc đã đầu tư thời gian và 

tiền bạc để nâng cấp trên toàn quốc thành EWS dựa trên rủi ro với mục đích 

quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai liên quan đến các nguy cơ khí tượng.  

 

Hình 11: Sự phát triển toàn cầu của các hệ thống cảnh báo sớm 

Vào năm 2011, nghiên cứu của CMA đã chính thức hóa bốn lộ trình kỹ 

thuật để chuyển từ dự báo thời tiết chung sang EWS dựa trên rủi ro. Đây là các 

cuộc điều tra rủi ro, ngưỡng tham số gây ra thiên tai, ước tính và dự báo lượng 

mưa định lượng (QPE và QPF) và đánh giá rủi ro. 

Điều tra rủi ro: Điều tra rủi ro thu thập thông tin khí tượng thủy văn và 

điều tra mức độ phơi nhiễm và mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai. Năm 2012, 

CMA, hợp tác với các cơ quan chính phủ khác, bắt đầu thực hiện các cuộc điều 

tra rủi ro thiên tai lũ lụt ở các lưu vực sông vừa và nhỏ và ở các địa điểm đã từng 

xảy ra lũ quét, sạt lở đất và các dòng chảy bùn để thu thập dữ liệu thông tin rủi 

ro lịch sử chất lượng cao cho hơn 500 quận. Mỗi quận phải điền vào 42 tờ bảng 

khảo sát. Thông tin đang được tổng hợp thành cơ sở dữ liệu về các thảm họa liên 

quan đến khí hậu và thời tiết, đặc trưng cho 28 loại thiên tai khác nhau cũng như 

thông tin về thiệt hại và mất mát bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế - từ nước, nông 

nghiệp,… 

Ngưỡng thông số gây ra thảm họa: Ngưỡng thông số gây ra thảm họa cho 

biết các mức hoặc giới hạn của (các) thông số được xác định trước. Giả định 

rằng khi đạt đến một ngưỡng điều kiện có thể gây ra thảm họa, do đó khả năng 

xảy ra thiên tai cao, do đó rủi ro cao. CMA đã xác định mức độ cảnh báo và tiêu 

chuẩn về lũ sông, ngập úng đô thị và lũ quét trên núi. Ví dụ, việc đưa ra một 

cảnh báo màu xanh lam báo hiệu mực nước về lũ lụt trên sông; trong khi ngập 

úng đô thị và lũ quét vùng núi có mức độ xác định riêng. 

QPE /QPF: Độ phân giải không gian và thời gian cao và độ chính xác của 

các ước tính và dự báo lượng mưa định lượng là sự đảm bảo của một dịch vụ 

cảnh báo thành công. CMA thiết lập hệ thống QPE dựa trên dữ liệu từ mạng 

quan sát tự động và dữ liệu nội suy từ vệ tinh và radar. Các sản phẩm dự báo 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=vi&hl=vi&prev=search&u=http://www.cma.gov.cn/en2014/
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lượng mưa định lượng, với độ phân giải không gian 10 km (km) và khả năng dự 

báo liên tục trong 24 giờ, có sẵn trên toàn quốc. Ở cấp tỉnh và thành phố cũng có 

dự báo lượng mưa ngắn hạn trong 1 giờ với độ phân giải không gian cao hơn 

(01km), dựa trên dữ liệu quan sát radar liên tục trong 6 phút, cũng có sẵn. 

 

Hình 12: Hệ thống cảnh báo thiên tai của Trung Quốc được mã hóa theo 

màu sắc gồm 4 tầng, trong đó màu Đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp 

theo là màu Cam, Vàng và Xanh lam. 

Đánh giá rủi ro: Rủi ro thiên tai theo không gian được đánh giá bằng cách 

đánh giá và lập bản đồ phân bố theo không gian của từng mối nguy. Mức độ 

phơi nhiễm và mức độ dễ bị tổn thương của tính mạng, tài sản và cơ sở hạ tầng 

trước các hiểm họa được lập bản đồ bằng các phương pháp do Ủy ban liên chính 

phủ về biến đổi khí hậu đề xuất. CMA sẽ hoàn thành việc lập bản đồ đánh giá 

rủi ro ở tất cả 500 quận và sẽ có thể thực hiện cảnh báo dựa trên rủi ro đối với lũ 

lụt trên toàn quốc. 

CMA, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan ban ngành của chính phủ hoạt 

động trong các khu vực liên quan đến thiên tai, đã thiết lập một hệ thống chia sẻ, 

phát hành thông tin khẩn cấp và đạt được những thành tựu đáng kể: những vùng 

nông thôn có ít cơ sở hạ tầng thông tin hơn, CMA đã mở rộng mạng lưới phổ 

biến bao gồm khoảng 485.000 loa đài công cộng, 144.000 màn hình hiển thị 

điện tử, 78.000 trạm dịch vụ thông tin thời tiết và xây dựng 8 đài phát thanh thời 

tiết đại dương. 

Việc phổ biến thậm chí còn quan trọng hơn khi nói đến chính phủ. Mục 

tiêu chính của EWS là cho phép các cơ quan chức năng xây dựng các biện pháp 

ứng phó và sẵn sàng ứng phó khẩn cấp chủ động và kịp thời để tránh hoặc hạn 

chế tác động của các hiểm họa thời tiết và khí hậu khắc nghiệt. Để đạt được điều 

này, điều tối quan trọng là phải hiểu rõ quy trình ra quyết định. Ngoài ra, tất cả 

các bên liên quan phải có hiểu biết toàn diện về các tác động và rủi ro nguy 

hiểm. 

Các quy trình và thủ tục khẩn cấp cần được phát triển từ cấp quốc gia đến 

cấp cộng đồng, xác định rõ vai trò và trách nhiệm. CMA có cơ chế họp với đầu 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=vi&hl=vi&prev=search&u=http://www.ipcc.ch
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=vi&hl=vi&prev=search&u=http://www.ipcc.ch


17 

mối từ 29 bộ, ban ngành và đầu mối đến 17 bộ /tỉnh. Họ đã cùng nhau xây dựng 

một hệ thống phổ biến chung và một cơ chế chia sẻ và trao đổi thông tin cảnh 

báo sớm khí tượng. Một hệ thống hỗ trợ khí tượng để cứu trợ khẩn cấp lớn cũng 

được thiết lập giữa các bộ đất đai và tài nguyên, giao thông vận tải, y tế và an 

ninh công cộng. 

Một thành phần quan trọng khác là chính thức hóa các chính sách EWS 

thành luật. Chính sách và luật pháp thiết lập EWS cần xác định rõ vai trò và 

trách nhiệm của các cơ quan và chính quyền khác nhau ở cấp quốc gia đến địa 

phương, đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều truyền đạt và hiểu những 

điều này - đặc biệt là công chúng có rủi ro - và đảm bảo rằng có cơ chế hỗ trợ và 

nâng cấp EWS. 

Chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng việc phát triển hệ thống quản lý rủi 

ro thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu và thiết lập hệ thống quản lý quốc 

gia về phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó khẩn cấp. Với việc xây dựng 

và sửa đổi các kế hoạch khẩn cấp và cải thiện hệ thống phòng ngừa và giảm nhẹ 

thiên tai, các cơ chế và chính sách mới đã được đưa vào. Ngoài ra, chính phủ 

xây dựng và thực hiện các luật và quy định mới, bao gồm Luật Ứng phó khẩn 

cấp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Kiểm soát lũ lụt của Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa, Quy định về Phòng chống Thiên tai và Quy định về Cứu 

trợ Thiên tai, đã cải thiện hệ thống pháp luật và việc ra quyết định trong quản lý 

rủi ro thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu. 

(Theo Trung Quốc thực hiện Cảnh báo sớm dựa trên tác động và rủi ro, 

Tác giả Jiao Meiyan, Song Lianchun, Jiang Tong, Zhang Di, Zhai Jianqing, Tập 

64 (2) - 2015) 

- Đài Loan là một trong những nước đã đạt được những thành công rất lớn 

trong công tác cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá. Đến nay, Cục Bảo 

tồn đất và nước Đài Loan đã phối hợp cùng Đại học Feng Chia xây dựng thành 

công 13 trạm giám sát trượt dòng bùn đá. Các trạm này sử dụng công nghệ giám 

sát tiên tiến để thu thập dữ liệu hiện trường và có thêm sự hiểu biết về các thông 

tin liên quan đến trượt dòng bùn đá cũng như hiệu chỉnh mức độ chính xác của 

cảnh báo. Dữ liệu thu nhận tại hiện trường được truyền đến Trung tâm Ứng cứu 

Khẩn cấp bằng kết nối qua vệ tinh, được sử dụng làm cơ sở thiết lập và điều tra 

ngưỡng cảnh báo trượt dòng bùn đá. Ngoài ra, hệ thống giám sát còn có thêm 

hai xe chuyên dụng đóng vai trò như trạm giám sát di động, có thể cơ động di 

chuyển đến các khu vực xảy ra thiên tai để cung cấp những thông tin cập nhật về 

Trung tâm dữ liệu. Hệ thống này đã cung cấp dữ liệu thời gian thực hỗ trợ việc 

ra quyết định của cấp quản lý (Hình 13).  

https://public-wmo-int.translate.goog/en/search?f%5B0%5D=field_type_bulletin:253&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc
https://public-wmo-int.translate.goog/en/search?f%5B0%5D=field_type_bulletin:253&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc
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Hình 13: Sơ đồ phân bố các trạm quan trắc tại Đài Loan (ảnh trái) và Sơ đồ hệ 

thống giám sát trượt dòng bùn đá (ảnh phải). 

- Hệ thống cảnh báo thiên tai dựa vào cộng đồng (Community Based 

Early Warning Systems) đã được triển khai tại khá nhiều quốc gia. Tại Sri 

Lanka, một hệ thống cảnh báo sớm tập trung vào con người được thành lập bao 

gồm các nhóm tình nguyện viên sử dụng các phương thức liên lạc địa phương. 

Từ năm 2012, Thái Lan đã hoàn thành công tác thành lập bộ bản đồ phân 

vùng nguy cơ (nhạy cảm) ở tỉ lệ trung bình (regional scale) cho 54/77 tỉnh trong 

toàn quốc. Trên cơ sở đó, Thái Lan bắt đầu tiến hành cập nhật các bộ bản đồ 

phân vùng ở tỉ lệ trung bình lên tỉ lệ lớn hơn cho 12 tỉnh, trong đó đã lựa chọn ra 

được 940/1.084 xã của các tỉnh này để tiến hành điều tra chi tiết và thành lập các 

bản đồ phân vùng nguy cơ ở tỉ lệ 1:10.000. Như vậy, việc xây dựng các bản đồ 

phân vùng nguy cơ hay rủi ro ở tỉ lệ lớn một cách đồng bộ cho các khu vực có 

nguy cơ cao và rất cao thì rất cần thiết phải hoàn thành công tác thành lập các 

bản đồ cùng loại ở tỉ lệ trung bình cho toàn quốc. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu với chính quyền địa phương và 

cộng đồng dân cư cũng đã được triển khai khá hiệu quả ở Thái Lan trong công 

tác giám sát để cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất đá dựa vào cộng đồng. Từ 

năm 2003, mạng lưới tình nguyện viên đầu tiên bắt đầu được thiết lập, đến năm 

2008 họ đã có 8.536 tình nguyện viên tại 22 tỉnh, và đến năm 2018 đã có tới 

35.000 người hoạt động tại 51/54 tỉnh miền núi. Hệ thống này được quản lý bởi 

Trung tâm Điều hành Tai biến địa chất - GOC (trực thuộc Cục Địa chất và 

Khoáng sản Thái Lan - DMR) (Hình 14). 

 
Hình 14: Quy trình hoạt động của mạng lưới giám sát trượt lở đất đá để cảnh 

báo sớm thiên tai dựa vào cộng đồng ở Thái Lan. 
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Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên là giám sát các dấu hiệu có 

nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá và sử dụng các thiết bị đo mưa nhân dân. Thành 

công của hệ thống này chính là sự hiệu quả của công tác giáo dục cộng đồng, 

bởi tất cả các tình nguyện viên đều được đào tạo các kiến thức về thiên tai, dấu 

hiệu nhận biết nguy cơ, quy trình cảnh báo và sơ tán, phương thức đo mưa và 

phối hợp với DMR. Đặc biệt, mỗi người dân sẽ tự nhận thức vai trò quan trọng 

của họ trong công tác giám sát thiên tai trượt lở đất đá để bảo vệ cho sự an toàn 

của chính họ và và cộng đồng dân cư nơi họ sinh sống. 

Trong công tác điều tra, giám sát thiên tai, thành lập các bản đồ phân 

vùng cảnh báo nguy cơ hoặc xây dựng các hệ thống thông tin thiên tai, triển khai 

các hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét của một số nước như Hoa Kỳ, 

Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan... cho thấy: công 

tác xây dựng và hoàn thiện một hệ thống cơ sở dữ liệu về thiên tai đóng vai trò 

nền tảng cho cả hệ thống cảnh báo sớm nói riêng và hệ thống thông tin thiên tai 

nói chung. Một hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, chi tiết, chính xác là cơ sở khoa 

học cho việc dự báo chi tiết, chính xác các vùng nguy cơ và các vị trí nguy hiểm, 

phân tích các mức độ rủi ro, có kế hoạch quan trắc, giám sát, dự báo vị trí, 

cường độ của thiên tai, trên cơ sở đó xây dựng các bản tin cảnh báo phù hợp, kịp 

thời cho chính quyền và cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh hưởng, có kế 

hoạch ứng phó thích hợp. 

Nhìn chung, trên thế giới có nhiều quốc gia đã triển khai các hoạt động 

cảnh báo sớm thiên tai dưới nhiều hình thức, trong đó có Việt Nam. Đối với 

thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét, các công nghệ cảnh báo sớm đã và đang đạt 

được những thành tựu tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, chúng 

ta vẫn còn một lượng lớn công việc cần phải làm để lấp đầy những khoảng trống 

về công nghệ, truyền thông và phạm vi địa lý hiện có. Đặc biệt, cần tăng cường 

liên kết giữa các ngành liên quan đến cảnh báo sớm, bao gồm các tổ chức chịu 

trách nhiệm nghiên cứu để đưa ra cảnh báo và các cơ quan có trách nhiệm ứng 

phó từ những cảnh báo này, cũng như thúc đẩy các hoạt động quản lý hiệu quả 

và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp. 

II.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢNH BÁO SỚM TRƯỢT LỞ 

ĐẤT ĐÁ, LŨ QUÉT KHU VỰC MIỀN NÚI, TRUNG DU VIỆT NAM 

Ở Việt Nam, trong nhiều năm gần đây, một số nội dung thuộc một hay 

nhiều hợp phần của hệ thống cảnh báo sớm theo các mô hình của Liên hợp quốc 

đã được nghiên cứu hoặc triển khai tại nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. Kết quả cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định 

trong một số công trình nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu khoa học và công 

nghệ. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong giai đoạn 2000-2020, cả nước đã có hơn 

130 công trình nghiên cứu cấp bộ, nhà nước, quốc gia và quốc tế, đã triển khai 

các nội dung liên quan đến các hợp phần chính của hệ thống cảnh báo sớm thiên 

tai trượt lở đất đá, lũ quét. Các nội dung chính bao gồm các công tác điều tra, 

đánh giá, dự báo, phân vùng (nguy cơ/nhạy cảm, hiểm họa, rủi ro), quan trắc, 

giám sát, cập nhật thông tin và cảnh báo sớm các thiên tai nói chung và trượt lở 
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đất đá, lũ quét nói riêng. Kết quả đạt được của một số công trình điển hình có 

thể tóm lược như sau: 

II.2.1. Đối với Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy 

cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” 

II.2.1.1. Các kết quả đã đạt được của Đề án 

Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá 

các vùng miền núi Việt Nam” được triển khai thực hiện trên cơ sở Quyết định số 

351/QĐ-TTg ngày 27/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đề án đã được giao cho 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, trong đó Viện Khoa học Địa chất và 

Khoáng sản (KH ĐC&KS) là cơ quan chủ trì. Đề án được phê duyệt triển khai 

trong thời gian 9 năm (2012-2020), trên phạm vi khu vực miền núi, trung du 

thuộc 37 tỉnh trên toàn quốc nhằm giải quyết hai mục tiêu cơ bản sau đây:  

(1) Nâng cao khả năng cảnh báo nguy cơ trượ lở đất đá (TLĐĐ), phục vụ 

chỉ đạo sơ tán dân cư kịp thời, phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai;  

(2) Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu, bản đồ cảnh báo nguy cơ TLĐĐ tại các 

vùng miền núi, trung du làm cơ sở phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, 

quy hoạch sắp xếp lại dân cư đảm bảo ổn định, bền vững.  

Các sản phẩm chính của Đề án được phê duyệt bao gồm hệ thống các bản 

đồ hiện trạng và phân vùng cảnh báo (chủ yếu ở tỉ lệ 1:50.000 cho toàn bộ 37 

tỉnh và ở tỉ lệ 1:25.000 đến 1:10.000 cho các vùng trọng điểm) theo các mức độ 

nguy cơ (hay còn gọi là tính nhạy cảm), hiểm họa, tính dễ bị tổn thương và rủi 

ro do trượt lở đất đá; hệ thống cơ sở dữ liệu và WebGIS về trượt lở đất đá; các 

tài liệu truyền thông và giáo dục cộng đồng, cùng hệ thống thí điểm 10 trạm 

quan trắc tai biến trượt lở đất đá lắp đặt tại các vị trí trọng điểm. Tuy nhiên, do 

một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, đến hết năm 2020, Đề án mới 

hoàn thành khoảng gần 50% tổng khối lượng kinh phí đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 2462/QĐ- BTNMT ngày 09/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Các sản phẩm chính của Đề án đã đạt được đến nay bao gồm: 

a, Các sản phẩm Bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá ở tỉ lệ các tỉ lệ 1:50.000, 

1:25.000 và 1:10.000: 

Trong thời gian từ 2012 đến hết 2020, Đề án đã hoàn thành công tác 

“Điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá” ở tỉ lệ 1:50.000 cho 25 

tỉnh miền núi: Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện 

Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, 

Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên; 

và ở tỉ lệ 1:25.000 và 1:10.000 cho khu vực Bản Khoang - Tả Giàng Phình, 

huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.  

Công tác điều tra hiện trạng là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình điều tra 

cơ bản có hệ thống về hiện trạng trượt lở đất đá và các yếu tố thành phần đóng 

vai trò là nguyên nhân gây phát sinh, phát triển quá trình trượt lở đất đá. Nhằm 

triển khai thống nhất công tác điều tra hiện trạng trong toàn Đề án, Đề án đã xây 
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dựng được các Quy định kỹ thuật cho các công tác điều tra và thành lập bản đồ 

hiện trạng trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỉ lệ 1:50.000, 1:25.000 

và 1:10.000, và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại các Quyết 

định số 2321/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2013, Quyết định số 347/QĐ-BTNMT và 

Quyết định số 348/QĐ-BTNMT ngày 18/02/2016.  

Các kết quả điều tra cho thấy, trên địa bàn miền núi khu vực 25 tỉnh miền 

núi Bắc Bộ và Trung Bộ, các đơn vị điều tra trong Đề án xác định được hơn 

12.000 vị trí có biểu hiện trượt lở đất đá từ giải đoán ảnh viễn thám và phân tích 

mô hình lập thể số, và hơn 14.700 vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá từ khảo sát thực 

địa. Số 19 lượng vị trí đã xảy ra trượt lở đất đá nhiều nhất được ghi nhận tại các 

tỉnh Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang... (Bảng 1). 

Các kết quả của công tác điều tra hiện trạng sau đó được sử dụng làm số liệu đầu 

vào quan trọng cho các bài toán, mô hình đánh giá, phân vùng và thành lập bản đồ 

phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho các khu vực đã được điều tra. 

Theo các kết quả điều tra của Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng 

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” do Viện Khoa 

học Địa chất và Khoáng sản chủ trì và hoàn thành trong giai đoạn 2012-2020, 

trên địa bàn miền núi khu vực 25 tỉnh miền núi Bắc Bộ và Trung Bộ, các đơn vị 

điều tra trong Đề án xác định được hơn 12.000 vị trí có biểu hiện trượt lở đất đá 

từ giải đoán ảnh viễn thám và phân tích mô hình lập thể số, và hơn 14.700 vị trí 

đã xảy ra trượt lở đất đá từ khảo sát thực địa. Số lượng vị trí đã xảy ra trượt lở 

đất đá nhiều nhất được ghi nhận tại các tỉnh Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam, Yên 

Bái, Lai Châu, Hà Giang... ( 

Bảng 1). 

 

Bảng 1. Kết quả điều tra hiện trạng trượt lở đất đá và các tai biến địa chất khác 
liên quan khu vực miền núi 25 tỉnh (cập nhật đến năm 2012-2020). 

 
TT Tỉnh Số vị trí có 

biểu hiện 

trượt lở đất 

đá giải 

đoán từ ảnh 

viễn thám 

Số vị trí đã xảy ra tai biến địa chất xác định từ thực địa 

Trượt lở 

đất đá 

Lũ 

ống, 

lũ 

quét 

Xói lở 

bờ 

sông, 

suối, 

biển 

Điểm khai 

thác 

khoáng 

sản có 

TBĐC 

TBĐC 

khác (sụt 

lún, karst 

ngầm...) 

Tổng 

cộng 

điểm có 

TBĐC 

1 Lào Cai (2013) 551 534 7 5   546 

2 Yên Bái (2013) 708 1.165 47 37 28  1.277 

3 Thanh Hóa (12 

huyện) (2012) 
1.194 938 33 18   989 

4 Nghệ An (11 

huyện) (2012) 
1.347 1.298 57 291 9  1.655 

5 Lai Châu (2013) 905 970 18 42 38  1.068 

6 Điện Biên (2013) 748 673 14 82   769 

7 Sơn La (2013) 1.791 1.694 57 40 51  1.842 

8 Hà Giang (2013) 1.161 963 32 14 19  1.028 
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TT Tỉnh Số vị trí có 

biểu hiện 

trượt lở đất 

đá giải 

đoán từ ảnh 

viễn thám 

Số vị trí đã xảy ra tai biến địa chất xác định từ thực địa 

Trượt lở 

đất đá 

Lũ 

ống, 

lũ 

quét 

Xói lở 

bờ 

sông, 

suối, 

biển 

Điểm khai 

thác 

khoáng 

sản có 

TBĐC 

TBĐC 

khác (sụt 

lún, karst 

ngầm...) 

Tổng 

cộng 

điểm có 

TBĐC 

9 Bắc Kạn (2013) 317 720 12 24 9  765 

10 Cao Bằng (2014) 268 88 1 1 11  101 

11 Tuyên Quang 

(2013) 
266 246 2 3 44  295 

12 Lạng Sơn (2016) 363 1.011 6 5 10  1.032 

13 Bắc Giang (2014) 35 302 5 55 8  370 

14 Quảng Ninh 

(2014) 
46 374 14 14 42  444 

15 Hòa Bình (2014) 68 184 7 7 43  241 

16 Hà Tĩnh (2017) 240 235 19 198 105 4 561 

17 Quảng Bình (2017) 128 128 2 6   136 

18 Quảng Trị (2018) 158 241 2 69 6 1 319 

19 Thừa Thiên Huế  

(6 huyện) (2019) 
151 205 1 9   215 

20 Quảng Nam (16 

huyện) (2019) 
690 1.286 1 27  21 1.335 

21 Đà Nẵng (3 quận, 

huyện) (2019) 
33 28     28 

22 Quảng Ngãi (8 

huyện) (2019-

2020) 

458 859 10 15   884 

23 Thái Nguyên (8 

huyện) (2020) 
49 185  2 12 1 200 

24 Vĩnh Phúc (5 

huyện) (2020) 
8 21 1  10 1 33 

25 Phú Thọ (6 huyện) 

(2020) 
416 378 1 6 4 1 390 

TỔNG (điểm) 12.009 14.726 349 970 449 29 16.523 

Ghi chú: TBĐC: tai biến địa chất 

 

b, Các sản phẩm Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 

1:50.000 

Trong thời gian từ năm 2014 đến 2018, Đề án đã hoàn thành công tác 

“Thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000” 

cho các khu vực miền núi thuộc 15 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Yên 

Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hòa Bình. Công tác này đã được 

Đề án thực hiện dựa trên phương pháp Đánh giá đa tiêu chí không gian (Spatial 

MultiCriteria Evaluation - SMCE) theo tư vấn khoa học của các chuyên gia 

thuộc Trường Đại học Twente (ITC, Hà Lan), đồng thời, kế thừa các kết quả 

nghiên cứu của Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2011.03.15 “Nghiên cứu ứng 
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dụng công nghệ WebGIS, phân tích ảnh RA ĐA phân giải cao và mô hình không 

gian GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và thảm họa môi 

trường tự nhiên Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn”. Sản phẩm đạt được là 15 

bộ Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 được trình 

bày trên các tờ bản đồ A0 theo địa giới cấp huyện, có độ chính xác tới cấp xã, 

thôn. Các vùng nguy cơ trên hệ thống bản đồ này được phân chia thành 5 cấp 

tương ứng với 5 mức độ nhạy cảm với trượt lở đất đá của các yếu tố thành phần 

hiện hữu tại từng khu vực đã được điều tra (do vậy, công tác này cũng còn được 

gọi là công tác đánh giá và phân vùng nhạy cảm với trượt lở đất đá). Trên cơ sở 

các kết quả phân vùng, Đề án đã đưa ra 5 định hướng quy hoạch phát triển, sắp 

xếp dân cư tương ứng với 5 cấp nguy cơ trượt lở đất đá như sau: 

- Các vùng có nguy cơ trượt lở đất đá rất thấp: là những nơi sinh sống ổn 

định, chưa xác định được các điều kiện gây nguy cơ trượt lở đất đá. 

- Các vùng có nguy cơ trượt lở đất đá thấp: là những nơi có thể sinh sống, 

xây dựng công trình mới được, nhưng vẫn cần chú ý các giải pháp phóng tránh 

lâu dài. 

- Các vùng có nguy cơ trượt lở đất đá trung bình: là những nơi có thể sinh 

sống và xây dựng công trình mới được, nhưng cần phải chú ý thực hiện các biện 

pháp phòng tránh giảm thiểu hậu quả. 

- Các vùng có nguy cơ trượt lở đất đá cao: là những nơi có thể sinh sống 

được nếu có biện pháp phòng tránh thỏa đáng; cần có biện pháp khắc phục phù 

hợp đối với các công trình đã có, không xây dựng công trình mới. 

- Các vùng có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao: là những khu vực bao gồm 

một số nơi không thể sinh sống được, cần di dời dân cư; những nơi còn lại cần 

có biện pháp phòng tránh thích hợp đối với các công trình đang bị đe dọa. Kết 

quả phân vùng cho thấy: các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào 

Cai, Yên Bái được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá rất cao; các tỉnh Thanh 

Hóa, Nghệ An, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa 

Bình được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá cao; và tỉnh Bắc Giang được đánh 

giá có nguy cơ trượt lở đất đá trung bình (Bảng 2). Các kết quả của công tác 

thành lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá sẽ được sử dụng 

làm số liệu đầu vào cho các bài toán, mô hình phân vùng hiểm họa, tính dễ bị 

tổn thương và rủi ro do trượt lở đất đá, làm cơ sở phục vụ quy hoạch phát triển 

kinh tế xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư, hoặc áp dụng các biện pháp công 

trình, phi công trình phù hợp để phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do trượt lở 

đất đá gây ra. 

Dựa trên kết quả điều tra hiện trạng nêu trên, công tác thành lập bản đồ 

phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cho 15 tỉnh miền núi ở tỉ lệ 1:50.000 

trong giai đoạn 2014-2018 của Đề đã xác định: các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, 

Sơn La, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá 

rất cao; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá cao; và 

tỉnh Bắc Giang được đánh giá có nguy cơ trượt lở đất đá trung bình (Bảng 2). 
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Bảng 2. Kết quả đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá khu 
vực miền núi 15 tỉnh (cập nhật đến năm 2014-2018). 

TT Tỉnh Tỉ lệ diện tích phân bố các vùng nguy cơ trượt lở 

đất đá trên địa bàn miền núi, trung du của mỗi 

tỉnh (%) 

Tổng 

diện 

tích tự 

nhiên 

(km
2
) 

Mức độ 

nguy cơ 

trượt lở 

đất đá Nguy cơ 

rất thấp 

Nguy cơ 

thấp 

Nguy cơ 

trung bình 

Nguy cơ 

cao 

Nguy cơ 

rất cao 

1 Lào Cai 12 10 38 29 12 6.359 Rất cao 

2 Yên Bái 18 4 28 32 18 6.884 Rất cao 

3 Thanh Hóa 26 11 38 20 5 8.223 Cao 

4 Nghệ An 23 8 29 26 13 14.085 Cao 

5 Lai Châu 15 18 15 36 17 9.057 Rất cao 

6 Điện Biên 14 13 14 36 23 9.558 Rất cao 

7 Sơn La 17 18 14 32 18 14.111 Rất cao 

8 Hà Giang 18 14 22 23 23 7.929 Rất cao 

9 Bắc Kạn 16 16 30 24 15 4.861 Cao 

10 Cao Bằng 18 17 32 22 10 6.703 Cao 

11 Tuyên Quang 14 21 27 27 12 5.858 Cao 

12 Lạng Sơn 11 22 29 25 12 8.311 Cao 

13 Bắc Giang 
34 26 29 10 1 3.892 

Trung 

bình 

14 Quảng Ninh 34 22 18 19 7 7.638 Cao 

15 Hòa Bình 18 21 27 22 10 4.599 Cao 

Tổng diện tích  

phân bố trên toàn 

địa bàn miền núi, 

trung du 15 tỉnh 

(km
2
) 

15.948 11.309 21.610 25.091 13.811 87.769 

 

Tỉ lệ diện tích   

phân bố trên toàn 

địa bàn miền núi, 

trung du 15 tỉnh 

(%) 

18 13 25 29 16 100 

 

 

c, Các sản phẩm Sơ đồ hiện trạng khối trượt lở đất đá và Sơ đồ khoanh 

vùng nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:10.000 

Với các đặc thù về địa lý - địa chất - kinh tế - xã hội tại các vùng miền núi 

Việt Nam, các yếu tố môi trường vẫn liên tục thay đổi sau khi đã hoàn thành các 

công tác điều tra hiện trạng và phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá, khiến hiện 

tượng sạt, trượt lở đất đá vẫn tiếp tục và thường xuyên xảy ra vào các năm tiếp 

theo. 

Điều này làm cho các kết quả điều tra thể hiện trên các sản phẩm bản đồ 

đã hoàn thành trước đây (từ năm 2012, 2012...) dần dần trở nên khác biệt rất 

nhiều so với thực trạng hiện nay. Điều này đòi hỏi cần phải tiến hành định kỳ (ví 

dụ 3-5 năm/lần) các công tác cập nhật bổ sung thông tin hiện trạng và nguy cơ 

trượt lở đất đá tại các vùng đã điều tra. Tuy nhiên, nguồn lực của Chính phủ nói 
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chung và của Đề án nói riêng không thể đáp ứng công tác điều tra cập nhật cho 

toàn bộ các tỉnh hoặc các khu vực trọng điểm đã hoàn thành trong giai đoạn 

trước, mà chỉ có thể tập trung thực hiện tại một số xã trọng điểm có nguy cơ 

trượt lở đất đá cao. Thông báo số 268/TB-VPCP, đồng thời để thực hiện các yêu 

cầu của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tại Công văn số 

111//TWPCTT-VP ngày 18/8/2016 và số 387/TWPCTT-VP ngày 21/8/2016, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản 

triển khai công tác “Điều tra, cập nhật bổ sung thông tin hiện trạng và khoanh 

vùng nguy cơ trượt lở đất đá, giải đoán tư liệu viễn thám cho điều tra trượt lở 

chi tiết” tại 20 xã trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá cao thuộc 04 tỉnh Điện 

Biên, Lào Cai, Yên Bái và Hà Giang theo các đề xuất của các Ban Chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các địa phương này. Từ năm 

2018, xuất phát từ yêu cầu thực tế về sự gia tăng hiện tượng trượt lở đất đá tại 

các vùng đã hoàn thành công tác điều  tra ở tỉ lệ 1:50.000, Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã phê duyệt tại Quyết định số 2039/QĐ-BTNMT ngày 

25/06/2018 danh sách 220 xã trọng điểm cần thực hiện công tác “Điều tra, cập 

nhật bổ sung thông tin hiện trạng và khoanh vùng nguy cơ trượt lở đất đá và 

giải đoán tư liệu viễn thám cho điều tra trượt lở chi tiết tại các xã trọng điểm có 

nguy cơ trượt lở đất đá cao”. Để triển khai đồng bộ nhiệm vụ này trên toàn bộ 

các xã trọng điểm, Đề án đã xây dựng bộ Quy định kỹ thuật tạm thời cho công 

tác này, và hiện nay tiếp tục được Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản giao 

cho Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất tiếp tục nghiên cứu để xây dựng 

hoàn thiện Quy định kỹ thuật điều tra chi tiết xã trọng điểm có nguy cơ trượt lở 

đất đá cao tại Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng NVTX.2021.03.15. 

Sản phẩm của công tác này trong thời gian 4 năm (từ 2017-2020) là 64 bộ 

Sơ đồ hiện trạng khối trượt lở đất đá và 64 bộ Sơ đồ khoanh vùng nguy cơ trượt 

lở đất đá tỉ lệ 1:10.000 khu vực 64 xã trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá cao 

thuộc 7 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa và 

Sơn La. Kết quả điều tra cập nhật, bổ sung thông tin hiện trạng và nguy cơ trượt 

lở đất đá cho thấy, số lượng các điểm trượt ghi nhận vào các năm cập nhật thông 

tin (2017, 2018, 2019, 2020) tăng rất cao so với số lượng các điểm trượt được 

điều tra vào các năm trước đây (2012, 2013, 2014). Ví dụ như tại khu vực 7 xã 

thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La: tổng số điểm trượt đã tăng từ 185 điểm theo 

kết quả điều tra vào năm 2013 lên tới 919 điểm theo kết quả cập nhật bổ sung 

thông tin vào năm 2020 (Bảng 3). Đối sánh với kết quả thành lập phân vùng 

cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 được hoàn thành năm 2017, kết 

quả khoanh vùng nguy cơ trượt lở đất đá khu vực 07 xã trọng điểm ở tỉ lệ 

1:10.000 cho khu vực 7 xã của huyện Sốp Cộp đã thể hiện sự thay đổi đáng kể. 

Cụ thể là: tổng diện tích phân bố các cấp nguy cơ rất cao, cao và trung bình tăng 

lên rất nhiều, còn tổng diện tích phân bố các cấp nguy cơ thấp thì giảm và một 

số xã không còn xác định có nguy cơ rất thấp. Các đặc điểm này phản ánh phù 

hợp với hiện trạng thực tế khi mà kết quả điều tra cập nhật, bổ sung thông tin 

hiện trạng trượt lở đất đá đã có sự tăng rất mạnh về số lượng điểm trượt trong 

vùng điều tra. 

Bảng 3. Kết quả cập nhật bổ sung thống tin hiện trạng trượt lở đất đá tại 



26 

các vị trí đã điều tra đến năm 2013 ở tỉ lệ 1:50.000 trên địa bản 07 xã trọng 

điểm thuộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vào năm 2020 

TT Xã 

Tổng số điểm trượt được điều 

tra ở tỉ lệ 1:50:000 năm 2013 

Tổng số điểm trượt được điều 

tra cập nhật bổ sung năm 2030 

Tổng 

điểm 

2013 

Số điểm 

vẫn quan 

sát được 

biểu hiện 

của khối 

trượt vào 

năm2020 

Số điểm 

đã thay 

đổi hiện 

trạng khi 

điều tra, 

cập nhật 

năm 

2020 

Tổng 

điểm 

2020 

Số điểm 

trượt mới 

bổ sung 

năm 

2020 

Tổng 

điểm 

trượt 

tăng so 

với năm 

2013 

  A B C=A-B D E=D-B F=D-A 

1 Dồm Cang 6 2 4 34 32 28 

2 Púng Bánh 17 8 9 55 47 38 

3 Nậm Lạnh 29 13 16 85 72 56 

4 Mường Lạnh 44 17 27 183 166 139 

5 Mường Và 35 11 22 113 102 78 

6 Mường Lèo 36 16 11 334 318 298 

7 Sam Kha 18 13 5 115 102 97 

Tổng 

cộng 

 185 80 94 919 839 734 

Sự thay đổi về hiện trạng và nguy cơ trượt lở đất đá tại các xã trọng điểm 

được điều tra cập nhật cho thấy thấy được mức độ cần thiết của việc cập nhật 

thông tin hiện trạng và nguy cơ tai biến địa chất tai tại các vùng đã điều tra theo 

định kỳ khoảng 3-5-7 năm. Để thực hiện được công tác này trong thời gian 

ngắn, với nguồn nhân lực và kinh phí hạn chế, việc đề xuất các giải pháp cập 

nhật thông tin bằng ảnh viễn thám, hoặc dựa vào cộng đồng/chính quyền địa 

phương, hoặc thiết kế/khai thác các ứng dụng di động/mobile GIS... là những 

vấn đề cần được quan tâm, xem xét trong thời gian tới. 

d, Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến WebGIS về trượt lở đất đá 

Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu của Đề tài KH&CN cấp bộ 

TNMT.2011.03.15 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ WebGIS, phân tích ảnh 

Rada phân giải cao và mô hình không gian GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo 

tai biến địa chất và thảm họa môi trường tự nhiên Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc 

Kạn”, hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến - WebGIS về trượt lở đất đá đã được Đề 

án tiếp tục phát triển cho toàn bộ các tỉnh và xã trọng điểm đã hoàn thành công 

tác điều tra hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ. Hiện nay hệ thống 

WebGIS về trượt lở đất đá của Đề án đã được công bố tại trang web có địa chỉ 

http://www.canhbaotruotlo.vn/. Hệ thống WebGIS này được khuyến nghị có thể 

được sử dụng như là một công cụ quản lý, giám sát, chia sẻ, cập nhật thông tin 

kịp thời, triển khai cảnh báo nhanh và hiệu quả. Hệ thống có các module cập 

nhật dữ liệu, truy vấn thông tin, kết nối giữa người dân các địa phương với cán 

bộ quản lý hệ thống... Thông qua đó các cán bộ Đề án nói riêng hoặc các nhà 

khoa học, quản lý nói chung có thể hỗ trợ chính quyền và nhân dân địa phương 

nâng cao năng lực phòng, tránh và giảm thiểu rủi ro do thiên tai nói chung và 

trượt lở đất đá nói riêng gây ra (Hình 15). 
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Hình 15. Giao diện trang chủ Hệ thống WebGIS tại địa chỉ canhbaotruotlo.vn  

đ, Thí điểm lắp đặt các trạm quan trắc tai biến trượt lở đất đá 

Trong Đề án cũng đã dự kiến thiết kế, lắp đặt thí điểm 10 trạm quan trắc 

tai biến trượt lở đất đá. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn kinh phí nên hạng mục 

này chưa được thực hiện từ nguồn kinh phí theo dự toán của Đề án. Tuy nhiên, 

trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế với Viện Địa Kỹ thuật Na Uy 

(NGI), Đề án đã được hỗ trợ thử nghiệm lắp đặt 02 trạm quan trắc: tại khối trượt 

Tản Xà (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vào năm 2014 và tại khối trượt 

Khu 5, thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) vào năm 2015. Mỗi 

trạm quan trắc bao gồm 04 thiết bị quan trắc hiện trường bao gồm: đo mưa tự 

động (Automatic weather station); đo áp suất không khí (Air pressure); đo độ 

ẩm của đất (Soil moisture sensor) và đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất 

(Piezometer). Các dữ liệu quan trắc được từ các thiết bị này dự kiến được sử 

dụng trong các mô hình đánh giá độ ổn định sườn dốc, dự báo mức độ dịch 

chuyển khối trượt dưới các kịch bản lượng mưa kích hoạt khác nhau, nhằm đánh 

giá mức độ nguy cơ tai biến và rủi ro. Tuy nhiên, sau khi kết thúc các hoạt động 

hợp tác nghiên cứu, công tác quản lý, vận hành các trạm này không được duy trì 

nên các thiết bị đều bị hỏng và dừng hoạt động. 

II.2.1.2. Những tồn tại, hạn chế của Đề án 

Trong thời gian 9 năm triển khai Đề án (2012-2020), một số tồn tại, hạn 

chế đã được ghi nhận như sau: 

- Đề án dự kiến hoàn thành toàn bộ các nội dung nhiệm vụ vào năm 2020, 

tuy nhiên do nguồn kinh phí cấp cho Đề án hàng năm khá hạn chế, nên đến năm 

2020, Đề án mới hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc đã đề ra. Trong 

đó, đối với các sản phẩm bản đồ tỉ lệ 1:50.000, Đề án mới hoàn thành công tác 
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điều tra hiện trạng cho 25/37 tỉnh, phân vùng nguy cơ cho 15/37 tỉnh, thành lập 

các bản đồ thành phần (vỏ phong hóa, địa chất thủy văn, địa chất công trình) cho 

22/37 tỉnh. Còn lại chưa hoàn thành các bộ bản đồ phân vùng cảnh báo về hiểm 

họa, tính dễ bị tổn thương, rủi ro do trượt lở đất đá cho cả 37 tỉnh. 

- Đối với công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỉ 

lệ 1:50.000: 

+ Trượt lở đất, lũ quét thường xảy ra tại các khu vực có điều kiện tự nhiên 

phức tạp, hiểm trở, luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với các cán bộ điều tra trực tiếp 

ngoài thực địa, nhất là những thời điểm khảo sát vào mùa mưa bão. 

+ Công tác khảo sát thực địa khó khăn khi tiếp cận những khu vực miền 

núi vùng sâu, vùng xa do điều kiện giao thông đi lại rất hạn chế. Việc điều tra 

hiện trạng trượt lở đất đá tại các khu vực này có thể khắc phục từ công tác giải 

đoán ảnh viễn thám, tuy nhiên nguồn ảnh cập nhật, đa thời kỳ với độ phân giải 

cao còn rất thiếu. 

+ Quá trình khảo sát thường diễn ra trong nhiều ngày, vì vậy có thể bị ảnh 

hưởng do thời tiết như mưa lớn, mưa kéo dài hoặc đối diện với các thiên tai bất 

ngờ, không thể thực hiện lộ trình khảo sát. 

+ Diện tích được giao thi công theo dự toán có sự chênh lệch khá lớn so 

với tổng diện tích tự nhiên của mỗi tỉnh miền núi, đặc biệt tỉ lệ không phù hợp 

đối với các tỉnh miền Trung Trung bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Do vậy, 

khối lượng kinh phí để triển khai công tác điều tra hiện trạng tại các tỉnh này là 

rất khó khăn. 

+ Trình độ kỹ thuật, đặc biệt là công tác giải đoán các khối trượt từ ảnh 

viễn thám của các cán bộ kỹ thuật của các đơn vị phối hợp chưa đồng đều, nên 

Ban chủ nhiệm và Tổ Kỹ thuật Đề án mất nhiều thời gian để hiệu chỉnh. 

+ Công tác điều tra hiện trạng tại một số khu vực có địa hình rất phức tạp, 

rất khó tiếp cận, đặc biệt là các khối trượt trên thượng nguồn có thể có nguy cơ 

gây rủi ro cao do các suối lớn bị vật liệu trượt làm chặn dòng, có thể dẫn đến lũ 

quét cho vùng hạ lưu. Công tác viễn thám mặc dù đã hỗ trợ rất nhiều cho công 

tác điều tra hiện trạng ngoài thực địa, tuy nhiên, công tác kiểm chứng được các 

khối trượt đã giải đoán lại gặp rất nhiều khó khăn. Nếu các đơn vị điều tra có thể 

được trang bị các thiết bị bay đo công nghệ cao (FlyCAM, UAV...) thì có thể hỗ 

trợ tốt hơn cho công tác khảo sát, kiểm chứng thực địa. 

- Đối với công tác điều tra hiện trạng ở tỉ lệ 1:25.000 và 1:10.000, cho 

kinh phí cần đầu tư cho công tác này khá lớn nên Đề án mới chỉ thực hiện cho 

khu vực Bản Khoang - Tả Giàng Phình vào năm 2016. Sau đó, từ năm 2017-

2020, Đề án đã phải điều chỉnh các Quy định kỹ thuật điều tra hiện trạng trượt lở 

đất đá ở các tỉ lệ trung bình và lớn để áp dụng linh hoạt cho công tác điều tra, 

cập nhật bổ sung thông tin cho 64/220 xã trọng điểm, nhằm tiến hành cập nhật 

thông tin nhanh trong thời gian ngắn với kinh phí thấp. Tuy nhiên, sản phẩm của 

công tác này là các Sơ đồ hiện trạng và khoanh vùng nguy cơ trượt lở đất đá 

được xây dựng trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000. Do vậy, hiệu quả sử 
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dụng chưa thể đáp ứng yêu cầu như đối với sản phẩm Bản đồ hiện trạng và phân 

vùng nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:10.000 

- Đối với các công tác thành lập các bản đồ thành phần: 

+ Đối với các bản đồ vỏ phong hóa, địa chất thủy văn, địa chất công trình, 

mô hình ổn định mái dốc, và các sản phẩm từ công tác ứng dụng tin học và công 

nghệ viễn thám: Nguồn số liệu, tài liệu, sơ đồ, bản đồ hiện có thu thập được từ 

nhiều nguồn khác nhau, nhiều thời kỳ khác nhau nên mất nhiều công sức để 

thống nhất về lưới chiếu, thuộc tính, ghép biên các tờ, nhóm tờ bản đồ, khiến 

công tác biên tập và thành lập các bản đồ thành phần gặp nhiều khó khăn. 

+ Đối với các bản đồ địa hình: nền thông tin địa lý (địa danh, ranh giới 

hành chính, điểm dân cư, các khu vực trọng điểm) không kịp cập nhật theo các 

thay đổi thực tế hàng năm tại nhiều địa phương; các thông số độ cao tại các sườn 

dốc hay xảy ra trượt lở đất đá hoặc có các hoạt động cắt xẻ sườn đồi, sườn núi 

diễn ra mạnh mẽ chưa thể được cập nhật hàng năm mà phụ thuộc vào chu kỳ cập 

nhật thông tin của đơn vị đo vẽ. 

+ Đối với công tác ứng dụng công nghệ viễn thám: nguồn kinh phí mua 

ảnh trong khuôn khổ Đề án không có nên các cán bộ của Đề án phải tìm và tham 

khảo các nguồn ảnh miễn phí. Trong khi đó, các nguồn ảnh miễn phí thường có 

chất lượng không cao (mây phủ nhiều), độ phân giải chưa phù hợp, và thời gian 

bay chụp đã lâu hoặc rất phụ thuộc vào chu kỳ cập nhật ảnh mới của nhà cung 

cấp. 

- Đối với các công tác thành lập các bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ 

trượt lở đất đá (dựa trên các mức độ nhạy cảm của các yếu tố tự nhiên - môi 

trường): 

 + Sản phẩm bản đồ được thành lập ở tỉ lệ 1:50.000 với độ phân giải (1 

điểm ảnh) của dữ liệu bản đồ đầu vào là 20mx20m, nên khả năng nhận diện 

được bằng mắt thường các khu vực có nguy cơ trượt lở đất đá tối thiểu phải có 

diện tích ≤10.000 m
2 

(tương đương với 5x5 điểm ảnh). Do vậy, bản đồ phân 

vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 phù hợp hơn cho công tác 

quy hoạch tổng thể, sắp xếp dân cư cho các huyện/xã, chưa thể sử dụng để xác 

định khu vực nguy cơ theo từng vị trí sườn dốc/quả đồi, và cũng rất khó có thể 

áp dụng để chồng chập với dữ liệu bản đồ dự báo mưa (theo thời gian thực) có 

độ phân giải từ 3kmx3km hoặc 5kmx5km. 

- Đối với công tác cảnh báo sạt lở đất thời gian thực: Hiện các sản phẩm 

của đề án đang tập trung xác định hiện trạng và phân vùng nguy cơ có thể xảy 

ra, dữ liệu này hiện đang được sử dụng hỗ trợ cho công tác cảnh báo. 

II.2.1.3. II.2.1.3. Khả năng ứng dụng kết quả của Đề án vào thực tế địa 

phương 

Nhằm phục vụ kịp thời công tác phòng tránh và giảm nhẹ hậu quả do 

trượt lở đất đá gây ra cho các địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ 

đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiến hành chuyển giao ngay các sản 

phẩm đã được Đề án hoàn thành theo từng giai đoạn. Do vậy, từ năm 2014 đến 



30 

năm 2020, Đề án đã thực hiện công tác chuyển giao và hướng dẫn quản lý, sử 

dụng các sản phẩm đã hoàn thành trong các năm 2012-2019 cho các địa phương, 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Tổng cục Phòng chống thiên tai, phục vụ cho 

công tác xây dựng các bản tin cảnh báo thiên tai và chỉ đạo phòng, chống thiên 

tai của các đơn vị này. Khả năng sử dụng của các sản phẩm bản đồ của Đề án 

trong công tác phòng, chống thiên tai như sau: 

- Các bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá cung cấp các thông tin chi tiết về 

từng vị trí, từng khu vực đã xảy ra trượt lở đất đá đến thời điểm được điều tra. 

Bộ bản đồ này sẽ giúp chính quyền địa phương các cấp có thể nắm bắt được 

toàn cảnh thực trạng xảy ra trượt lở đất đá ở địa phương mình, chi tiết tới từng 

điểm trượt đã được khảo sát. Do vậy, địa phương và các đơn vị liên quan có thể 

sử dụng bộ bản đồ như một công cụ cảnh báo sơ bộ về nguy cơ tái xuất hiện 

trượt lở đất đá tại các vị trí đã từng xảy ra trong các khu vực đã điều tra, cũng 

như cảnh báo về nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá tại các vị trí, khu vực có điều 

kiện tự nhiên – môi trường tương đồng. Trên cơ sở đó, các địa phương có thể 

chuẩn bị các biện pháp ứng phó phù hợp tại mỗi vị trí tùy mức độ quy mô, nguy 

cơ tái xuất hiện trượt lở trong các mùa mưa bão. 

- Các bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá cung cấp các 

thông tin về các mức độ nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá tại mỗi khu vực khi hội tụ 

đầy đủ các điều kiện thuận lợi, kích hoạt các quá trình trượt lở đất đá xảy ra. Bộ 

bản đồ này sẽ giúp các cấp chính quyền nắm bắt được toàn cảnh mức độ nguy 

cơ có thể xảy ra trượt lở đất đá ở địa phương, được chi tiết tới cấp xã. Các địa 

phương có thể sử dụng bộ bản đồ này làm cơ sở khoa học để phục vụ quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sắp xếp lại dân cư cho các địa phương, 

đồng thời, vẫn đảm bảo cho chính quyền các cấp tỉnh, huyện, xã và nhân dân địa 

phương có thể lồng ghép các kế hoạch và biện pháp phòng, chống và giảm thiểu 

thiệt hại do trượt lở đất đá gây ra. 

Đến hết năm 2020, Đề án đã tổ chức thành công 03 đợt Hội nghị cấp 

Trung ương, 09 Hội nghị cấp tỉnh và 50 Hội nghị cấp xã. Các đợt Hội nghị cấp 

Trung ương được tổ chức tại tỉnh Yên Bái vào năm 2014, tại tỉnh Quảng Ninh 

vào năm 2016 và tại tỉnh Lào Cai vào năm 2018. Các Hội nghị cấp tỉnh được tổ 

chức tại các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hòa Bình 

vào năm 2018, Quảng Trị vào năm 2019, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà 

Nẵng vào năm 2020. Các Hội nghị cấp xã được tổ chức tại 50 xã trọng điểm 

thuộc 06 tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Hòa Bình và Thanh Hóa. 

Đặc biệt, năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên gửi Công văn 

210/STNMTKS ngày 13/4/2015 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

tổ chức Hội thảo “Chuyển giao và phối hợp hướng dẫn sử dụng kết quả Điều tra 

và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 khu vực miền núi 

tỉnh Điện Biên”. 

Trên cơ sở đó, Viện và Đề án đã phối hợp với Sở tổ chức thành công cuộc 

hội thảo và hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ chuyên trách công tác phòng 

chống thiên tai của tỉnh Điện Biên, được địa phương đánh giá cao. 
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Tại các hội nghị nêu trên, bên cạnh công tác bàn giao các kết quả đã hoàn 

thành của các năm trước đó, Đề án đã thực hiện các nội dung hướng dẫn quản 

lý, sử dụng cho tất cả các cán bộ được giao trực tiếp quản lý, sử dụng các sản 

phẩm của Đề án, hỗ trợ các địa phương sử dụng hiệu quả các bộ bản đồ đã được 

chuyển giao, nâng cao khả năng cảnh báo, phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại do 

thiên tai trượt lở đất đá gây ra trong các mùa mưa bão. Các sản phẩm đã nhận 

được rất nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi tích cực với Đề án nhằm nâng cao chất 

lượng các sản phẩm, phù hợp với người sử dụng. 

Tuy nhiên, có một số tồn tại khiến các sản phẩm của Đề án chưa được 

khai thác và sử dụng hiệu quả, cụ thể như sau: 

- Theo đánh giá của các địa phương, sản phẩm của Đề án là bản đồ hiện 

trạng trượt lở đất đá ở tỉ lệ 1:50.000 là nhỏ so với yêu cầu của địa phương, nên 

khó sử dụng trong việc đề ra và áp dụng các giải pháp hiệu quả để phòng, tránh 

và giảm nhẹ thiệt hại do dạng thiên tai này gây ra. 

- Chưa có cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu (Viện, Đề án) với 

các cơ quan quản lý (Sở, ban, ngành các cấp địa phương và Trung ương). 

- Đối với công tác chuyển giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử dụng các 

sản phẩm của Đề án cho địa phương: 

+ Công tác chuyển giao sản phẩm chưa được pháp lý hóa giữa đơn vị 

chuyển giao (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và các đơn vị tiếp nhận (ở các địa 

phương và Trung ương và các cơ quan có liên quan). 

+ Nhiều địa phương chưa có sự phân công trách nhiệm cho đơn vị trực 

thuộc (và các cá nhân) cụ thể nào tiếp nhận, quản lý và sử dụng sản phẩm của 

Đề án tại các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, do vậy, hiện nay họ chưa thể 

sử dụng một cách hiệu quả các sản phẩm của Đề án. Do vậy, nhiều cán bộ, 

chuyên viên đã được các địa phương cử tham gia các đợt tập huấn, sau khi trở về 

chưa thực sự có cơ hội được áp dụng các nội dung tập huấn vào thực tế quản lý, 

sử dụng các sản phẩm của Đề án, phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ 

thiên tai ở địa phương. 

+ Học viên tham gia tập huấn đến từ nhiều địa phương, họ mới được tiếp 

cận với phần mềm quản lý bản đồ nên chưa thành thạo trong việc sử dụng, do 

vậy, họ vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng các bộ bản đồ vào thực tế. 

+ Các đợt tập huấn do Đề án thường triển khai trong thời gian ngắn; thời 

gian đầu (2014-2018) thường chỉ tổ chức tập trung tại một khu vực với sự tham 

gia của các cán bộ từ nhiều tỉnh/thành miền núi, nên các nội dung tập huấn chưa 

đi sâu phân tích đặc thù của từng địa phương.Mặt khác, điều này cũng gây khó 

khăn cho các cán bộ thuộc các tỉnh địa phương khác có thể bố trí thời gian và 

kinh phí đi lại để tham gia học tập. Do vậy, các học viên đều có mong muốn tổ 

chức thêm nhiều lớp tập huấn tại nơi họ sinh sống để nhiều cán bộ chuyên trách 

công tác phòng chông thiên tai cấp tỉnh cũng như cấp huyện/xã được tham gia 

nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng hệ thống tình nguyện viên cho công 

tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục thiên tai. Kể từ năm 2019, Đề án đã tổ 
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chức các hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng tại từng địa phương. 

II.2.2. Đối với Dự án “Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả 

năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam” do Viện Khoa học Khí tượng 

Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì 

II.2.2.1. Các kết quả đã đạt được 

a. Dự án Chính phủ “Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả năng 

xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam - Giai đoạn I” (hoàn thành năm 2009, bao 

gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉ lệ 1:100.000 khu vực 14 tỉnh miền 

núi phía Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú 

Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Quảng Ninh). 

- Bộ bản đồ cảnh báo ngập lụt do mưa có khả năng gây lũ quét cho 37 lưu 

vực sông suối thuộc 14 tỉnh nói trên tỉ lệ 1:5.000. 

Dự án đã đạt được các kết quả chính sau đây: 

1) Làm rõ tính đặc thù về điều kiện tự nhiên của 14 tỉnh miền núi, cụ thể: 

Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai  Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ để 

rút ra những nguyên nhân gây lũ quét mang tính địa phương.  

2) Dự án đã đánh giá thực trạng lũ quét trong phạm vi 14 tỉnh qua các số 

liệu thống kê từ nhiều nguồn và khảo sát tại chỗ.  

3) Triển khai một đợt khảo sát, đo đạc lớn trong 2 năm 2006 và 2007 để 

nắm tình hình lũ quét tại 14 tỉnh, Tiến hành đo đạc vết lũ do dòng lũ quét xảy ra 

và đo đạc thủy văn các sông, suối nhằm tạo cơ sở khôi phục lại các trận lũ quét 

tại 37 lưu vực sông.Tiến hành đo địa hình, bình đồ 36 lưu vực sông và lập bản 

đồ tỉ lệ 1:5000. 

4) Lập được bản đồ phân vùng nguy cơ xuất hiện lũ quét trên địa bàn 14 

tỉnh.  

5) Chọn ra 36 lưu vực sông, suối nhỏ đã xảy ra lũ quét để lập bản đồ ngập 

lụt do mưa lớn có khả năng gây lũ lớn, lũ quét trên bản đồ tỉ lệ 1:5000. Bản đồ 

này có nhiệm vụ cảnh báo theo các tình huống mưa lớn và không phải là bản đồ 

ngập lụt do lũ quét theo thời gian thực. Với quy mô chi tiết, bản đồ đã chỉ ra các 

diện tích ngập lụt ứng với 5 cập, trong đó cấp nguy cơ rất cao sẽ có lũ, lũ quét 

tràn qua. 

6) Xác định ngưỡng mưa gây lũ quét cho 36 lưu vực sông đã chọn. 

7) Xây dựng kế hoạch quản lý và đề xuất các biện pháp phòng tránh lũ 

quét 

b. Dự án Chính phủ “Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy 

cơ lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục 

vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác 
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quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí 

hậu” (hoàn thành năm 2017) bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉ lệ 1:50.000 cho cho 14 tỉnh Miền 

Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Bình Thuận), và 05 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Nông, Đắk Lắk và Lâm Đồng). 

- Bộ bản đồ cảnh báo ngập lụt do mưa có khả năng gây lũ quét cho 23 lưu 

vực sông suối thuộc 19 tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên tỉ lệ 1:50.000. 

- Dự án đã triển khai đo đạc địa hình để lập bản đồ địa hình tỉ lệ 1:5.000 

của 58 khu vực dân cư có nguy cơ ngập do lũ quét nghẽn dòng trong 23 lưu vực 

sông thuộc 19 tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên (Đo vẽ Bản đồ địa hình ven sông 

suối của 58 lưu vực sông nhánh, tính từ hai bên mép nước ra 2km). 

Dự án đã đạt được các kết quả chính sau đây: 

1) Thu thập và kế thừa các số liệu, thông tin của 19 tỉnh Miền Trung, Tây 

Nguyên: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 

Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, 

Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. 

Dự án đã phân tích những đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên như kiểu địa 

hình, địa mạo, độ dốc, phân bố mưa cho mỗi tỉnh để rút ra những nguyên nhân 

gây lũ quét mang tính địa phương. Đồng thời, nhân tố con người có tác động 

làm sâu sắc thêm ảnh hưởng của lũ quét cũng được nêu bật cho mỗi khu vực. 

2) Dự án đã thu thập, điều tra và đánh giá thực trạng lũ quét trong phạm vi 

19 tỉnh qua các số liệu thống kê từ nhiều nguồn, kết quả đã chỉ ra rằng: trong 

phạm vi 19 tỉnh, hầu như năm nào cũng xảy ra lũ quét với số lượng ngày càng 

nhiều. Tuy nhiên, sự phân bố các trận lũ quét không đều, trong đó các tỉnh hay 

xảy ra lũ quét như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam..., thậm chí 

Thanh Hóa, Nghệ An có các trận lũ quét xảy ra dồn dập trong các năm 2016, 

2017. Mức độ ác liệt của lũ quét có xu hướng tăng về cường độ kéo theo sự tàn 

phá ngày càng nghiêm trọng hơn. 

3) Để phục vụ cho công tác phân vùng nguy cơ xuất hiện lũ quét, và xây 

dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, Dự án đã triển khai đo đạc địa hình để lập bản 

đồ địa hình tỉ lệ 1:5.000 của 58 tiểu lưu vực có nhiều nguy có xảy ra lũ quét và 

ảnh hưởng lớn đến dân sinh kinh tế. Đây là hạng mục với thời gian đo đạc trong 

2 năm 2014-2015, kinh phí lớn (chiếm xấp xỉ 40% tổng kinh phí dự án). Bản đồ 

đã lập là cơ sở quan trọng để phục vụ tính toán các đặc trưng địa hình, mặt cắt 

cho thiết lập VNFFGS và tiền đề cho thiết lập mô hình tính toán phạm vi tác 

động của lũ quét. Ngoài ra, bộ số liệu địa hình đo đạc này sẽ là cơ sở dữ liệu quý 

để sử dụng nhiều mục đích sau dự án. 

4) Đã lập được “Bản đồ phân vùng nguy cơ xuất hiện lũ quét” trên địa bàn 

19 tỉnh, trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50.000, trên cơ sở phân tích các nhân tố 

chính gây lũ quét, qua tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài về xây dựng bản 
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364 đồ chỉ số FFPI, kế thừa các nghiên cứu giai đoạn 1 của Dự án và các hội 

thảo góp ý của các địa phương, các chuyên gia. Mỗi tỉnh có 5 bản đồ Phân vùng 

nguy cơ xuất hiện lũ quét (NCLQ) với các lượng mưa ngày lớn nhất ứng với tần 

suất 1%, 5%, 10%, lớn nhất tuyệt đối và trung bình, được phân theo 5 cấp (Rất 

cao, Cao, Trung bình, Thấp, Rất thấp), trong đó cấp nguy cơ Rất cao là nguy 

hiểm nhất. 

Căn cứ vào bản đồ NCLQ đã thống kê các khu vực có nguy cơ cao với 

diện tích bị ảnh hưởng trên bản đồ và lập thành bảng thống kê theo từng tỉnh. 

Ban Quản lý dự án đã bước đầu chuyển giao bản đồ NCLQ cho Sở TNMT, Đài 

KTTV, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh để lấy 

ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản đồ của cho 19 tỉnh. Các ý kiến địa phương 

đều tập trung, trên cơ sở của bản đồ NCLQ tỉ lệ 1:50.000, đề nghị tiếp tục 

nghiên cứu, phát triển, xây dựng bản đồ NCLQ chi tiết hơn ít nhất 1:10.000 và 

bản đồ tích hợp nguy cơ các loại lũ quétsạt lở đất nhằm phục vụ tốt hơn công tác 

phòng tránh lũ quét hàng năm của địa phương. 

5) Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KH 

KTTV&BĐKH )phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn của Mỹ (HRC) 

để xây dựng Hệ thống phần mềm cảnh báo lũ quét cho toàn Việt Nam 

(VNOFFG) theo tiêu chuẩn WMO, hiện tại đang được dùng rộng rãi trên toàn 

thế giới.  

 
Hình 16. Hệ thống thông tin cảnh báo lũ quét VNOFFGS do Viện KH 

KTTV&BĐKH phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn của Mỹ (HRC) xây 
dựng. 
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Hệ thống được sử dụng để cảnh báo khả năng xuất hiện các trận lũ quét 

trong thời gian ngắn thông qua việc xác định lũ tràn bờ (coi đó là điều kiện của 

nguy cơ xảy ra lũ quét) cho hơn 13.000 tiểu lưu vực có diện tích trung bình từ 

10-40km
2
. Tuy nhiên, hệ thống VNOFFG vẫn cần tiếp tục được cập nhật thông 

số, tham số thông qua quá trình cảnh báo và kinh nghiệm của người tác nghiệp. 

Do hệ thống VNFFGS đang sử dụng thông tin mưa vệ tinh của NOAA, nên cần 

tích hợp nguồn thông tin khác nhau để chủ động và nâng cao độ chính xác của 

lượng mưa theo diện khi mà số liệu tại các trạm không đủ đáp ứng.  

Đây là sản phẩm chủ đạo, quan trọng nhất của dự án. Dự án đã tập trung 

nhân, vật lực, hợp tác chặt chẽ với HRC phát triển VNFFGS có nhiều mô đun, 

tính năng mới, đáp ứng yêu cầu người làm công tác cảnh báo lũ quét. Phạm vi 

thực hiện dự án chỉ là Miền Trung và Tây Nguyên, nhưng Dự án đã mở rộng ra 

cả 14 tỉnh miền núi phía Bắc với tổng số là 33 tỉnh, phủ trùm lên gần 75% diện 

tích toàn Việt Nam. Khác với các hệ thống FFGS hiện nay trên thế giới, hệ 

thống VNFFGS của Việt Nam có mức độ chi tiết các tiểu lưu vực <30km2 so 

với 100-300 km2. Một điểm khác biệt nữa là hệ thống VNFFGS có hai hệ thống 

con là VNOFFG và VNAFFG tương tác với nhau cho phép phân tích kết quả, 

chạy phương án, cập nhật tham số mô hình. Như vậy, VNFFG được mở một 

phần, không đóng kín như các hệ thống trên thế giới. Các tham số mô hình sẽ 

được cập nhật bởi người dùng trong quá trình làm công tác cảnh báo và kinh 

nghiệm phân tích xử lý thông tin về lũ quét trong thực tế.  

VNFFG là hệ thống cảnh báo lũ quét tác nghiệp duy nhất hiện nay ở Việt 

Nam, đưa con số các nước sử dụng hệ thống FFGS theo khuyến nghị của WMO, 

lên tới 33 nước. VNFFGS được cài đặt trên máy chủ đặt tại Viện KH 

KTTV&BĐKH, chạy 24/365, liên tục cập nhật trạng thái lưu vực. Số liệu mưa 

lấy từ thông tin vệ tinh của NOAA. Mỗi khicó cảnh báo mưa lớn, Viện 

KTTV&BĐKH cung cấp số liệu dự báo mưa số trị, hệ thống VNOFFGS đưa ra 

các bản đồ phục vụ cung cấp các bản tin cảnh báo lũ quétgồm: Bản đồ lượng 

mưa định hướng sinh lũ quét FFG; Bản đồ cấp độ nguy cơ lũ quét cho các tiểu 

lưu vực. Đây là các bản đồ động phụ thuộc vào trạng thái lưu vực và mưa, thay 

vì bản đồ ngưỡng mưa có khả năng sinh lũ quét nói chung là bản đồ tĩnh.  

Đối với các sản phẩm của 02 dự án lũ quét do Viện KH KTTV&BĐKH 

chủ trì, ý kiến địa phương đều tập trung đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng 

bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét chi tiết hơn (1:10.000-1:50.000) và xây dựng 

bản đồ tích hợp nguy cơ các loại trượt lở đất đá, lũ quét nhằm phục vụ tốt hơn 

công tác phòng tránh trượt lở đất đá, lũ quét hàng năm của địa phương. Đồng 

thời trong quá trình nghiên cứu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi 

khí hậu nhận thấy sự phức tạp, đa dạng của các trận lũ quét đã xảy ra nên cần 

thiết phải nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ lũ quét tổng hợp, trong đó tập 

trung vào yếu tố động lực để xác định khả năng xảy ra lũ quét. Bản đồ phân 

vùng nguy cơ lũ quét xây dựng dựa vào các thông tin đã qua (đặc biệt là điều 

kiện địa hình, lớp phủ) nên được nhìn nhận là không thay đổi đến thời điểm 

cảnh báo. Do vậy, để nâng cao mức độ chính xác trong phân vùng nguy cơ và 

đánh giá tác động cần cập nhật các bản đồ thành phần và bản đồ nền hành chính 
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theo từng thời kỳ. 

II.2.2.2. Các tồn tại, hạn chế của Dự án 

a. Dự án Chính phủ “Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả năng 

xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam - Giai đoạn I” 

Dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án theo Quyết định điều 

chỉnh số 90/QĐ-BTNMT. Tuy nhiên do hạn ché về kinh phí nên nội dung “Kiến 

nghị các khu vực nguy hiểm cần phải di dời và đề xuất các khu vực tái định cư”, 

trong dự án có điều chỉnh một số nội dung, cụ thể: 

1- Đã kiến nghị các khu vực cần phải di dời từ kết quả phân vùng nguy cơ 

lũ quét trên bản đồ tỉ lệ 1:100.000 và bản đồ ngập do lũ quét , tỉ lệ 1:5000. Đã 

chỉ ra các địa danh cụ thể với đơn vị xã, huyện và thống kê trực tiếp trên bản đồ. 

2- Về đề xuất khu tái định cư cho cộng đồng sơ tán khỏi khu vực lũ quét 

nguy hiểm: Trong dự án đã phân tích chi tiết các điều kiện cụ thể về điều kiện 

sống, chủ yếu là điều kiện an toàn không có lũ quét để cho xây dựng khu tái 

định cư. 

Về khu vực cần tái định cư cụ thể, trong dự án không có điều kiện thực 

hiện vì: 

+ Khác với công tác di dân và có quy hoạch tái định cư đối với các công 

trình trọng điểm của Nhà nước và tỉnh (tái định cư do xây dựng thủy điện lớn, 

xây dựng công trình giao thông, đô thị ....), việc sơ tán dân cư do lũ quét ở quy 

mô nhỏ trong địa phận của một bản, xã. Do điều kiện qũy đất miền núi rất hạn 

hẹp nên trong nhiều trường hợp (ví dụ tại khu vực xã Cát Thịnh, huyện Văn 

Chấn, tỉnh Yên Bái, xã Du Tiến, huyên Yên Minh, Hà Giang,...) , việc di dân chỉ 

từ khu vực đất thấp lên vùng đất cao chỉ cách chỗ cũ khoảng vài chục mét, hoặc 

từ chân núi lên sườn núi,... 

+ Công việc di dân do lũ quét, sạt lở đất chủ yếu do cơ quan quản lý cấp 

xã, thôn thực hiện. Do vậy, trong khổ dự án không đề xuất khu vực tái định cư 

cụ thể cho các lưu vực sông mà chỉ nêu các điều kiện tái định cư để không bị 

ảnh hưởng do lũ quét.  

Đồng thời, trong dự án cũng đã đề xuất kế hoạch quản lý rủi ro do thiên 

tai lũ quét và sạt lở đất được coi là tài liệu hướng dẫn công tác phòng tránh thiên 

tai có giá trị thực tiễn. 

b. Dự án Chính phủ “Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy 

cơ lũ quét khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục 

vụ cảnh báo cho các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác 

quy hoạch, chỉ đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí 

hậu” 

Do hạn chế về số liệu, thông tin và các yếu tố khác nên dự án vẫn còn 

những điểm cần bổ sung, tiếp tục thực hiện: 

Chưa chi tiết hóa bản đồ NCLQ tỉ lệ lớn hơn. Chưa kết hợp phương 

pháp động lực trong xây dựng bản đồ NCLQ tổng hợp; 
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Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét lập dựa vào các thông tin 

đã qua (đặc biệt là điều kiện địa hình, lớp phủ) nên được nhìn nhận là không 

thay đổi đến thời điểm cảnh báo. Do vậy, cần cập nhật các bản đồ thành phần và 

bản đồ nền hành chính theo từng thời kỳ; 

Dự báo mưa lớn phục vụ cảnh báo lũ quét còn nhiều hạn chế, do đó cần 

nghiên cứu nâng cao độ chính xác và chi tiết; 

Hệ thống VNFFGS cần tiếp tục được cập nhật thông số thông qua quá 

trình cảnh báo và kinh nghiệm của người tác nghiệp. Chưa đồng nhất quy mô, 

xác định tham số cho tiểu lưu vực của 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Một số tham 

số còn chưa thực sự Việt hóa, phụ thuộc vào HRC; 

Sản phẩm của VNFFGS cần đưa trực tiếp ra bản đồ dạng GIS thay vì 

bảng biểu và hình ảnh; 

Hệ thống VNFFGS đang sử dụng thông tin mưa vệ tinh của NOAA, do 

đó cần tích hợp nguồn thông tin khác nhau để chủ động và nâng cao độ chính 

xác của lượng mưa theo diện khi mà số liệu tại các trạm không đáp ứng được. 

Đặc biệt, cần có kế hoạch phối hợp với HRC để tích hợp mưa RADA vào hệ 

thống.  

Căn cứ vào chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ngày 22/8/2016, 

yêu cầu “Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Bộ NN&PTNT, 

Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài chính và UBND các địa phương sớm lập một 

Bản đồ chi tiết những điểm nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, trước 

mắt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó có kế hoạch dài hạn, trung hạn và 

hàng năm để di dời những công trình, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm. Vì 

vậy, kiến nghị thực hiện một số nội dung sau: 

Tích hợp thông tin mưa Rada vào hệ thống cảnh báo lũ quét của Vit 

Nam.  

Lập bản đồ tích hợp nguy cơ xảy ra sạt lở đất, các loại lũ quét cho các 

tỉnh có nguy cơ cao, tỉ lệ 1/10.000. 

Lập bản đồ phân vùng phạm vi ảnh hưởng sạt lở đất, lũ quét, chi tiết tỉ lệ 

1/10.000 cho các lưu vực nguy cơ cao xảy ra cho một số tỉnh có nguy cơ cao. 

Đề xuất được các khu vực dân cư nằm trong vùng có nguy cơ cao, nguy 

hiểm cần phải di dời. 

Bảng 4. Tổng hợp hiện trạng dữ liệu chính phục vụ triển khai Đề án dự kiến thu 

thập từ các Dự án, Đề án về lũ quét, trượt lở đất đá do Viện KH KTTV&BĐKH 
và Viện KH ĐC&KS hoàn thành trong giai đoạn 2006-2020. 

 

TT Vùng Tỉnh 

Loại dữ liệu hiện có 

Lũ quét Trượt lở 
BĐ thành 

phần 
Xã trọng điểm 

1 
MIỀN 

NÚI 
Lào Cai 

Bản đồ hiện 

trạng và bản đồ 

Bản đồ 

hiện 

- Bản đồ địa 

hình tỉ lệ 

12 xã và band đồ 

hiện trạng tỉ lệ 
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TT Vùng Tỉnh 

Loại dữ liệu hiện có 

Lũ quét Trượt lở 
BĐ thành 

phần 
Xã trọng điểm 

BẮC BỘ phân vùng nguy 

cơ tỉ lệ 

1:100.000 

trạng và 

bản đồ 

phân 

vùng 

nguy cơ 

tỉ lệ 

1:50.000 

1:10.000 

 

- Bản đồ địa 

chất - cấu kiến 

tạo, vỏ phong 

hóa, địa chất 

thủy văn, địa 

chất công trình, 

thảm phủ, phân 

bố mưa tỉ lệ 

1:50.000 

 

(Riêng 3 tỉnh 

Thái Nguyên, 

Phú Thọ, Vĩnh 

Phúc chưa có 

các bản đồ vỏ 

phong hóa, địa 

chất thủy văn, 

địa chất công 

trình tỉ lệ 

1:50.000) 

1:10.000 và 

1:25.000 

(Bản Khoang - Tả 

Giàng Phình) 

2 Yên Bái 13 xã 

3 Lai Châu  

4 Điện Biên 4 xã 

5 Sơn La 14 xã 

6 Hà Giang 10 xã 

7 Bắc Kạn  

8 Cao Bằng  

9 Tuyên Quang  

10 Lạng Sơn  

11 Quảng Ninh  

12 Bắc Giang   

13 Hòa Bình Bản đồ hiện 

trạng và bản đồ 

phân vùng nguy 

cơ tỉ lệ 

1:100.000 

5 xã 

14 Thái Nguyên 
Bản đồ 

hiện 

trạng tỉ lệ 

1:50.000 

 

15 Phú Thọ  

16 Vĩnh Phúc   

17 Thanh Hóa Bản đồ hiện trạng và bản 

đồ phân vùng nguy cơ tỉ lệ 

1:50.000 

6 xã 

18 

MIỀN 

NÚI 

TRUNG 

BỘ 

Nghệ An  

19 Hà Tĩnh 

Bản đồ hiện 

trạng và bản đồ 

phân vùng nguy 

cơ tỉ lệ 1:50.000 

Bản đồ 

hiện 

trạng tỉ lệ 

1:50.000 

 

20 Quảng Bình  

21 Quảng Trị  

22 
Thừa Thiên 

Huế 
 

23 Quảng Nam  

24 Đà Nẵng  

25 Quảng Ngãi  

26 Bình Định    

27 Phú Yên    

28 Khánh Hòa    

29 Ninh Thuận    

30 Bình Thuận    

31 

TÂY 

NGUYÊ

N 

Kon Tum  Bản đồ địa 

hình tỉ lệ 

1:10.000, các 

sản phẩm viễn 

thám 

 

32 Gia Lai   

33 Đắc Lắc    

34 Lâm Đồng    

35 Đắc Nông    

36 ĐÔNG 

NAM 

BỘ 

Bình Phước     

37 Đồng Nai     
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II.2.3. Đối với các đề tài, đề án, dự án liên quan khác 

II.2.3.1. Công tác điều tra, khảo sát hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét 

1. Đề án “Đánh giá tai biến địa chất ở các tỉnh ven biển miền Trung từ 

Quảng Bình đến Phú Yên, hiện trạng, nguyên nhân, dự báo và đề xuất biện pháp 

phòng tránh, giảm thiểu hậu quả” (hoàn thành năm 2002), do Viện Khoa học 

Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Kết quả nghiên cứu bổ sung và đánh giá hiện trạng tai biến địa chất 

(trượt lở đất đá, lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, các dị thường địa hóa, địa vật lý, nứt 

đất,...). 

- Đề xuất các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 

- Sơ đồ hiện trạng và phân vùng dự báo tai biến địa chất hành lang tuyến 

đường Hồ Chí Minh, tỉ lệ 1:500.000. 

- Sơ đồ hiện trạng và phân vùng dự báo tai biến địa chất các vùng nghiên 

cứu chi tiết (Khâm Đức, Hiên - Thạnh Mỹ và Vũ Quang - Hương Khê), tỉ lệ 

1:50.000. 

2. Đề án “Điều tra tai biến địa chất vùng Tây Bắc” (hoàn thành năm 

2004), do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản 

phẩm chính sau đây: 

- Khảo sát thực địa, thi công các công trình khai đào đơn giản, các đo đạc 

chuyên đề, thu thập, phân tích các loại mẫu cần thiết, nghiên cứu, xác định bản 

chất, nguyên nhân một số dạng TBĐC cơ bản như: trượt đất, đứt gãy hoạt động, 

lũ quét, địa hóa sinh thái. 

- Bản đồ TBĐC tỉ lệ 1:500.000 cho toàn vùng Tây Bắc. 

- Bản đồ TBĐC tỉ lệ 1:50.000 tại các khu vực Bắc Sa Pa, Lai Châu, Tuần 

Giáo, Mộc Châu. 

- Đề xuất các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu hậu quả. 

3. Đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình KC.08.01KC.08.01BS 

“Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ 

Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá một số vùng nguy 

hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt 

hại - Phần 1” (hoàn thành năm 2006), do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Kết quả nghiên cứu đánh giá tai biến môi trường tự nhiên và xây dựng 

bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên.  

- Bản đồ phân vùng các tai biến môi trường tự nhiên quan trọng và xây 

dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ Việt Nam.  

- Các giải pháp phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại do tai biến môi trường 

tự nhiên. 

4. Đề án “Nghiên cứu, điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng 
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điểm thuộc vùng Đông Bắc Bắc Bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội” (hoàn thành năm 2007), do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, 

bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Kết quả đánh giá hiện trạng, quy mô phát triển, nguyên nhân và dự báo 

phạm vi ảnh hưởng của các tai biến địa chất. 

- Đề xuất các giải pháp giảm thiểu thiệt hại do các tai biến địa chất gây ra, 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

- Bản đồ tài liệu thực tế, bản đồ hiện trạng tai biến địa chất và bản đồ 

phân vùng tai biến địa chất (đứt gãy đang hoạt động, động đất, sụt phễu hang 

động karst, trượt lở đất, nứt đất, xói lở bờ sông và bờ biển, xói mòn gây mất đất, 

lũ quét và lũ bùn đá, ô nhiễm đất và nước) tỉ lệ 1:50.000 cho từng vùng nghiên 

cứu trọng điểm (gồm 04 vùng: Thái Nguyên - Đại Từ, Lạng Sơn - Đồng Đăng, 

Hạ Long - Cẩm Phả và Bắc Giang). 

5. Đề tài KH&CN cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ 

phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy có 

trượt lở đất ở khu vực miền núi” (hoàn thành năm 2009), do Trung tâm Viễn 

thám Quốc gia chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Quy trình ứng dụng ảnh viễn thám, hệ thông tin địa lý và các mô hình 

toán học để phục vụ thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở đất.  

- Thực nghiệm và đánh giá kết quả, tính khả thi của từng phương pháp và 

khả năng tự động hoá công nghệ thành lập bản đồ nguy cơ trượt lở đất bằng 

phương pháp viễn thám và GIS. 

6. Đề tài Quốc gia thuộc chương trình KC.08.06/06-10 “Nghiên cứu cấu 

trúc sâu vỏ Quả đất miền Bắc Việt Nam bằng địa chấn dò sâu và từ Tellua nhằm 

nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chất” (hoàn thành năm 2010), 

do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, bao 

gồm các sản phẩm chính sau đây:  

- Tổng quan đặc điểm địa hình-địa mạo, cấu trúc kiến tạo và một vài dạng 

tai biến địa chất phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Khảo sát cấu trúc sâu vỏ trái 

đất ở miền Bắc Việt Nam bằng phương pháp địa chấn dò sâu.  

- Phân tích kết quả đo sâu từ Tellua nghiên cứu cấu trúc vỏ quả đất ở miền 

Bắc Việt Nam và mối quan hệ với bình đồ cấu trúc hiện đại 

7. Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu phân vùng cảnh báo trượt lở 

thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên trong điều kiện vận hành hồ chứa thủy điện 

Sơn La và đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả” (hoàn thành năm 

2014), do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, bao gồm các nội dung 

chính sau: 

- Phân tích nguyên nhân, cơ chế gây trượt lở đất do các yếu tố cấu trúc có 

nguồn gốc tự nhiên; 

- Nghiên cứu các tác động nhân sinh đến trượt lở đất; 
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- Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sơn La 

đến sự ổn định của sườn dốc; 

- Đánh giá tổng hợp các nhân tố tác động đến quá trình gây tai biến trượt 

lở đất và lập bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ; 

- Đề xuất giải pháp ứng phó, giảm thiểu hậu quả do trượt lở đất. 

8. Đề tài KH&CN cấp nhà nước TN3/T04 “Nghiên cứu một số dạng tai 

biến địa chất điển hình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên” 

(hoàn thành năm 2015), do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Hiện trạng tai biến địa chất điển hình bao gồm nứt sụt đất, trượt lở đất, 

lũ quét, lũ bùn đá, xói lở bờ sông và đánh giá tổng hợp hiện trạng tai biến địa 

chất điển hình khu vực Tây Nguyên;  

- Đánh giá rủi ro tai biến địa chất điển hình khu vực Tây Nguyên và các 

vùng trọng điểm;  

- Các giải pháp khoa học công nghệ phòng tránh và giảm nhẹ tai biến địa 

chất điển hình cho khu vực Tây Nguyên. 

9. Đề tài KH&CN cấp quốc gia KX.02.10/11-15 “Nghiên cứu khả năng 

ứng phó của người nghèo ở nông thôn trước tác động của rủi ro thiên tai và 

biến động về kinh tế - xã hội” (hoàn thành năm 2015), do Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Xác định thực trạng và tác động của rủi ro thiên tai và các biến động 

kinh tế xã hội đến người nghèo ở nông thôn. Đánh giá khả năng ứng phó của 

người nghèo trước rủi ro thiên tai và tác động bất lợi về kinh tế xã hội. Phân tích 

những yếu tố hạn chế và yếu tố tăng cường khả năng ứng phó của người nghèo ở 

nông thôn trước tác động của rủi ro thiên tai và các biến động về kinh tế xã hội;  

- Đề xuất kiến nghị và giải pháp khả thi nhằm tăng cường năng lực cho 

người nghèo ở nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. 

10. Đề tài KH&CN cấp nhà nước KC.08.19/11-15 “Nghiên cứu xây dựng 

bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định quản lý rủi ro thiên tai lũ cho lưu vực sông miền 

Trung” (hoàn thành năm 2015), do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, 

bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Tổng quan chung về hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro 

thiên tai lũ ở lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; 

- Thiết lập hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý rủi ro thiên tai lũ cho lưu 

vực sông Vu Gia - Thu Bồn;  

- Đề xuất áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quản lý rủi ro thiên 

tai lũ cho các lưu vực sông miền Trung có điều kiện tương tự. 

11. Đề tài Quốc gia mã số KC.08.11/11-15 “Nghiên cứu địa động lực 

hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, 

nứt sụt đất) ở các lưu vực Sông Cả - Rào Nậy, đề xuất các biện pháp ứng phó 
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giảm nhẹ thiên tai phục vụ quy hoạch xây dựng các công trình trên khu vực” 

(hoàn thành năm 2015), do Viện Vật lý địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Nghiên cứu, khảo sát và thành lập sơ đồ cấu trúc vỏ trái đất và đứt gãy 

hoạt động, sơ đồ địa động lực hiện đại và dự báo tai biến động đất, trượt lở, nứt 

sụt đất lưu vực sông Cả - Rào Nậy.  

- Nghiên cứu, khảo sát và thành lập bản đồ chi tiết về hiện trạng động đất, 

dự báo tai biến động đất kích thích khu vực thủy điện Khe Bố và Bản Vẽ. Đánh 

giá tác động của động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất khu vực thủy điện Khe 

Bố và Bản Vẽ. 

II.2.3.2. Công tác phân vùng nguy cơ, rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét 

1. Đề tài KH&CN cấp quốc gia thuộc chương trình KC.08.01KC.08.01BS 

“Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự nhiên lãnh thổ 

Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá trượt - lở, lũ quét - lũ bùn đá một số vùng nguy 

hiểm ở miền núi Bắc Bộ, kiến nghị các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt 

hại - Phần 2” (hoàn thành năm 2006), do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa 

học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Kết quả nghiên cứu tình hình trượt-lở, lũ quét-lũ bùn đá xảy ra tại các 

huyện Sa Pa, Bát Xát và thành phố Lào Cai. 

- Kết quả nghiên cứu tình hình trượt lở, lũ quét và lũ bùn đá đã xảy ra ở 

lưu vực Nậm Lay và Nậm Rốn, tỉnh Điện Biên. 

- Kết quả nghiên cứu trượt lở, lũ quét và lũ bùn đá xảy ra ở khu vực huyện 

Yên Minh, Hoàng Su Phì và Xín Mần, tỉnh Hà Giang. 

- Cảnh báo nguy cơ trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá và cảnh báo nguy cơ thiệt 

hại do trượt lở, lũ quét và lũ bùn đá ở các khu vực trên.  

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh trượt lở, lũ quét và lũ bùn đá, giảm 

nhẹ thiên tai. 

Đề tài đã nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng tai biến môi trường tự 

nhiên lãnh thổ Việt Nam với mục tiêu làm rõ qui luật phân bố theo không gian 

của một số dạng tai biến thiên nhiên và dự báo tiềm năng của tai biến thiên 

nhiên trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, xây dựng được các bản đồ phân vùng 

tai biến thiên nhiên cho khu vực Việt Nam. Các tai biến thiên nhiên được nghiên 

cứu bao gồm bão, hạn hán, lũ lụt, lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở, xói lở bờ sông, xói 

lở - bồi tụ bờ biển, nứt động và động đất. Các bản đồ phân vùng tai biến thiên 

nhiên được đề tài xây dựng có tỉ lệ dao động trong khoảng 1:3.000.000 đến 

1:500.000. Để xây dựng các bản đồ nguy cơ tai biến thiên nhiên, nhóm nghiên 

cứu đã lựa chọn cách tiếp cận “tổng hợp” (tổng hợp của phương pháp thừa kế và 

phát sinh). Để đánh giá tầm quan trọng của các nhân tố quyết định tới sự phát 

triển của tai biến thiên nhiên, phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đã được sử 

dụng trong đó dựa trên nguyên tắc so sánh giữa các cặp nhân tố để tìm ra trọng 

số (sử dụng ma trận so sánh - hay còn gọi là bảng Saaty và phương pháp phân 
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tích trị riêng của véc tơ riêng). Để xác định mức độ nguy hiểm của tai biến thiên 

nhiên, nhóm nghiên cứu đã đề xuất các cấp độ nguy hiểm cho từng thiên tai dựa 

trên phương pháp tổng hợp theo các nhân tố tác động. Ví dụ, với bão là 3 nhân 

tố cường độ, phạm vi ảnh hưởng, tần suất xảy ra. Để xây dựng các bản đồ phân 

vùng tai biến thiên nhiên, nhóm nghiên cứu đã tổng hợp dựa trên các bản đồ tần 

suất xảy ra và bản đồ nguy cơ (hay còn gọi là bản đồ dự báo nguy cơ). Có thể 

nói, đây là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về xây dựng bản đồ phân 

vùng tai biến thiên nhiên ở Việt Nam. Tuy nhiên, còn nhiều thiên tai tự nhiên 

khác chưa được nghiên cứu như mưa lớn, rét hại,… Ngoài ra, các bản đồ phân 

vùng nguy cơ tai biến thiên nhiên vẫn ở tỉ lệ cao, chưa thực sự chi tiết hóa để 

cấp tỉnh và huyện. 

2. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2016.05.12 “Nghiên cứu, đánh giá rủi ro 

do lũ quét phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho các lưu vực 

sông miền núi – Áp dụng thí điểm cho lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu” 

(hoàn thành năm 2019), do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí 

hậu chủ trì. 

Đề tài đã xây dựng được phương pháp đánh giá và xác định được cấp độ 

rủi ro do lũ quét gây ra cho các lưu vực sông miền núi. Đánh giá được mức độ 

rủi ro do lũ quét gây ra cho lưu vực sông Ngàn Phố - Ngàn Sâu làm cơ sở đề 

xuất các giải pháp giảm nhẹ rủi ro do lũ quét. Chỉ số sử dụng trong xác định cấp 

độ rủi ro do lũ quét là hành phần của hiểm họa (H), mức độ phơi bày trước hiểm 

họa (E) và tính dễ bị tổn thương (V). bộ chỉ thị cho các tiêu chí thành phần của 

rủi ro lũ quét: Hiểm họa (H) gồm 6 chỉ thị: Lượng mưa một ngày lớn nhất, loại 

đất, độ dốc bề mặt, mật độ sông suối, khoảng cách đến sông, sử dụng đất. Mức 

độ phơi bày trước hiểm họa (E) gồm 1 chỉ thị: Hiện trạng sử dụng đất. Tính dễ 

bị tổn thương do rủi ro lũ quét: gồm 39 chỉ thị về độ nhạy cảm và 29 chỉ thị về 

khả năng thích ứng. Nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc 

AHP để xác định trọng số cho thành phần hiểm họa (H); sử dụng phương pháp 

chuyên gia xác định trọng số thành phần phơi bày trước hiểm họa (E) và sử 

dụng phương pháp tính trọng số của Iyengar Shudarshan cho thành phần tính dễ 

bị tổn thương (V); phương pháp bản đồ và GIS để tích hợp các lớp thông tin 

hiểm họa, mức độ phơi bày trước hiểm họa và tính dễ bị tổn thương để xác định 

mức độ rủi ro lũ quét cho các lưu vực sông miền núi của Việt Nam.  

Các sản phẩm chính sau đây: 

- Bộ số liệu, tài liệu đầy đủ phục vụ nghiên cứu ở lưu vực sông Ngàn Phố 

- Ngàn Sâu;  

- Phương pháp đánh giá mức độ rủi ro do lũ quét;  

- Bộ chỉ số rủi ro do lũ quét;  

- Bộ bản đồ rủi ro do lũ quét (với bản đồ các yếu tố thành phần đầu vào tỉ 

lệ 1:100.000; bản đồ kết quả tỉ lệ 1:50.000); 

- Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro do lũ quét. 

3. Đề tài KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu các giải pháp khoa học và 
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công nghệ quản l  đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định ứng phó 

với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung bộ” (hoàn 

thành năm 2020), do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu 

chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về thiên tai, phương pháp đánh giá rủi 

ro đa thiên tai và khung quản lý đa thiên tai trên thế giới và ở Việt Nam; 

- Báo cáo đánh giá hiện trạng, dự tính xu thế biến đổi của một số loại hình 

thiên tai điển hình (bão; lũ, ngập lụt; lũ quét; nước dâng do bão; hạn hán) và 

hiện trạng đa thiên tai cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ. 

- Báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai đối với một số thiên tai đơn điển hình 

(bão; lũ, ngập lụt; lũ quét; nước dâng do bão; hạn hán) cho khu vực ven biển 

Trung Trung Bộ. 

- Báo cáo về phương pháp đánh giá rủi ro đa thiên tai. 

- Báo cáo đề xuất khung quản lý đa thiên tai, so sánh khung phân tích đa 

thiên tai và đa rủi ro với các phương pháp hiện có về thiên tai đơn. 

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cách tiếp cận đa thiên tai và đa rủi 

ro đối với trường hợp thiên tai xảy ra đồng thời hoặc liên tiếp trong một cơn bão 

điển hình (gió mạnh, mưa lớn, lũ, nước dâng do bão, sóng lớn...) cho khu vực 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão (Đà Nẵng, Quảng Nam). 

- Các bản đồ rủi ro thiên tai đơn tỷ lệ 1:250.000 cho 6 tỉnh khu vực Trung 

Trung Bộ và các bản đồ rủi ro đa thiên tai tỉ lệ 1:250.000 cho khu vực chịu ảnh 

hưởng trực tiếp của cơn bão điển hình. 

- Bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý nhằm giảm nhẹ 

rủi ro đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung Trung Bộ. 

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm cho một cơn bão đổ bộ vào khu 

vực Đà Nẵng, Quảng Nam trong năm 2018-2020. 

4. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (2020) thực hiện Nghiên cứu các giải pháp 

khoa học và Công nghệ quản lý đa thiên tai, xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết 

định ứng phó với đa thiên tai, áp dụng thí điểm cho khu vực ven biển Trung 

Trung Bộ” đã sử dụng các phương pháp AHP, phương pháp Delphi, phương 

pháp chuẩn hóa dữ liệu đánh giá rủi ro đơn thiên tai và đa thiên tai đối với các 

loại thiên tai bao gồm bão, lũ, lũ quét, mưa lớn, hạn hán tại khu vực Trung 

Trung Bộ. Kết quả được thể hiện trên bản đồ và xếp loại theo đơn vị huyện. 

Mức độ rủi ro trong nghiên cứu được phân thành 5 cấp, bao gồm rất cao, cao, 

trung bình và thấp và rất thấp tương ứng với các khả năng tác động và thiệt hại 

tiềm năng khác nhau. 

5. Đề tài KH&CN cấp bộ “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý - địa chất 

trong nghiên cứu nguy cơ tai biến trượt lở đất phục vụ cho việc phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La - Các vùng Mường Lay, 

Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè và Sìn Hồ” (hoàn thành năm 2008) do Viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 
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- Bản đồ dự báo nguy cơ tai biến trượt lở đất tỉ lệ 1:50.000 khu vực lòng 

hồ thủy điện Sơn La - Các vùng Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường Tè 

và Sìn Hồ. 

- Báo cáo kết quả Đề tài, trong đó trình bày kết quả đánh giá nguy cơ tai 

biến trượt lở đất khu vực các huyện Mường Lay, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Mường 

Tè và Sìn Hồ, và đề xuất quy trình công nghệ đánh giá, phân vùng dự báo nguy 

cơ tai biến trượt lở đất. 

6. Đề tài KH&CN cấp bộ “Xây dựng phương pháp đánh giá độ rủi ro do 

tai biến địa chất ở những khu vực đô thị miền núi phía Bắc Việt Nam bằng việc 

kết hợp mô hình RS và GIS. Thử nghiệm ở thành phố Yên Bái” (hoàn thành năm 

2010), do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm các sản phẩm 

chính sau đây: 

- Bản đồ phân vùng dự báo tai biến địa chất cho khu vực TP. Yên Bái ở tỉ 

lệ 1:10.000; 

- Bản đồ phân vùng rủi ro và đánh giá thiệt hại do tai biến địa chất gây ra 

cho khu vực TP. Yên Bái ở tỉ lệ 1:10.000; 

- Báo cáo kết quả Đề tài, trong đó có đề xuất quy trình công nghệ đánh giá 

rủi ro tai biến địa chất ở các đô thị miền núi. 

7. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2017.05.04 “Nghiên cứu cơ sở khoa học 

phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai ở Việt Nam” (hoàn thành năm 

2019), do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu chủ trì, bao 

gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu và phương pháp xác định, phân cấp 

cấp độ rủi ro thiên tai; 

- Báo cáo phân tích, đánh giá hiện trạng thiên tai tại Việt Nam; 

- Báo cáo cơ sở khoa học xác định, phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại 

hình thiên tai ở Việt Nam; 

- Bộ tiêu chí phân cấp cấp độ rủi ro cho các loại hình thiên tai và Hướng 

dẫn xác định, phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai; 

- Báo cáo rà soát, đánh giá và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa 

đổi trong Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg về cấp độ rủi ro thiên tai. 

8. Đề tài: “Đánh giá hiện trạng và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở 

đất thành phố Đà Nẵng” (hoàn thành năm 2010), do Viện Địa chất - Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Sản phẩm chính của Đề tài là 

Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất thành phố Đà Nẵng với 5 cấp nguy cơ, 

trong đó đã xác định ra được các khu vực có nguy cơ trượt lở cao, rất cao phân 

bố ở các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Phú, bán đảo Sơn Trà và đèo Hải Vân. 

9. Đề tài “Đánh giá hiện trạng tai biến địa chất các tỉnh Hà Giang, Cao 

Bằng, Tuyên Quang và Bắc Kạn, xác định nguyên nhân, dự báo và đề xuất biện 

pháp phòng tránh, giảm thiểu hậu quả” (hoàn thành năm 2011), do Viện Khoa 
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học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Sơ đồ hiện trạng tai biến địa chất các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên 

Quang và Bắc Kạn, và CSDL về tai biến địa chất vùng nghiên cứu tỉ lệ 

1:200.000;  

- Sơ đồ hiện trạng tai biến địa chất ở các vùng nghiên cứu trọng điểm: Thị 

trấn Hoàng Su Phì, Thành phố Hà Giang, Thị xã Cao Bằng, Thị trấn Chợ Đồn và 

Thành phố Tuyên Quang ở tỉ lệ 1:50.000; 

- Sơ đồ phân vùng dự báo nguy cơ tai biến địa chất chủ yếu (trượt lở và lũ 

quét) các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang và Bắc Kạn tỉ lệ 1:200.000;  

- Sơ đồ phân vùng dự báo nguy cơ tai biến địa chất chủ yếu (trượt lở và lũ 

quét) cho các vùng trọng điểm: Thị trấn Hoàng Su Phì, Thành phố Hà Giang, 

Thị xã Cao Bằng, Thị trấn Chợ Đồn và Thành phố Tuyên Quang ở tỉ lệ 

1:50.000. 

10. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2008.03.02 “Áp dụng tổ hợp các 

phương pháp Địa chất cấu trúc - Viễn thám - GIS - Nghiên cứu hiện trạng, dự 

báo lũ quét và trượt lở dọc tuyến quốc lộ 32 thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu” 

(hoàn thành năm 2012), do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao 

gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Sơ đồ đánh giá nguy cơ trượt lở và sơ đồ đánh giá nguy cơ lũ quét tỉ lệ 

1:200.000 thể hiện ở 5 cấp độ nguy cơ rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao;  

- Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm nhẹ tai biến địa chất. 

11. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2011.03.15 “Nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ WebGIS, phân tích ảnh ra đa phân giải cao và mô hình không gian 

GIS để xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và thảm họa môi trường tự 

nhiên Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn” (hoàn thành năm 2014), do Viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Phương pháp nghiên cứu tai biến địa chất và đánh giá rủi ro ở khu vực 

miền núi và khu vực Bắc Kạn.  

- Các bản đồ dự báo tai biến địa chất tại khu vực nghiên cứu khái quát ở 

tỷ lệ 1: 50.000 và chi tiết ở tỷ lệ 1: 10.000:  

+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá vùng nghiên cứu khái quát - 

huyện Chợ Đồn và huyện Pác Năm, tỉnh Bắc Kạn, tỉ lệ 1:50.000.  

+ Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá cho các vùng nghiên cứu chi 

tiết: lưu vực Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn và lưu vực Công Bằng, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn, tỉ lệ 1:10.000. 

- Công nghệ phân tích ảnh ra đa - TerraSAR trong nghiên cứu cấu trúc địa 

chất và tai biến địa chất. 

12. Đề tài NAFOSTED “Nghiên cứu xây dựng hệ thống đánh giá thiên tai 

tự nhiên tổng hợp vùng núi Việt Nam - Vùng thử nghiệm: thượng nguồn sông 

Lô” (hoàn thành năm 2016), do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, 
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bao gồm các nội dung nghiên cứu chính sau: 

- Đánh giá tổng quan về các loại hình thiên tai thiên nhiên thường gặp ở 

các vùng miền núi phía Bắc; 

- Đề xuất phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa GIS, phân tích ảnh viễn 

thám, điều tra truyền thống và ý kiến cộng đồng để xây dựng mô hình đánh giá 

thiên tai và độ rủi ro do thiên tai gây ra ở các khu vực miền núi phía Bắc; 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu tố liên quan đến các thiên tai thiên 

nhiên (địa chất, địa lý, khí hậu, thời tiết), các sự kiện thiên tai trong quá khứ và 

các yếu tố chịu rủi ro đối với thiên tai thiên nhiên cho khu vực thử nghiệm 

thượng nguồn sông Lô;  

- Phân tích hiện trạng thiên tai thiên nhiên để xác định nguyên nhân; Đặc 

tính hóa các điều kiện kinh tế xã hội và môi trường chủ yếu làm tăng khả năng 

rủi ro đối với các thiên tai thiên nhiên trong các mùa mưa bão dọc theo khu vực 

thử nghiệm thượng nguồn sông Lô;  

- Lựa chọn và thiết lập một mô hình phù hợp với các điều kiện tự nhiên và 

xã hội của thượng nguồn sông Lô để nghiên cứu, dự báo nguy cơ thiên tai thiên 

nhiên và đánh giá độ rủi ro do thiên tai thiên nhiên xảy ra; Đánh giá khả năng 

tổn thất cho một số các yếu tố có nguy cơ chịu rủi ro cao đối với các thiên tai 

thiên nhiên dựa trên việc xử lý phân tích một hệ cơ sở dữ liệu chuẩn trong GIS 

và kết hợp với ý kiến của cộng đồng; 

- Đề xuất các biện pháp quản lý và phòng tránh thiên tai cho các cơ quan 

chức năng chỉ đạo và phòng tránh thiên tai tại các đô thị vùng núi phía Bắc Việt 

Nam; 

- Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá và nguy cơ lũ quét khu vực 

thượng nguồn Sông Lô tỉ lệ 1:50.000. 

13. Đề tài KH&CN cấp quốc gia mã số KC08.28/11-15 “Nghiên cứu bổ 

sung, xây dựng và xuất bản Bộ bản đồ tai biến thiên nhiên phần đất liền Việt 

Nam trên cơ sở kết quả nghiên cứu từ năm 2000 đến nay” (hoàn thành năm 

2015), do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ 

trì. Trên cơ sở nghiên cứu, bổ sung các tư liệu mới, các nhà khoa học thực hiện 

Đề tài đã hệ thống hóa, thống nhất về phương pháp luận và phương pháp xây 

dựng các bản đồ cảnh báo thiên tai. Trên cơ sở tích hợp các yếu tố ảnh hưởng tới 

sự hình thành và phát triển từng dạng thiên tai, 8 bản đồ cảnh báo nguy cơ cho 8 

thiên tai quan trọng (bão, hạn hán, lũ, lũ quét - lũ bùn đá, trượt lở, xói lở bờ 

biển, nứt đất, động đất,) và 2 bản đồ tổng hợp cảnh báo nguy cơ thiên tai và 

phân vùng tổng hợp nguy cơ thiên tai lãnh thổ Việt Nam, tỉ lệ 1.000.000 đã được 

xây dựng. Đặc biệt, đề tài đã xây dựng Atlas thiên tai Việt Nam, phản ảnh 12 

dạng thiên tai nguy hiểm ở nước ta ở tỉ lệ 1:3.000.000 và phát hành trên Website 

của Viện Địa chất, cho phép phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu, cập nhật 

những thông tin thiên tai. 

14. Đề án KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp 

cảnh báo sớm tai biến sụt đất, trượt lở, lũ quét, lũ bùn đá miền bắc Việt Nam 
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bằng công nghệ viễn thám và dữ liệu về cấu trúc địa chất” (hoàn thành năm 

2020), do Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ 

trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Bộ bản đồ chuyên đề về cảnh báo trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá các khu 

vực nghiên cứu tỉ lệ 1:10.000 gồm: a- Bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở, lũ quét 

- lũ bùn đá khu vực Nấm Dẩn (Hà Giang) tỉ lệ 1:10.000; b- Bản đồ cảnh báo 

nguy cơ trượt lở, lũ quét - lũ bùn đá khu vực Mống Sến (Lào Cai) tỉ lệ 1:10.000;  

- Bộ bản đồ chuyên đề về cảnh báo sụt đất các khu vực nghiên cứu tỉ lệ 

1:10.000 gồm: a- Bản đồ cảnh báo nguy cơ sụt đất khu vực Bằng Lũng (Bắc 

Kạn) tỉ lệ 1:10.000; b- Bản đồ cảnh báo nguy cơ sụt đất khu vực Cẩm Sơn 

(Quảng Ninh) tỉ lệ 1:10.000;  

- Bộ cơ sở dữ liệu GIS và Web-GIS về các tai biến sụt đất, trượt lở, lũ 

quét- lũ bùn đá;  

- Báo cáo đề xuất giải pháp cảnh báo sớm các tai biến sụt đất, trượt lở, lũ 

quét - lũ bùn đá;  

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ cơ sở dữ liệu GIS và Web-GIS. 

15. Lã Thanh Hà (2008) đã nghiên cứu, xây dựng bản đồ phân vùng nguy 

cơ lũ quét phục vụ công tác phòng tránh lũ quét cho tỉnh Yên Bái, trong đó áp 

dụng phương pháp phân loại, phân tích nhân tố, thống kê, chồng ghép nhân tố 

bằng công cụ GIS và xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét. Gần đây, 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu tiến hành phân vùng và 

cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét ở khu vực miền núi phía bắc Việt Nam và 

đang tiếp tục triển khai xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và hệ thống 

giám sát ra quyết định cảnh báo lũ quét cho những vùng có nguy cơ cao thuộc 

Miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc 

xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét, chưa đánh giá 

mức độ rủi ro do lũ quét gây ra đối với các thành phần tự nhiên – kinh tế, xã hội. 

II.2.3.3. Công tác quan trắc, giám sát, cập nhật thông tin thiên tai và cảnh 

báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

1. Đề tài KH&CN cấp bộ “Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực sông 

Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam” (hoàn 

thành năm 2009), do Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ chủ trì, bao gồm các sản 

phẩm chính sau đây:  

- Xây dựng quy trình thiết kế mạng lưới GPS địa động lực phục vụ nghiên 

cứu chuyển dịch của vỏ Trái đất trên đới đứt gãy.  

- Nghiên cứu các thuật toán phát hiện, tìm kiếm, sửa chữa các độ trượt 

chu kỳ trong các kết quả đo pha trên các sóng mang với các tần số tương ứng L1 

và L2; kết quả xử lý đo GPS và xác định các chuyển dịch của vỏ Trái đất trên 

khu vực đới đứt gãy sông Mã giai đoạn 2006-2008. 

2. Đề tài KH&CN cấp bộ “Xây dựng phương pháp đánh giá độ rủi ro do 

tai biến địa chất ở những khu vực đô thị miền núi phía Bắc Việt Nam bằng việc 
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kết hợp mô hình RS và GIS. Thử nghiệm ở thành phố Yên Bái” (hoàn thành năm 

2010), được sự tài trợ của Khoa Địa tin học và Quan sát Trái đất (ITC), Trường 

Đại học Twente (ITC, Hà Lan), Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã thử 

nghiệm lắp đặt các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ nghiên cứu mô 

hình cảnh báo mưa - dòng chảy tại 2 tiểu lưu vực suối Cường Nỗ và Ngòi Dài 

thuộc thành phố Yên Bái vào năm 2009. Tuy nhiên, do các cán bộ kỹ thuật chưa 

có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng, trong khi đó các điều kiện môi trường gây 

tác động rất nhiều đến sự hoạt động của các thiết bị, nên hệ thống không được 

duy trì và sớm bị hỏng sau khi hợp tác nghiên cứu với ITC kết thúc. 

3. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2011.03.15 “Nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ WebGIS, phân tích ảnh ra đa phân giải cao và mô hình không gian GIS để 

xây dựng hệ thống cảnh báo tai biến địa chất và thảm họa môi trường tự nhiên 

Việt Nam. Thử nghiệm tại Bắc Kạn” (hoàn thành năm 2014), Viện Khoa học 

Địa chất và Khoáng sản còn tiến hành các nhiệm vụ có liên quan đến công tác 

quan trắc, cảnh báo sớm, bao gồm: 

- Hệ thống WebGIS về điều kiện tự nhiên, xã hội và tai biến địa chất khu 

vực Bắc Kạn. Hệ thống này có thể được sử dụng đồng thời như là một công cụ 

quản lý, giám sát, chia sẻ và cập nhật thông tin cho chính quyền và nhân dân địa 

phương; là một giải pháp triển khai cảnh báo nhanh và hiệu quả; và là cơ sở cho 

việc ra quyết định ứng phó kịp thời, phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại do 

TBĐC. Từ năm 2014, hệ thống WebGIS này được Đề án “Điều tra, đánh giá và 

phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam” kế 

thừa, và tiếp tục vận hành để cập nhật các kết quả của Đề án. Hiện nay hệ thống 

WebGIS này vẫn duy trì hoạt động tại địa chỉ www.canhbaotruotlo.vn. 

- Hệ thống quan trắc tự động về khí tượng - thủy văn - trượt lở đất ở hai 

khu vực nghiên cứu chi tiết, được lắp đặt từ năm 2012 tại hai lưu vực Nghĩa Tá 

(huyện Chợ Đồn) và lưu vực Công Bằng (huyện Pác Nặm), thuộc tỉnh Bắc Kạn, 

nằm ngoài các trạm khí tượng thủy văn Quốc gia trên địa bàn tỉnh. Số liệu quan 

trắc được tại hai lưu vực này vào mùa mưa năm 2013 đã được chạy thử nghiệm 

trên mô hình lũ bằng phần mềm nguồn mở OpenLISEM, và đã đưa ra kết quả 

khá phù hợp với số liệu quan trắc và thực tế khảo sát ngoài hiện trường. Tuy 

nhiên, các mô hình dự báo chưa được hiệu chỉnh bằng các số liệu quan trắc 

nhiều năm tại hai lưu vực này do các thiết bị máy móc này đã bị hỏng do khó 

duy trì và vận hành sau khi đề tài kết thúc. 

- Thử nghiệm áp dụng các phương pháp xác định các ngưỡng mưa có khả 

năng kích hoạt các hiện tượng tai biến địa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trong 

giai đoạn 1986-2013 dựa trên dữ liệu mưa ngày quan trắc tại 3 trạm khí tượng 

Bắc Kạn, Ngân Sơn và Chợ Rã. Các ngưỡng mưa này thể hiện mối quan hệ giữa 

lượng mưa ngày và tổng lượng mưa trong 7 ngày trước đó có vai trò quan trọng 

gây nên hàng loạt các tai biến địa chất trong tỉnh Bắc Kạn. Tuy nhiên, để có thể 

tăng độ chính xác của các mối quan hệ này và sử dụng chúng trong các mô hình 

dự báo các ngưỡng mưa gây tai biến địa chất thì các nghiên cứu liên quan vẫn 

cần phải thu thập được đầy đủ hơn các sự kiện lịch sử xảy ra trong thời gian dài. 



50 

 

 

 

  
 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

L
ư

ợ
n

g
 m

ư
a

 n
g

à
y

 x
ả
y

 r
a
 T

B
Đ

C
 (

m
m

/n
g
à

y
)

Tổng  lượng mưa trong 7 ngày trước (mm)

Trạm Bắc Kạn

Rt=55.533-0.278*R7d

Trạm Ngân Sơn

Rt=172.147-1.124*R7d

Trạm Chợ Rã

Rt=39.593-0.164*R7d

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

L
ư

ợ
n

g
 m

ư
a

 n
g

à
y

 x
ả
y

 r
a
 T

B
Đ

C
 (

m
m

/n
g
à

y
)

Tổng  lượng mưa trong 7 ngày trước (mm)

Trạm Bắc Kạn

Rt=55.533-0.278*R7d

Trạm Ngân Sơn

Rt=172.147-1.124*R7d

Trạm Chợ Rã

Rt=39.593-0.164*R7d

   
Hình 17. Một số ngưỡng mưa gây tai biến địa chất tại tỉnh Bắc Kạn được xây 

dựng dựa trên các mối quan hệ giữa các giá trị lượng mưa ngày (Rt) và tổng 

lượng mưa trong 7 ngày trước đó (R7d) theo số liệu quan trắc tại 3 trạm khí 
tượng quốc gia Bắc Kạn, Ngân Sơn, Chợ Rã trong giai đoạn 1986-2013. 

4. Dự án do JICA tài trợ “Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro trượt lở 

dọc các tuyến đường giao thông chính ở Việt Nam” (hoàn thành năm 2016), do 

Viện Khoa học Công nghệ giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải) hợp tác 

với các cơ quan nghiên cứu của Nhật Bản thực hiện. Sản phẩm chính của Dự án 

bao gồm: Xây dựng dự thảo chỉ dẫn kỹ thuật tích hợp về đánh giá rủi ro do trượt 

đất, bao gồm 5 phần với 33 chỉ dẫn: Lập bản đồ nhận dạng và dự báo rủi ro, thí 

nghiệm vật liệu, quan trắc, thử nghiệm máng trượt và các phần mềm ứng dụng; 

và 01 hệ thống giám sát tích hợp gồm thiết bị đo mưa, độ giãn dài, đo độ 

nghiêng, trạm toàn đạc... được lắp đặt tại ga Hải Vân. 

5. Đề án “Xây dựng mạng lưới trắc địa địa động lực trên khu vực các đứt 

gãy thuộc Miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên” (hoàn 

thành năm 2018), do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì, bao gồm 

các sản phẩm chính sau đây: 

- Thiết kế mạng lưới GPS địa động lực với việc xác định vị trí các điểm 

GPS dựa trên bản đồ địa chất kiến tạo các đới đứt gãy đang hoạt động. 

- Xây dựng mạng lưới các mốc trắc địa địa động lực trên 11 đứt gãy (Lai 

Châu - Điện Biên; Sông Mã; Sơn La; Sông Đà; Mường La - Bắc Yên; Phong 

Thổ Than Uyên; Sông Hồng; Sông Chảy; Sông Lô; Cao Bằng - Tiên Yên; Đông 

Triều - Hạ Long);  

- Số liệu đo đạc GPS chu kỳ 1 đến 4 của 78 điểm, và kết quả tính toán các 

Baseline của 2 hệ thống lưới: từng lưới của mỗi đới đứt gãy và toàn hệ thống 

lưới toàn miền Bắc; Kết quả xử lý và phân tích các chu kỳ đo; Sơ đồ vận tốc 

chuyển dịch và biến dạng ngang khu vực các lưới trắc địa địa động lực. 



51 

- Các sản phẩm của điều tra nghiên cứu địa chất các đứt gãy Miền Bắc: Sơ 

đồ địa chất, địa mạo, tân kiến tạo, phân tích ảnh viễn thám ở các khu vực của 11 

đứt gãy tỉ lệ 1:50.000; Các sơ đồ thạch học - cấu trúc, địa mạo, tân kiến tạo, 

phân tích ảnh viễn thám của các khu vực nghiên cứu chi tiết tỉ lệ 1:10.000; và 

các báo cáo kết quả nghiên cứu đi kèm. 

- Báo cáo tổng kết dự án và luận giải địa chất sự dịch chuyển không gian 

các đới đứt gãy. 

6. Đề án thuộc chương trình BĐKH.30/16-20 “Nghiên cứu thiết kế mạng 

thông tin cảm biến không dây đa chặng và xây dựng cổng thông tin tích hợp hệ 

thống quan trắc môi trường và một số yếu tố khí tượng thủy văn phục vụ giám 

sát môi trường và cảnh báo thiên tai” (hoàn thành năm 2020), do Khoa Quốc tế 

- Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, bao gồm các sản phẩm chính sau đây: 

- Hệ thống thiết bị phần cứng thiết kế, chế tạo và các công cụ phần mềm 

thu thập xử lý, cảnh báo qua SMS. 

- Hệ thống mạng thử nghiệm hoàn chỉnh thu thập dữ liệu quan trắc môi 

trường từ xa (thử nghiệm quan trắc một số thông số môi trường không khí, 

nước, đất, khí tượng thủy văn, hải văn). 

- Phần mềm, cơ sở dữ liệu, thu nhận từ xa, xử lý thông tin và giám sát từ 

máy trung tâm qua mạng đa chặng không dây có thể là mạng dùng riêng, có thể 

kết nối thông qua mạng di động hay Internet, bao gồm phần mềm truy xuất 

thông tin tích hợp giữa thông tin về môi trường thời gian thực, trực tuyến từ 

mạng cảm biến không dây đa chặng tích hợp với công nghệ WebGIS để xuất ra 

một số thông tin hỗ trợ nhà quản lý, ra quyết định. 

- Cổng thông tin tích hợp liên nghành đo lường, giám sát từ xa các thông 

số môi trường thời gian thực qua mạng vô tuyến, phục vụ cho quản lý, giám sát, 

xây dựng. 

7. Đề tài mã số ĐTĐL.CN-23/17 “Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến 

trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam 

và đề xuất giải pháp ứng phó” (hoàn thành năm 2020), do Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì. Đề tài đã lắp đặt thành công và 

vận hành 02 hệ thống quan trắc hiện trường trượt lở quy mô lớn được tại thị trấn 

Khâm Đức (huyện Phước Sơn) và Tắc Pỏ (huyện Nam Trà My) và 06 trạm đo 

mưa tại A Tiêng (huyện Tây Giang), Prao (huyện Đông Giang), Bến Giằng 

(huyện Nam Giang), Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước), Phước Mỹ (huyện Phước 

Sơn), Tắc Pỏ (Nam Trà My), và một trung tâm xử lý cảnh báo sớm nguy cơ 

trượt lở quy mô lớn trên nền tảng IoT và điện toán đám mây.  
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Hình 18. Giao diện trang chủ của hệ thống WebGIS cảnh báo nguy cơ trượt lở 
tại địa chỉ truotlo.vn do Đại học Quốc Gia Hà Nội xây dựng. 

Hệ thống trạm có chức năng quan trắc tự động với đa cảm biến, sử dụng 

năng lượng mặt trời và kết nối thông tin về máy chủ ảo - trung tâm xử lý cảnh 

bảo sớm qua mạng thông tin di động không dây (4G). Hệ thống thiết bị có kết 

nối tự động 2 chiều, trực tuyến, thu nhận, thông báo thông tin qua máy tính, điện 

thoại thông minh. 

8. Đề tài KH&CN cấp bộ TNMT.2019.03.01: “Nghiên cứu xây dựng thử 

nghiệm hệ thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất, đá theo thời gian 

thực cho các khu vực miền núi Việt Nam” (dự kiến hoàn thành cuối năm 2021), 

do Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chủ trì. Sản phẩm chính của đề tài dự 

kiến bao gồm:  

- 02 Hệ thống (trạm) cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo 

thời gian thực được xây dựng, vận hành tại khu vực xã Bản Khoang, huyện Sa 

Pa, tỉnh Lào Cai và thị trấn Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. 

- Hướng dẫn quy trình xây dựng, vận hành, bảo trì và sử dụng hệ thống 

thống cảnh báo sớm trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo thời gian thực cho các 

khu vực miền núi tại Việt Nam. 

- Bộ cơ sở dữ liệu về trượt lở dạng dòng bùn đất đá theo thời gian thực. 

Đề tài được thực hiện từ năm 2019 và dự kiến kết thúc vào cuối năm 

2021, do vậy, hệ thống trạm quan trắc vẫn đang trong quá trình nghiên cứu thử 

nghiệm. 

9. Phạm Thị Lan Hương và nkk (2007) đã tiến hành xây dựng bản đồ tiềm 

năng cảnh báo lũ quét cho vùng Đông Bắc, thử nghiệm tại ba tỉnh Cao Bằng, 
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Bắc Kạn và Thái Nguyên, trong đó áp dụng phương pháp phân loại lũ quét, phân 

loại và phân tích nhân tố, chồng ghép nhân tố bằng công cụ GIS và xây dựng 

bản đồ tiềm năng lũ quét. Tác giả đã phân ra 5 loại lũ quét chính là: Lũ quét 

sườn dốc; lũ quét nghẽn dòng; lũ ống, lũ quét; và lũ bùn đá. Các nhân tố gây lũ 

quét bao gồm: Mưa lớn; địa hình, địa mạo; thổ nhưỡng; và thảm thực vật. Nhân 

tố mưa được sử dụng là lượng mưa ngày. Đánh giá trọng số cho các nhân tố gây 

lũ quét và phân loại khả năng xuất hiện được thực hiện theo phương pháp định 

tính. Tiềm năng lũ quét được phân thành 4 loại: Xuất hiện rất nhiều, xuất hiện 

nhiều, xuất hiện ít, và không xuất hiện. Qua nghiên cứu, tác giả đã nhận dạng 

được một số nhân tố trội gây lũ quét trên vùng nghiên cứu: lũ quét thường xảy ra 

trên nền thổ nhưỡng đất vàng trên nền đá macma axit; độ dốc trên 45°; và thảm 

phủ là loại nghèo xen kẽ với tre nứa, hoặc cây bụi xen kẽ với rừng non. 

II.2.3.4. Đánh giá chung về các đề tài, đề án, dự án đã thực hiện 

Nhìn chung, trong giai đoạn 2000-2020, nhiều cơ quan, bộ, ngành đã triển 

khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, đề tài, đề án, dự án rất đa dạng về các trượt 

lở đất đá, lũ quét và các loại hình thiên tai khác có liên quan. Mỗi công trình đều 

đạt được những thành tựu nhất định, có giá trị lịch sử tại thời điểm thực hiện, 

phục vụ kịp thời theo từng giai đoạn cho công tác phòng chống thiên tai, xây 

dựng, quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội... Điển hình là việc tạo được nguồn 

cơ sở dữ liệu về lũ quét, sạt lở đất; lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét với các 

tỉ lệ ngày càng chi tiết hơn từ 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000 và có một số 

vùng với các tỉ lệ ngày càng chi tiết hơn từ 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 

1:50.000 và có một số khu vực đến 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000. Đồng thời, đề 

xuất và thực hiện được một số hệ thống cảnh báo lũ quét với hình thức thử 

nghiệm cho một số vùng, lưu vực sông dựa vào lượng mưu và mực nước sông. 

Các đề tài, dự án, đề án trong thời gian qua mặc dù đã đạt được những 

thành quả nhất định nhưng hiệu quả phục vụ cho công tác phòng tránh lũ quét 

trong thực tiễn chưa cao. Nguồn dữ liệu không tập trung, gây khó khăn trong 

việc tìm hiểu và tra cứu. Bên cạnh đó, các bản đồ tĩnh phân vùng nguy cơ lũ quét, 

sạt lở đất chưa có tỉ lệ lớn (trên 1:10.000), được xây dựng dựa trên các số liệu lịch 

sử, chỉ phân vùng cảnh báo được về không gian, nhưng không đủ chi tiết để 

cảnh báo thiên tai chi tiết đến cấp xã, bản; không dự báo được theo thời gian 

thực. Cùng với đó, các giải pháp công trình và phi công trình nhằm phòng, 

chống và giảm thiểu thiệt hại lũ quét tại khu vực dân cư miền núi chưa được 

nghiên cứu một cách tổng thể, tiêu chuẩn hóa và đưa ra được các giải pháp vừa 

kinh tế, hiệu quả và phù hợp với điều kiện dân cư miền núi. 

Hầu hết các kết quả nghiên cứu, điều tra vẫn đang được triển khai độc lập, 

tính sự kế thừa kết quả giữa các nhiệm vụ còn rất hạn chế, đặc biệt là thiếu sự 

phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực... nên các sản phẩm của các nhiệm vụ đã hoàn 

thành chưa được tích hợp vào một hệ thống thông tin thống nhất, liên ngành.  

II.2.4. Hiện trạng công tác cảnh báo lũ quét ở Việt Nam 

Hiện nay ở nước ta chưa thể dự báo được lũ quét, mới có khả năng cảnh 

báo nguy cơ có khả năng xảy ra lũ quét tại một vùng hoặc khu vực rộng. Công 
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nghệ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sử dụng chủ yếu phương pháp thống kê, phân 

tích các đồ phân vùng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. 

- Phân tích thống kê, phân tích kinh nghiệm, chồng chập các loại bản đồ: 

Địa hình, độ dốc, phân vùng nguy cơ lũ quét, phân vùng nguy cơ sạt lở đất; bản 

đồ dự báo định lượng mưa từ các mô hình số trị, thông tin viễn thám (nếu có), 

kết hợp chồng chập các loại bản đồ: Địa hình, độ dốc, phân vùng nguy cơ lũ 

quét, phân vùng nguy cơ sạt lở đất; 

- Phân tích diễn biến mưa, tham khảo các kết quả dự báo, các sản phẩm 

dự báo của nước ngoài trong công tác cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và nhận định 

khả năng gây lũ quét và trượt lở đất, thực hiện bản tin cảnh báo lũ quét và trượt 

lở đất theo các khu vực nhỏ. 

Trong những năm gần đây, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục 

KTTV) đã ứng dụng các sản phẩm của hệ thống cảnh báo lũ quét của Ủy ban 

sông Mê Công MRCFFG (các bản đồ ngưỡng mưa định hướng sinh lũ quét, bản 

đồ rủi ro lũ quét, bản đồ độ ẩm đất,...).  

Hệ thống MRCFFGS đã tiếp cận với phương pháp luận và công nghệ mới 

nhất trên thế giới trong cảnh báo lũ quét. Tuy nhiên, hệ thống có khả năng cảnh 

báo lũ quét chỉ là cơ sở định hướng về khả năng xảy ra lũ quét dựa trên các mối 

quan hệ lượng mưa và trạng thái lưu vực. Khu vực cảnh báo còn dàn trải trong 

phạm vi rộng. Thêm vào đó, để có thể đưa ra các thông tin cảnh báo chính xác, 

cụ thể cho từng khu vực cần có sự hiểu biết tổng hợp về các đặc tính mang tính 

chất cục bộ, địa phương của đặc điểm lũ quét cũng như đặc điểm địa lý của lưu 

vực; sự hiểu biết về mô hình dự báo mưa, thông tin dự báo diễn thời tiết, định 

lượng mưa cho khu vực nhỏ để quyết định lựa chọn các khu vực cảnh báo phù 

hợp với thực tế.  

 

Hình 19. Sơ đồ hệ thống cảnh báo lũ quét của MRCFFGS 

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã tham khảo các sản phẩm 

nghiên cứu cảnh báo lũ quét và sạt lở đất của Viện Khoa học KTTV và Biến đổi 

Khí hậu và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản gồm: 
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- Bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tại 14 tỉnh vùng núi Bắc Bộ: Sơn La, 

Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, 

Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hoà Bình, Phú Thọ do Viện 

Khoa học KTTV và Biến đổi Khí hậu thực hiện 

- Các bản tin cảnh báo nguy cơ lũ quét đến cấp huyện với tần suất 6 

giờ/lần do Viện Khoa học KTTV và Biến đổi Khí hậu thực hiện trong thời kỳ có 

mưa lớn diện rộng. 

- Bản đồ phân vùng trượt lở đất, đá tại 15 tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Lào 

Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hòa Bình do Viện Khoa 

học Địa chất và Khoáng sản thực hiện 

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã thiết lập bản đồ diễn biến mưa với 

độ phân giải 5x5km dựa trên ước lượng mưa từ sản phẩm ảnh vệ tinh, ảnh ra đa, 

mưa quan trắc từ các trạm tự động theo thời đoạn 3 giờ/lần nhằm xác định khu 

vực xuất hiện các tâm mưa lớn phục vụ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Trong năm 

2018, một ra đa doppler thời tiết mới đã được lắp đặt tại Pha Đin, Điện Biên, dữ 

liệu thông tin đã sớm đưa vào phục vụ cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. 

II.2.5. Dự án “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ 

quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi” 

thuộc Chương trình 705 

1. Mục tiêu cụ thể:  

- Đánh giá được mức độ rủi ro đối với lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do 

mưa tại khu vực trung du và miền núi;  

- Xây dựng được bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất và 

sụt lún đất do mưa cho các khu vực trung du và miền núi;  

- Xây dựng được các bản đồ cảnh báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất và sụt 

lún đất do mưa thời gian thực. 

2. Nhiệm vụ 

- Thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, trầm tích, lớp 

phủ…, hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dân cư, cơ sở hạ tầng, 

công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất do mưa;  

- Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ hiện trạng lũ quét, sạt lở đất đá và 

sụt lún đất do mưa;  

- Phân tích, đánh giá khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trượt dòng bùn 

đá do mưa; 

- Phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương, xác định các chỉ số rủi ro do lũ 

quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa cho khu vực trung du và miền núi; 

- Lập bản đồ cảnh báo thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, sạt 

lở đất đá, trượt dòng bùn đá và sụt lún đất do mưa cho khu vực trung du và miền 

núi; 
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- Xây dựng quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện cảnh báo lũ quét, 

sạt lở đất; Đào tạo tấp huấn, nâng cao năng lực cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. 

3. Phạm vi thực hiện 

Phạm vi thực hiện dự án là các tỉnh vùng núi và trung du của Việt Nam 

gồm 22 tỉnh gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 

Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi. 

4. Nội dung thực hiện chính 

Nội dung 1. Thu thập số liệu, tài liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, trầm 

tích, lớp phủ…, hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dân cư, cơ sở 

hạ tầng, công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa khu 

vực trung du và miền núi. 

Nội dung 2. Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ hiện trạng lũ quét, sạt lở 

đất đá, trượt dòng bùn đá và sụt lún đất do mưa cho khu vực trung du và miền 

núi. 

Nội dung 3. Phân tích, đánh giá khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, 

trượt dòng bùn đá và sụt lún đất do mưa cho khu vực trung du và miền núi. 

Nội dung 4. Phân tích, đánh giá tính dễ bị tổn thương, xác định các chỉ số 

rủi ro do lũ quét, sạt lở đất đá do mưa cho khu vực trung du và miền núi 

Nội dung 5. Lập bản đồ cảnh báo thiên tai và bản đồ phân vùng rủi ro do 

lũ quét, sạt lở đất đá, trượt dòng bùn đá và sụt lún đất do mưa cho khu vực trung 

du và miền núi. 

Nội dung 6. Xây dựng quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện cảnh báo 

lũ quét, sạt lở đất 

Nội dung 7: Trao đổi kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực về cảnh báo 

lũ quét, sạt lở đất đá do mưa cho khu vực trung du và miền núi 

Cụ thể: 

Đối với nội dung điều tra, lập bản đồ hiện trạng lũ quét, trượt lở đất đá tỉ 

lệ trung bình và tỉ lệ lớn 

- Tỉ lệ 1:50.000 

Chương trình 705 đã thực hiện điều tra bổ sung trượt lở đất đá và lũ quét 

cho 22 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện 

Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, 

Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi). 

- Tỉ lệ 1:10.000: Chương trình 705 đã thực hiện điều tra chi tiết các điểm 

nghẽn dòng, lũ quét, sạt lở đất cho 6/220 xã 

Đối với nội dung lập bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do 
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trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ trung bình và tỉ lệ lớn 

a) Lập bản đồ phân vùng nguy cơ 

- Tỉ lệ 1:50.000: Chương trình 705 đã thực hiện cập nhật bản đồ phân 

vùng nguy cơ lũ quét tỉ lệ 1: 50.000 cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc 

- Tỉ lệ 1:10.000: Kế thừa kết quả bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, trượt 

lở đất đá tỉ lệ 1: 10.000 cho 6 xã  trọng điểm từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro 

thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại 

khu vực trung du và miền núi”  thuộc Chương trình 705 

c) Lập bản đồ phân vùng rủi ro 

- Tỉ lệ 1:50.000:  

Chương trình 705 đã thực hiện lập bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, 

trượt lở đất đá cho 22 tỉnh 

- Tỉ lệ 1:10.000:  

Chương trình 705 đã thực hiện lập bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, 

trượt lở đất đá cho 6 xã. 

Đối với nội dung xây dựng hệ thống thông tin -cảnh báo sớm trượt, sạt lở 

đất đá, lũ quét 

Nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt 

lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung du và miền núi” thuộc Quyết định 

số 1258/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2020 về việc Điều chỉnh Kế hoạch 

thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo 

thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ 

quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường do 

Tổng cục KTTV chủ trì đã và đang thực hiện xây dựng các phần mềm phục vụ 

công tác cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét: 

- Phần mềm xây dựng bản đồ mưa phân tích định lượng trên lưới tính 

phân giải cao (1km x 1km) và bản đồ mưa dự báo cực ngắn hạn 6h phục vụ cảnh 

báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất 

- Phần mềm xây dựng bản đồ mưa dự báo chi tiết định lượng trên lưới 

3kmx3km và chi tiết 1kmx1km cho từng lưu vực từ mô hình phân giải cao có 

đồng hoá số liệu hạn 3 ngày phục vụ thiết lập bản đồ cảnh báo thiên tai lũ quét, 

sạt lở đất. 

- Phần mềm cảnh báo sạt lở đất (tính toán xác định chỉ số chỉ số mưa ARI, 

cảnh báo các vùng có nguy cơ sạt lở đất dựa trên ngưỡng ARI); 

- Phần mềm lập bản đồ cảnh báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất thời gian thực 

trên nền WEBGIS. 

- Phần mềm hỗ trợ ra tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất (bản tin, bản đồ). 

Nhiệm vụ này cũng thực hiện nâng cấp hệ thống cảnh báo lũ quét FFG 

trong dự án do Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu thực hiện và hệ thống 
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cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS) với các hoạt động như cập 

nhật số ngưỡng mưa, ngưỡng dòng chảy tràn bờ... 

5. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021-2024 

II.3. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

II.3.1. Tồn tại, hạn chế 

II.3.1.1. Cách tiếp cận 

Phần lớn cách tiếp cận đều mang tính độc lập lũ quét hoặc trượt lở đất, 

trong khi 2 loại thiên tai này thường xảy ra song hành cùng nhau. Các định 

nghĩa, quy trình điều tra và cảnh báo về các loại hình thiên tai chưa rõ ràng, 

chưa thống nhất (trượt lở đất đá với sạt lở đất, đá; lũ quét với lũ ống, với lũ bùn 

đá, với trượt dòng bùn đá...). Do vậy, đối tượng cần nghiên cứu, các nguyên 

nhân, yếu tố kích hoạt cần điều tra... không đồng nhất, dẫn đến các kết quả 

không tích hợp được, hoặc không đảm bảo độ tin cậy để đánh giá tổng hợp, làm 

giảm hiệu quả của công tác cảnh báo sớm; 

Chưa có quy trình triển khai thống nhất về điều tra, đánh giá, phân vùng 

và cảnh báo sớm nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét được ban hành ở Việt Nam; các 

đề tài, dự án, đề án chủ yếu được triển khai theo diễn biến thiên tai, thiếu tính 

tổng quát và lâu dài. 

Chưa có cơ sở dữ liệu lũ quét, trượt lở đất dùng chung, chưa có công cụ 

hỗ trợ trực tuyến khai thác kết quả dự báo, cảnh báo theo diễn biến mưa; chưa 

cập nhật được các hiện tượng mưa lớn, trượt lở đất đá, lũ quét làm kịch bản để 

cảnh báo; chưa có các sản phẩm bản đồ tích hợp đa thiên tai lũ quét, sạt lở đất, 

hầu hết đều chỉ thể hiện riêng biệt từng loại hình thiên tai, gây khó khăn cho 

người sử dụng ở các khu vực có nguy cơ đa thiên tai như trượt lở đất đá, lũ quét. 

Chưa phân biệt được bản đồ phân vùng nguy cơ (bản đồ tĩnh) và bản đồ 

cảnh báo thời gian thực (bản đồ động). Coi bản đồ nguy cơ là bản đồ cảnh báo. 

Các đề án, dự án chưa đánh giá đúng vai trò của công tác chuyển giao sản 

phẩm và giáo dục cộng đồng, do vậy, chính quyền địa phương chưa hiểu hết và 

sử dụng hiệu quả các sản phẩm chuyển giao. 

Về công nghệ, kỹ thuật cảnh báo đã thực hiện trong các dự án, đề tài trước 

đây cũng tồn tại một số hạn chế như:  

- Các mô hình cảnh báo chủ yếu tồn tại độc lập, chưa kết nối thành một hệ 

thống tổng thể thông tin cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét có sự phối hợp 2 

chiều giữa các cơ quản lý, cảnh báo dự báo và người dân. 

- Hệ thống thông tin- cảnh báo sớm hiện nay mới chỉ được thiết kế theo 

hướng tập trung cho trung ương, thí điểm trên 1 vài lưu vực trọng điểm, chưa 

được nhân rộng, triển khai đồng bộ từ trung ương đến các tỉnh chịu ảnh hưởng 

của thiên tai.  

- Các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất hầu như được thực hiện theo 

phương pháp thủ công, phạm vi cảnh báo chi tiết theo tỉnh, huyện hoặc khu vực 
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có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thời gian cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 

chỉ có thể thực hiện được trước 3-6 giờ, chưa dự báo được chi tiết về thời gian, 

địa điểm, cường độ, phạm vi xuất hiện lũ quét, sạt lở đất mà mới dừng ở mức 

cảnh báo nguy cơ theo huyện và vẫn là định tính nhiều hơn định lượng. 

Hầu hết các bản đồ nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro lũ quét, sạt lở đất đã 

và đang xây dựng ở tỉ lệ 1:50.000 hoặc nhỏ hơn, việc sử dụng còn nhiều hạn 

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong phòng chống lũ quét, sạt lở đất. 

Bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ và bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở 

đất, lũ quét đóng vai trò quan trọng trong phục vụ công tác quy hoạch, chiến 

lược định hướng phát triển KT-XH, chủ động phòng chống thiên tai, ra quyết 

định thực hiện các biện pháp công trình, phi công trình cụ thể cho các địa 

phương, tuy nhiên các bản đồ này đã và đang được thực hiện với tỉ lệ nhỏ hơn 

hoặc bằng 1:50.000 cho 22 tỉnh. Đối với những xã trọng điểm có nguy cơ cao về 

trượt lở đất, lũ quét chưa có bản đồ phân vùng rủi ro với tỉ lệ lớn, chi tiết đến 

từng khu dân cư và cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ địa phương có các phương án bảo 

vệ dân cư, sơ tán, ứng phó kịp thời. Đối với những khu vực không thể di dời 

dân, mới có một số ít các hệ thống cảnh báo sớm được xây dựng dưới hình thức 

thử nghiệm. 

Chưa ứng dụng được các công nghệ mới hiện đại để bổ sung số liệu đầu 

vào cho hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét nhằm nâng cao năng lực, 

tần xuất, phạm vi giám sát như công nghệ viễn thám radar độ phân giải cao có 

thể thay thế UAV và Drone, ảnh quang học SPOT 6/7, Kompsat-3A; radar 

Cosmos-skymed, nhằm giảm bớt chi phí bay chụp, điều tra thực địa. 

II.3.1.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định kỹ thuật 

Các quy định quy trình kỹ thuật đo đạc, khảo sát hiện trạng lũ quét, trượt 

lở đất đá còn hạn chế, đặc biệt là định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về các 

công tác điều tra chi tiết, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ và phân vùng rủi 

ro trượt lở đất đá, lũ quét ở tỉ lệ lớn (tỉ lệ 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 và 1:1.000) 

chưa được xây dựng ban hành, dẫn đến khi triển khai còn lúng túng cả về mặt kỹ 

thuật chuyên môn cũng như kinh phí thực hiện. 

Các quy chế phối hợp, vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống dữ liệu 

lớn dùng chung; cơ chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan 

quản lý - điều tra, đánh giá - chính quyền và cộng đồng dân cư địa phương trong 

công tác cảnh báo sớm về trượt lở đất đá, lũ quét chưa có. Do đó, không thể huy 

động được các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin hỗ trợ công tác cảnh 

báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

Chưa có cơ chế điều tra, cập nhật thông tin trong dự báo, cảnh báo lũ 

quét, trượt lở đất đá cho các cán bộ ở địa phương. 

II.3.1.3. Nguồn lực thực hiện 

Chính phủ đã cấp khối lượng kinh phí không nhỏ để thực hiện các công 

tác cảnh báo và khắc phục hậu quả thiên tai, tuy nhiên nguồn kinh phí này bị 

phân tán ở nhiều Bộ, ngành, Trung ương đến địa phương, mà thiếu tính định 
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hướng, phối hợp thống nhất nên hiệu quả chưa cao. 

Kinh phí cấp cho việc thực hiện điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, 

bản đồ phân vùng rủi do tỉ lệ lớn cho các khu vực có nguy cơ cao chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tiễn. 

Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chưa hiệu quả, hoặc 

thiếu cơ chế, chính sách thu hút lực lượng này cũng như những chương trình 

hợp tác quốc tế để xây dựng lực lượng thực hiện từ điều tra, phân tích, cảnh báo, 

dự báo thiên tai chuyên nghiệp. 

II.3.2. Nguyên nhân 

Những hạn chế, tồn tại trong các công trình dự báo, phân vùng, quan trắc, 

giám sát và cảnh báo sớm về trượt lở đất đá, lũ quét đã hoàn thành trước đây chủ 

yếu là do các nguyên nhân sau đây: 

- Các đề tài, dự án, đề án được đề xuất dựa thường dựa trên từng lĩnh vực, 

từng chuyên ngành (lũ quét; sạt lở) hơn là giải quyết vấn đề một cách tổng thể. 

 - Trong quá trình đề xuất, triển khai thực hiện chưa có sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các đơn vị. 

- Các cán bộ làm về thiên tai, đặc biệt là lực lượng kỹ thuật từ nhiều 

chuyên ngành khác nhau, trình độ, kinh nghiệm thực tế rất khác nhau. Do vậy, 

có sự hiểu biết còn khác biệt hoặc không thống nhất về định nghĩa, quy trình...; 

- Các quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật chưa được đầu tư 

nghiên cứu xây dựng một cách hệ thống mà chỉ tập trung vào phục vụ theo yêu 

cầu của từng dự án. 

- Chưa có quy định về trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu, 

điều tra với các cơ quan quản lý - chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và 

các tổ chức chính trị - xã hội trong việc điều tra, quan trắc, giám sát, cập nhật 

thông tin thiên tai và cảnh báo sớm thiên tai. 

- Việc thực hiện điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân 

vùng rủi do tỉ lệ lớn cho các khu vực có nguy cơ cao cần một nguồn lực rất lớn 

do đó nguồn kinh phí cung cấp từ trung ương là chưa thể đáp ứng được mà cần 

có sự chung tay của các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp. 
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Phần III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, 

NỘI DUNG, NGUỒN VỐN, TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

III.1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG  

III.1.1. Quan điểm 

Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và 

tài sản của nhân dân, cơ sở hạ tầng, ổn định dân sinh là nhiệm vụ của các cấp, 

ngành, đặc biệt là của chính quyền địa phương, là trách nhiệm của các tổ chức, 

doanh nghiệp và toàn dân. 

Xây dựng được một hệ thống thông tin cảnh báo sớm và hệ thống bản đồ 

phân vùng rủi ro tỉ lệ lớn đồng bộ, tổng thể, đồng thời cung cấp, trao đổi thông 

tin cảnh báo với cộng đồng dân cư; năng lực ứng phó thiên tai của các cán bộ và 

người dân địa phương được tăng cường thông qua các hoạt động chuyển giao 

kết quả và tập huấn và truyền thông của Đề án. 

Phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị từ Trung ương đến địa phương trong 

quá trình thực hiện; Đề cao sự tham gia của cộng đồng trong công tác phối hợp 

cung cấp thông tin phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét và hạn chế gia 

tăng nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét. 

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp lồng ghép với 

các chương trình, dự án, đề án đang thực hiện về trượt lở đất đá, lũ quét; thống 

nhất về phương pháp, phương án và kiến trúc công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu 

phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai, nghiên cứu và cảnh báo sớm 

trượt lở đất đá, lũ quét. 

Chủ động phòng ngừa trượt lở đất đá, lũ quét; lồng ghép phân vùng nguy 

cơ trượt lở đất đá, lũ quét khi xây dựng, phê duyệt các quy hoạch, kế hoạch phát 

triển của các ngành, địa phương, đặc biệt là xây dựng các khu đô thị, dân cư, 

công nghiệp, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và không làm tăng nguy cơ sạt lở.  

Tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là với các quốc gia phát triển về khoa 

học công nghệ nhằm nâng cao năng lực, khả năng nghiên cứu và ứng dụng khoa 

học công nghệ tiên tiến trong phân vùng và cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 

III.1.2. Mục tiêu 

III.1.2.1. Mục tiêu tổng quát 

Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét phục vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên 

tai khu vực miền núi, trung du tạo điều kiện ổn định và phát triển kinh tế - xã 

hội, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

III.1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý phục vụ triển khai các nhiệm 

vụ liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét; 

- Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ chuyên đề phân vùng rủi ro 
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do trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ phù hợpphục vụ quy hoạch, di dời dân cư, phòng 

chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội; 

- Nâng cao năng lực cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, cung cấp kịp 

thời thông tin cảnh báo trượt lở đất đá, lũ quét cho các khu vực miền núi, trung 

du; 

- Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 

hại do trượt lở đất đá, lũ quét gây ra, đảm bảo các khu dân cư ở khu vực miền 

núi, trung du có nguy cơ xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét được hướng dẫn đầy đủ 

kỹ năng ứng phó khi xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét. 

III.1.3. Phạm vi và đối tượng thực hiện  

III.1.3.1. Phạm vi thực hiện 

Phạm vi thực hiện Đề án bao gồm các khu vực miền núi, trung du Việt 

Nam thuộc 37 tỉnh: 

1. Miền núi Bắc Bộ (6 tỉnh): Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà 

Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Quảng 

Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc,. 

2. Miền núi Trung Bộ (14 tỉnh, thành phố): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

3. Tây Nguyên (5 tỉnh): Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông. 

4. Khu vực Đông Nam Bộ (2 tỉnh): Bình Phước, Đồng Nai. 

Trên cơ sở kế thừa, tổng hợp các sản phẩm đã có, đối với nội dung lập 

bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do trượt 

lở đất đá, lũ quét phạm vi thực hiện như sau: 

- Lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai do trượt lở đất, lũ quét trên nền 

thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000 thực hiện cho 15/37 tỉnh. 

- Lập bản đồ khoanh vùng, phân vùng rủi ro thiên tai do trượt lở đất, lũ 

quét tỉ lệ 1:10.000 cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu vực 

trọng điểm có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên và 

Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; (ii) 

Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại. 

- Đối với các tỉ lệ lớn hơn 1:10.000 (1:5.000, 1:2.000, ...), Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sẽ xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ 

phân vùng cho các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét để 

hướng dẫn cho các địa phương thực hiện theo yêu cầu cụ thể.  

III.1.3.2. Đối tượng thực hiện 

Đối tượng thực hiện của Đề án là điều tra, đánh giá, phân vùng rủi ro, 

giám sát và cảnh báo sớm trượt lở đất đá và lũ quét. 

Hiện nay có nhiều định nghĩa, khái niệm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, 
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lũ ống, lũ quét được đưa ra. Tuy nhiên, các loại hình thiên tai này về bản chất 

đều nằm trong khái niệm chung của trượt lở đất đá (bao gồm trượt, sạt lở, lũ bùn 

đá) và lũ quét (bao gồm lũ ống, lũ quét). Vì vậy, Đề án thống nhất tên gọi của 2 

đối tượng thiên tai được điều tra, đánh giá, phân vùng rủi ro, giám sát và cảnh 

báo sớm là trượt lở đất đá và lũ quét, trong đó: 

- Trượt lở đất đá được định nghĩa là các hiện tượng tai biến địa chất có 

liên quan đến sự dịch chuyển của vật liệu đất, đá, mảnh vụn từ trên sườn dốc 

xuống phía dưới và ra phía ngoài dưới tác động của trọng lực. Các hiện tượng 

này có thể xảy ra trên bất kỳ địa hình nào khi mà các điều kiện về vật chất, độ 

ẩm và độ dốc của sườn cho phép. Một số quá trình phá hủy khác cũng nằm trong 

định nghĩa của trượt lở đất đá như dòng bùn, trượt bùn, dòng mảnh vụn, đá đổ, 

đá rơi, mảnh vụn đổ, dòng đất... như được phân loại trong Bảng 5 và Hình 20. 

Bảng 5. Hệ thống phân loại các kiểu trượt lở đất đá theo Varnes (1978, 1984) 

 
Kiểu dịch 

chuyển 

Kiểu vật liệu 

Đá Đất 

Hạt thô là chủ yếu Hạt mịn là chủ yếu 

Rơi Đá rơi Mảnh vụn rơi Đất rơi 

Đổ Đá đổ Mảnh vụn đổ Đất đổ 

Trượt 

Xoay Đá sụp Mảnh vụn sụp Đất sụp 

Tịnh tiến 
Dịch chuyển khối đá Dịch chuyển khối mảnh 

vụn 

Dịch chuyển khối đất 

Dịch chuyển ép 

trồi 

Khối đá dịch chuyển 

ép trồi 

Mảnh vụn dịch chuyển ép 

trồi 

Khối đất dịch chuyển 

ép trồi 

Trượt chảy 

Trượt dòng 

Dòng đá (lở) Dòng mảnh vụn Dòng đất 

Trượt hỗn hợp bao gồm 2 hoặc nhiều hơn kiểu dịch chuyển cùng xảy ra 
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Hình 20. Các kiểu trượt lở đất đá điển hình theo kiểu dịch chuyển và kiểu vật 

liệu  

(Nguồn: Cục Địa chất Vương quốc Anh, 2015). 

- Lũ quét được định nghĩa là một loại lũ hình thành do mưa kết hợp với tổ 

hợp bất lợi về điều kiện địa hình, địa chất, lớp phủ... xảy ra bất ngờ, duy trì trong 

một thời gian ngắn (lên nhanh và xuống nhanh) và có sức tàn phá lớn. Nhìn 

chung, ở nước ta, hiện nay đang tồn tại hai trường phái khoa học mô tả hai kiểu 

dòng lũ phổ biến xảy ra ở các khu vực miền núi, trung du Việt Nam, trong đó: 

(1) Trường phái muốn nhấn mạnh đến tính chất thuỷ văn của dòng lũ nên gọi là 

lũ quét (flashfloods); (2) Trường phái khác muốn nhấn mạnh cả hàm lượng vật 

kiệu chất rắn trong dòng lũ nên gọi là lũ bùn đá (debris-flows, mud-flows). Cả 

hai trường phái nêu trên đều phù hợp tùy điều kiện vật chất đi kèm dòng lũ, và 

đều thuộc phạm vi nghiên cứu, điều tra của Đề án này, trong đó tập trung nghiên 

cứu, điều tra 2 loại hình lũ quét sau đây: 
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+ Lũ quét sườn dốc: hình thành do mưa lớn trên lưu vực có sườn cao, độ 

dốc lớn làm đất bão hòa thấm (hoặc lượng mưa rất lớn vượt quá khả năng thấm 

của đất) và đẩy nhanh quá trình hình thành dòng chảy mặt. 

+ Lũ quét nghẽn dòng: hình thành do mưa lớn hoặc mưa lâu ngày và dòng 

nước bị nghẽn (do vật liệu đất đá, cây cối...) tạo thành các con đập chặn dòng 

tạm thời. Khi dòng lũ tích tụ đến mức đập chắn bị vỡ, lượng nước tích tụ được 

giải phóng đột ngột tạo thành sóng lũ lớn cho phía hạ lưu. 

Trượt lở đất đá, lũ quét nếu cùng xảy ra trong phạm vi một lưu vực nhỏ 

(vài chục đến vài trăm km
2
) thì chúng thường có liên quan mật thiết với nhau, 

trong đó thiên tai này có thể là nguyên nhân hoặc hậu quả của thiên tai kia. Một 

số sự kiện thiên tai xảy ra trong phạm vi một lưu vực được mô phỏng trong các 

hình 21 và hình 22. 

 
Hình 21. Trượt lở đất đá trên khu vực thượng lưu gây lũ bùn đá cho khu vực hạ lưu 

trong phạm vi lưu vực suối thuộc bản Can Hồ, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào 

Cai vào năm 2013  

(Nguồn: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). 

 
Hình 22. Trượt lở đất đá trên khu vực thượng lưu gây lũ quét cho khu vực hạ lưu trong 

phạm vi lưu vực suối thuộc xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vào năm 2017  
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(Nguồn: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). 

 
Hình 23. Trượt lở đất đá trên khu vực thượng lưu gây lũ quét cho khu vực hạ lưu 

trong phạm vi lưu vực suối thuộc bản Pọng Ngoài, xã Tam Chung, huyện 
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa vào năm 2018  

(Nguồn: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). 

 
Hình 24. Trượt lở đất đá trên khu vực thượng lưu gây lũ bùn đá cho khu vực hạ 

lưu trong phạm vi lưu vực suối tại xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh 

Quảng Nam vào năm 2020  

(Nguồn: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản). 

III.2. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Trong quá trình thực hiện Đề án phải đảm bảo nguyên tắc cơ bản như sau: 

- Rà soát, kế thừa kết quả, sản phẩm của các chương trình, đê án, dự án, 

đê tài có liên quan và từ các nhiệm vụ khác trong Chương trình, đảm bảo thực 

hiện tiết kiệm, hiệu quả.  

- Ứng dung các công nghệ mới vào phân vùng, cảnh báo sớm trượt lở đất 

đá, lũ quét như: Bay đo cập nhật địa hình bằng thiết bị không người lái; ứng 

dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao, siêu cao, ra đa và các ảnh Cosmos-

skymed, Sentinel-1…, xây dựng nền thông tin địa lý, phân tích mô hình lập thể 
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xác định hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét; ứng dụng công nghệ cảnh báo lũ 

quét của một số nước tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản. 

- Trong công tác điều tra, khảo sát phải phối hợp giữa các nhiệm vụ, tránh 

điều tra đơn lẻ, chồng chéo, lãng phí. 

- Thống nhất phương án điều tra khảo sát, phương pháp đánh giá rủi ro 

thiên tai và lập bản đồ phân vùng rủi do thiên tai. 

- Thống nhất kiến trúc công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và 

hệ thống phần mềm quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về thiên tai và cấp 

độ rủi ro thiên tai của Chương trình 705 và Đề án cảnh báo sớm. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và các địa phương trong quá trình thực hiện, đặc biệt là trong quá xây 

dựng các quy trình, quy định chia sẻ, cung cấp, cập nhật thông tin, chuyển giao 

ứng dụng các sản phẩm của Chương trình 705 và Đề án. 

- Các công tác điều tra hiện trạng và lập bản đồ phân vùng nguy cơ, rủi 

ro... cho từng khu vực cụ thể phải thực hiện trong cùng thời điểm hoặc cách 

nhau không quá 1 năm, để hạn chế được bất cập đã tồn tại trong Đề án do Viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản thực hiện trước đây. 

- Có kết quả, sản phẩm đến đâu thì công bố ngay đến đó. Tăng cường sự 

phối hợp, tham gia của các bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp 

trong việc thực hiện các dự án của Chương trình. 

Sơ đồ mối liên kết giữa Đề án với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện liên 

quan đến phân vùng, cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét như sau: 
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Hình 25: Sơ đồ kết nối các nhiệm vụ trong Chương trình cập nhật phân vùng rủi 

ro thiên tai và Đề án cảnh báo sớm 

Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, Đề án sẽ thực hiện các nội dung chính 

như sau: 

III.2.1. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ triển khai các nhiệm vụ 

liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét 

III.2.1.1. Mục tiêu: 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành được các văn bản quy 

phạm pháp luật, quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ công tác phân vùng, giám 

sát và cảnh báo sớm thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét 

III.2.1.2. Nhiệm vụ: 

a. Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật, quy định, quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở đất đá; 

các quy định quy trình kỹ thuật đo đạc, khảo sát hiện trạng, phân vùng lũ quét, 

trượt lở đất đá hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. 
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b. Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành được các văn bản quy 

phạm pháp luật bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về các công 

tác điều tra chi tiết, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ và rủi ro trượt lở đất đá, lũ 

quét ở tỉ lệ lớn: 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật và Đơn giá thực hiện công tác vận hành, 

quản lý, khai thác và cập nhật thông tin phục vụ Hệ thống thông tin - cảnh báo 

sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật và Đơn giá thực hiện công tác thành lập bản 

đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ, ổn định mái dốc chi tiết (tỉ lệ 1:10.000, 1:5.000, 

1:2.000, ...) áp dụng hệ phương pháp, mô hình đã được lựa chọn và theo các 

ngưỡng mưa kích hoạt trượt lở đất đá, lũ quét tại các khu vực nhạy cảm; 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật và Đơn giá thực hiện công tác thành lập bản đồ 

phân vùng rủi ro chi tiết (tỉ lệ 1:50.000 và 1:10.000) cho các khu vực có nguy cơ 

cao, rất cao về trượt lở đất đá, lũ quét thuộc các vùng miền núi, trung du Việt Nam; 

- Định mức kinh tế - kỹ thuật và Đơn giá thực hiện công tác quan trắc, 

giám sát và cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét bằng các công nghệ và phối 

hợp với cộng đồng dân cư. 

c. Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản về quy chế 

phối hợp, vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu; phối hợp cung 

cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng 

đồng dân cư trong công tác cảnh báo sớm về trượt lở đất đá, lũ quét: 

- Quy định kỹ thuật vận hành, quản lý, khai thác và cập nhật thông tin của 

Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, 

trung du Việt Nam; 

- Quy chế phối hợp, vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống cơ sở dữ 

liệu; cơ chế phối hợp cung cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý,  

chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong công tác cảnh báo sớm về 

trượt lở đất đá, lũ quét; 

d. Xây dựng các quy định về ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong 

cảnh báo sớm lũ quét, trượt lở đất đá 

đ. Xây dựng chính sách tài chính cho công tác điều tra, cập nhật thông tin 

phục vụ dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở đất đá tại địa phương. 

III.2.1.3. Giải pháp 

Giải pháp thực hiện đối với nội dung này như sau: 

- Rà soát lại những tồn tại, bất cập của các văn bản đã và đang thực hiện 

liên quan đến điều tra, khảo sát, phân vùng, giám sát và cảnh báo sớm trượt lở 

đất đá, lũ quét, đề xuất các văn bản cần xây dựng, điều chỉnh, bổ sung. 

- Kế thừa sản phẩm của các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công 

nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ mới, tiên tiến 

trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, dự báo, cảnh 
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báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số TNMT.02/21-25. 

+ Đề tài TNMT.2021.04.06. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống 

thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời 

gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam do Tổng cục KTTV thực hiện sẽ 

thực hiện xây dựng quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, 

điều tra, quản lý và chính quyền cộng đồng dân cư địa phương trong công tác 

cảnh báo sớm;  

+ Đề tài TNMT.2021.04.07 Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống 

CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm 

trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền 

núi, trung du Việt Nam do Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản chủ trì thực hiện 

xây dựng hệ thống văn bản pháp luật làm cơ sở thành lập hệ thống thông tin -  

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét trên hệ thống dữ liệu lớn dùng chung thống 

nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm tiến tới cảnh báo theo thời gian 

thực khu vực trung du, miền núi Việt Nam 

+ Đề tài TNMT.2021.02.09 Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ 

phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa 

kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ 

quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam do Viện Địa chất Khoáng sản chủ trì 

thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thực hiện các bản đồ 

phân vùng cảnh báo nguy cơ, ổn định mái dốc chi tiết (tỉ lệ 1:10.000, 1:5000, 

1:2000, 1:1000) áp dụng hệ phương pháp, mô hình đã được lựa chọn và theo các 

ngưỡng mưa kịch hoạt trượt lở đất đá, lũ quét tại các khu vực nhạy cảm. 

Đề án sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề: (i) Xây dựng định mức kinh tế- kỹ 

thuật và đơn giá thực hiện công tác thành lập bản đồ phân vùng rủi ro chi tiết (tỉ 

lệ 1:10.000, 1:50.000) cho các khu vực có nguy cơ cao, rất cao về trượt lở đất 

đá, lũ quét thuộc các khu vực miền núi, trung du Việt Nam; (ii) Xây dựng định 

mức kinh tế- kỹ thuật và đơn giá thực hiện công tác quan trắc, giám sát và cảnh 

báo dớm trượt lở đất đá, lũ quét bằng các công nghệ (viễn thám, quan trắc hiện 

trường) và phối hợp với cộng đồng dân cư; (iii) Xây dựng các quy trình, quy 

định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ phân vùng cho các khu vực trọng điểm có 

nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét để hướng dẫn cho các địa phương thực hiện (iv) 

Xây dựng các quy định về ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong cảnh báo 

sớm lũ quét, trượt lở đất đá (v) xây dựng chính sách tài chính cho công tác điều 

tra, cập nhật thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở đất đá tại địa 

phương (vi) Xây dựng quy trình, quy định kỹ thuật cảnh báo lũ quét, trượt lở đất 

đá; các quy trình, quy định kỹ thuật đo đạc, khảo sát hiện trạng lũ quét, trượt lở 

đất đá; (vii) Xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản về quy chế phối 

hợp, vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu; phối hợp cung cấp, 

chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý,chính quyền địa phương và cộng 

đồng dân cư trong công tác cảnh báo sớm về trượt lở đất đá, lũ quét. 

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung và phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, 

địa phương, các chuyên gia trình chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các 
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văn bản đã đề xuất nêu trên. 

III.2.2. Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng lũ 

quét, trượt lở đất đá  

III.2.2.1. Mục tiêu: 

Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng 

lũ quét, trượt lở đất đá tỉ lệ phù hợp phục vụ xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ, 

phân vùng rủi ro, giám sát và cảnh báosớm trượt lở đất đá, lũ quét tại các tỉnh 

miền núi và trung du Việt Nam. 

III.2.2.2. Nhiệm vụ: 

a. Ứng dụng công nghệ viễn thám để điều tra, giám sát, cập nhật thông tin 

hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét và các lớp thông tin phục vụ cảnh báo sớm; 

xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét. 

b. Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập thông tin về trượt lở đất đá, lũ quét; 

điều tra bổ sung các thông tin phục vụ tính toán, lập bản đồ phân vùng tính dễ bị 

tổn thương, mức độ phơi lộ do trượt lở đất đá, lũ quét; thu thập thông tin về đặc 

điểm địa chất - khí tượng thủy văn khu vực điều tra chi tiết theo tỉ lệ phù hợp;  

- Tỉ lệ 1:50.000: 15/37 tỉnh (05 tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận; 5 tỉnh 

Tây Nguyên; 2 tỉnh Đông Nam Bộ; 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái 

Nguyên). 

- Tỉ lệ 1:10.000: cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu 

vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên 

và Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; 

(ii) Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

- Tỉ lệ 1:5.000 và 1:2.000: theo yêu cầu cụ thể của các địa phương. 

c. Xây dựng bộ bản đồ thành phần địa chất, thủy văn (cấu trúc địa chất, 

kiến tạo, đới phá hủy; địa chất thủy văn; địa chất công trình; bản đồ vở phong 

hóa; bản đồ phân bố mưa, bản đồ thảm phủ…) tỉ lệ phù hợp; 

d. Lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ phù hợp. 

- Trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000: 15/37 tỉnh (05 tỉnh từ Bình Định 

đến Bình Thuận; 5 tỉnh Tây Nguyên; 2 tỉnh Đông Nam bộ; 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh 

Phúc và Thái Nguyên). 

- Tỉ lệ 1:10.000: cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu 

vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên 

và Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; 

(ii) Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

- Tỉ lệ 1:5.000 và 1:2.000: theo yêu cầu cụ thể của các địa phương. 

III.2.2.3. Giải pháp 

Quy trình kỹ thuật điều tra xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng lũ 

quét, trượt lở đất đá được của Đề án được trình bày trong hình 26. 
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Hình 26. Quy trình tiến hành thu thập thông tin, điều tra hiện trạng thiên 

tai (trượt lở đất đá, lũ quét) theo các tiến hành thu được áp dụng trong Đề án. 

a. Đối với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ viễn thám để điều tra, giám sát, 

cập nhật thông tin hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét và các lớp thông tin phục vụ 

cảnh báo sớm; xác định  các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ 

quét. 

- Tổng hợp dữ liệu ảnh hiện có liên quan như: các tư liệu ảnh vệ tinh, ảnh 

quang học SPOT 6/7, Kompsat-3A; radar Cosmos-skymed, ảnh hàng không, ra 

đa, các thiết bị bay không người lái (UAV/Drone)... 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến trong phân tích, xử lý ảnh viễn 

thám 

- Ứng dụng công nghệ viễn thám ra đa độ phân giải cao để phân tích giải 

đoán ảnh và các kỹ thuật quan trắc dịch chuyển bề mặt đất, biến động bề mặt đất 

lớn bằng kỹ thuật giao thoa ra đa dự kiến được triển khai tại các khu vực, lưu 

vực hoặc xã trọng điểm có diện tích từ khoảng 2km
2
 đến 50km

2
. 

- Phối hợp với các số liệu điều tra, khảo sát thực địa để phân tích, xử lý ảnh 

viễn thám phục vụ xác định hiện trạng và các khu vực trọng điểm trượt lở đất đá, lũ 

quét. 

b. Đối với nhiệm vụ điều tra, khảo sát thực địa, thu thập thông tin về trượt 

lở đất đá, lũ quét; điều tra bổ sung các thông tin phục vụ tính toán, lập bản đồ 

phân vùng tính dễ bị tổn thương, mức độ phơi lộ do trượt lở đất đá, lũ quét; thu 

thập thông tin về đặc điểm địa chất - khí tượng thủy văn khu vực điều tra chi tiết 

theo tỉ lệ phù hợp;  

- Kế thừa kết quả các đề tài, nhiệm vụ đã và đang thực hiện về phân vùng, 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, cụ thể: 
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- Tỉ lệ 1:50.000 

Kế thừa kết quả điều tra trượt lở đất đá cho 25/37 tỉnh từ Đề án của Viện 

Khoa học Địa chất và Khoáng sản đã thực hiện (Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, 

Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà 

Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, 

Vĩnh Phúc và Thái Nguyên). 

Kế thừa kết quả điều tra bổ sung trượt lở đất đá và lũ quét cho 22 tỉnh từ 

nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và 

sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và miền núi”  thuộc Chương 

trình 705 (Thanh Hóa, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện 

Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, 

Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi). 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện điều tra hiện trạng trượt lở đất đá và lũ quét  

cho 12 tỉnh còn lại chưa thực hiện (05 tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận; 5 tỉnh 

Tây Nguyên và 2 tỉnh Đông Nam bộ) và điều tra hiện trạng lũ quét cho 3 tỉnh 

(Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên) 

- Tỉ lệ 1:10.000: Điều tra khảo sát hiện trạng lũ quét, trượt lở đất đá cho 

220 xã, trong đó: 

Kế thừa kết quả điều tra trượt lở đất đá cho 59/220 xã từ Đề án của Viện 

khoa học Địa chất và Khoáng sản đã thực hiện. 

Kế thừa kết quả điều tra chi tiết các điểm nghẽn dòng, lũ quét, sạt lở đất 

cho 6/220 xã từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ 

quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và miền núi” 

thuộc Chương trình 705. 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện điều tra chi tiết trượt lở đất đá cho các khu vực 

trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất 

đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến thực hiện thí 

điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; (ii) Các địa phương chủ trì thực hiện 

cho các khu vực còn lại.  

- Phối hợp với các địa phương thực hiện điều tra, khảo sát 

- Dựa vào các sản phẩm ảnh viễn thám để khoanh định khu vực điều tra 

khảo sát thực địa. 

c. Đối với nhiệm vụ xây dựng bộ bản đồ thành phần địa chất, thủy văn 

(cấu trúc địa chất, kiến tạo, đới phá hủy; địa chất thủy văn; địa chất công trình; 

bản đồ vở phong hóa; bản đồ phân bố mưa, bản đồ thảm phủ…) theo tỉ lệ phù 

hợp; 

Kế thừa kết quả từ Đề án của Viện khoa học Địa chất và Khoáng sản đã 

thực hiện gồm có: 

- Sơ đồ Vỏ phong hóa thực địa tỉ lệ 1:50.000 khu vực miền núi 25 tỉnh: 
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Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, 

thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên; 

- Bản đồ Cấu trúc địa chất - kiến tạo, đới phá hủy tỉ lệ 1:50.000 khu vực 

miền núi 25 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, 

Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 

Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên; 

- Bản đồ Địa chất thủy văn ảnh tỉ lệ 1:50.000, lỗ khoan - lưu lượng các 

điểm lộ nước khu vực miền núi 6 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, 

Thanh Hóa, Nghệ An; 

- Bản đồ Phân bố mưa gây nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 khu vực 

18 tỉnh miền núi phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà 

Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình, 

Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên; 

- Các sản phẩm của công tác Phân tích địa hình trên mô hình lập thể số tỉ 

lệ 1:10.000 khu vực miền núi thuộc 25 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào 

Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc 

Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái 

Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 

Nam và một phần diện tích miền núi thuộc 2 tỉnh Kon Tum, Đắc Lắc, bao gồm: 

+ Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000; 

+ Bình đồ ảnh máy bay; 

+ Mô hình số độ cao (DEM); 

+ Bộ cơ sở dữ liệu ứng dụng từ phân tích DEM và cơ sở dữ liệu nền bản 

đồ địa hình tỉ lệ 1:10.000; 

- Các sản phẩm ứng dụng công nghệ viễn thám (giải đoán sơ bộ ảnh vũ 

trụ, tổng hợp màu đa phổ và xử lý ảnh số) khu vực miền núi 28 tỉnh: Lào Cai, 

Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Cao Bằng, Quảng Ninh, 

Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, 

Quảng Bình, Bắc Giang, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố 

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Kon Tum, Gia Lai, 

Đắc Lắc, bao gồm: 

+ Sơ đồ giải đoán đứt gãy và cấu trúc vòng; 

+ Sơ đồ cấu trúc địa chất ảnh; 

+ Các ảnh tổng hợp màu đa phổ; 

+ Sơ đồ mật độ lineament và các đới phá hủy kiến tạo; 

+ Sơ đồ thảm phủ thực vật đa thời kỳ; 
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+ Sơ đồ các tầng giàu nước gần bề mặt; 

- Bản đồ thảm phủ thực vật và bản đồ trắc lượng hình thái tỉ lệ 1:50.000 

phục vụ công tác phân vùng cảnh báo nguy cơ TLĐĐ khu vực 2 tỉnh Bắc Giang 

và Quảng Trị. 

- Bản đồ Địa chất thủy văn, Địa chất công trình và mô hình ổn định mái 

dốc tỉ lệ 1:50.000 phục vụ công tác phân vùng cảnh báo nguy cơ TLĐĐ khu vực 

22 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, 

Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng 

Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng 

Nam, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi;  

- Bản đồ Vỏ phong hóa tỉ lệ 1:50.000 phục vụ công tác phân vùng cảnh 

báo nguy cơ TLĐĐ khu vực miền núi 22 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào 

Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, 

Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 

Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi; 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện xây dựng: 

- Sơ đồ Vỏ phong hóa thực địa, Bản đồ Cấu trúc địa chất - kiến tạo, đới 

phá hủy tỉ lệ 1:50.000 cho 12/37 tỉnh còn laại 

- Bản đồ Địa chất thủy văn ảnh tỉ lệ 1:50.000 cho 31 tỉnh còn lại 

- Bản đồ Phân bố mưa gây nguy cơ trượt lở đất đá tỉ lệ 1:50.000 cho 12 

tỉnh còn lại 

- Các sản phẩm của công tác Phân tích địa hình trên mô hình lập thể số tỉ 

lệ 1:10.000 khu vực miền núi thuộc 25 tỉnh 

- Các sản phẩm ứng dụng công nghệ viễn thám (giải đoán sơ bộ ảnh vũ 

trụ, tổng hợp màu đa phổ và xử lý ảnh số) khu vực miền núi 09 tỉnh còn lại 

- Bản đồ Địa chất thủy văn, Địa chất công trình và mô hình ổn định mái 

dốc, Bản đồ Vỏ phong hóa tỉ lệ 1:50.000 cho 15 tỉnh còn lại 

Bảo đảm tính thống nhất, tích hợp được với các sản phẩm bản đồ đã xây 

đựng trong các đề tài, nhiệm vụ đã và đang thực hiện thành một có sở dữ liệu và 

bộ bản đồ đầy đủ phủ trùm trên phạm vi 37 tỉnh trung du, miền núi. 

d. Đối với nhiệm vụ lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ phù 

hợp. 

- Đối với tỉ lệ 1:50.000: 

Kế thừa kết quả bản đồ hiện trạng trượt lở đất cho 25 tỉnh từ Đề án của 

Viện Địa chất và Khoáng sản đã thực hiện. 

Kế thừa kết quả bản đồ hiện trạng lũ quét tỉ lệ 1:100.000 cho 14 tỉnh miền 

núi phía bắc (Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 

Phú Thọ) và tỉ lệ 1:50.000 cho 19 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (14 tỉnh miền 

Trung: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 



76 

Quảng Nam, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 

Thuận, Bình Thuận và 5 tỉnh Tây nguyên). 

Kế thừa kết quả cập nhật bản đồ hiện trạng lũ quét, sạt lở đất đá tỉ lệ 

1:50.000 cho 22 tỉnh từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh 

báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và 

miền núi” thuộc Chương trình 705. 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá cho 12 

tỉnh còn lại chưa thực hiện (05 tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận; 5 tỉnh Tây 

Nguyên và 2 tỉnh Đông Nam bộ) 

- Tỉ lệ 1:10.000: Lập bản đồ hiện trạng lũ quét, trượt lở đất đá cho 220 xã, 

trong đó: 

Kế thừa kết quả sơ đồ hiện trạng trượt lở đất cho 59/220 xã và 1 bộ bản đồ 

hiện trạng trượt lở đất đá tỉ lệ 1:25.000 và 1:10.000 khu vực Bản Khoang - Tả 

Giàng Phình, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai từ Đề án của Viện Địa chất và Khoáng 

sản đã thực hiện. 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện lập bản đồ hiện trạng lũ quét và trượt lở đất đá 

cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu vực trọng điểm có nguy 

cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến 

thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; (ii) Các địa phương chủ 

trì thực hiện cho các khu vực còn lại. 

đ) Chuẩn hóa cấu trúc, xây dựng bộ dữ liệu hiện trạng trượt lở đất đá, lũ 

quét theo yêu cầu chung của cơ sở dữ liệu trong toàn Đề án. 

e) Đối với việc điều tra, khảo sát, lập bản đồ hiện trạng cho các tỉ lệ lớn 

hơn 1:10.000 (1:5.000, 1:2.000), kế thừa các kết quả điều tra, phân vùng của Đề 

tài TNMT.2021.02.08 “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí và xác 

định các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khu 

vực miền núi, trung du Việt Nam” do Viện KH ĐC&KS. Đồng thời, đề tài này 

cũng dự kiến đề xuất danh mục khoảng 1.500 khu vực trọng điểm có nguy cơ lũ 

quét, trượt lở đất đá cao. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng các quy 

trình, quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ phân vùng cho các khu vực trọng 

điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét để hướng dẫn cho các địa phương thực 

hiện với tỉ lệ lớn phù hợp theo yêu cầu thực tế của địa phương (1:5.000, 

1:2.000). Các địa phương sẽ chủ trì thực hiện về nguồn vốn thực hiện và chịu 

trách nhiệm về chất lượng khoa học kỹ thuật của các sản phẩm. 

III.2.3. Lập bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do trượt lở 

đất đá, lũ quét  

III.2.3.1. Mục tiêu: 

Lập bản đồ chuyên đề phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro do trượt lở 

đất đá, lũ quét tỉ lệ phù hợp phục vụ quy hoạch, di dời dân cư, phòng tránh trượt 

lở đất đá, lũ quét và tạo cơ sở dữ liệu đầu vào cho hệ thống cảnh báo sớm. 

III.2.3.2. Nhiệm vụ: 
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a. Lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù 

hợp. 

- Trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000: 15/37 tỉnh (các tỉnh từ Bình 

Định đến Bình Thuận; khu vực Tây Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên). 

- Tỉ lệ 1:10.000: cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu 

vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên 

và Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; 

(ii) Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

- Tỉ lệ 1:5.000 và 1:2.000: theo yêu cầu cụ thể của các địa phương. 

b. Lập bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương, tính phơi lộ do trượt lở đất 

đá, lũ quét theo tỉ lệ phù hợp; 

- Trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000: 15/37 tỉnh (các tỉnh từ Bình 

Định đến Bình Thuận; khu vực Tây Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên). 

- Tỉ lệ 1:10.000: cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu 

vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên 

và Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; 

(ii) Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

- Tỉ lệ 1:5.000 và 1:2.000: theo yêu cầu cụ thể của các địa phương. 

c. Lập bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù 

hợp. 

- Trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000: 15/37 tỉnh (các tỉnh từ Bình 

Định đến Bình Thuận; khu vực Tây Nguyên; các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái 

Nguyên). 

- Tỉ lệ 1:10.000: cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu 

vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên 

và Môi trường dự kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; 

(ii) Các địa phương chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

- Tỉ lệ 1:5.000 và 1:2.000: theo yêu cầu cụ thể của các địa phương. 

III.2.3.3. Giải pháp 

- Lựa chọn các phương pháp, mô hình, xây dựng bộ chỉ thị phân vùng rủi 

ro phù hợp với từng khu vực và từng tỉ lệ điều tra cụ thể. 

- Chuẩn hóa dữ liệu phù hợp với yêu cầu của từng mô hình, phương pháp 

phân vùng được lựa chọn. 

- Phân tích, xử lý dữ liệu đầu vào, xác định các yếu tố nguyên nhân chính 

gây trượt lở đất đá, lũ quét; đánh giá mối quan hệ giữa các thiên tai trong cùng 

một khu vực/lưu vực. 

- Phân tích, xác định các mức độ hiểm họa theo các kịch bản xảy ra các 
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ngưỡng mưa kích hoạt trượt lở đất đá, lũ quét. 

- Xác định các đối tượng/yếu tố phơi bày trước hiểm họa (các yếu tố chịu 

rủi ro đối với trượt lở đất đá, lũ quét), thành lập các bản đồ các yếu tố chịu rủi ro 

(phơi bày trước hiểm họa) từ các dữ liệu nền thông tin địa lý, bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất, giải đoán ảnh viễn thám độ phân giải cao... 

- Đánh giá tính dễ bị tổn thương của các yếu tố phơi lộ trước hiểm họa, 

xác định các chỉ số dễ bị tổn thương; 

- Đánh giá khả năng thiệt hại, xác định chỉ số rủi ro riêng đối với từng loại 

thiên tai và đối với đa thiên tai; đánh giá rủi ro tổng hợp đa thiên tai; thành lập 

bản đồ phân vùng rủi ro đa thiên tai. 

- Thành lập các bản đồ phân vùng nguy cơ, tổn thương, phơi lộ và rủi ro 

do trượt lở đất đá, lũ quét với các tỉ lệ phù hợp cho từng khu vực theo tỉ lệ tương 

ứng. 

- Kế thừa sản phẩm các đề tài, nhiệm vụ đã và đang thực hiện liên quan 

đến cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, cụ thể: 

c1) Lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù 

hợp 

- Tỉ lệ 1:50.000: Lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá 

cho 37 tỉnh, trong đó: 

Kế thừa kết quả bản đồ nguy cơ trượt ở đất cho 15 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ 

An, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên 

Quang, Hà Giang, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Lạng Sơn). 

Kế thừa kết quả phân vùng nguy cơ lũ quét tỉ lệ 1: 50.000 cho 19 tỉnh 

miền Trung và Tây Nguyên và tỉ lệ 1:100.000 cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc từ  

Dự án "Điều tra, khảo sát, xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét khu vực 

Miền trung, tây Nguyên và xây dựng hệ thống thí điểm phục vụ cảnh báo cho 

các địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét phục vụ công tác quy hoạch, chỉ 

đạo điều hành phòng tránh thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu” do Viện KH 

KTTV&BĐKH đã thực hiện. 

Kế thừa kết quả cập nhật bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỉ lệ 1: 50.000 

cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản 

đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung 

du và miền núi” thuộc Chương trình 705. 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá 

trên nền thống tin địa lý 1:25.000 cho 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thái 

Nguyên và 12 tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên. 

- Tỉ lệ 1:10.000: Lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá 

cho 220 xã, trong đó: 

Kế thừa kết quả bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá tỉ lệ 

1:10.000 cho 6 xã trọng điểm từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ 
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cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và 

miền núi” thuộc Chương trình 705. 

Đề án sẽ thực hiện lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá 

cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu vực trọng điểm có nguy 

cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến 

thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; (ii) Các địa phương chủ 

trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

c2) Lập bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét theo tỉ lệ phù 

hợp 

Kế thừa các bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ 

1:50.000, 1:10.000 từ các đề tài, nhiệm vụ đã và đang thực hiện, cụ thể: 

- Tỉ lệ 1:50.000: Lập bản đồ phân vùng rủi ro cho lũ quét, trượt lở đất đá 

cho 37 tỉnh, trong đó: 

Kế thừa kết quả lập bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất đá cho 

22 tỉnh từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt 

lở đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và miền núi”  thuộc 

Chương trình 705. 

Đề án nếu được phê duyệt sẽ tiếp tục thực hiện lập bản đồ phân vùng rủi 

ro do lũ quét, trượt lở đất đá cho 12 tỉnh còn lại (từ Bình Định đến Bình Thuận, 

5 tỉnh Tây Nguyên và 2 tỉnh Đông nam bộ) 

- Tỉ lệ 1:10.000: Lập bản đồ phân vùng rủi ro cho lũ quét, trượt lở đất đá 

cho 220 xã, trong đó: 

Kế thừa kết quả lập bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất đá cho 

6 xã từ nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở 

đất và sụt lún đất do mưa do mưa tại khu vực trung du và miền núi” thuộc 

Chương trình 705. 

Đề án sẽ tiếp tục thực hiện lập bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở 

đất đá cho các khu vực trọng điểm (dự kiến khoảng 1.500 khu vực trọng điểm có 

nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét), trong đó: (i) Bộ Tài nguyên và Môi trường dự 

kiến thực hiện thí điểm cho khoảng 150 khu vực trọng điểm; (ii) Các địa phương 

chủ trì thực hiện cho các khu vực còn lại.  

c3) Kế thừa các sản phẩm của các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học 

và công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghệ 

mới, tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản về tài nguyên thiên nhiên, quan trắc, 

dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, mã số 

TNMT.02/21-25. 

- Đề tài TNMT.2021.02.08. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu 

chí và xác định các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, 

lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam do Viện KH ĐC&KS chủ trì thực 

hiện Bộ tiêu chí đánh giá và khoanh định được các khu vực khu vực có nguy cơ 

cao, rất cao về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét; xây dựng bản đồ 
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phân bố (tỉ lệ 1:5.000 và 1:10.000) các khu vực có nguy cơ cao, rất cao về trượt, 

sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét thuộc các vùng miền núi, trung du Việt 

Nam; đề xuất danh sách các khu vực các khu vực nhạy cảm cần tập trung điều 

tra, đánh giá chi tiết và cảnh báo sớm 

- Đề tài TNMT.2021.02.09. Nghiên cứu cơ sở khoa học để lựa chọn hệ 

phương pháp, mô hình phân vùng cảnh báo chi tiết và xác định ngưỡng mưa 

kích hoạt tại các khu vực nhạy cảm về trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ 

quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam do Viện KH ĐC&KS chủ trì thực 

hiện xây dựng hệ phương pháp, quy trình áp dụng và mô hình phân vùng cảnh 

báo, ổn định mái dốc chi tiết (tỉ lệ 1:10.000, 1:5000, 1:2000) về nguy cơ trượt, 

sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét khả thi áp dụng tại các khu vực nhạy cảm 

thuộc các vùng miền núi, trung du Việt Nam; ngưỡng mưa kích hoạt gây trượt, 

sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét tại các khu vực nhạy cảm thuộc các miền 

núi, trung du Việt Nam 

d) Đối với việc lập bản đồ phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro cho các tỉ 

lệ lớn hơn 1:10.000 (1:5.000, 1:2.000): Đề tài TNMT.2021.02.08 dự kiến đề 

xuất khoảng 1500 xã có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất đá cao. Bộ Tài nguyên và 

Môi trường sẽ xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật điều tra, lập bản đồ 

phân vùng cho các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét để 

hướng dẫn cho các địa phương thực hiện với tỉ lệ lớn phù hợp theo yêu cầu thực 

tế của địa phương (1:5.000, 1:2.000). Các địa phương sẽ chủ trì thực hiện về 

nguồn vốn thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng khoa học kỹ thuật của 

các sản phẩm. 
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Hình 27. Quy trình triển khai các bước chính tính toán rủi ro do trượt lở đất đá, lũ 

quét ở các tỉ lệ phù hợp. 
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Hình 28. Quy trình thành lập các bản đồ phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, 

lũ quét. 
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Hình 29. Quy trình xác định chỉ số rủi ro và lập bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở 

đất đá, lũ quét theo các kịch bản xảy ra các ngưỡng mưa kích hoạt tại các khu vực 

điều tra, 

Ghi chú: HT: Hiểm họa trượt lở đất đá; HL: Hiểm họa lũ quét; AE: Số lượng 

các yếu tố chịu rủi ro (các yếu tố phơi bày trước hiểm họa); V: Tính dễ bị tổn thương; 

R: Rủi ro thiên tai; RP: Chu kỳ lặp lại. 

III.2.4. Xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét 

III.2.4.1. Mục tiêu 

Xây dựng được hệ thống thông tin - cảnh báo sớm tổng thể có sự phối 

hợp 2 chiều giữa các cơ quản lý, cơ quan cảnh báo, dự báo và người dân trong 

thu nhận, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu; ứng dụng công nghệ hiện đại trong 

dự báo, cảnh báo; cung cấp thông tin về trượt lở đất đá, lũ quét cho cơ quan 

quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư một cách trực quan, kịp 

thời để có phương án phòng, tránh; Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm được 
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thiết kế tổng thể liên thông từ trung ương đến 37 tỉnh. 

III.2.4.2. Nhiệm vụ: 

a. Xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

hiện đại, liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương 

- Thiết kế cấu trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên 

ngành và hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, nhằm hướng 

đến nâng cao độ chính xác và thời gian cảnh báo cho các thông tin cảnh báo sớm 

theo thời gian thực về nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét tại các khu vực miền núi, 

trung du Việt Nam; 

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét tại 

các khu vực miền núi, trung du Việt Nam;  

- Hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin - cảnh báo 

sớm cho 37 tỉnh trung du và miền núi Việt Nam. 

b. Duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm, trong đó các hình 

thức truyền thông tin cảnh báo cần được chú ý tập trung xây dựng, đầu tư: 

- Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ 

thống cảnh báo sớm. 

- Xây dựng Quy chế vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống cơ sở dữ 

liệu dùng chung, Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét cùng 

hệ thống trang thiết bị phần cứng, phần mềm giữa các đơn vị trong và ngoài Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

- Vận hành thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm phục vụ phòng tránh và 

giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét tại các tiểu lưu vực/khu vực xã 

trọng điểm. 

- Lập kế hoạch duy trì, vận hành hệ thống thông tin- cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét theo thời gian thực  

- Điét theo khét theo ứhét theo thời gian thực ận hành hệ tgiám sát, ciám 

sáto thời gia, dm sáto thời gian thực ận hành hệ trưm sáto thời gian thực. 

- Cám sáto thời gian thực ận  tám sáto thời gian thực ận hành hệ thống 

thông tin- cảnh báo sớm  giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét  

III.2.4.3. Giải pháp 

Giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét cụ thể như sau: 

a. Đối với nhiệm vụ xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở 

đất đá, lũ quét hiện đại, thống nhất liên ngành 

a1) Sử dụng nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin như: hạ tầng máy chủ 

dùng cho việc triển khai cài đặt cơ sở dữ liệu lớn (bigdata), cơ sở dữ liệu, phần 

mềm, hạ tầng mạng, bảo mật,… do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường cung cấp. 
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a2) Thiết kế cấu trúc, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn dùng chung thống nhất 

liên ngành và hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, nhằm 

hướng đến nâng cao độ chính xác và thời gian cảnh báo cho các thông tin cảnh 

báo sớm theo thời gian thực về nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét tại các khu vực 

miền núi, trung du Việt Nam. 

Sơ đồ kiến trúc tổng thể cơ sở dữ liệu lớn dùng chung bao dồm các khối 

chính như sau: 

- Cơ sở dữ liệu dùng chung có lõi là cơ sở dữ liệu nền tảng Big Data và hệ 

thống GIS cho các dữ liệu bản đồ.  

- Phân hệ thu thập, xử lý, tích hợp dữ liệu thực hiện các nhiệm vụ: thu 

nhận, tích hợp, lưu trữ tất cả dữ liệu vào cơ sở dữ liệu lớn; Giám sát quá trình 

thu thập, xử lý và tích hợp dữ liệu đầu vào; phân loại, làm sạch dữ liệu; Chuyển 

đổi, chuẩn hóa dữ liệu 

- Phân hệ cung cấp, chia sẻ, khai thác dữ liệu thực hiện các nhiệm vụ: 

Trình diễn, hiển thị dữ liệu; cung cấp dữ liệu; Quản lý các siêu dữ liệu 

(metadata) 

- Phân hệ giao tiếp dữ liệu: gồm một hệ thống các API cho phép chia sẻ 

dữ liệu của cơ sở dữ liệu dùng chung với các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

Thông qua các API được xây dựng trước, người dùng có thể truy xuất dữ liệu 

của cơ sở dữ liệu dùng chung theo các mục đích riêng một cách thuận tiện. 

- Hệ thống xác thực trung tâm: quản lý xác thực người dùng của tất cả các 

chương trình, dự án, nhiệm vụ thành phần và các người dùng chung của hệ 

thống. 
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Hình 30: Sơ đồ kiến trúc tổng thể cơ sở dữ liệu lớn dùng chung của Đề án 

Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét gồm các 

module chính như sau: 

- Module quản trị Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét thực hiện chức năng quản lý, phân quyền, giám sát các đối tượng sử dụng hệ 

thống thông tin - cảnh báo sớm. 

- Module lưu trữ và cập nhật thông tin phục vụ công tác cảnh báo sớm 

trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét thực hiện chức năng cập nhật và 

lưu trữ, xử lý nhanh được các loại thông tin dữ liệu, bao gồm việc cập nhật các 

dữ liệu tĩnh (các loại bản đồ, các thông số về các công trình …), dữ liệu động 

(số liệu mưa tự động, số liệu ra đa, sản phẩm mưa dự báo từ các mô hình số, sản 

phẩm dựu báo mưa cực ngắn từ ra đa, bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở …), dữ 

liệu từ các công trình cảnh báo (các công trình cảnh báo lũ quét, sạt lở đã được 

xây dựng …), dữ liệu từ cộng đồng (các thông tin cập nhật từ các cấp chính 

quyền, người dân như hình ảnh, vị trí, khu vực bị sạt lở, lũ quét….). 

- Module xử lý vận hành thông tin, dữ liệu phục vụ- cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét phục vụ các mục tiêu như vận hành mô hình cảnh báo sớm, hỗ 

trợ ra quyết định, ứng phó thiên tai… 

- Module hiển thị thông tin, dữ liệu của Hệ thống thông tin cảnh báo sớm 

phục vụ hiển thị thông tin cảnh báo trượt lở đất đá, lũ quét thông qua bản đồ số, 
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bảng biểu trực quan, báo cáo… hỗ trợ công tác ra quyết định và ứng phó với 

thiên tai của các bộ, ngành, chính quyền và người dân. 

- Module truyền tin cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét phục vụ cho các 

cơ quan phòng chống thiên tai, cơ quan truyền thông, cộng đồng dân cư địa 

phương truyền tin qua các phương thức như internet, mạng viễn thông, mạng 

LPWAN, loa thông báo ở địa phương… 

  

 
Hình 31: Các hợp phần cơ bản của hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở 

đất đá, lũ quét 
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Hình 32: Sơ đồ liên kết các hợp phần của hệ thống thông tin- cảnh báo 

sớm 

- Kế thừa các sản phẩm từ các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong xây dựng, 

phát triển Chính phủ số và Chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường giai 

đoạn 2021 - 2025”, mã số TNMT.04/21-25 như: 

+ Đề tài TNMT.2021.04.06. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống 

thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời 

gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam do Tổng cục KTTV thực hiện sẽ 

thiết kế hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, 

lũ quét; xây dựng Phần mềm quản lý thông tin cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, 

lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực, áp dụng thử nghiệm một số khu 

vực nhạy cảm ở Quảng Nam 
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+ Đề tài TNMT.2021.04.07. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống 

CSDL lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm 

trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền 

núi, trung du Việt Nam do Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản chủ trì đã xây 

dựng hệ thống CSDL lớn cập nhật đến thời điểm hiện tại và xây dựng các ứng 

dụng (phần mềm thực hiện mô hình phân vùng, cảnh báo sớm theo thời gian 

thực); trang thông tin cảnh báo (WebGIS). 

a3) Xây dựng, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét tại 

các khu vực miền núi, trung du Việt Nam; ứng dụng công nghệ của một số nước 

tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản vào xây dựng hệ thống cảnh báo trượt, sạt lở đất đá, 

lũ quét. 

- Kế thừa sản phẩm nhiệm vụ đang thực hiện “Phân vùng rủi ro thiên tai 

và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực trung 

du và miền núi” thuộc Quyết định số 1258/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 

2020 về việc Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng 

rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan 

đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường do Tổng cục KTTV chủ trì đã và đang thực hiện 

xây dựng các phần mềm phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét: 

+ Phần mềm xây dựng bản đồ mưa phân tích định lượng trên lưới tính 

phân giải cao (1km x 1km) và bản đồ mưa dự báo cực ngắn hạn 6h phục vụ cảnh 

báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất 

+ Phần mềm xây dựng bản đồ mưa dự báo chi tiết định lượng trên lưới 

3kmx3km và chi tiết 1kmx1km cho từng lưu vực từ mô hình phân giải cao có 

đồng hoá số liệu hạn 3 ngày phục vụ thiết lập bản đồ cảnh báo thiên tai lũ quét, 

sạt lở đất. 

+ Phần mềm cảnh báo sạt lở đất (tính toán xác định chỉ số chỉ số mưa 

ARI, cảnh báo các vùng có nguy cơ sạt lở đất dựa trên ngưỡng ARI); 

+ Phần mềm lập bản đồ cảnh báo thiên tai lũ quét, sạt lở đất thời gian thực 

trên nền WEBGIS. 

+ Phần mềm hỗ trợ ra tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất (bản tin, bản đồ). 

Nhiệm vụ này cũng thực hiện nâng cấp hệ thống cảnh báo lũ quét FFG 

trong dự án do Viện Khoa học KTTV và Biến đổi khí hậu thực hiện và hệ thống 

cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS) với các hoạt động như cập 

nhật số ngưỡng mưa, ngưỡng dòng chảy tràn bờ.... 

- Xác định các ngưỡng mưa kích hoạt trượt lở đất đá, lũ quét: 

+ Phân tích chi tiết mối quan hệ giữa yếu tố mưa với các sự kiện trượt lở 

đất đá, lũ quét đã xảy ra trong quá khứ. 

+ Phân tích mối quan hệ giữa lượng mưa (ngày/giờ/cơn/trận) cực đoan R 

và chu kỳ lặp lại Y (tần suất xuất hiện) theo phương pháp Gumbel trên cơ sở các 

dữ liệu mưa quan trắc tại các trạm khí tượng - thủy văn. 
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+ Dựa trên lượng mưa (ngày/giờ/cơn/trận) quan trắc vào các thời điểm 

xảy ra các sự kiện trượt lở đất đá, lũ quét trong quá khứ trong khu vực điều tra 

đã thu thập được, tính toán chu kỳ lặp lại của từng sự kiện mưa liên quan đến 

các sự kiện trượt lở đất đá, lũ quét. 

+ Xác định mối quan hệ giữa các lượng mưa (ngày/giờ/cơn/trận) cực 

đoan, lượng mưa vào thời điểm xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét và tổng lượng mưa 

các ngày trước khi xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét theo các phương pháp tính toán 

thực nghiệm. 

a4) Hoàn thiện phần mềm cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin - cảnh báo 

sớm cho 37 tỉnh trung du và miền núi Việt Nam. 

Việc xây dựng hệ thống thông tin -cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

đóng vai trò nền tảng, vừa là hạt nhân kết nối, điều phối các hoạt động liên 

ngành giữa các đơn vị, cơ quan phối hợp, vừa là khối vận hành đảm bảo các 

thông tin cảnh báo đến được với chính quyền và người dân địa phương đang đối 

diện với nguy cao trượt lở đất đá, lũ quét. Hệ thống được thiết kế trên nền 

WEBGIS để triển khai đồng bộ từ trung ương đến 37 tỉnh có thể quản lý, truy 

cập và chia sẻ dữ liệu, trên cơ sở phần mềm và phần cứng cần thiết. 

b. Đối với nhiệm vụ duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm, 

trong đó các hình thức truyền thông tin cảnh báo cần được chú ý tập trung xây 

dựng, đầu tư: 

- Đầu tư trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ 

thống cảnh báo sớm sử dụng nguồn ngân sách của các đề tài, dự án đã và đang 

được thực hiện như Đề tài TNMT.2021.04.07, Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu 

tài nguyên và môi trường (TN&MT) kết nối liên thông với các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương”, Chương trình Chuyển đổi số 

tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…. 

Thiết kế và lắp đặt phần cứng phục vụ hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu và 

xử lý số liệu động theo thời gian. Trong đó, cần lưu ý hệ thống phần cứng phải 

đảm bảo các chức năng cơ bản: chạy toàn thời gian ổn định, backup định kỳ, 

truy cập nhanh chóng, bảo mật. 

- Cập nhật cơ sở dữ liệu 

+ Cập nhật thông tin, dữ liệu thu thập, điều tra, khảo sát bổ sung vào cơ sở 

dữ liệu chung liên ngành ngoài các thông tin dữ liệu trong 02 đề tài khoa học 

TNMT.2021.04.06 và TNMT.2021.04.07 và Nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro thiên 

tai và lập bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa tại khu vực 

trung du và miên núi” của Chương trình 705. 

+ Cập nhật cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, thông tin thiệt hại phục vụ cảnh 

báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét cho hệ thống thông tin cảnh báo sớm. 

+ Thu thập và phân loại dữ liệu từ nhiều nguồn; chuẩn hóa và mã hóa các 

dữ liệu đã thu thập theo danh mục; chuyển đổi dữ liệu thành các thuộc tính, 

trường dữ liệu được định nghĩa theo quy chuẩn của ngành; 
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+ Cập nhật hệ thống dữ liệu lớn, tích hợp các kết quả vào Hệ thống dữ 

liệu lớn tuân theo các tiểu chuẩn về số hóa, chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu. 

- Phát triển hệ thống quản lý dữ liệu (DMS) nhằm lưu trữ dữ liệu một 

cách linh hoạt, và truy cập dễ dàng, đảm bảo tính thống nhất và bảo mật cao 

thông qua việc phân loại dữ liệu với các quyền truy cập theo các cấp độ khác 

nhau. Tùy thời gian và chính sách, mà dữ liệu có thể chuyển đổi cấp độ và vị trí 

lưu trữ. Vì vậy nhằm đảm bảo tính linh hoạt, toàn bộ hệ dữ liệu được liên kết với 

nhau qua hệ thống data server.  

- Lập kế hoạch duy trì, vận hành hệ thống thông tin- cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét theo thời gian thực. 

+ Duy trì hệ thống cập nhật thông tin dữ liệu thống nhất liên ngành phục 

vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai. 

 
Hình 33. Duy trì cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống nhất liên ngành phục 

vụ công tác cảnh báo sớm thiên tai. 

+ Duy trì hệ thống xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm thiên tai. 

 
Hình 34. Quy trình vận hành phân tích dữ liệu phục vụ cảnh báo sớm thiên tai. 

+ Duy trì hệ thống hiển thị, chia sẻ thông tin, dữ liệu của Hệ thống thông tin - 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét cho khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 

- Duy trì hệ thống truyền tin cảnh báo sớm, hỗ trợ ra quyết định, ứng phó 

thiên tai. 
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Hình 35. Quy trình truyền tin, tiếp nhận phản hổi từ người dùng trong Hệ thống 

Thông tin - Cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

Các đơn vị, cơ quan cần được cung cấp thông tin cảnh báo bao gồm: 

+ Các cơ quan phòng chống thiên tai từ Trung ương đến địa phương (Ban 

chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai, các 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai các cấp địa phương, các sở, ban, ngành liên 

quan...):  

+ Các cơ quan truyền thông như VTV, VOV, các đài phát thanh, truyền 

hình, các cơ quan thông tấn, báo chí khác... 

+ Chính quyền các cấp và người dân địa phương. 

- Xây dác quyền các cấp và người dâcác cơ quan ngaoif Bộ Tài nguyên và 

Môi trương như Tổng cục phòng, chống thiên tai, Đài truyền hình, Đài Tiếng 

nói, chính quyền đây dác quycác các quyngười dân. 

- Vận hành thử nghiệm hệ thống cảnh báo sớm phục vụ phòng tránh và 

giảm thiểu thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét tại các tiểu lưu vực/khu vực xã 

trọng điểm. 

- Điều tra, khảo sát và ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát, cập 

nhật thông tin, dữ liệu bổ sung vào cơ sở dữ liệu. 

Sử dụng ảnh vệ tinh quang học độ phân giải cao, siêu cao, ra đa trong 

trường hợp thiên tai xảy ra hoặc trường hợp có nguy cơ cao như bão và mưa lớn 

và ảnh viễn thám ra đa COSMO-Skymed, ảnh Sentinel-1, ảnh quang học SPOT 

6/7, Kompsat-3A; radar Cosmos-skymed để bổ sung tư liệu trong điều kiện các khu 

vực miền núi có nhiều mây, sương mù ảnh quang học có thể không đáp ứng 

được. 
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Hình 36. Kiến trúc tổng thể Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 
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Hình 37. Sơ đồ quy trình lựa chọn các đặc điểm tổ chức trong hệ thống cảnh 

báo sớm (nguồn: Intrieri và nnk, 2013 – NHESS, 13(1), 85-90) 
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Hình 38. Quy trình tổng thể cập nhật, khai thác, xử l  và phân tích dữ liệu từ Hệ thống dữ liệu 

lớn để cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

 

III.2.5. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp 

tác quốc tế trong cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, nâng cao năng lực 

cộng đồng trong phòng, tránh thiên tai.  

III.2.5.1. Mục tiêu: 

- Tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế 

trong nghiên cứu, chia sẻ phương pháp, thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

- Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 

hại do trượt lở đất đá, lũ quét thông qua các tài liệu truyền thông và các hoạt 

động giáo dục cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt 

lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam. Chuyển giao và hướng 

dẫn sử dụng các sản phẩm của Đề án để tăng cường hiệu quả của công tác cảnh 

báo sớm. 

III.2.5.2. Nhiệm vụ 

a. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại/mới trong dự báo, cảnh báo 

và xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 

b. Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm nhẹ 
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thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét 

- Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, giáo dục cộng đồng, hướng dẫn 

sử dụng các sản sản phẩm của đề án;  

- Phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan để tổ 

chức các hội nghị chuyển giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm 

của Đề án, triển khai áp dụng tại các địa phương;  

- Phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan để 

biên tập và xuất bản các tài liệu truyền thông về phòng chống trượt lở đất đá, lũ 

quét. 

- Phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ 

chức đào tạo hướng dẫn phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ 

quét gây ra. Đặc biệt là cán bộ, cư dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra rượt 

lở đất đá, lũ quét. 

- Phối hợp với các địa phương để triển khai các hoạt động điều tra, nghiên 

cứu theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương. 

c. Tăng cường hợp tác quốc tế 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ phương pháp, thông 

tin dữ liệu, kinh nghiệm trong cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét và phân 

vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính 

của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác cảnh báo sớm trượt lở đất 

đá, lũ quét. 

III.2.5.3. Giải pháp  

Nội dung này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiên cứu, 

điều tra với các đơn vị quản lý, chính quyền, nhân dân địa phương, các tổ chức 

chính trị - xã hội... Đây là hợp phần có vai trò quan trọng trong việc ra quyết 

định hiệu quả trong quá trình cảnh báo sớm.  

Trong khuôn khổ của Đề án (giới hạn về thời gian và kinh phí), một số 

giải pháp sau đây được đề xuất cần thực hiện: 

a. Đối với nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại/mới trong 

dự báo, cảnh báo và xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong xây 

dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm làm cơ sở để cung cấp kịp thời, đầy đủ, 

chính xác những thông tin cần thiết cho những người ra quyết định; 

- Nâng cấp, cải tiến cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị phần cứng - phần 

mềm, mạng lưới trạm quan trắc mưa, thủy văn, ra đa… phục vụ công tác cảnh 

báo sớm bằng nguồn ngân sách của các đề tài, dự án đã và đang được thực hiện 

như Kế hoạch thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo khí tượng 

thủy văn, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu do 

Tổng cục KTTV đang thực hiện, Dự án “Mua sắm số liệu khí tượng thủy văn 
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phục vụ vận hành hồ chứa bậc thang thủy điện sông Đà, sông Gâm theo thời 

gian thực” do EVN đầu tư…. 

- Tổ chức đào tạo cho các cán bộ tham gia công tác cảnh báo, dự báo 

được tiếp cận với các phương pháp, công nghệ hiện đại trong công tác cảnh báo 

sớm. 

b. Đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng 

tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét 

- Phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan để tổ 

chức các hội nghị chuyển giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử dụng sản phẩm 

của Đề án, triển khai áp dụng; 

- Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, giáo dục cộng đồng, hướng dẫn 

sử dụng các sản sản phẩm của đề án;  

- Biên tập và xuất bản các tài liệu truyền thông về phòng chống trượt lở 

đất đá, lũ quét; 

- Phối hợp với các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan để tổ 

chức đào tạo hướng dẫn phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ 

quét gây ra. Đặc biệt là cán bộ, cư dân tại các khu vực thường xuyên xảy ra rượt 

lở đất đá, lũ quét; 

- Phối hợp với các địa phương để triển khai các hoạt động điều tra, nghiên 

cứu theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương. 

c. Đối với nhiệm vụ tăng cường hợp tác quốc tế 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ phương pháp, 

thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong cảnh báo sớm và phân vùng nguy cơ, phân 

vùng rủi ro trượt lở đất đá, lũ quét. 

- Tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính của các quốc gia, các tổ chức 

quốc tế đối với công tác cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét. 
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Hình 39. Các hoạt động giáo dục cộng đồng, đo mưa nhân dân và giám sát 

thiên tai (trượt lở đất đá, lũ quét) dựa vào cộng đồng dự kiến triển khai trong 

Đề án. 

 
Hình 40. Mô hình quản l  hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai dựa vào cộng 

động dự kiến áp dụng trong Đề án. 

 

III.3. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ ÁN 

1. Hệ thống các văn bản pháp lý phục vụ triển khai các nhiệm vụ liên 

quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét.  

2. Bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét trên nền thông tin 
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địa lý tỉ lệ 1:25.000 cho 37 tỉnh trung du và miền núi Việt Nam.  

3. Bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ lớn (1:10.000. 

1:5.000, 1:2.000,…) dành cho các khu vực trọng điểm.  

4. Hệ thống dự báo, cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét liên thông giữa 

các bộ, ngành, địa phương.  

5. Các tài liệu hướng dẫn nâng cao năng lực cộng đồng về lũ quét, trượt lở đất. 

III.4. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Xây dựng đề cương, đề xuất chủ trương, xây dựng đề án, dự toán trình 

Chính phủ hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt: hoàn thành vào tháng 

10/2022. Trong quá trình lập đề án sẽ khai thác, xử lý các kết quả điều tra hiện 

có, khảo sát địa chất bổ sung, xây dựng các chuyên đề nghiên cứu, đề án tổng 

thể. Trong đề án có nội dung đầy đủ theo Quy định hiện hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (QĐ 388/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế quản lý 

các đề án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường). Các diện 

tích điều tra và các sản phẩm đạt được của Đề án không trùng lặp với các đề 

tài/đề án đã và đang triển khai trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Thực hiện đề án: 7 năm kể từ khi Đề án được phê duyệt, dự kiến hoàn 

thành đề án vào năm 2030. Tất cả các đề án thành phần đều được các đơn vị 

phối hợp thi công đồng loạt theo tiến độ thi công được phê duyệt.  

Thời gian thực hiện Đề án: từ năm 2023 đến 2030. 
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Bảng 6. Tiến độ thực hiện Đề án dự kiến. 

Các bước (năm) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Quý 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Nội dung công việc 

Xây dựng đề cương x x                                                                     

Phê duyệt đề cương     x x                                                                 

Nội dung 1         x x x x  x  x x   x  x  x  x x                                          

Nội dung 2         x  x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Nội dung 3         x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Nội dung 4         x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Nội dung 5         x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Hợp tác quốc tế         x  x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Đào tạo năng lực cán bộ và tư vấn chuyên gia         x  x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Hội thảo       x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x   x     x x 

Báo cáo bước và tổng kết giai đoạn I                             x x                                         

Báo cáo bước và tổng kết Đề án                                                                     x x 
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III.5. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN  

III.5.1. Dự kiến kinh phí thực hiện 

a. Căn cứ lập dự toán 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

-  Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

-  Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24 tháng 8 năm 2011 về 

hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

-  Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài 

chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

-  Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

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

sử dụng thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn; 

-  Thông tư 76/2018/TT-BTC ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài 

Chính Hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn 

giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; 

-  Quyết định 2646/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi công 

tác phí và chi hội nghị trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

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

Tài nguyên và Môi trường Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập 

bản đồ chuyên đề tỉ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh 

vệ tinh; 

- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

TN&MT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ; 

-  Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường; 

-  Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

-  Quyết định số 2000/QĐ-BTNMT ngày 31/17/2019 Ban hành Bộ đơn 

giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực tài nguyên nước do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 
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2019; 

-  Thông tư số 14/2020/TT_BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật 

xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường; 

- Quyết định số 45/2017/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn; 

-  Căn cứ giá vật tư, thiết bị trên thị trường tại thời điểm lập dự toán. 

b. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện 

Dự kiến nguồn vốn và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được 

trình bày trong Bảng 7. Dự kiến tổng kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Đề 

án do  Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì là 668 tỷ đồng với nguồn vốn từ 

ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp 

khác (Bảng 8). Chi tiết về kinh phí đầu tư sẽ được xác định cụ thể trong quá 

trình xây dựng và phê duyệt các nhiệm vụ sau khi Đề án được phê duyệt. 
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Bảng 7. Dự kiến kinh phí và nguồn vốn triển khai Đề án  
Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp  

Phạm vi và tỉ lệ điều 

tra 

Dự kiến kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

I 

Rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, quy trình, quy định kỹ thuật phục vụ triển khai các 

nhiệm vụ liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai 

trượt lở đất đá, lũ quét 

  

   

1 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp lý, quy 

định, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chế phối 

hợp chia sẻ, cập nhật thông tin trong dự báo, cảnh báo lũ quét, 

trượt lở đất đá; Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật điều 

tra, lập bản đồ phân vùng cho các khu vực trọng điểm có nguy 

cơ trượt lở đất đá, lũ quét để hướng dẫn cho các địa phương thực 

hiện 

Bộ Tài nguyên 

và MT 

Các Bộ và UBND 

các tỉnh 

Các qui chế phối hợp, 

chia sẻ  thông tin 

thống nhất từ Trung 

ương đến Địa phương 8.0 

Ngân sách Trung 

ương 

2 
Rà soát, xây dựng các quy định về ứng dụng và chuyển giao 

công nghệ trong cảnh báo sớm lũ quét, trượt lở đất đá 

Bộ Khoa học và 

CN 

Các Bộ liên quan, 

UBND các tỉnh 

 1.0 Ngân sách Trung 

ương 

3 

Xây dựng chính sách tài chính cho công tác điều tra, cập nhật 

thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở đất đá tại địa 

phương 

UBND các tỉnh 
Bộ Tài nguyên và 

MT 

 Tùy thuộc nguồn 

lực ngân sách địa 

phương 

Ngân sách địa 

phương 

II 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng, bản 

đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, 

trượt lở đất đá 

  
   

1 

Ứng dụng công nghệ viễn thám để điều tra, giám sát, cập nhật 

thông tin hiện trạng trượt lở đất đá, lũ quét và các lớp thông tin 

phục vụ cảnh báo sớm; xác định  các khu vực trọng điểm có 

nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét 

Bộ Tài nguyên 

và MT 

Các Bộ, UBND các 

tỉnh 

Tỉ lệ 1:50.000: 12 

tỉnh 

Tỉ lệ 1:10.000 

(150 khu vực 

trọng điểm) 

50 

Ngân sách Trung 

ương 

2 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 

phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, 

lũ quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000 

Bộ Tài nguyên 

và MT 

Các Bộ, UBND các 

tỉnh 

- Tỉ lệ 1:50.000: 12 

tỉnh 

 

110 

 

Ngân sách Trung 

ương 

3 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 

phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, 

lũ quét tỉ lệ 1:10.000 

Bộ Tài nguyên 

và MT và 

UBND các tỉnh 

Các Bộ, ngành liên 

quan 

- Tỉ lệ 1:10.000: dự 

kiến 1500 xã trọng 

điểm trong đó Bộ Tài 

nguyên và Môi 

210 

 

Ngân sách Trung 

ương và địa 

phương 
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp  

Phạm vi và tỉ lệ điều 

tra 

Dự kiến kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

trường thực hiện thí 

điểm 150 khu vực, 

các khu vực còn lại 

do địa phương thực 

hiện theo yêu cầu 

4 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ 

phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất đá, 

lũ quét tỉ lệ lớn hơn 1:10.000 (1:5.000, 1:2.000) 

UBND các tỉnh 
Bộ Tài nguyên và 

MT 

 Khoảng 1500 xã 

trọng điểm 

Tùy thuộc số 

lượng các khu vực 

trong điểm  các 

địa phương yêu 

cầu  cần lập bản 

đồ tỉ lệ lớn phù 

hợp 

Ngân sách địa 

phương và Quỹ 

PCTT 

III 
Xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét  
  

   

1 
Xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét hiện đại, thống nhất liên ngành;  

Bộ Tài nguyên 

và MT 

Các Bộ, UBND các 

tỉnh 

Triển khai đồng bộ  

cho các cơ quan, bộ 

ngành liên quan ở 

trung ương và  37 

tỉnh miền núi, trung 

du 

200 

Ngân sách Trung 

ương 

2 Duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm       

- Duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm 
Bộ Tài nguyên 

và MT 

Các Bộ, UBND các 

tỉnh 

Triển khai đồng bộ  

cho các cơ quan, bộ 

ngành liên quan ở 

trung ương và  37 

tỉnh miền núi, trung 

du 

10 

Ngân sách Trung 

ương 

- 

Cập nhật cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, thông tin thiệt hại phục 

vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét cho hệ thống thông tin - 

cảnh báo sớm 

UBND các tỉnh Các Bộ 

37 tỉnh miền núi, 

trung du 

Tùy thuộc nguồn 

lực ngân sách địa 

phương 

Ngân sách địa 

phương và Quỹ 

PCTT 

IV 

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hợp 

tác quốc tế trong cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, nâng 

cao năng lực cộng đồng trong phòng, tránh thiên tai. 

  

   

1 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại/mới trong dự báo, cảnh 

báo và xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất 

đá, lũ quét 
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Cơ quan chủ trì 

thực hiện 
Cơ quan phối hợp  

Phạm vi và tỉ lệ điều 

tra 

Dự kiến kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

2 Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm 

nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét 
  

   

- 

Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, giáo dục cộng đồng về 

công tác cảnh báo sớm, hướng dẫn sử dụng các sản sản phẩm của 

đề án; Tổ chức các hội nghị chuyển giao kết quả và hướng dẫn 

quản lý, sử dụng sản phẩm của Đề án, triển khai áp dụng tại các 

địa phương;  

Bộ Tài nguyên 

& MT 
UBND các tỉnh 

 

40 

Ngân sách Trung 

ương 

- 
Xây dựng tài liệu, đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng về công 

tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét 

gây ra;  

Bộ Nông nghiệp 

và PTNT 
UBND các tỉnh 

  Ngân sách trung 

ương; tranh thủ sự 

hỗ trợ kỹ thuật, tài 

chính của các quốc 

gia, các tổ chức 

quốc tế 

- 

Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của người dân, cộng 

đồng, các tổ chức và chính quyền địa phương trong phòng chống 

sạt lở bờ sông, bờ biển 

UBND các tỉnh 

Bộ Tài nguyên và 

MT; Bộ Nông 

nghiệp và PTNT 

 Tùy thuộc nguồn 

lực ngân sách địa 

phương 

Ngân sách địa 

phương và Quỹ 

PCTT 

3 Tăng cường hợp tác quốc tế      

- 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia sẻ phương 

pháp, thông tin dữ liệu, kinh nghiệm trong cảnh báo sớm trượt lở 

đất đá, lũ quét và phân vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro 

Bộ Tài nguyên & 

MT 

Các Bộ, UBND các 

tỉnh 

  Ngân sách trung 

ương; tranh thủ sự 

hỗ trợ kỹ thuật, tài 

chính của các quốc 

gia, các tổ chức 

quốc tế 

V Tổng kết Đề án     20   

VI Chi khác (gồm cả trang thiết bị)    20  
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Bảng 8. Dự kiến kinh phí triển khai Đề án cho các nhiệm vụ do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì 

Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Phạm vi và tỉ 

lệ điều tra 

Dự kiến 

kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

I 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các 

văn bản pháp lý, quy định, quy trình kỹ 

thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy 

chế phối hợp chia sẻ, cập nhật thông tin 

trong dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở 

đất đá; Hướng dẫn các địa phương thực 

hiện điều tra, khảo sát và lập bản đồ 

phân vùng rủi ro thiên tai tỉ lệ 1:10.000, 

1:5.000 và lớn hơn. 

 8.0 
Ngân sách 

Trung ương 

1.1 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban 

hành các văn bản quy phạm pháp luật quy , 

quy định kỹ thuật cảnh báo lũ quét, trượt 

lở đất đá; các quy định quy trình kỹ thuật 

đo đạc, khảo sát hiện trạng lũ quét, trượt 

lở đất đá 

 2.0  

1.2 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban 

hành được các văn bản quy phạm pháp luật 

bổ sung một số định mức kinh tế - kỹ thuật, 

đơn giá về các công tác điều tra chi tiết, xây 

dựng bản đồ phân vùng nguy cơ và rủi ro 

trượt lở đất đá, lũ quét ở tỉ lệ lớn 

 2.0  

1.3 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung và ban 

hành các văn bản về quy chế phối hợp, 

vận hành, khai thác và cập nhật hệ thống 

cơ sở dữ liệu; phối hợp cung cấp, chia sẻ 

thông tin giữa các cơ quan quản l ,chính 

quyền địa phương và cộng đồng dân cư 

trong công tác cảnh báo sớm về trượt lở 

đất đá, lũ quét 

 2.0  

1.4 

Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật 

điều tra, lập bản đồ phân vùng cho các 

khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt lở 

đất đá, lũ quét để hướng dẫn cho các địa 

phương thực hiện 

 2.0  

II 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập 

bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng 

nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do 

trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ  

 370 

Ngân sách 

Trung 

ương 

2.1 

Ứng dụng công nghệ viễn thám để điều 

tra, giám sát, cập nhật thông tin hiện 

trạng trượt lở đất đá, lũ quét và các lớp 

thông tin phục vụ cảnh báo sớm; xác định  

các khu vực trọng điểm có nguy cơ trượt 

lở đất đá, lũ quét 

Tỉ lệ 1:50.000: 

12 tỉnh 

Tỉ lệ 1:10.000 

(150 khu vực 

trọng điểm) 

50  

2.2 
Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản 

đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ,  
110 

 

Ngân sách 

Trung ương 
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Phạm vi và tỉ 

lệ điều tra 

Dự kiến 

kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất 

đá, lũ quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000 

- 

Điều tra, khảo sát thực địa, thu thập thông 

tin về trượt lở đất đá, lũ quét; điều tra bổ 

sung các thông tin phục vụ tính toán, lập 

bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn thương, 

mức độ phơi lộ trước thiên tai do trượt lở 

đất đá, lũ quét; thu thập thông tin về đặc 

điểm địa chất - khí tượng thủy văn khu 

vực điều tra chi tiết tỉ lệ 1: 50.000 

15 tỉnh 15  

- 

Lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, lũ 

quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000. 
12 tỉnh 5  

- 
Xây dựng bộ bản đồ thành phần địa chất, 

thủy văn trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000; 

 30  

- 
Lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất 

đá, lũ quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000 

15 tỉnh 

 
12  

- 
Lập bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn 

thương, tính phơi lộ do trượt lở đất đá, lũ 

quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 1:25.000 

15 tỉnh 

 
36  

- 
Lập bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất 

đá, lũ quét trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000. 

15 tỉnh 12  

2.2 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản 

đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, 

bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở đất 

đá, lũ quét tỉ lệ 1:10.000 

- Tỉ lệ 

1:10.000: 150 

khu vực trọng 

điểm  

210 

 

Ngân sách 

Trung ương 

- 

Điều tra, khảo sát thực địa (phương pháp 

thực hiện theo quy định cho các vùng cao, 

rất cao trượt lở đất đá, lũ quét), thu thập 

thông tin về trượt lở đất đá, lũ quét; điều 

tra bổ sung các thông tin phục vụ tính 

toán, lập bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn 

thương, mức độ phơi lộ trước thiên tai do 

trượt lở đất đá, lũ quét; thu thập thông tin 

về đặc điểm địa chất - khí tượng thủy văn 

khu vực điều tra chi tiết tỉ lệ 1:10.000;  

150 khu vực 

trọng điểm 
10  

- 
Xây dựng bộ bản đồ thành phần địa chất, 

thủy văn tỉ lệ: 1:10.000; 
 50  

- 
Lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá, lũ 

quét tỉ lệ: 1:10.000 

150 khu vực 

trọng điểm 
30  

- 
Lập bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất 

đá, lũ quét tỉ lệ 1:10.000 

150 khu vực 

trọng điểm 
30  
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Phạm vi và tỉ 

lệ điều tra 

Dự kiến 

kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

- 

Lập bản đồ phân vùng tính dễ bị tổn 

thương, tính phơi lộ do trượt lở đất đá, lũ 

quét tỉ lệ 1:10.000 

150 khu vực 

trọng điểm 
60  

- 
Lập bản đồ phân vùng rủi ro do trượt lở 

đất đá, lũ quét tỉ lệ 1:10.000 

150 khu vực 

trọng điểm 
30  

III 
Xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo 

sớm trượt lở đất đá, lũ quét  

Triển khai 

đồng bộ  cho 

các cơ quan, 

bộ ngành liên 

quan ở trung 

ương và  37 

tỉnh miền núi, 

trung du 

210 
Ngân sách 

Trung ương 

3.1 

Xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo 

sớm trượt lở đất đá, lũ quét hiện đại, liên 

thông giữa các bộ, ngành, địa phương 

 200  

3.2 
Duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh 

báo sớm 
 10 

Hoạt động 

thường 

xuyên hằng 

năm 

IV 

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học công nghệ, hợp tác quốc tế trong 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, 

nâng cao năng lực cộng đồng trong 

phòng, tránh thiên tai.  

 40  

4.1 

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện 

đại/mới trong dự báo, cảnh báo và xây 

dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm 

trượt lở đất đá, lũ quét 

 

Tận dụng 

ngân sách 

của các dự 

án, nhiệm 

vụ đã và 

đang thực 

hiện tại về  

nghiên cứu, 

ứng dụng 

khoa học 

công nghệ 

hiện đại 

trong xây 

dựng hệ 

thống cảnh 

báo sớm 

trượt lở đất 

đá, lũ quét 

Ngân sách 

trung ương; 

4.2 
Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác 

phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt 

lở đất đá, lũ quét 
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Phạm vi và tỉ 

lệ điều tra 

Dự kiến 

kinh phí 

(tỷ đồng) 

Nguồn vốn 

- 

Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, 

giáo dục cộng đồng về công tác cảnh báo 

sớm, hướng dẫn sử dụng các sản sản phẩm 

của đề án; Tổ chức các hội nghị chuyển 

giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử dụng 

sản phẩm của Đề án, triển khai áp dụng tại 

các địa phương;  

 40 
Ngân sách 

Trung ương 

4.3 Tăng cường hợp tác quốc tế    

- 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên 

cứu, chia sẻ phương pháp, thông tin dữ 

liệu, kinh nghiệm trong cảnh báo sớm 

trượt lở đất đá, lũ quét và phân vùng nguy 

cơ, phân vùng rủi ro 

 

Tận dụng 

nguồn kinh 

phí tại các 

đề tài, 

nhiệm vụ 

liên quan 

cảnh báo 

sớm trượt 

lở đất đá, lũ 

quét và sự 

hỗ trợ kỹ 

thuật, tài 

chính của 

các quốc 

gia, các tổ 

chức quốc 

tế 

Ngân sách 

trung ương; 

tranh thủ sự 

hỗ trợ kỹ 

thuật, tài 

chính của 

các quốc 

gia, các tổ 

chức quốc 

tế 

V Tổng kết Đề án   20  

VI Chi khác (gồm cả trang thiết bị)  20  

  Cộng   668  

Tổng cộng: Sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng. 

III.5.2. Nguồn vốn thực hiện 

Nguồn vốn thực hiện Đề án bao gồm: ngân sách nhà nước (trung ương, 

địa phương); quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

III.5.2.1. Ngân sách Trung ương được phân bổ theo quy định của pháp luật  

a. Thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và các bộ liên quan, bao gồm: 

- Rà soát, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách; 

- Điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro trượt lở 

đất đá, lũ quét trên nền thông tin địa lý 1:25.000, thí điểm cho 150 khu vực trọng 

điểm tỉ lệ 1:10.000;  

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông các bộ ngành, địa 

phương, hệ thống thông tin-cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét; Duy trì vận 

hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm hiện đại, thống nhất liên ngành. 
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- Đầu tư xây dựng điểm/trạm quan trắc của mạng lưới KTTV, lắp đặt bổ 

sung các trang thiết bị, trạm phục vụ cho công tác dự báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét; xây dựng thí điểm một số công trình phòng chống và công trình cảnh báo 

trượt sạt lở đất đá, lũ quét. 

- Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 

nghệ phòng, chống trượt lở đất đá, lũ quét; 

- Nâng cao năng lực năng lực cộng đồng về công tác phòng tránh và giảm 

nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét gây ra. 

b. Hỗ trợ địa phương theo quy định của pháp luật. 

III.5.2.2. Ngân sách địa phương và quỹ phòng, chống thiên tai để triển khai 

các nhiệm vụ:  

a. Điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro trượt 

lở đất đá, lũ quét tỉ lệ tỉ lệ lớn hơn 1: 10.000 cho các khu vực, các điểm có nguy 

cơ trượt lở cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, cung cấp;  

b. Điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu về trượt lở đất đá, lũ quét, quản lý, khai 

thác và cập nhật thông tin cho Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 

 c. Đầu tư xây dựng, lắp đặt và vận hành các công trình phòng chống và 

công trình cảnh báo trượt lở đất đá , lũ quét cho khu vực trong vùng nguy cơ 

cao; quản lý, duy tu bảo dưỡng công trình phòng, chống trượt lở đất đá, lũ quét 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

d. Tổ chức đào tạo hướng dẫn phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt 

lở đất đá, lũ quét gây ra.  

III.5.2.3. Nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ: 

a. Đầu tư xây dựng điểm/trạm quan trắc của mạng lưới KTTV, lắp đặt bổ 

sung các trang thiết bị, trạm phục vụ cho công tác dự báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét; xây dựng công trình phòng chống và công trình cảnh báo trượt sạt lở đất 

đá, lũ quét. 

 b. Các biện pháp phòng, chống sạt lở nhằm bảo vệ công trình, tài sản của 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và đầu tư xây dựng công trình phòng, chống sạt 

lở theo cơ chế, chính sách huy động vốn ngoài ngân sách của cấp có thẩm 

quyền. 

III.6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

a. Điều phối chung, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án, 

định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ. 

b. Phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán kinh phí phần nội dung, nhiệm vụ 

do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện phù hợp với nội dung, nhiệm vụ của 
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Đề án, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật đã được 

cấp có thẩm quyền ban hành; thống nhất với Bộ Tài chính cân đối, bố trí kinh 

phí để thực hiện và tổ chức thực hiện việc kiểm kê bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật. 

d. Tổ chức xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy 

định phục vụ triển khai các nhiệm vụ liên quan đến phân vùng và cảnh báo sớm 

thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét;  Điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ 

phân vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất đá trên nền thông tin địa lý tỉ lệ 

1:25.000, thí điểm 150 xã tỉ lệ 1:10.000; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết 

nối liên thông các bộ ngành, địa phương, hệ thống thông tin-cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét; Duy trì vận hành Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm hiện đại, 

thống nhất liên ngành. 

đ. Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương thực hiện việc điều tra, cập nhật cơ sở 

dữ liệu về trượt lở đất đá, lũ quét, quản lý, khai thác và cập nhật thông tin cho 

Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét theo thời gian thực, 

lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất 

đá tỉ lệ lớn theo yêu cầu. 

e. Thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 

nghệ phòng, chống trượt lở đất đá, lũ quét. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành 

liên quan tổ chức xây dựng tài liệu, đào tạo cao năng lực năng lực cộng đồng về 

công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét gây ra. 

b. Phối hợp cung cấp các thông tin về các khu vực có nguy cơ bị trượt lở 

đất đá, lũ quét, thông tin về tính hình thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét; các kết 

quả nghiên cứu khoa học hỗ trợ công tác cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét 

cho hệ thống thông tin - cảnh báo sớm. 

3. Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo rà soát các công trình hạ tầng giao 

thông ở các khu vực trung du, miền núi, có biện pháp bảo đảm an toàn và giảm 

tác động gây sạt lở, lũ quét. 

4. Bộ Xây dựng: Chỉ đạo, hướng dẫn quản lý chặt chẽ công tác quy 

hoạch xây dựng đô thị, nông thôn để chủ động phòng, chống sạt lở, lũ quét, 

giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng do trượt lở đất đá, lũ quét. 

5. Bộ Quốc phòng:  

Phối hợp cung cấp các thông tin về các khu vực có nguy cơ bị trượt lở đất 

đá, lũ quét, thông tin về tính hình thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét. 

Chỉ đạo các Quân khu, cơ quan quân sự địa phương các cấp tiếp nhận các 

sản phẩm của Đề án, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện công 

tác phòng chống và tìm kiếm cứu nạn theo lĩnh vực được phân công; tiếp nhận 

thông tin cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, tổ chức lực lượng, sẵn sàng 

phương tiện, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng và phối hợp cùng với chính 
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quyền địa phương để ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do trượt 

lở đất, lũ quét. 

6. Bộ Khoa học và Công nghệ: Rà soát cơ chế chính sách, tạo điều kiện 

khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường và các cơ quan khoa học tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu 

khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét, 

các công trình cảnh báo sớm sạt lở, lũ quét phù hợp với điều kiện từng khu vực. 

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường bố trí và hướng dẫn các địa phương cân đối, bố trí vốn 

đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm (bao gồm vốn trong 

nước, vốn nước ngoài) cho công tác quy hoạch và thực hiện các công trình, dự 

án phòng, chống sạt lở lũ quét theo quy định của pháp luật về đầu tư công và 

ngân sách nhà nước. 

8. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện Đề án thuộc nhiệm vụ chi của 

ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (ngoài 

các nội dung thuộc nhiệm vụ thường xuyên của bộ, ngành, nguồn vốn lồng ghép 

từ chương trình, dự án khác). 

9. Các Bộ, ngành khác: Theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ 

được giao có trách nhiệm phối hợp với các địa phương chỉ đạo, triển khai phòng, 

chống trượt lở đất đá, lũ quét đối với lĩnh vực quản lý để giảm thiểu tác động bởi 

sạt lở, lũ quét ở khu vực trung du, miền núi Việt Nam. 

10. Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Phối hợp 

với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ 

chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và các tổ chức trong 

công tác phòng chống trượt lở đất đá, lũ quét; tích cực phối hợp cung cấp thông 

tin cho hệ thống thông tin - Cảnh báo sớm và truyền tải thông tin cảnh báo sớm 

đến cộng đồng; Tăng cường sự tham gia của thanh thiếu niên và lôi kéo cả cộng 

đồng vào hoạt động phòng, chống và giảm nhẹ những tổn thương và giảm thiểu 

thiệt hại khi có thiên tai xảy ra; Xây dựng các kịch bản tuyên truyền phòng 

chống thiên tai dành cho đối tượng thanh thiếu niên; 

11. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

Chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực từ vốn ngân sách 

địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, đồng thời huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (bao gồm cả 

quỹ phòng, chống thiên tai) để triển khai thực hiện công tác phòng, chống trượt 

lở đất đá, lũ quét trên địa bàn theo các nội dung của Đề án, tập trung một số 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

a. Điều tra, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro trượt 

lở đất đá, lũ quét tỉ lệ tỉ lệ 1: 10.000 và lớn hơn tại các vị trí/khu vực trọng điểm 

tại địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định, cung cấp và theo yêu 
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cầu thực tiễn tại địa phương.  

b. Điều tra, cập nhật cơ sở dữ liệu về trượt lở đất đá, lũ quét, quản lý, khai 

thác và cập nhật thông tin cho Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, 

lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam. 

c. Phối hợp cung cấp thông tin về các khu vực có nguy cơ cao trượt lở đất 

đá, lũ quét, thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét làm đầu vào cho hệ thống thông 

tin - cảnh báo sớm; Khuyến khích, động viên người dân tích cực phối hợp cung 

cấp thông tin cho hệ thống thông tin - Cảnh báo sớm của Đề án; 

d. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng các sản phẩm của Đề án; Tổ chức phổ 

biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức trong công 

tác phòng chống trượt lở đất đá, lũ quét;  

đ. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ việc xây dựng, nâng cấp nhà ở, công trình tại 

các khu vực có nguy cơ cao xảy ra trượt lở đất đá, lũ quét; Kiểm tra, rà soát, cắm 

biển cảnh báo tại những khu vực sạt lở và có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét; 

lồng ghép các bản đồ phân vùng trượt lở đất đá, lũ quét vào quy hoạch, kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

e. Ưu tiên bố trí nguồn vốn của địa phương và huy động từ khối tư nhân 

di dời dân cư khỏi khu vực trượt lở đất đá, lũ quét hoặc có nguy cơ cao xảy ra 

trượt lở đất đá, lũ quét. 
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Phần IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN 

IV.1. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI KINH TẾ 

Đề án được thực hiện sẽ thiết lập được hành lang pháp lý để xây dựng và 

duy trì Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm, tiến tới cảnh báo sớm theo thời gian 

thực về nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét từ Trung ương đến địa phương, nhằm 

giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã 

hội các vùng miền núi và trung du Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Các hoạt động giáo dục cộng đồng, điều tra, giám sát, cảnh báo sớm thiên 

tai dựa vào cộng đồng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa 

phương về các mức độ nguy cơ và rủi ro do thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét gây 

ra. Từ đó, người dân có thể tự trang bị các kiến thức cần thiết để tự ứng phó khi 

có thiên tai xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, tạo dựng cuộc 

sống an bình. 

Đề án kế thừa tối đa các kết quả điều tra, nghiên cứu đã và đang thực hiện 

từ các Bộ, ngành và địa phương có liên quan để tổng hợp, phân tích xây dựng 

nội dung, phương pháp, khối lượng nghiên cứu phù hợp để triển khai thực hiện 

Đề án nhằm tối ưu hóa các kết quả đã có, giảm thiểu thời gian và chi phí thi 

công, cũng như đạt được kết quả chuyên môn cao tốt nhất; nâng cao hiệu quả sử 

dụng ngân sách Nhà nước. 

Các kết quả của Đề án đóng góp cơ sở khoa học quan trọng để các nhà 

quy hoạch và chính quyền địa phương xác định được vùng nguy hiểm và vùng 

an toàn, từ đó xây dựng được kế hoạch, quy hoạch phù hợp để phòng tránh và 

giảm thiểu được tác động của trượt lở đất đá, lũ quét trong thời gian tiếp theo. 

IV.2. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI XÃ HỘI 

Đề án được thực hiện sẽ tạo lập được hệ thống thông tin tổng hợp, bao 

gồm bộ CSDL về các kết quả điều tra, đánh giá, phân vùng, dự báo, cảnh báo 

nguy cơ và rủi ro thiên tai trượt lở đất đá, lũ quét dùng chung thống nhất liên 

ngành, đáp ứng yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương các cấp trong công tác 

xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và định hướng quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo sớm, tiến tới cảnh báo theo thời 

gian thực - được Đề án xây dựng dựa trên việc ứng dụng các công nghệ cao và 

phối hợp với cộng đồng dân cư - sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng chống 

thiên tai cho các chính quyền địa phương, các đơn vị phòng chống thiên tai các 

cấp và các cộng đồng dân cư miền núi, trung du Việt Nam, góp phần tạo ra môi 

trường phát triển ổn định, thân thiện với thiên nhiên. 

Các kết quả điều tra, đánh giá chi tiết và xây dựng Hệ thống thông tin - 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam sẽ 

cung cấp thông tin cảnh báo về các mức độ nguy cơ và các cấp độ rủi ro thiên tai 

chi tiết, làm cơ sở cho các cơ quan phòng chống thiên tai có thể xác định được 

các biện pháp ứng phó phù hợp, tiết kiệm nguồn lực, thời gian để khắc phục hậu 
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quả do thiên tai gây ra. 

IV.3. TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

Đề án sẽ là sản phẩm khoa học tổng hợp trên cơ sở kế thừa và phát triển 

từ các nghiên cứu đa ngành về các lĩnh vực địa chất, địa hình, khí tượng, thủy 

văn, phân tích viễn thám, trên cơ sở áp dụng các thành tựu công nghệ mới, do 

vậy không gây ô nhiễm môi trường.  

Kết quả của Đề án sẽ có tác động thúc đẩy phát triển công nghệ dự báo 

các thiên tai khác ở Việt Nam, bảo vệ môi trường sống của người dân địa 

phương các vùng miền núi, trung du Việt Nam. 

Các sản phẩm của Đề án là cơ sở khoa học phục vụ đa ngành kinh tế - xã 

hội, đặc biệt là công tác quy hoạch phát triển miền núi, trung du, và phòng tránh 

giảm nhẹ thiên tai trượt lở đất, lũ quét trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

IV.4. TÍNH BỀN VỮNG CỦA ĐỀ ÁN 

Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều kinh 

nghiệm triển khai các nhiệm vụ, đề tài, đề án, dự án có liên quan đến thiên tai, 

Bên cạnh đó, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

là các đơn vị đầu ngành trong điều tra cơ bản về trượt lở đất đá, lũ quét, có chức 

năng nhiệm vụ về lĩnh vực này nên đảm bảo hệ thống cảnh báo sớm được xây 

dựng thành công và duy trì lâu dài. 

Các phương pháp, mô hình dự kiến được áp dụng trong Đề án đã được đội 

ngũ chuyên gia của Đề án nghiên cứu áp dụng trong nhiều nhiệm vụ trước đây, 

và dự kiến tiếp tục được cập nhật các mô hình, công nghệ mới và hiện đại trên 

cơ sở trao đổi hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước. 

Cơ sở hạ tầng, phần mềm, phần cứng tại các đơn vị chủ trì và đơn vị phối 

hợp đủ đáp ứng được các yêu cầu triển khai các nội dung chính trong Đề án. 

IV.5. KHẢ NĂNG RỦI RO 

- Quá trình điều tra, khảo sát có thể xảy ra các trường hợp bất khả kháng 

do thời tiết, thiên tai, bệnh dịch, địa hình núi non hiểm trở, đi lại khó khăn. 

- Thiếu kinh phí hoặc kinh phí phân bổ hàng năm không phù hợp để triển 

khai Đề án. 
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Phụ lục: Danh mục các nhiệm vụ thực hiện thuộc Đề án 

 

Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối 

hợp  

Thời gian thực 

hiện 

I 

Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật, quy trình, quy định kỹ 

thuật phục vụ triển khai các nhiệm vụ liên quan 

đến phân vùng và cảnh báo sớm thiên tai trượt lở 

đất đá, lũ quét 

   

1 

Rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản 

pháp lý, quy định, quy trình kỹ thuật, định mức 

kinh tế kỹ thuật, quy chế phối hợp chia sẻ, cập nhật 

thông tin trong dự báo, cảnh báo lũ quét, trượt lở 

đất đá; Xây dựng các quy trình, quy định kỹ thuật 

điều tra, lập bản đồ phân vùng cho các khu vực 

trọng điểm có nguy cơ trượt lở đất đá, lũ quét để 

hướng dẫn cho các địa phương thực hiện. 

Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Các Bộ và 

UBND các tỉnh 
2022-2025 

2 

Rà soát, xây dựng các quy định về ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ trong cảnh báo sớm lũ quét, 

trượt lở đất đá. 

Bộ Khoa học 

và CN 

Các Bộ liên 

quan, UBND 

các tỉnh 

2023-2025 

3 

Xây dựng chính sách tài chính cho công tác điều 

tra, cập nhật thông tin phục vụ dự báo, cảnh báo lũ 

quét, trượt lở đất đá tại địa phương. 

UBND các 

tỉnh 

Bộ Tài nguyên 

và MT 
2023-2025 

II 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện 

trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân 

vùng rủi ro do lũ quét, trượt lở đất đá 

   

1 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện 

trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng 

rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét trên nền thông tin 

địa lý tỉ lệ 1:25.000. 

Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Các Bộ, UBND 

các tỉnh 
2023-2030 

2 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện 

trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng 

rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ 1:10.000 thí 

điểm cho 150 khu vực trọng điểm 

Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Các Bộ, UBND 

các tỉnh 
2023-2030 

3 

Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu và lập bản đồ hiện 

trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng 

rủi ro do trượt lở đất đá, lũ quét tỉ lệ 1:10.000 cho 

các khu vực trọng điểm còn lại và tỉ lệ lớn 

(1:5.000, 1:2.000…) theo yêu cầu của địa phương 

UBND các 

tỉnh 

Bộ Tài nguyên 

và MT 
2023-2030 

III 
Xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm 

trượt lở đất đá, lũ quét  
   

1 
Xây dựng Hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét hiện đại, thống nhất liên ngành;  

Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Các Bộ, UBND 

các tỉnh 
2023-2030 

2 
Duy trì vận hành Hệ thống thông tin – cảnh báo sớm 

hiện đại, thống nhất liên ngành 
   

- 
Duy trì vận hành Hệ thống thông tin – cảnh báo sớm 

hiện đại, thống nhất liên ngành 

Bộ Tài 

nguyên và 

MT 

Các Bộ và 

UBND các tỉnh 
Thường xuyên 

- 

Cập nhật cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, thông tin 

thiệt hại phục vụ cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ 

quét cho hệ thống thông tin - cảnh báo sớm 

UBND các 

tỉnh 
Các Bộ Thường xuyên 

IV 

Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 

nghệ, hợp tác quốc tế trong cảnh báo sớm trượt 

lở đất đá, lũ quét, nâng cao năng lực cộng đồng 

trong phòng, tránh thiên tai.  

   

1 
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại/mới trong 

dự báo, cảnh báo và xây dựng hệ thống thông tin - 

cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét; 

Bộ Tài 

nguyên & 

MT 

Các Bộ, UBND 

các tỉnh 
Thường xuyên 
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Số 

TT 
Nội dung thực hiện 

Cơ quan 

chủ trì thực 

hiện 

Cơ quan phối 

hợp  

Thời gian thực 

hiện 

2 
Nâng cao năng lực cộng đồng về công tác phòng 

tránh và giảm nhẹ thiệt hại do trượt lở đất đá, lũ quét 
   

- 

Xây dựng, biên tập các tài liệu tập huấn, giáo dục 

cộng đồng về công tác cảnh báo sớm, hướng dẫn sử 

dụng các sản sản phẩm của đề án; Tổ chức các hội 

nghị chuyển giao kết quả và hướng dẫn quản lý, sử 

dụng sản phẩm của Đề án, triển khai áp dụng tại các 

địa phương;  

Bộ Tài 

nguyên & 

MT 

UBND các tỉnh Thường xuyên 

- 

Xây dựng tài liệu, đào tạo nâng cao năng lực cộng 

đồng về công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại 

do trượt lở đất đá, lũ quét gây ra;  

Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND các tỉnh 2023-2030 

- 

Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức của 

người dân, cộng đồng, các tổ chức và chính quyền địa 

phương trong phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển 

UBND các 

tỉnh 

Bộ Tài nguyên 

và MT; Bộ 

Nông nghiệp 

và PTNT 

Thường xuyên 

3 Tăng cường hợp tác quốc tế    

- 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, chia 

sẻ phương pháp, thông tin dữ liệu, kinh nghiệm 

trong cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét và phân 

vùng nguy cơ, phân vùng rủi ro 

Bộ Tài 

nguyên & 

MT 

Các Bộ, UBND 

các tỉnh 
Thường xuyên 

 

 

 


