
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 Số:             /TB-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì  

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 

 

Căn cứ các Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt danh mục nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện năm 2023 thuộc Chương trình khoa 

học và công nghệ trọng điểm cấp bộ, mã số TNMT.06/21-25; Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 17 nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 18 của Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 

12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Dự toán 

kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường được ban 

hành tại Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

3. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trực 

tuyến qua trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: 

http://vukhcn.monre.gov.vn hoặc Hệ thống quản lý hoạt động khoa học và công 

nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các Tổ chức và cá nhân đáp 

ứng yêu cầu theo quy định nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ ở phục lục kèm theo. 
 

  
Nơi nhận:     

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT; 

- Lưu VT, KHCN, DH.  
 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG 

VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 
 

Trần Bình Trọng 

https://khcn.monre.gov.vn/Pages/TuyenChon-GiaoTrucTiep.aspx
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 Phụ lục  

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TUYỂN CHỌN NĂM 2023 

Thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ 

mã số TNMT.06/21-25  
 

(Theo Quyết định số 2461/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

1.  TNMT.2023.06.01. 

Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống dự 

báo định lượng mưa 

hạn 10 ngày phục 

vụ bài toán dự báo 

thuỷ văn 

 

1) Xây dựng được 

hệ thống dự báo 

mưa định lượng hạn 

10 ngày bằng mô 

hình số độ phân giải 

cao kết hợp cập nhật 

liên tục điều kiện 

biên từ dự báo tổ 

hợp lọc Kalman; 

2) Xây dựng được 

hệ thống hiệu chỉnh 

dự báo định lượng 

mưa cực đoan hạn 

10 ngày cho một số 

lưu vực sông chính 

ở Việt Nam. 

1) Báo cáo khoa học về hệ thống dự báo 

mưa định lượng hạn 10 ngày bằng công 

nghệ lồng ghép mô hình số độ phân giải 

cao (1 km) kết hợp cập nhật liên tục điều 

kiện biên từ dự báo tổ hợp lọc Kalman; 

2) Hệ thống nghiệp vụ dự báo định lượng 

mưa hạn 10 ngày bằng công nghệ lồng 

ghép mô hình số độ phân giải cao (1 km) 

kết hợp cập nhật liên tục điều kiện biên 

từ dự báo tổ hợp lọc Kalman; 

3) Hệ thống hiệu chỉnh sản phẩm dự báo 

định lượng mưa của mô hình hạn 10 

ngày làm đầu vào cho bài toán dự báo 

thủy văn trên các lưu vực sông của Việt 

Nam; 

4) Kết quả thử nghiệm thực tế cho trong 

- Các Đài 

KTTV Khu 

vực,  

- Viện Khoa 

học KTTV và 

Biến đổi khí 

hậu;   

-Trường Đại 

học khoa học tự 

nhiên. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 2.000 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

02 năm gần nhất và đánh giá sai số cho 

một số lưu vực sông chính ở Việt Nam 

mục tiêu cải thiện ít nhất 5% so với sản 

phẩm ứng dụng hiện tại từ mô hình toàn 

cầu; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 01 bài báo thuộc danh mục ISI và 02 

bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong 

nước; 

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ hoặc 01 

nghiên cứu sinh. 

2.  TNMT.2023.06.02. 

Nghiên cứu xây 

dựng bộ công cụ và 

quy trình dự báo 

khí hậu hạn 3 tháng 

đến 01 năm phục 

vụ công tác cảnh 

báo sớm thiên tai và 

phát triển kinh tế xã 

hội. 

1) Đánh giá và lựa 

chọn một số đặc 

trưng trung bình, 

yếu tố cực trị và 

hiện tượng khí hậu 

cực đoan có thể dự 

báo được với hạn từ 

3 tháng đến 1 năm ở 

Việt Nam; 

2) Xây dựng được 

hệ thống và quy 

1) Báo cáo khoa học về việc lựa chọn 

các đặc trưng trung bình, yếu tố cực trị 

và các hiện tượng khí hậu cực đoan có 

thể dự báo được với hạn từ 3 tháng đến 1 

năm; 

2) Hệ thống nghiệp vụ dự báo các đặc 

trưng trung bình, yếu tố khí hậu cực trị 

và các hiện tượng khí hậu cực đoan hạn 

3 tháng đến 1 năm cho 7 vùng khí hậu và 

các điểm trạm; 

3) Bản đồ dự báo xác suất 3 pha các đặc 

- Trung tâm Dự 

báo khí tượng 

thủy văn quốc 

gia; 

- Các Đài 

KTTV khu vực. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.500 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

trình nghiệp vụ dự 

báo hạn 3 tháng đến 

1 năm các đặc trưng 

trung bình, yếu tố 

cực trih và hiện 

tượng khí hậu cực 

đoan đã chọn cho 

các vùng khí hậu và 

các điểm trạm của 

Việt Nam.  

trưng trung bình, giá trị cực trị của một 

số yếu tố khí hậu và một số hiện tượng 

khí hậu cực đoan hạn 3, 6 và 12 tháng 

cho toàn lãnh thổ Việt Nam; 

4) Kết quả dự báo thử nghiệm và đánh 

giá sai số cho 2 năm gần nhất; 

5) Quy trình dự báo khí hậu hạn 3 tháng 

đến 1 năm theo khu vực và điểm trạm; 

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

7) 01 bài báo thuộc danh mục ISI và 02 

bài đăng trên tạp chí chuyên ngành trong 

nước 

8) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ hoặc 01 

nghiên cứu sinh. 

3.  TNMT.2023.06.03. 

Nghiên cứu dự báo 

các đợt mưa trái 

mùa tích hợp mô 

hình thủy văn dự 

báo nguồn nước 

khu vực Tây 

Nguyên thời hạn 3 

1) Đánh giá được tác 

động của các đợt 

mưa trái mùa đến 

nguồn nước trên các 

sông suối chính cho 

khu vực Tây 

Nguyên; 

2) Xây dựng được 

1) Báo cáo khoa học về nguyên nhân, cơ 

chế gây mưa trái mùa ở Tây Nguyên; 

2) Báo cáo đánh giá tác động của mưa 

trái mùa đến nguồn nước trên các sông 

suối chính cho khu vực Tây Nguyên; 

3) Bộ công cụ dự báo số đợt mưa trái 

màu và tổng lượng mưa các đợt mưa trái 

mùa hạn 3 tháng cho khu vực Tây 

 - Trung tâm 

Dự báo Khí 

tượng thủy văn 

quốc gia; 

- Đài KTTV 

khu vực Tây 

Nguyên và các 

Đài KTTV tỉnh 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

tháng. phương pháp và bộ 

công cụ dự báo số 

đợt mưa trái mùa với 

thời hạn 3 tháng trên 

khu vực Tây 

Nguyên; 

3) Xây dựng được 

phương pháp tích 

hợp bộ công cụ dự 

báo mưa trái mùa 

thời hạn 3 tháng và 

mô hình thủy văn để 

dự báo nguồn nước 

khu vực Tây 

Nguyên. 

Nguyên; 

4) Modul tích hợp bộ công cụ dự báo 

mưa trái mùa và mô hình thủy văn để dự 

báo nguồn nước khu vực Tây Nguyên;  

5) Quy trình dự báo và đánh giá tác động 

của mưa trái mùa đến nguồn nước trên 

các sông suối chính cho khu vực Tây 

Nguyên hạn 3 tháng; 

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

7) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành phù hợp; 

8) Hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ chuyên 

ngành Khí tượng và Khí hậu học. 

trực thuộc;  

- Viện Khoa 

học Khí tượng 

thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu. 

4.  TNMT.2023.06.04. 

 Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống cảnh 

báo ngập úng do 

mưa lớn dựa trên 

cách tiếp cận dự 

báo tổ hợp cho một 

số đô thị khu vực 

1) Xây dựng được 

hệ thống cảnh báo 

ngập úng trước 6 

đến 48 giờ do mưa 

lớn dựa trên cách 

tiếp cận dự báo tổ 

hợp đa đầu vào kết 

hợp với dự báo trễ 

1) Hệ thống cảnh báo ngập úng trước 6 

đến 48 giờ do mưa lớn dựa trên cách tiếp 

cận dự báo tổ hợp đa đầu vào kết hợp với 

dự báo trễ trên khu vực đồng bằng Bắc 

Bộ; 

2) Bộ bản đồ số cảnh báo ngập úng (tỷ lệ 

1/10.000) cho một số đô thị khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ với các kịch bản mưa 

 - Đài KTTV 

khu vực Đồng 

bằng Bắc Bộ; 

- Các Đài 

KTTV tỉnh trực 

thuộc khu vực 

đồng bằng Bắc 

Bộ;  

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.650 



6 

 

TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

đồng bằng Bắc Bộ. 

 

 

 

 

trên khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ; 

2) Xây dựng được 

bộ bản đồ số cảnh 

báo ngập úng (tỷ lệ 

1/10.000) cho một 

số đô thị khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ 

với các kịch bản 

mưa khác nhau; 

3) Đề xuất được một 

số giải pháp cụ thể 

nhằm giảm thiểu 

tình trạng ngập úng 

cho các độ thị khi 

xảy ra mưa lớn. 

khác nhau; 

3) Báo cáo về các đề xuất giải pháp cụ 

thể nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng 

cho các độ thị khi xảy ra mưa lớn; 

4) Báo cáo kết quả thử nghiệm cho một 

số đô thị khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 

mùa mưa năm 2024; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

5) 01 bài báo quốc tế ISI/Scopus và 03 

bài báo trên tạp chí KTTV; 

6) Đào tạo 1 thạc sĩ chuyên ngành 

KTTV. 

- Trung tâm dự 

báo KTTV 

quốc gia. 

5.  TNMT.2023.06.05. 

Nghiên cứu ứng 

dụng kỹ thuật hoà 

hợp (blending 

techniques) kết hợp 

đồng hoá dữ liệu độ 

phân giải cao dự 

1) Xây dựng được 

hệ thống đồng hoá 

dữ liệu độ phân giải 

cao với kỹ thuật hoà 

hợp (blending 

techniques) để dự 

báo cường độ, quỹ 

1) Báo cáo khoa học về hệ thống đồng 

hoá dữ liệu độ phân giải cao có ứng dụng 

kỹ thuật hoà hợp (blending techniques); 

2) Hệ thống nghiệp vụ đồng hoá dữ liệu 

độ phân giải cao có ứng dụng kỹ thuật 

hoà hợp (blending techniques) để dự báo 

cường độ, quỹ đạo bão, gió mạnh và mưa 

- Viện Khoa 

học Khí tượng 

thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu; 

- Tổng cục Khí 

tượng Thủy 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

báo cường độ, quỹ 

đạo bão, gió mạnh 

và mưa lớn trong 

bão trên khu vực 

Biển Đông và Việt 

Nam 

đạo bão, gió mạnh 

và mưa lớn trong 

bão cho khu vực 

Biển Đông và Việt 

Nam;  

2) Xây dựng được 

một hệ thống 

WebGIS đa chức 

năng tích hợp các 

thông tin và sản 

phẩm dự báo bão 

cho phép truy vấn đa 

tham số trong 

nghiệp vụ dự báo. 

 

lớn trong bão cho khu vực Biển Đông và 

Việt Nam;  

3) Hệ thống WebGIS đa chức năng tích 

hợp các sản phẩm dự báo bão nghiệp vụ 

hiện có cung cấp thông tin dự báo thiên 

tai do bão (mưa lớn, gió mạnh, sóng, 

nước dâng do bão, diện tích ngập lụt,…) 

chi tiết đến cấp huyện/xã cho khu vực 

ven biển Việt Nam và báo cáo kỹ thuật;  

4) Kết quả thử nghiệm dự báo nghiệp vụ 

và đánh giá sai số cho một mùa bão gần 

nhất có tương đối nhiều bão; 

5) Bộ tài liệu hướng dẫn, quản trị vận 

hành và khai thác sử dụng hệ thống mô 

hình sau tích hợp; 

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ và/hoặc 01 

nghiên cứu sinh; 

8) 01 bài ISI/SCOPUS và 02 bài báo trên 

tạp chí chuyên ngành có uy tín. 

văn. 

6.  TNMT.2023.06.06. 

Nghiên cứu ảnh 

1) Xác định được 

mối liên hệ giữa 

1) Báo cáo khoa học về ảnh hưởng của 

gián đoạn gió mùa mùa hè đến thiếu hụt 

- Đài KTTV 

khu vực Tây 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

hưởng của gián 

đoạn gió mùa mùa 

hè đến thiếu hụt 

nước trong mùa 

mưa ở khu vực Tây 

Nguyên. 

 

gián đoạn gió mùa 

mùa hè và sự thiếu 

hụt mưa trên khu 

vực Tây Nguyên 

trong các tháng mùa 

mưa 

2) Xác định được 

mối liên hệ giữa 

gián đoạn gió mùa 

mùa hè gây thiếu hụt 

mưa trên khu vực 

Tây Nguyên với các 

hệ thống thời tiết 

quy mô lớn; 

3) Đề xuất được 

phương pháp dự báo 

gián đoạn gió mùa 

mùa hè gây thiếu hụt  

nước trên khu vực 

Tây Nguyên. 

nước trong mùa mưa ở khu vực Tây 

Nguyên; 

2) Báo cáo khoa học về mối liên hệ giữa 

gián đoạn gió mùa mùa hè gây thiếu hụt 

mưa trên khu vực Tây Nguyên với các hệ 

thống thời tiết quy mô lớn;  

3) Mô hình/phương pháp dự báo gián 

đoạn gió mùa mùa hè gây thiếu hụt mưa 

trên khu vực Tây Nguyên; 

4) Quy trình dự báo gián đoạn gió mùa 

mùa hè gây thiếu hụt mưa trên khu vực 

Tây Nguyên và tài liệu hướng dẫn sử 

dụng;  

5) Báo cáo kết quả thử nghiệm dự báo và 

đánh giá cho một mùa điển hình; 

6) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

7) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành; 

8) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

Nguyên; 

- Các Đài 

KTTV tỉnh trực 

thuộc 

7.  TNMT.2023.06.07. 

Nghiên cứu thử 

nghiệm ứng dụng 

1) Đánh giá được 

khả năng ứng dụng 

mô hình phân giải 

1) Báo cáo khoa học đánh giá khả năng 

ứng dụng hệ thống tích hợp mô hình 

phân giải mây (Cloud resolving model) 

 - Trung tâm 

Dự báo Khí 

tượng Thủy văn 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

mô hình phân giải 

mây (Cloud 

resolving model) 

tích hợp với mô 

hình khu vực dự 

báo định lượng mưa 

lớn thời đoạn 6h 

với hạn dự báo 24-

48h cho khu vực 

Trung Trung Bộ. 

 

mây (Cloud 

resolving model) 

tích hợp với mô hình 

khu vực có đồng hóa 

số liệu phân giải cao 

dự báo định lượng 

mưa lớn do các hình 

thế đối lưu sâu gây 

nên trên khu vực 

Trung Trung Bộ;  

2) Đề xuất được hệ 

thống dự báo mưa 

lớn cho khu vực 

Trung Trung Bộ dựa 

trên mô hình số trị 

khu vực phân giải 

mây kết hợp với 

đồng hóa số liệu 

phân giải cao. 

với mô hình khu vực có đồng hóa số liệu 

phân giải cao dự báo định lượng mưa lớn 

do các hình thế đối lưu sâu gây nên trên 

khu vực Trung Trung Bộ; 

2) Hệ thống dự báo mưa lớn thời đoạn 6h 

với hạn dự báo 24-48h cho khu vực 

Trung Trung Bộ dựa trên mô hình phân 

giải mây (Cloud resolving model) kết 

hợp với mô hình khu vực có đồng hóa số 

liệu phân giải cao; 

3) Kết quả thử nghiệm theo chế độ 

nghiệp vụ hệ thống dự báo mưa lớn thời 

đoạn 6h với hạn dự báo 24-48h vào dự 

báo mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ 

cho 01 năm gần đây và phân tích đánh 

giá sai số; 

4) Quy trình vận hành hệ thống dự báo 

mưa lớn thời đoạn 6h với hạn dự báo 24-

48h cho khu vực Trung Trung Bộ dựa 

trên mô hình phân giải mây (Cloud 

resolving model) tích hợp với mô hình 

khu vực có đồng hóa số liệu phân giải 

cao; 

Quốc gia; 

- Đài KTTV 

khu vực Trung 

Trung Bộ. 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

5) Báo cáo Tổng kết, Báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 01 bài báo ISI và 02 bài báo; trên các 

tạp chí khoa học trong nước; 

7) Hỗ trợ đào tạo sau đại học và sau đại 

học. 

8.  TNMT.2023.06.08. 

Nghiên cứu ứng 

dụng hệ thống mô 

hình tích hợp khí 

tượng - thuỷ văn 

WRF-Hydro cảnh 

báo sớm lũ. Áp 

dụng thí điểm cho 

các lưu vực sông 

Vệ, Trà Khúc 

 

1) Ứng dụng được 

hệ thống mô hình 

tích hợp khí tượng - 

thuỷ văn WRF-

Hydro để cảnh báo 

sớm lũ;  

2) Áp dụng thử 

nghiệm thành công 

vào cảnh báo sớm lũ 

cho các lưu vực 

sông Vệ, Trà Khúc. 

 

 

1) Báo cáo kỹ thuật mô tả cấu trúc, các 

bước cài đặt, yêu cầu số liệu đầu vào và 

vận hành hệ thống mô hình tích hợp khí 

tượng - thuỷ văn WRF-Hydro cho mục 

đích ứng dụng vào dự báo lũ; 

2) Hệ thống mô hình tích hợp khí tượng - 

thuỷ văn WRF-Hydro đã được kết nối 

song song (coupling) phục vụ cảnh báo 

sớm lũ;  

3) Báo cáo kết quả thử nghiệm cảnh báo 

sớm lũ sau hiệu chỉnh cho các lưu vực 

sông Vệ, Trà Khúc trong mùa lũ năm 

2024 theo chế độ nghiệp vụ; 

4) Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống 

và quy trình cảnh báo sớm lũ bằng mô 

hình tích hợp khí tượng - thuỷ văn WRF 

– Hydro; 

 - Viện Khoa 

học Khí tượng 

Thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu; 

- Trung tâm Dự 

báo Khí tượng 

Thủy văn Quốc 

gia; 

- Đài KTTV 

khu vực Trung 

Trung Bộ; 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 01 bài báo ISI/Scopus và 02 bài đăng 

trên tạp chí chuyên ngành trong nước 

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ; 

9.  TNMT.2023.06.09. 

  Nghiên cứu ảnh 

hưởng của mực 

nước ven biển tới 

quá trình thoát lũ 

tại hạ lưu sông 

Miền Trung. Áp 

dụng thử nghiệm tại 

hạ lưu sông Kiến 

Giang, Quảng Bình. 

1) Xây dựng được 

mô hình tương tác 

sông biển mô phỏng 

ngập lụt và thoát lũ 

tại hạ lưu các sông ở 

miền Trung;  

2) Đánh giá được 

ảnh hưởng của mực 

nước biển tới quá 

trình thoát lũ tại hạ 

lưu sông Kiến 

Giang, Quảng Bình; 

3) Đề xuất được 

Quy trình công nghệ 

và phương án dự 

báo ngập lụt hạ lưu 

sông trong trường 

hợp lũ lớn kết hợp 

1) Mô hình tương tác sông - biển mô 

phỏng quá trình ngập lụt và thoát lũ tại 

hạ lưu các sông ở miền Trung. Áp dụng 

thử nghiệm cho hạ lưu sông Kiến Giang, 

Quảng Bình; 

2) Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của mực 

nước ven biển tới quá trình thoát lũ tại hạ 

lưu hệ thống sông Kiến Giang, Quảng 

Bình cho một số kịch bản lũ lớn kết hợp 

với nước biển dâng do bão, gió mùa và 

triều cường; 

3) Quy trình công nghệ và phương án dự 

báo ngập lụt hạ lưu sông trong trường 

hợp lũ lớn kết hợp với nước biển dâng do 

bão, gió mùa và triều cường; 

4) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

5) 02 bài báo đăng tạp chí trong nước, 01 

 - Trung tâm 

Dự báo KTTV 

quốc gia;  

- Đài KTTV 

khu vực Trung 

Trung Bộ;  

- Đài KTTV 

Quảng Bình; 

- Trường Đại 

học Tài nguyên 

và Môi trường 

Hà Nội; 

- Trường Đại 

học Khoa học 

tự nhiên Hà 

Nội. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

với nước biển dâng 

do bão, gió mùa và 

triều cường. 

hội thảo trong nước; 

6) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ. 

10.  TNMT.2023.06.10. 

Nghiên cứu xây 

dựng công nghệ dự 

báo, cảnh báo xâm 

nhập mặn có tích 

hợp quy trình vận 

hành hồ chứa cho 

khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ. 

1) Xây dựng được 

Hệ thống dự báo, 

cảnh báo xâm nhập 

mặn có tích hợp quy 

trình vận hành hồ 

chứa cho khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ; 

2) Xây dựng được 

quy trình dự báo, 

cảnh báo xâm nhập 

mặn cho khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ; 

3) Đề xuất giải pháp 

nhân rộng cho các 

khu vực khác của 

Việt Nam; 

1) Hệ thống dự báo, cảnh báo xâm nhập 

mặn có tích hợp quy trình vận hành hồ 

chứa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ; 

2) Báo cáo kết quả thử nghiệm Hệ thống 

dự báo, cảnh báo xâm nhập mặn khu vực 

đồng bằng Bắc Bộ năm 2024; 

3) Quy trình nghiệp vụ dự báo, cảnh báo 

xâm nhập mặn cho khu vực đồng bằng 

Bắc Bộ; 

4) Báo cáo kỹ thuật giải pháp nhân rộng 

cho các khu vực khác của Việt Nam; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành; 

7) Đào tạo 01 thạc sĩ. 

 - Trung tâm 

Dự báo KTTV 

quốc gia;  

- Đài KTTV 

khu vực đồng 

bằng Bắc Bộ; 

- Đài KTTV 

khu vực Đông 

Bắc. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.650 

11.  TNMT.2023.06.11. 

Nghiên cứu xây 

dựng công nghệ 

tích hợp quy trình 

1) Xây dựng được 

Hệ thống dự báo lũ 

hạ du lưu vực sông 

Hồng - Thái Bình có 

1) Hệ thống dự báo lũ hạ du lưu vực 

sông Hồng - Thái Bình có tích hợp quy 

trình vận hành liên hồ chứa; 

2) Báo cáo kết quả thử nghiệm báo lũ hạ 

 - Trung tâm 

Dự báo Khí 

tượng Thủy văn 

quốc gia; 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.600 



13 

 

TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

vận hành liên hồ 

chứa dự báo lũ hạ 

du lưu vực sông 

Hồng - Thái Bình. 

tích hợp quy trình 

vận hành liên hồ 

chứa; 

2) Xây dựng được 

quy trình dự báo lũ 

hạ du lưu vực sông 

Hồng - Thái Bình có 

tích hợp quy trình 

vận hành liên hồ 

chứa; 

3) Đề xuất giải pháp 

nhân rộng cho các 

khu vực khác của 

Việt Nam. 

du lưu vực sông Hồng - Thái Bình có 

tích hợp quy trình vận hành liên hồ chứa 

năm 2024; 

3) Quy trình kỹ thuật dự báo lũ hạ du 

sông Hồng - Thái Bình dựa trên công 

nghệ tích hợp quy trình vận hành liên hồ 

chứa; 

4) Báo cáo kỹ thuật giải pháp nhân rộng 

cho các khu vực khác của Việt Nam; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành; 

7) Đào tạo 01 thạc sĩ. 

- Các Đài 

KTTV khu vực; 

12.  TNMT.2023.06.12. 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và xây 

dựng Hệ thống 

cảnh báo nguy cơ 

sạt lở, sụt lún do 

hạn hán và khai 

thác nước ngầm 

cho khu vực bán 

1) Xác định cơ sở 

khoa học và lựa 

chọn được phương 

pháp phù hợp để 

cảnh báo nguy cơ sạt 

lở, sụt lún do hạn 

hán và khai thác 

nước ngầm cho khu 

vực bán đảo Cà 

1) Báo cáo tổng hợp phân tích và lựa 

chọn phương pháp tính toán dòng chảy 

ngầm; bốc thoát hơi; độ ổn định mái 

dốc,… phục vụ xác định phương pháp 

cảnh báo sạt lở, sụt lún do hạn hán và 

khai thác nước ngầm cho khu vực bán 

đảo Cà Mau; 

2) Hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở, sụt 

lún do hạn hán và khai thác nước ngầm 

 - Tạp chí Khí 

tượng Thủy 

văn; 

- Trung tâm Dự 

báo Khí tượng 

Thủy văn quốc 

gia; 

- Đài KTTV 

khu vực Nam 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.900 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

đảo Cà Mau. Mau; 

2) Xây dựng được 

Hệ thống cảnh báo 

nguy cơ sạt lở, sụt 

lún do hạn hán và 

khai thác nước ngầm 

cho khu vực bán đảo 

Cà Mau.  

 

cho khu vực bán đảo Cà Mau; 

3) Báo cáo thử nghiệm Hệ thống cảnh 

báo nguy cơ sạt lở, sụt lún do hạn hán và 

khai thác nước ngầm cho khu vực bán 

đảo Cà Mau; 

4) Quy trình kỹ thuật phục vụ cảnh báo 

nguy cơ sạt lở, sụt lún do hạn hán và 

khai thác nước ngầm cho khu vực bán 

đảo Cà Mau; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 01 bài báo quốc tế (ISI/Scopus), 01 

bài báo quốc tế, 01 bài báo trên tạp chí 

KTTV; 

7) Đào tạo 1 thạc sĩ chuyên ngành KTTV 

và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ. 

Bộ. 

- Đài KTTV 

Tỉnh Cà Mau. 

13.  TNMT.2023.06.13. 

Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống dữ 

liệu tái phân tích 

trường sóng dựa 

trên mô hình số trị, 

kỹ thuật đồng hóa 

1) Xây dựng được 

mô hình số trị có sử 

dụng kỹ thuật đồng 

hóa dữ liệu để tái 

phân tích sóng tại 

khu vực biển Việt 

Nam; 

1) Hệ thống mô hình số trị có sử dụng 

đồng hóa số liệu sóng và số liệu quan 

trắc vùng biển Việt Nam; 

2) Dữ liệu tái phân tích số liệu trường 

sóng vùng biển Việt Nam từ năm 1995 

đến nay; 

3) Phần mềm hỗ trợ quản lý, khai thác, 

 - Tổng cục Khí 

tượng thủy văn; 

- Ban chỉ đạo 

quốc gia về 

phòng, chống 

thiên tai; 

- Ủy ban quốc 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.900 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

và các số liệu quan 

trắc phục vụ dự 

báo, cảnh báo sóng 

biển tại khu vực 

biển Việt Nam. 

2) Tái phân tích 

được dữ liệu các 

tham số sóng biển 

tại khu vực Việt 

Nam trong giai đoạn 

1995 đến nay;  

3) Xây dựng được 

phần mềm quản lý, 

khai thác, cập nhật 

dữ liệu tái phân tich 

trường sóng biển tại 

khu vực biển phục 

vụ dự báo, cảnh báo 

sóng biển tại khu 

vực biển Việt Nam. 

cập nhật dữ liệu tái phân tích trường 

sóng phục vụ dự báo, cảnh báo sóng biển 

tại khu vực biển Việt Nam vùng biển 

Việt Nam; 

4) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

5) 01 bài báo quốc tế và 01 bài đăng trên 

tạp chí chuyên ngành trong nước; 

6) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sĩ. 

gia ứng phó sự 

cố thiên tai và 

tìm kiếm cứu 

nạn. 

14.  TNMT.2023.06.14. 

Nghiên cứu xây 

dựng công nghệ dự 

báo thủy văn và 

cảnh báo ngập lụt 

cho các lưu vực 

sông nhỏ. Áp dụng 

thử nghiệm cho một 

1) Xây dựng được 

hệ thống thông tin 

phục vụ công nghệ 

dự báo thủy văn cho 

lưu vực sông nhỏ; 

2) Xây dựng được 

công nghệ và quy 

trình dự báo thủy 

1) Hệ thống thông tin dự báo thủy văn, 

cảnh báo ngập lụt cho lưu vực sông nhỏ; 

2) Công nghệ dự báo thủy văn, cảnh báo 

ngập lụt cho các lưu vực sông nhỏ trên 

cơ sở kết hợp mô hình và sử dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI); 

2) Quy trình dự báo thủy văn, cảnh báo 

ngập lụt cho các lưu vực sông nhỏ trên 

 - Đài KTTV 

khu vực Tây 

Bắc; 

- Đài KTTV 

tỉnh Hòa Bình; 

- Trường Đại 

học Tài nguyên 

và Môi trường 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.800 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

số lưu vực sông nhỏ 

thuộc khu vực Tây 

Bắc. 

văn, cảnh báo ngập 

lụt cho các lưu vực 

sông nhỏ trên cơ sở 

kết hợp mô hình và 

sử dụng trí tuệ nhân 

tạo (AI); 

.  

cơ sở kết hợp mô hình và sử dụng trí tuệ 

nhân tạo (AI); 

3) Báo cáo thử nghiệm dự báo thủy văn, 

cảnh báo ngập lụt trên một số lưu vực 

sông nhỏ thuộc vùng Tây Bắc trong năm 

2024; 

4) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

5) 01 bài báo ISI; 01 bài báo đăng trên 

Tạp chí chuyên ngành trong nước; 

6) Đào tạo: 01 Thạc sỹ; hỗ trợ đào tạo 01 

tiến sỹ. 

Hà Nội. 

15.  TNMT.2023.06.15. 

Nghiên cứu, ứng 

dụng hệ thống quan 

trắc đa thành phần 

và mô hình số độ 

phân giải cao 

nghiên cứu cấu trúc 

mây và dự báo mưa 

dông phục vụ 

phòng chống giảm 

nhẹ thiên tai. Áp 

1) Xác định được cơ 

chế hình thành và 

cấu trúc mây gây 

mưa dông khu vực 

Hà Nội và lân cận;   

2) Xây dựng được 

hệ thống mô hình 

hiện đại đồng hoá số 

liệu quan trắc phù 

hợp cấu trúc mây để 

dự báo mưa dông 

1) Báo cáo về cơ chế hình thành mây và 

cấu trúc mây gây mưa dông khu vực Hà 

Nội và lân cận; 

2) Báo cáo về phương pháp, kỹ thuật đưa 

số liệu đưa số liệu phù hợp cấu trúc mây 

(độ phản hồi radar x-band, số liệu định vị 

sét…) vào mô hình số; 

3) Hệ thống mô hình hiện đại đồng hoá 

số liệu và các phần mềm nhằm đưa số 

liệu phù hợp vào mô hình số để dự báo 

mưa dông;  

 - Trung tâm 

Dự báo Khí 

tượng thủy văn 

quốc gia;  

- Các Đài 

KTTV khu vực; 

- Viện Khoa 

học Khí tượng 

thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu; 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.750 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

dụng thử nghiệm 

cho khu vực Hà 

Nội. 

khu vực Hà Nội và 

lân cận. 

4) Kết quả dự báo thử nghiệm và đánh 

giá sai số cho một số đợt mưa dông ở 

khu vực Hà Nội và lân cận; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 01 bài báo ISI; 01 bài báo đăng trên 

Tạp chí chuyên ngành trong nước; 

7) Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ; hỗ trợ đào 

tạo 01 tiến sỹ 

- Trường Đại 

học Khoa học 

tự nhiên; 

- Trường Đại 

học Tài nguyên 

và Môi trường 

Hà Nội. 

16.  TNMT.2023.06.16. 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ học 

máy (machine 

learning) dự báo 

dòng chảy phục vụ 

vận hành hiệu quả 

hệ thống hồ chứa 

trên lưu vực sông 

Cả 

 

1) Xây dựng được 

công nghệ dự báo 

dòng chảy đến hồ 

dựa trên nền tảng 

công nghệ học máy 

(machine learning); 

2) Xây dựng được 

công nghệ vận hành 

hiệu quả hệ thống hồ 

chứa trên lưu vực 

sông Cả; 

 

1) Công nghệ dự báo dòng chảy bằng 

nền tảng công nghệ học máy (machine 

learning) trên lưu vực sông Cả; 

2) Công nghệ vận hành hệ thống hồ chứa 

lớn trên lưu vực sông Cả; 

3) Quy trình kỹ thuật vận hành công 

nghệ và hướng dẫn sử dụng công nghệ;  

4) Kết quả vận hành thử nghiệm công 

nghệ và dự báo thử nghiệm cho năm 

2024 cho lưu vực sông Cả; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 02 bài báo khoa học; 

7) Đào đào tạo 01 thạc sĩ. 

 -Viện khoa học 

tài nguyên 

nước;  

- Trung tâm dự 

báo khí tượng 

thủy văn Quốc 

gia. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.800 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

17.  TNMT.2023.06.17. 

Nghiên cứu, hoàn 

thiện cơ chế chính 

sách, thông tin và 

tuyên truyền về dự 

báo tác động, cảnh 

báo rủi ro do thiên 

tai 

1) Cung cấp được cơ 

sở khoa học và thực 

tiễn phục vụ xây 

dựng cơ chế chính 

sách thúc đẩy công 

tác dự báo, cảnh 

báo, thông tin và 

tuyên truyền về dự 

báo tác động, cảnh 

báo rủi ro thiên tại; 

2) Dự thảo được các 

Quy định, Quy trình, 

Định mức kinh tế kỹ 

thuật phục vụ công 

tác dự báo tác động, 

cảnh báo rủi ro thiên 

tai tại Việt Nam; 

3) Xây dựng được 

Bộ tài liệu tuyên 

truyền về các sản 

phẩm dự báo, cảnh 

báo thiên tai. 

1) Báo cáo Cơ sở khoa học và thực tiễn 

phục vụ xây dựng cơ chế chính sách thúc 

đẩy công tác dự báo tác động, cảnh báo 

rủi ro thiên tai và tuyên truyền về các sản 

phẩm dự báo, cảnh báo thiên tai; 

2) Dự thảo Quyết định trình Thủ tướng 

Chính phủ quy định về trách nhiệm của 

các Bộ/Ngành và địa phương trong phối 

hợp thực hiện công tác dự báo tác động 

và cảnh báo rủi ro thiên tai được hoàn 

thiện và gửi xin ý kiến của các bộ, 

ngành, địa phương (bảng giải trình, tiếp 

thu ý kiến của các bộ ngành, địa 

phương). 

3) Dự thảo các Quy định, Quy trình kỹ 

thuật phục vụ công tác dự báo tác động, 

cảnh báo rủi ro thiên tai tại Việt Nam 

được hoàn thiện và gửi xin ý kiến của 

các đơn vị liên quan (bảng giải trình, tiếp 

thu ý kiến); 

4) Bộ tài liệu hướng dẫn tuyên truyền về 

dự báo tác động, cảnh báo rủi ro thiên tai 

được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

 - Tổng cục Khí 

tượng thủy văn; 

- Đoàn Thanh 

niên Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trường; 

- Các Đài Khí 

tượng Thủy văn 

khu vực. 

2023-

2024 

Tuyển chọn 1.500 
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TT Mã. tên nhiệm vụ Mục tiêu Các sản phẩm dự kiến đạt được 
Đơn vị dự kiến 

tiếp nhận 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Phương 

thức thực 

hiện (Giao 

trực 

tiếp/Tuyển 

chọn) 

Đề xuất 

Kinh 

phí dự 

kiến 

(triệu 

đồng) 

trường ban hành; 

5) Báo cáo Tổng kết, báo cáo tóm tắt và 

các báo cáo công việc; 

6) 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên 

ngành. 
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