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Giới thiệu 

   Hạ tầng thông tin không gian (Spatial Data Infrastructure) là 

một hạ tầng gồm nguồn dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu và 

siêu dữ liệu, mạng dữ liệu, công nghệ (thu thập dữ liệu, quản lý 

và trình diễn dữ liệu), thể chế, chính sách, các chuẩn dữ liệu 

không gian và người dung cuối. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Hình 1: Các thành phần của SDI 

   Mục tiêu quan trọng nhất của việc xây dựng NSDI (National 

SDI) cho một quốc gia là để quản lý tốt hơn nguồn dữ liệu 

không gian, phát triển kinh tế, và đặc biệt NSDI là một hạ tầng 

thông tin quan trọng, được đánh giá là xương sống của chính 

phủ điện tử cho một quốc gia. 
 

Mục tiêu 

   Mục tiêu tổng thể của đề tài là nghiên cứu, đề xuất và triển 

khai giải pháp công nghệ cho việc xây dựng, triển khai hạ tầng 

thông tin không gian vùng Tây Bắc Việt Nam.  

   Để thực hiện mục tiêu này, cách tiếp của đề tài là nghiên cứu, 

đề xuất kiến trúc công nghệ cho việc xây dựng SDI cấp vùng từ 

đó kiểm chứng, đánh giá, điều chỉnh, mở rộng làm cơ sở để 

triển khai SDI cấp quốc gia. Mục tiêu cụ thể của đề tài được xác 

định tập trung nghiên cứu 3 yếu tố công nghệ của SDI như sau: 

ü  Dữ liệu không gian 

ü  Dịch vụ dữ liệu không gian 

ü  Công nghệ 

 

Phương pháp 

   Đề tài được thực hiện trên cơ sở tìm hiểu lý thuyết, nghiên 

cứu vấn đề, đề xuất giải pháp, xây dựng hệ thống thử nghiệm, 

đánh giá và so sánh với các giải pháp liên quan. Cụ thể gồm các 

bước sau: 

ü  Tìm hiểu tài liệu. 

ü  Phân tích, đánh giá các giải pháp liên quan. 

ü  Thử nghiệm xây dựng hạ tầng thông tin không 

gian cho vùng Tây Bắc, mở rộng quy mô triển khai 

so sánh, đánh giá kết quả từ đó đề xuất giải pháp 

phù hợp xây dựng hạ tầng thông tin không gian 

quốc gia. 
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Thảo luận 

   Những lợi ích mà NSDI mang lại là rất lớn đo đó trong 

những năm vừa qua, nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới đã 

tiến hành xây dựng NSDI. Điển hình như Hoa Kỳ (1994), Úc 

(1996), Hàn Quốc (2006), Thụy Điển (2007), Ấn Độ (2008), 

Niu Di-lân (2012) và đặc biệt trong khu vực Đông Nam á có 

Malaixia (2006), Thái Lan (2011) là các quốc gia đã triển khai 

thành công NSDI. 

   Việt Nam đang trong quá trình tìm kiếm mô hình và các 

phương pháp tiếp cận để triển khai NSDI [1]. Năm 2011 nhóm 

nghiên cứu chung của Ngân hàng thế giới và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đã nghiên cứu chiến lược phát triển NSDI cho Việt 

Nam. Nghiên cứu này đã tóm lược quá trình phát triển và hiện 

trạng NSDI ở Việt Nam, các bất cập đang tồn tại trong quá 

trình phát triển NSDI ở Việt Nam, các cơ hội và thách thức đối 

với phát triển NSDI ở Việt Nam và đưa ra chiến lược phát triển 

NSDI cho Việt Nam [1]. 

   Để đảm bảo được việc triển khai thành công NSDI thì cần 

nghiên cứu và triển khai thử nghiệm giải pháp công nghệ cho 

NSDI. Các vấn đề về công nghệ được quan tâm bao gồm khi 

xây dựng NSDI [1]: 1) hoàn thiện hệ quy chiếu tọa độ và lưới 

tọa độ quốc gia để tạo hệ thống khung thống nhất cho dữ liệu 

không gian và chuẩn hóa dữ liệu không gian; 2) công nghệ thu 

thập và cập nhật dữ liệu chủ yếu là công nghệ định vị và công 

nghệ viễn thám nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thu thập, cập 

nhật dữ liệu nhanh hơn, chính xác và chi phí ít hơn; 3) kiến trúc 

hệ thống và công nghệ mạng nhằm tạo điều kiện cho tiếp cận 

thông tin không gian dễ dàng (Hình 3); 4) công nghệ phân tích 

và xử lý thông tin không gian. 

   Như vậy, nghiên cứu giải pháp xây dựng hạ tầng thông tin 

không gian quốc gia Việt Nam là nội dung nghiên cứu có tính 

thời sự, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Tuy nhiên, cũng 

là một thách thức lớn cần vượt qua để có thể thành công. 

 

Tài liệu tham khảo 

   Nghiên cứu đề xuất kiến trúc tổng thể cho hạ tầng thông tin 

không gian khu vực Tây Bắc 

   Bước đầu thu thập được dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc 

tính của 14 nhóm dữ liệu thuộc khu vực Tây Bắc bao gồm:  

1) Dữ liệu điều kiện tự nhiên 

2) Tài nguyên thiên nhiên 

3) Đa dạng sinh học 

4) Cơ sở hạ tầng 

5) Môi trường  

6) Tai biến thiên nhiên 

7) Kinh tế 

8) Văn hoá  

9) Xã hội 

10) Y tế 

11) Giáo dục  

12) Dân cư - Dân tộc 

13) Nguồn nhân lực 

Các vấn đề nghiên cứu tiếp theo: 

+ Nghiên cứu đề xuất giải pháp chuẩn hóa dữ liệu không gian 

+ Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu thập bổ sung làm giàu dữ 

liệu không gian 

+ Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng metadata cho dữ 

liệu không gian. 
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Hình 2: Vấn đề nghiên cứu 

Hình 3: Kiến trúc tổng thể SDI Đông Bắc – Tây Bắc Việt Nam 

Hình 4: Phân cấp SDI theo mức độ chi tiết của dữ liệu 


