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Tóm tắt:  

Nội dung báo cáo tập trung đánh giá thực trạng hạ tầng đo đạc cơ bản của Việt Nam hiện nay, 

sự cần thiết và những nội dung chính trong việc hoàn chỉnh và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản 

phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới. 

 

1. Đặt vấn đề 

Chúng ta đang sống trong thế giới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chỉ mới bắt đầu từ 

những năm 2010, mà ở đó mọi sự thay đổi diễn ra một cách rất nhanh chóng và năng động. Đó là 

cuộc cách mạng dựa trên các công nghệ nền tảng về dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, 

robot thông minh, internet kết nối vạn vật…, là cuộc cách mạng đặc trưng bởi sự hợp nhất, không có 

ranh giới giữa thế giới thực và ảo của các lĩnh vực, các công nghệ mới đỉnh cao như công nghệ sinh 

học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ in 3D, công nghệ tự động hóa, xe tự lái, trí tuệ nhân tạo, tích 

hợp con người - máy móc…Một thế giới mà sự phân loại các công nghệ chỉ là tương đối, khó tách 

biệt vì chúng trộn lẫn, tích hợp và hỗ trợ nhau để cùng phát triển với mục đích là tiết kiệm thời gian, 

không gian, trí tuệ, sức lực, của cải vật chất và tăng cường bảo vệ môi trường, qua đó nâng cao năng 

suất lao động và hiệu quả đầu tư. Sự hội tụ và tích hợp ấy đã tạo nên một sức mạnh vô biên, làm đột 

phá sự phát triển của xã hội loài người với tốc độ nhanh chóng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, thúc 

đẩy các nước phải nhanh chóng xây dựng chiến lược phù hợp để ứng dụng các thành quả của cuộc 

cách mạng này nếu không muốn bị chậm trễ và tụt hậu; hình thành trào lưu mới trên thế giới trong 

xây dựng và phát triển các thành phố thông minh, chính phủ thông minh và dân tộc thông minh, dựa 

trên một trong những nền tảng quan trọng là thu thập và xử lý một cách thông minh hệ thống dữ liệu 

không gian địa lý. 

Luật Đo đạc và Bản đồ được xây dựng trong bối cảnh như vậy và vừa được Quốc hội khóa 14 

thông qua tại kỳ họp thứ V (tháng 6/2018). Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên do Quốc hội 

ban hành quy định về các vấn đề liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ, hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia (NSDI) sau gần 60 năm hình thành và phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt 

Nam. Để triển khai và hiện thực hóa các quy định của Luật vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển 

đất nước trong tình hình mới, có rất nhiều công việc phải làm, trong đó việc cấp bách là hoàn thiện và 

hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam và ứng phó biến 

đổi khí hậu.  

Trong khuôn khổ của báo cáo này chúng tôi đề cập đến hạ tầng đo đạc cơ bản là hệ thống số 

liệu gốc đo đạc quốc gia và hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia. Đây là hạ tầng đo đạc 

làm nền tảng để triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ thống nhất trên toàn quốc, liên kết và hội 

nhập quốc tế, giải quyết các bài toán liên quan về khoa học Trái Đất, các ứng dụng trong định vị dẫn 

đường, tự động hóa trong quản lý kho bãi và logistics, tự động hóa trong nông nghiệp công nghệ cao 

và nhiều ứng dụng khác. 

2. Thực trạng hạ tầng đo đạc cơ bản Việt Nam hiện nay 

2.1. Về hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia 

Mạng lưới tọa độ quốc gia bắt đầu được triển khai xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20 

trên lãnh thổ miền Bắc. Mạng lưới này được xây dựng trong hệ quy chiếu và hệ tọa độ của các nước 

xã hội chủ nghĩa cũ (với Ellipsoid Krasovski, điểm gốc tại Punkovo (Liên xô cũ), lưới chiếu toạ độ 
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Gauss-Kruger) thông qua việc đo nối với mạng lưới tọa độ quốc gia Trung Quốc và thiết lập điểm gốc 

tại Láng, Hà Nội. Năm 1972 Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố Hệ tọa độ nhà nước Việt Nam 

gọi là Hệ Hà Nội – 72. Sau khi thống nhất đất nước, mạng lưới tọa độ quốc gia được xây dựng phủ 

trùm lãnh thổ từ vĩ tuyến 170 trở vào. Từ những năm cuối Thế kỷ 20 trên cơ sở ứng dụng thành công 

công nghệ định vị vệ tinh GPS, mạng lưới tọa độ quốc gia được hoàn chỉnh, Hệ quy chiếu và hệ tọa 

độ quốc gia mới được thiết lập, gọi là Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia Việt Nam-2000 (gọi tắt là hệ 

VN-2000) và được Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố đưa vào sử dụng thống nhất trên cả 

nước từ năm 2000 tại quyết định số 873/2000/QĐ-TTg ngày 12/07/2000.  

Hệ VN-2000 đang sử dụng hiện nay bao gồm các điểm tọa độ quốc gia cấp 0, hạng I, hạng II và 

hạng III với tổng số 14.234 điểm phủ trùm cả nước, trung bình mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 

điểm tọa độ quốc gia. Lưới cấp 0 gồm 71 điểm phân bố đều trên lãnh thổ được đo bằng công nghệ 

GPS, lưới hạng I chỉ phủ trùm khu vực miền Bắc và được đo bằng phương pháp lưới tam giác, lưới 

hạng II phủ trùm toàn lãnh thổ và được đo bằng nhiều phương pháp. Khi xây dựng và công bố hệ tọa 

độ VN-2000 chúng ta chỉ mới tính toán bình sai mạng lưới cấp 0, hạng I,II. Mạng lưới tọa độ quốc gia 

hạng III được đo đạc, tính toán, bình sai và hoàn thành vào năm 2004. Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam-

2000 đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, hệ thống bản 

đồ địa chính trên toàn quốc và các loại bản đồ chuyên ngành khác trong gần 20 năm qua. 

Một số đặc trưng cơ bản của Hệ VN-2000: 

1. Ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia là ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu với kích thước: 

a. Bán trục lớn: a = 6378137,0 m 

b. Độ dẹt: f = 1: 298,257223563 

c. Tốc độ góc quay quanh trục: w = 7292115,0x10-11 rad/s 

d. Hằng số trọng trường Trái đất: GM= 3986005.108 m3s-2 

2. Vị trí ê-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia: ê-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu được định vị phù hợp với 

lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở sử dụng điểm GPS cạnh dài có độ cao thuỷ chuẩn phân bố đều trên 

toàn lãnh thổ; 

3. Điểm gốc toạ độ quốc gia: Điểm N00 đặt tại  khuôn viên Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa 

lý Việt Nam; 

4. Hệ thống toạ độ phẳng: Hệ toạ độ phẳng UTM quốc tế, được thiết lập trên cơ sở lưới chiếu 

hình trụ ngang đồng góc, danh pháp tờ bản đồ theo hệ thống hiện hành có chú thích danh pháp UTM 

quốc tế. 

Mặc dù có nhiều ưu việt nhưng hệ VN-2000 vẫn chưa phải là hệ tọa độ 3D theo quan điểm hiện 

đại, chưa được kết nối với khung tham chiếu mặt đất quốc tế (ITRF) do đó làm hạn chế việc khai thác 

hiệu quả những tiềm năng của công nghệ GNSS trong  xác định vị trí không gian, thu nhận dữ liệu, 

chia sẻ dữ liệu, hợp tác quốc tế để giải quyết các bài toán có quy mô khu vực và toàn cầu trong quá 

trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Mặt khác, do tác động của phát triển kinh tế - xã hội, hiện nay 

theo báo cáo của các địa phương khoảng từ 35-40% các điểm mốc tọa độ quốc gia đã bị mất, bị dịch 

chuyển và bị biến động, nhiều điểm được bố trí trên núi cao không thuận tiện cho việc sử dụng. 

2.2. Về hệ thống độ cao quốc gia  

Hệ thống độ cao quốc gia bao gồm gốc độ cao quốc gia, các mạng lưới độ cao quốc gia. 

Hệ thống độ cao quốc gia đã được xây dựng trong gần 60 năm, qua nhiều giai đoạn, có thể tóm 

tắt cơ bản như sau: 

- Xây dựng hệ thống độ cao ở miền Bắc (1959 - 1964): Lấy mực nước biển trung bình ở Trạm 

hải văn Hòn Dáu - Hải Phòng với chuỗi số liệu nghiệm triều quan trắc liên tục trong 10 năm (1955 - 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-83-2000-qd-ttg-su-dung-he-quy-che-he-toa-do-quoc-gia-viet-nam-46519.aspx
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1964) làm giá trị “0” của gốc độ cao và điểm tại ngân hàng Hải Phòng (cũ) trong lưới độ cao gốc được 

chọn là gốc độ cao, hệ độ cao được gọi là Hệ độ cao Hải Phòng – 1972. 

-  Hệ thống độ cao ở miền Nam trước 1975: Hệ thống độ cao ở miền Nam trước 1975 được xây 

dựng theo hệ độ cao Hà Tiên.  

- Xây dựng hệ thống độ cao thống nhất trên cả nước giai đoạn 1981 - 1992: Lấy mực nước biển 

trung bình ở Trạm hải văn Hòn Dáu với dãy số liệu nghiệm triều quan trắc liên tục trong 43 năm (1950 

- 1992) làm giá trị “0” của gốc độ cao quốc gia; xây dựng bổ sung và hoàn thiện lưới gốc độ cao gồm 

23 điểm tại khu vực Đồ Sơn và Hải Phòng; xây dựng điểm gốc độ cao quốc gia tại đỉnh đồi Ông Giáp, 

phường Vạn Hương, TX Đồ Sơn, TP Hải Phòng; đo vượt biển để truyền giá trị 0 tại Trạm hải văn Hòn 

Dáu vào lưới gốc độ cao. 

Mạng lưới độ cao quốc gia gồm 11 đường độ cao hạng I với tổng chiều dài 5.096km và 45 

đường độ cao hạng II với tổng chiều dài 4.515km được bình sai tổng thể (1996), sai số trung phương 

độ cao trên 1 km chiều dài đạt mh =  2,9mm. 

- Hoàn chỉnh hệ thống độ cao quốc gia giai đoạn 2001-2008: Khôi phục những mốc bị mất hoặc 

bị hư hại; đo lại toàn bộ mạng lưới được thiết kế thành 36 vòng khép và 4 đường treo. 

Mạng lưới độ cao quốc gia được hoàn chỉnh gồm 1.211 điểm hạng I với tổng chiều dài 

5.667,6km; 1.119 điểm hạng II với tổng chiều dài 5.334,1km; 4.601 điểm hạng III. Năm 2008 tiến hành 

bình sai tổng thể mạng lưới hạng I, II và lưới độ cao gốc với độ cao khởi tính là độ cao của điểm gốc 

Đồ Sơn xác định năm 1992. Sai số trung phương độ cao trên 1 km chiều dài đạt mh= 1,04 mm đối 

với lưới độ cao hạng I và mh=2,6 mm đối với lưới độ cao hạng II. 

Hệ thống độ cao quốc gia còn có hơn 12.000 điểm tọa độ hạng III đo bằng công nghệ GPS, độ 

cao được tính toán trên cơ sở mô hình geoid hoàn thành năm 2012 với độ chính xác tương đương 

thủy chuẩn hạng IV. 

- Xây dựng mô hình geoid: Năm 2011, Cục Đo đạc và Bản đồ đã hoàn thành việc xây dựng mô 

hình geoid với lưới ô chuẩn trọng lực (3’ x 3’) ở vùng đồng bằng và trung du, trên cơ sở sử dụng hơn 

1.038 điểm đo GPS-thủy chuẩn và gần 30.000 điểm trọng lực chi tiết và mô hình geoid toàn cầu 

EGM2008. Mô hình geoid này có độ chính xác khoảng 8 cm cho vùng đồng bằng, khoảng 20cm cho 

vùng trung du, vùng núi cao chưa có số liệu kiểm tra, đã được dùng để tính toán lại độ cao của gần 

12.000 điểm địa chính cở sở trên toàn quốc, hiện nay mô hình geoid này đang được sử dụng để xác 

định độ cao bằng công nghệ GNSS trên lãnh thổ Việt Nam.  

Hệ thống độ cao quốc gia của nước ta có các đặc điểm cơ bản như sau: 

- Sử dụng mực nước biển trung bình tại Trạm hải văn Hòn Dáu được quan trắc liên tục trong 

thời gian 43 năm làm điểm “0” độ cao; 

- Các mạng lưới độ cao quốc gia cơ bản được thiết kế theo các đường quốc lộ, tạo thành các 

vòng khép chặt chẽ; các mốc độ cao được thiết kế đơn giản, chôn sâu từ 1-2m dưới mặt đất; 

- Quy trình đo ngắm, tính toán bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng lưới độ cao quốc gia; 

giá trị độ cao đã được tính hiệu chỉnh trọng lực để chuyển về giá trị độ cao chuẩn; 

Lưới độ cao quốc gia đã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các hoạt động đo đạc và 

bản đồ trên cả nước, phục vụ nghiên cứu địa hình lãnh thổ, lãnh hải, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai trong thời gian qua. Tuy nhiên, cho 

đến nay hệ thống độ cao quốc gia và mô hình geoid chưa được chính thức công bố. 

Hệ thống các mạng lưới độ cao quốc gia được xây dựng trong một thời gian dài, qua nhiều giai 

đoạn, hầu hết các điểm mốc độ cao được chôn ở gần và dọc theo tuyến quốc lộ, đường giao thông. 

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, mở rộng hệ thống đường giao thông theo nhu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội đã dẫn tới rất nhiều mốc độ cao ở thực địa bị mất, bị hư hại. Năm 2016, Cục Đo đạc và Bản đồ 

Việt Nam đã tiến hành khảo sát 2.330 mốc độ cao hạng I, II, phát hiện số mốc bị mất, bị hư hỏng 

hoàn toàn không sử dụng được là 810 mốc chiếm 35,02% tổng số mốc được khảo sát.        
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Mặt khác, do tốc độ phát triển kinh tế xã hội và quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cộng 

với ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu và khai thác nước ngầm quá mức đã và đang diễn ra, 

dẫn đến hiện tượng sụt lún nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng ở những nơi có nền đất yếu, đặc biệt là 

ở các thành phố lớn ven biển và vùng đồng bằng. Theo số liệu đo quan trắc lún tại các điểm lưới độ 

cao quốc gia hạng I, II khu vực thành phố  Hồ chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long do Cục 

Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thực hiện trong các năm từ 2014 đến 2017 đã phát hiện có gần 70% số 

mốc độ cao quốc gia được quan trắc đã bị lún trên 5cm tính từ năm 2005, trong đó số mốc bị lún trên 

10cm chiếm hơn 20%.  

Việt Nam có đường bờ biển dài trên 3.260 km với đặc trưng thủy triều rất khác nhau tại các 

vùng biển khác nhau. Chênh cao mặt nước biển tại Hà Tiên so với mặt nước biển tại Hòn Dáu là 

khoảng 17cm; tại các tỉnh miền Trung có độ chênh lệch khoảng 10cm. Với sai khác như trên, cần thiết 

phải sử dụng số liệu quan trắc mặt nước biển tại các trạm quan trắc hải văn ở các khu vực khác nhau 

để cải chính độ cao mới đảm bảo độ chính xác phục vụ công tác xây dựng, quy hoạch và phát triển 

kinh tế - xã hội tại các khu vực khác nhau, đặc biệt là khu vực phía Nam. Hiện nay Bộ Tài nguyên và 

Môi trường đang quản lý, vận hành 18 trạm quan trắc hải văn, dự kiến mở rộng thêm tới 36 trạm là 

điều kiện thuận lợi để xác định gốc độ sâu đặc trưng cho các vùng biển Việt Nam. 

2.3. Về hệ thống trọng lực quốc gia 

Năm 1957, Liên Xô (cũ) đã xây dựng 01 điểm trọng lực ở sân bay Gia Lâm được đo nối với 

điểm Liodovo (Matxcơva, Liên Bang Nga) trong hệ Potsdam. Vào những năm 60 của thế kỷ XX, Tổng 

cục Địa chất và Khoáng sản với sự giúp đỡ của Liên Xô đã tiến hành đo trọng lực chi tiết trên cơ sở 

điểm gốc này phục vụ công tác thăm dò khoáng sản và công tác địa vật lý ở Miền Bắc Việt Nam. Ở 

Miền Nam Việt Nam, trong giai đoạn 1960 - 1961 các chuyên gia Hoa Kỳ đã xây dựng điểm gốc trọng 

lực tại sân bay Tân Sơn Nhất liên kết với hệ thống trọng lực quốc tế Potsdam qua điểm Tokyo và 

điểm Singapo; trong giai đoạn 1962 - 1964 đã tiến hành đo được 18 điểm trọng lực hạng I với độ 

chính xác ở mức ±(0,03 - 0,07) mGal. 

Mạng lưới trọng lực quốc gia Việt Nam đã được xây dựng, hoàn thiện và hiện đại hóa qua các 

giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 1973 - 1978: Từ năm 1971 Cục Đo đạc và Bản đồ nhà nước (cũ) với sự giúp đỡ của 

Liên Xô (cũ) bắt đầu xây dựng các mạng lưới trọng lực độ chính xác hạng I, II đầu tiên là trên Miền 

Bắc sau đó trên cả nước, đã xây dựng được điểm gốc trọng lực Láng (Hà Nội) kết nối với điểm gốc 

trọng lực quốc tế Postdam thông qua đo nối với điểm Liodovo (Matxcơva, Liên Bang Nga) bằng hệ 

thống gồm 05 máy con lắc OVM. Sai số xác định giá trị trọng lực điểm gốc so với điểm Postdam là 

±0,04 mGal. Mạng lưới trọng lực hạng I được xây dựng bao gồm 25 điểm phân bố đều trong cả nước, 

kể cả trên một số đảo, với 34 cạnh tạo thành 9 vòng khép và 5 cạnh treo. Mạng lưới hạng I được đo 

bằng 10 máy GAG - 2 của Liên Xô. Độ chính xác giá trị gia tốc trọng trường của các điểm hạng I 

không thấp hơn ±0,05 mGal. Mạng lưới trọng lực hạng II gồm 148 điểm phân bố đều trong cả nước 

với 186 cạnh tạo thành 18 vòng khép và 8 đường treo, được đo bằng 06 máy GAG - 2, Độ chính xác 

của giá trị gia tốc lực trọng trường của các điểm hạng II không thấp hơn ±0,064 mGal. Từ 1978 - 1981 

đã xây dựng được khoảng 500 điểm trọng lực hạng III và hạng IV ở khu vực đồng bằng Bắc bộ và 

Nam bộ với mật độ 20 - 30 km/1 điểm, được đo bằng máy GAG - 2. 

Giai đoạn 1987 - 1989: Với sự giúp đỡ của Liên Xô đã tiến hành hiện đại hóa mạng lưới trọng 

lực quốc gia với các nội dung: xây dựng mạng lưới trọng lực cơ sở, đo nối điểm gốc trọng lực Láng 

và điểm cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh với điểm Liodovo, xây dựng bổ sung một số điểm hạng I. 

Mạng lưới trọng lực cơ sở gồm điểm gốc Láng (Hà Nội) và 3 điểm được xây mới là: Đà Nẵng, Nha 

Trang và Thành phố Hồ Chí Minh; mốc gồm phần đế có kích thước 2,0x2,0x0,5 m và phần thân 

1,0x1,0x1,5 m. Điểm gốc Láng và điểm Thành phố Hồ Chí Minh được đo nối với điểm gốc Liodovo 

của Liên Xô bằng 04 máy trọng lực con lắc AGAT với độ chính xác mg= ±0,03 mGal. Sáu cạnh cơ sở 

được đo bằng 04 máy trọng lực con lắc AGAT, độ chính xác đạt mg = ± (0,019-0,021) mGal. Mạng 
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lưới trọng lực hạng I được bổ sung thêm 10 điểm kết hợp với 25 điểm hạng I đã có tạo thành mạng 

lưới gồm 35 điểm phân bố đều trên cả nước. Khoảng cách giữa các điểm từ 200-400km. Mốc được 

xây bằng bê tông cốt thép với kích thước như đối với mốc trọng lực cơ sở. Các điểm hạng I được đo 

mới bằng 04 máy trọng lực con lắc AGAT và 10 máy GAG - 2. Độ chính xác của các điểm hạng I nằm 

trong khoảng ±(0,026-0,029) mGal.  

Giai đoạn 2003 - 2011: với việc phát triển công nghệ chế tạo máy đo trọng lực tuyệt đối cho 

phép đo trọng lực với độ chính xác rất cao ở mức ± 1-5 Gal, các nước có thể tự xây dựng hệ trọng 

lực độ chính xác cao mà không cần đo nối với hệ trọng lực quốc tế. Nắm bắt được xu thế đó, đã tiến 

hành xây dựng và hoàn chỉnh hệ trọng lực quốc gia bao gồm 11 điểm trọng lực cơ sở trong đó có 4 

điểm cũ, 31 điểm trọng lực hạng I, 106 điểm trọng lực vệ tinh. Các điểm trọng lực cơ sở và các điểm 

trọng lực hạng I được đo bằng máy đo trọng lực tuyệt đối GBL của Nga đạt độ chính xác khoảng ±5 

Gal, một số điểm hạng I có độ chính xác khoảng ±(10-14) Gal. Các điểm trọng lực vệ tinh được đo 

bằng máy trọng lực tương đối ZLS của Mỹ với sai số cạnh < ±0,03mGal (mỗi điểm trọng lực cơ sở có 

04 điểm vệ tinh, mỗi điểm trọng lực hạng I có 02 điểm vệ tinh). Xây dựng đường đáy trọng lực Vĩnh 

Yên - Tam Đảo và Thành phố Hồ Chí Minh - Vũng Tàu với tổng số 15 điểm, sai số cạnh ≤ ± 0,02 mgal. 

2.4. Về hệ thống các trạm định vị vệ tinh 

Từ năm 1996 – 2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 06 trạm định vị vệ tinh (trạm 

DGPS) cung cấp tín hiệu cải chính phân sai với độ chính xác tương đối cao để phục vụ cho nhiều 

mục đích khác nhau. Trong số 06 trạm này có 04 trạm thuộc hệ thống trạm quốc gia là Điện Biên, Đồ 

Sơn, Vũng Tàu và Quảng Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế đối với trạm định vị GNSS cố 

định, 02 trạm còn lại là Hà Giang và Cao Bằng được xây dựng để phục vụ công tác phân giới cắm 

mốc trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.  

Bộ Quốc phòng đã xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh gồm 6 trạm DGPS MSK Beacon 

(bao gồm Móng Cái, Đà Nẵng, Phú Quốc, Trường Sa, Cửa Lò và Cam Ranh) và một số trạm tham 

chiếu động thời gian thực hoạt động liên tục (CORS), đây là các trạm thuộc Dự án Xây dựng Hệ quy 

chiếu và Hệ tọa độ quân sự. Do yêu cầu bảo mật nên dữ liệu của các trạm này không được cấp cho 

dân sự. 

Từ năm 2016, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam bắt đầu triển khai thực hiện Dự 

án “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam” với tổng số là 65 

trạm bao gồm cả 6 trạm DGPS do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, trong đó 24 trạm tham chiếu 

cơ sở hoạt động liên tục (Geodetic CORS) được bố trí rải đều trên lãnh thổ Việt Nam, là các trạm đa 

mục tiêu, sẽ sử dụng làm khung tham chiếu GNSS Việt Nam, đưa một số trạm tham gia mạng lưới 

IGS; 41 trạm tham chiếu động thời gian thực hoạt động liên tục (NRTK CORS) được bố trí tập trung ở 

các tỉnh Bắc bộ, các tỉnh Nam bộ và Tây nguyên; trạm xử lý và điều khiển trung tâm đặt tại trụ sở Cục. 

Đến tháng 3 - 2018 đã xây dựng xong đưa vào vận hành thử nghiệm 17 trạm, trong đó có trạm xử lý 

và điều khiển trung tâm. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước tháng 9 năm 2019. Đây là dự án đặc biệt 

quan trọng nhằm hiện đại hóa hạ tầng đo đạc của Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 

GNSS vào hoạt động đo đạc và bản đồ, từng bước hoàn chỉnh hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia. 

Hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia CORS được thiết kế với các đặc trưng cơ bản sau: 

- Mốc của các trạm Geodetic CORS được khoan và đổ bê tông tới lớp đá chịu lực, có mốc 

khoan sâu tới 68m (Hà Tiên), trung bình sâu của 24 mốc là 44m tùy thuộc vào cấu trúc địa chất. Phần 

đế và thân mốc được đổ bê tông cốt thép đảm bảo ổn định, vững chắc lâu dài, chống sụt lún, đây là 

những mốc được sử dụng làm khung tham chiếu quốc gia trong hệ quy chiếu động 3D, sử dụng để 

nghiên cứu dịch chuyển vỏ Trái Đất và các bài toán khoa học khác; 

- Có 38 mốc NRTK CORS được xây dựng trên trụ đế vững chắc bằng bê tông kích thước 

2,5mX1,5mX1,5m; Có 3 mốc NRTK CORS được đặt trên mái nhà. 
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- Hầu hết các mốc được đặt trong khuôn viên đất của cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường rất thuận lợi cho việc quản lý, bảo vệ, trong đó 55 mốc đặt tại các trạm khí 

tượng, 7 mốc đặt tại các khu đất do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam quản lý. 

- Khoảng cách giữa các trạm NRTK CORS là từ 50 - 80km; giữa các trạm Geodetic CORS là 

150 - 200km. 

- Sử dụng công nghệ và phần mềm của hãng Leica để thu nhận và xử lý dữ liệu. 

- Độ chính xác xác định tọa độ theo thời gian thực từ 2-4cm; độ chính xác độ cao đạt cỡ 7-

10cm đối với vùng đồng bằng và cỡ 15-20cm đối với vùng núi, đảm bảo đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:500, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều 25cm ở vùng đồng bằng. 

3. Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản 

3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản 

Việt Nam là nước đang phát triển có tốc độ phát triển liên tục nhiều năm rất cao trên thế giới, là 

nước đang hướng tới mục tiêu để trở thành nước công nghiệp sau năm 2020. Việt Nam đang tích 

cực xây dựng chính phủ điện tử, xây dựng chiến lược để thúc đẩy ứng dụng có hiệu quả các thành 

tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều thành phố của Việt Nam đang hướng tới mục 

tiêu xây dựng đô thị thông minh. Mặt khác, Việt Nam là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi 

khí hậu, nước biển dâng, tàn phá tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường. Tất cả những nội dung 

này đều liên quan và yêu cầu phải có hạ tầng dữ liệu không gian địa lý hiện đại, cung cấp kịp thời, 

đầy đủ, chính xác dữ liệu không gian địa lý phục vụ quản lý thông minh, quy hoạch phát triển bền 

vững, giám sát tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh. Muốn làm được điều đó, 

trước hết phải xây dựng được hạ tầng đo đạc cơ bản hiện đại, chính xác, đồng bộ làm nền tảng để 

thu nhận, xử lý và xây dựng hệ thống dữ liệu không gian địa lý trong một thể thống nhất.  

Luật Đo đạc và Bản đồ có hiệu lực từ 01/01/2019 quy định: Bộ Tài nguyên và Môi trường thiết 

lập, tổ chức xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ công bố hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ 

tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực quốc gia để sử dụng thống nhất trong cả nước; thiết 

lập và công bố các tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc gia và hệ tọa độ quốc tế. 

Từ thực trạng về hạ tầng đo đạc cơ bản hiện nay của Việt Nam được trình bày hệ thống ở phần 

trên, xuất phát từ yêu cầu thực tế, việc hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản là nhiệm vụ 

và yêu cầu cấp bách hiện nay cần phải thực hiện. 

3.2. Nội dung chính trong việc hoàn chỉnh và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản của Việt 

Nam trong thời gian tới 

a) Hoàn chỉnh hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia 

Hệ VN2000 đã được xây dựng và đưa vào sử dụng gần 20 năm nay. Trong thời gian đó khoa 

học và công nghệ nói chung và công nghệ định vị vệ tinh GNSS nói riêng đã có những phát triển vượt 

bậc, mở ra những cơ hội mới cho việc khai thác công nghệ GNSS cho các mục đích đo đạc và bản đồ. 

Việc hoàn chỉnh hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia đã được xác định trong chiến lược phát 

triển ngành Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt đề án Hoàn chỉnh hệ quy 

chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam, đề án đang được tích cực triển khai trong thời gian gần đây. 

Mục tiêu của việc hoàn chỉnh hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia là xây dựng hệ tọa độ quốc gia 

3D theo quan điểm động, hiện đại, có tối thiểu số lượng mốc cần chôn trên thực địa, đáp ứng các nhu 

cầu về đo đạc và bản đồ phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo tính kế thừa hệ VN2000, kết nối 

với hệ tọa độ quốc tế để phối hợp giải quyết những vấn đề mang tính khu vực và toàn cầu. 

Theo quan điểm mới, hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia hiện đại luôn cần có mạng lưới các 

trạm GNSS có độ chính xác cao trong hệ tọa độ quốc tế ITRS mới nhất để làm khung tham chiếu 

GNSS quốc gia và có hệ quy chiếu địa phương truyền thống. 

Nội dung cơ bản trong việc hoàn chỉnh hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia gồm: 
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- Xây dựng khung quy chiếu GNSS Việt Nam bao gồm các trạm định vị vệ tinh có độ chính xác 

cao gắn với khung quy chiếu quốc tế ITRF trên cơ sở kết hợp với hệ thống các trạm định vị vệ tinh 

quốc gia đã và đang xây dựng, gắn một số điểm này với mạng lưới IGS để phục vụ nghiên cứu địa 

động lực; 

- Hoàn chỉnh lưới điểm GNSS quốc gia 3D phủ trùm lãnh thổ, bao gồm cả phần đất liền và biển 

đảo, với số lượng tối thiểu các điểm cần chôn mốc trên thực địa, đảm bảo kết nối và tính chuyển về 

hệ tọa độ VN2000 với độ chính xác đồng nhất trong cả nước; lưới điểm GNSS quốc gia 3D vừa có 

tọa độ trong hệ ITRS, vừa có trong hệ VN2000, có độ cao thủy chuẩn từ hạng II trở lên.   

- Bình sai tổng thể mạng lưới GNSS quốc gia 3D, xác định các tham số tính chuyển với hệ tọa 

độ VN2000.  

Khoảng cách giữa các điểm trong khung quy chiếu GNSS Việt Nam được lựa chọn từ 150km 

đến 200km (24 điểm), khoảng cách trung bình giữa các điểm GNSS quốc gia 3D là khoảng 30km 

(khoảng 450 điểm). 

Nội dung và giải pháp công nghệ lựa chọn để hoàn chỉnh hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia 

phải đảm bảo kế thừa các thành quả từ hệ VN2000, không phải tính chuyển khối lượng đồ sộ các dữ 

liệu đo đạc và bản đồ hiện đang sử dụng, kế thừa kết quả của đề án xây dựng mạng lưới trạm định vị 

toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ VN, xây dựng được hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia theo quan 

điểm động, đảm bảo tính chuyển về hệ VN2000 với độ chính xác đồng nhất trong cả nước. Việc hoàn 

chỉnh hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia phải được thực hiện đồng thời với việc xây dựng mạng lưới 

trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam và hoàn chỉnh và nâng cao độ chính xác mô 

hình geoid sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam mới đem lại hiệu quả mong muốn. 

b) Hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ độ cao quốc gia  

Trên cơ sở xu hướng chung của thế giới và thực trạng hệ thống độ cao của nước ta, mục tiêu 

việc hoàn chỉnh và hiện đại hóa hệ độ cao quốc gia là thiết lập hệ độ cao trong hệ tọa độ địa tâm ba 

chiều (3D), với các nội dung chính như sau: 

- Xác định giá trị “0” của  gốc độ cao quốc gia thông qua việc tính toán mực nước biển trung 

bình tại Hòn Dáu với chuỗi số liệu nghiệm triều 18,6 năm gần nhất. Xác định giá trị “0” của gốc độ sâu 

quốc gia, xác định giá trị “0” độ sâu cho các vùng biển đặc thù thông qua số liệu quan trắc tại các trạm 

quan trắc hải văn.  

- Xây dựng và hoàn thiện các mạng lưới độ cao quốc gia có độ chính xác cao gắn với việc kiên 

cố hóa hệ thống mốc độ cao quốc gia đảm bảo ổn định và sử dụng lâu dài, tập trung chủ yếu cho 

mạng lưới hạng I và II. Tại các thành phố lớn, các khu đô thị xây dựng một số mốc đặc biệt kiên cố, 

khoan sâu đổ bê tông tới tầng đá chịu lực để đảm bảo không bị lún, không bị mất gọi là mốc thế kỷ. 

Các mốc này sẽ được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, phục vụ quy hoạch cốt nền, quan trắc lún 

của các đô thị. 

- Kết nối với hệ tọa độ quốc gia để đồng bộ và thống nhất các bề mặt quy chiếu khác nhau. 

- Xây dựng mô hình geoid độ chính xác cao đảm bảo sử dụng công nghệ GNSS để xác định độ 

cao với độ chính xác cao cỡ cm.  

- Xử lý tính toán và công bố. 

c) Hoàn chỉnh và nâng cao độ chính xác mô hình geoid sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam 

Xây dựng mô hình geoid có độ chính xác cao luôn là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình 

hiện đại hóa hệ thống độ cao của mỗi quốc gia. Đối với VN mục tiêu đặt ra là kế thừa và chính xác 

hóa mô hình geoid toàn cầu cũng như các mô hình geoid đã xây dựng ở Việt Nam để hoàn chỉnh và 

nâng cao độ chính xác mô hình geoid phục vụ cho việc xác định độ cao với độ chính xác cao bằng 

cộng nghệ GNSS thay thế cho công nghệ đo dẫn thủy chuẩn truyền thống với độ chính xác mong 

muốn 5cm khu vực đồng bằng, 10 cm khu vực vùng núi. 
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Nội dung cơ bản trong việc hoàn chỉnh và nâng cao độ chính xác mô hình geoid sử dụng trên 

lãnh thổ Việt Nam gồm: 

- Đo bổ sung dữ liệu trọng lực vùng núi, đo bổ sung dữ liệu trọng lực vùng đồng bằng, thu thập 

chuẩn hóa dữ liệu trọng lực vùng biển đảo, dữ liệu trọng lực của Lào, Cămpuchia. Các khu vực cần 

bay đo trọng lực hàng không chi tiết gồm Tây Bắc, Việt Bắc, miền tây Thanh Hóa, Nghệ An, một số 

khu vực Tây Nguyên trên diện tích khoảng 150.000km². Định lượng đặt ra là khu vực đồng bằng đảm 

bảo mỗi ô chuẩn 2’x2’ có 1 điểm trọng lực chi tiết độ chính xác 2mGal, khu vực biển đảo có dữ liệu 

trọng lực tàu biển và vệ tinh theo ô lưới 1’x1’ độ chính xác 4mGal, khu vực miền núi triển khai bay đo 

trọng lực chi tiết với độ chính xác 3mGal. 

- Đo bổ sung một số điểm GPS-TC ở những vùng còn thiếu (khoảng 70 điểm), đảm bảo khoảng 

cách từ 10-30 km/điểm; đo bổ sung trọng lực tại các điểm mốc độ cao thế kỷ và các điểm mốc trạm 

CORS; đo bổ sung GNSS lên các mốc độ cao thế kỷ (khoảng 90 điểm). 

- Xây dựng mô hình số độ cao thống nhất với ô Grid 30mx30m. Mô hình DEM này lấy từ nguồn 

bản đồ địa hình 1/10.000, phần bên ngoài lãnh thổ Việt Nam lấy từ nguồn DEM 30mx30m toàn cầu, 

sẽ được dùng nhất quán để tính cải chính trọng lực và xử lý dữ liệu. 

- Lựa chọn phương pháp xử lý tính toàn phù hợp để thiết lập mô hình geoid phù hợp với lãnh 

thổ Việt Nam.  

- Đánh giá độ chính xác và công bố để thống nhất sử dụng trên phạm vi toàn quốc. 

d) Hoàn thiện hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) 

Đến cuối năm 2019, Việt Nam sẽ có 65 trạm định vị vệ tinh quốc gia phủ trùm chủ yếu Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, một số khu vực Tây nguyên. Để phủ 

kín toàn bộ lãnh thổ và các đảo lớn ven bờ cần phải xây dựng bổ sung khoảng 75-80 trạm.  

Nội dung cơ bản để hoàn thiện hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia gồm: 

- Xây dựng bổ sung các trạm định vị vệ tinh để phủ kín lãnh thổ. Hệ thống các trạm này có thể 

được xây dựng bằng hình thức xã hội hóa hoặc kết hợp công tư. 

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hiệu 

quả hệ thống này. Thúc đẩy người dùng chuyển đổi công nghệ sang sử dụng dịch vụ được cung cấp 

bởi hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia. 

4. Kết luận 

Hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam hiện nay là nhiệm vụ quan trọng 

và cấp bách xuất phát từ yêu cầu phát triển của đất nước. Các nội dung hiện đại hóa cần được triển 

khai đồng thời và đồng bộ mới mang lại hiệu quả mong đợi, tạo cú hích mới thúc đẩy ngành Đo đạc 

và Bản đồ Việt Nam phát triển ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Các nội dung đề xuất ở 

trên để hoàn thiện và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản ở Việt Nam là cần thiết, hoàn toàn khả thi, 

có căn cứ khoa học và phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là những nội dung quan trọng để triển khai 

thực hiện các quy định của Luật Đo đạc và Bản đồ./. 
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