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MỞ ĐẦU
Bản đồ địa hình là tài liệu cơ bản được sử dụng trong rất nhiều mặt hoạt
động của đời sống xã hội, nó có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản
lý, lập quy hoạch, kế hoạch, lập các phương án xây dựng, phát triển kinh tế xã
hội, phục vụ đào tạo, nghiên cứu và đảm bảo an ninh quốc phòng. Cơ quan đo
đạc bản đồ quốc gia của các quốc gia trên thế giới đều được giao trách nhiệm tổ
chức việc đo đạc thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia để đáp ứng nhu
cầu sử dụng của các hoạt động kinh tế xã hội trong nước và cung cấp, trao đổi
thông tin với nước ngoài. Tùy theo diện tích lãnh thổ, nhu cầu phát triển và điều
kiện kinh tế cụ thể, mỗi quốc gia đều có quy định riêng về tỷ lệ cơ bản của hệ
thống bản đồ địa hình quốc gia. Mức độ phủ trùm lãnh thổ của bản đồ địa hình
tỷ lệ cơ bản, đặc biệt là bản đồ địa hình tỷ lệ lớn trong hệ thống bản đồ quốc gia
cũng phản ánh nhu cầu phát triển và sự hoàn thiện của hệ thống bản đồ địa hình
của mỗi nước. Đối với Việt Nam tỷ lệ cơ bản của hệ thống bản đồ địa hình là
1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/25000, 1/50000, 1/100000, 1/250000, 1/500000 và
1/1000000. Cho đến nay hệ thống bản đồ địa hình Việt nam đã phủ trùm toàn
phần đất liền của lãnh thổ ở tỷ lệ 1/50000 và tỷ lệ nhỏ hơn, mục tiêu phủ trùm
toàn lãnh thổ (phần đất liền) ở tỷ lệ 1/10000 sẽ được đáp ứng vào 2011.
Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia là vấn đề mà mọi quốc
gia đều quan tâm và có quy định thống nhất chung cho toàn hệ thống. Với bản
chất là tài liệu đồ họa thể hiện hình ảnh thu nhỏ của bề mặt trái đất, bản đồ địa
hình bao giờ cũng có các nhóm nội dung chính là: cơ sở khống chế đo đạc, thủy
văn, dân cư, đường sá, địa hình, thực vật, địa giới. Tuy nhiên không có quy định
chung quốc tế về nội dung cụ thể của bản đồ địa hình mà mỗi quốc gia tùy theo
yêu cầu sử dụng tự quy định nội dung cho phù hợp với yêu cầu sử dụng của
mình, thậm chí ngay cả đối với nội dung chính của bản đồ địa hình cũng có
quốc gia quy định thêm nội dung khác ví dụ có thêm nội dung thửa đất cho bản
đồ địa hình tỷ lệ lớn để phục vụ quản lý đất đai. Với chức năng phục vụ đa
ngành, đa mục tiêu bản đồ địa hình cần có nội dung đảm bảo thể hiện các đối
tượng bề mặt và địa hình mặt đất ở mức độ phù hợp nhất đáp ứng yêu cầu là một
nền địa lý chung cơ bản cho mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế xã hội có thể sử
dụng và bổ sung các thông tin chuyên ngành phục vụ cho mục đích sử dụng
chung và riêng của mình. Tuy nhiên mức độ chi tiết của từng nhóm nội dung
cũng rất khác nhau tùy theo mục tiêu và quan điểm sử dụng của mỗi nước.
Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia Việt Nam được hình
thành cùng với sự hình thành và phát triển ngành đo đạc và bản đồ cách mạng
Việt Nam từ những năm 60 của thế kỷ XX. Nội dung này được khởi nguồn xây
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dựng trên cơ sở học tập và kế thừa các quy định nội dung bản đồ địa hình của
Trung Quốc và Liên Xô cũ. Cùng với quá trình phát triển của ngành bản đồ Việt
Nam hệ thống nội dung này tuy đã được điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một vài lần
song do chưa được nghiên cứu xem xét một cách hệ thống và toàn diện nên hệ
thống nội dung này vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, bất cập và chưa mang đúng
tính chất là hệ thống, ngoài ra cùng với sự phát triển của công nghệ bản đồ số hệ
thống nội dung này cũng không còn phù hợp với hiện trạng yêu cầu công nghệ
chung do chúng được xây dựng để áp dụng chủ yếu cho công nghệ đo đạc và
bản đồ cũ.
Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình dạng số của Việt Nam hiện đang sử
dụng cũng là những ký hiệu được chuyển đổi (vẽ lại) từ bộ ký hiệu bản đồ
truyền thống phục vụ chủ yếu cho việc số hóa các bản đồ thành lập bằng công
nghệ cũ, chưa mang đúng tính chất của ký hiệu bản đồ số, chưa phù hợp với
công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình số và không thuận tiện cho việc sử
dụng trong công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ hệ thống thông tin địa lý.
Những vấn đề nêu trên cho đến nay chưa được quan tâm nghiên cứu một
cách hệ thống và đồng bộ. Việc nghiên cứu xác định lại chuẩn nội dung của hệ
thống bản đồ địa hình quốc gia; nghiên cứu phương án xây dựng ký hiệu số của
bản đồ địa hình phù hợp với yêu cầu của công nghệ thông tin, hướng theo những
định hướng chung của thế giới về chuẩn thông tin địa lý là yêu cầu cấp bách và
hết sức cần thiết và đây là mục tiêu nghiên cứu của Đề tài.
Chương I
TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG, NGOÀI NƯỚC
VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
I. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
Việc nghiên cứu nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình ở Việt Nam trong
những năm qua đã được quan tâm ở mức độ nhất định. Tuy nhiên những nghiên
cứu này tập chủ yếu trung ở phạm vi nghiên cứu lý thuyết và một vài nghiên cứu
phục vụ cho việc số hóa nội dung bản đồ truyền thống in trên giấy hoặc điều
chỉnh nội dung và hình thức ký hiệu cho một vài tỷ lệ trong dãy tỷ lệ của hệ
thống bản đồ địa hình quốc gia. Nhiều quy phạm và ký hiệu bản đồ địa hình
được biên soạn và ban hành để sử dụng thời gian qua được thực hiện chủ yếu
thông qua chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng Cục
Địa chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch hàng năm. Yếu tố
nghiên cứu khi thực hiện những chương trình này rất hạn chế do yêu cầu về thời
gian và không có quy định sử dụng kinh phí cho nghiên cứu, do đó cơ sở khoa
học để đưa ra những quy định trong những văn bản này thường chưa được quan
6
___________________________________________________________________________
Báo cáo tổng kết KHKTđề tài: “Nghiên cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án
xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
_____________________________________________________________________________________________________

tâm đầy đủ. Mỗi văn bản được xây dựng và ban hành tại một thời điểm khác
nhau không thể xử lý hết được những mâu thuẫn bất cập của cả hệ thống. Cho
đến nay cũng chưa có một đề tài nghiên cứu nào quan tâm đến việc nghiên cứu
một cách tổng thể và toàn diện về quy định nội dung và ký hiệu của hệ thống
bản đồ địa hình quốc gia.
Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ và là cơ
quan đo đạc bản đồ quốc gia, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ
“Nghiên cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và
phương án xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số” cho Cục Đo đạc và
Bản đồ thực hiện là phù hợp và hết sức cần thiết.
II. Tổng quan về tình hình nghiên cứu ở nước ngoài
Bản đồ địa hình dạng số ngày càng chiếm ưu thế và đang dần thay thế bản
đồ in trên giấy vì tính ưu việt của nó. Các nước phát triển đã và đang sử dụng rất
rộng rãi bản đồ dạng số cho nhiều mục đích, đặc biệt việc sử dụng bản đồ số
trong công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã và đang ngày càng phát triển.
Các chuẩn thông tin nói chung và hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số nói riêng
của nhiều nước trên thế giới đã và đang được quan tâm xây dựng phù hợp với
yêu cầu riêng của mỗi nước đồng thời hướng tới một chuẩn chung quốc tế trong
tương lai.
Việc nghiên cứu, quy định chuẩn nội dung bản đồ địa hình và ký hiệu bản
đồ địa hình dạng số cho phù hợp với công nghệ số được các nước quan tâm từ
lâu. Nhiểu nước, đặc biệt là các nước phát triển đã hoàn chỉnh hệ thống nội
dung và ký hiệu bản đồ địa hình số của mình.Tuy nhiên nội dung bản đồ địa
hình của mỗi nước xuất phát từ đặc điểm địa lý riêng của từng nước và yêu cầu
đặc thù của theo quan điểm sử dụng riêng của mỗi nước nên kết quả nghiên cứu
không đưa đến những sản phẩm giống nhau và vì vậy hệ thống chuẩn nội dung
và ký hiệu bản đồ địa hình số cũng không có một chuẩn chung quốc tề nào quy
định cụ thể.
III. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu
Vấn đề cấp bách hiện nay mà ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đang
quan tâm là xây dựng chuẩn cho hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Vì vậy đối
tượng nghiên cứu chính của Đề tài là nội dung và ký hiệu của hệ thống bản đồ
địa hình quốc gia. Việc áp dụng công nghệ số trong đo đạc, thành lập bản đồ và
đặc biệt gần đây là nhu cầu thống nhất dữ liệu thông tin địa lý trong xây dựng cơ
sở dữ liệu và sử dụng thông tin địa lý để có thể chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu
địa lý ngày càng tăng. Sự thiếu thống nhất trong nội dung bản đồ địa hình ở các
tỷ lệ khác nhau; sự bất cập trong quy định hiện hành về ký hiệu bản đồ địa hình
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dạng số là thực tế thúc bách phải xem xét lại những quy định hiện hành về nội
dung và ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Do đó Đề tài đã đặt ra
yêu cầu cụ thể là phải nghiên cứu, đánh giá những nội dung và ký hiệu bản đồ
hiện hành từ góc độ này xem nội dung hệ thống bản đồ địa hình hiện hành đã
thực sự thống nhất với nhau trong hệ thống chung hay chưa, những nội dung này
có thực sự hợp lý, đầy đủ hay không, có phù hợp, thuận tiện cho việc chuyển từ
tỷ lệ lớn sang tỷ lệ nhỏ không. Điểm quan trọng nữa là nhu cầu của người sử
dụng bản đồ; quan điểm sử dụng trước đây khi bản đồ được thành lập bằng công
nghệ thủ công và in trên giấy khác nhiều so với quan điểm sử dụng hiện nay vì
cách dùng và yêu cầu thể hjiện nội dung cũng rất khác trong điều kiện công
nghệ thông tin phát triển, vì vậy khi thực hiện nghiên cứu cần quan tâm đến nhu
cầu sử dụng và những nội dung mà người sử dụng quan tâm. Việc tìm hiểu,
tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới cũng là việc
làm rất cần thiết trong quá trình nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chuẩn nội
dung để mở rộng tầm nhìn ra thế giới nhằm rút ngắn khoảng cách, sự khác biệt
giữa Việt Nam với thế giới trong điều kiện mở rộng hội nhập và xu hướng sử
dụng chung, thông tin dữ liệu bản đồ hiện nay.
Từ những vấn đó, đề tài không chọn việc nghiên cứu lý thuyết về nội
dung và ký hiệu bản đồ vì những nghiên cứu này đã được thế giới thực hiện rất
nhiều và đã tổng hợp thành những tài liệu khoa học, sách giáo khoa. Ở Việt Nam
trên cơ sở lý thuyết này cũng đã có những đề tài nghiên cứu trước đây về cơ sở
lý luận xác định nội dung và ký hiệu bản đồ cho từng nhóm tỷ lệ. Vì vây Đề tài
không lặp lại những nghiên cứu lý thuyết đã thực hiện mà chọn hướng nghiên
cứu cụ thể nhằm giải quyết nhu cầu thực tế về điều chỉnh thay đổi nội dung của
hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Phương án nghiên cứu mà Đề tài lựa chọn là
điều tra nhu cầu người sử dụng bản đồ đối với hệ thống nội dung của bản đồ địa
hình hiện hành. Tìm hiểu, so sánh sự giống nhau, khác nhau trong nội dung bản
đồ địa hình Việt Nam với nội dung bản đồ địa hình của một số nước khác trên
thế giới. Nghiên cứu nội dung chuẩn thông tin địa lý của Cơ quan quốc tế về
chuẩn hóa (International Organization for Standardization), sau đây viết tắt là
ISO/TC211 và việc áp dụng những chuẩn này vào Việt Nam để định hướng cho
việc xác định chuẩn nội dung của bản đồ địa hình Việt Nam phù hợp với yên
cầu của chuẩn thông tin địa lý. Khảo sát, đánh giá hiện trạng nội dung của hệ
thống nội dung bản đồ địa hình hiện hành, tổng hợp đánh giá ưu, nhược điểm
của hệ thống, đề xuất phương án quy định chuẩn nội dung sao cho phù hợp để
đảm bảo nội dung bản đồ được xây dựng một cách khoa học hợp lý, thuận tiện
cho công nghệ số và công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS).
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Đồng thời với việc đề xuất danh mục chuẩn nội dung đề tài cũng quan
tâm tới hiện trạng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình, thông qua việc nghiên cứu
xem xét những bất cập của ký hiệu bản đồ địa hình dạng số hiện hành, kết hợp
với yêu cầu của chuẩn thông tin nghiên cứu giải pháp, đưa ra đề xuất phương án
xây dựng hệ thống ký hiệu bản đố số theo nguyên tắc thống nhất tên gọi, hình
thức ký hiệu trong cả hệ thống bản đồ để đơn giản thuận tiện cho việc áp dụng
khi thay đổi tỷ lệ, thuận lợi đễ dàng cho chuyển nội dung bản đồ vào cơ sở dữ
liệu và chuyển ngược lại từ cơ sở dữ liệu thành bản đồ.
Chương II
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT NHU CẦU
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Để có sơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, đề xuất những điều chỉnh,
thay đổi nội dung và hình thức ký hiệu biểu thị các yếu tố nội dung của hệ thống
bản đồ địa hình quốc gia ở các tỷ lệ khác nhau, cùng với việc tham khảo hệ
thống bản đồ địa hình của một số nước trên thế giới và nghiên cứu các quy định
của chuẩn thông tin địa lý ISO/TC211, Đề tài đã thực hiện việc điều tra, khảo
sát thăm dò ý kiến người sử dụng về nhu cầu sử dụng bản đồ và nhu cầu đối với
nội dung, ký hiệu bản đồ địa hình ở một số địa phương và Bộ, ngành khác nhau
trong nước. Mục đích cụ thể của việc điều tra, khảo sát là:
- Xác định mục đích, yêu cầu về sử dụng bản đồ địa hình của người sử
dụng.
- Xác định yêu cầu về tỷ lệ, độ chính xác của bản đồ.
- Xác định mức độ cần thiết và tính hợp lý của nội dung bản đồ địa hình,
hình thức ký hiệu biểu thị nội dung bản đồ địa hình.
Công tác điều tra, khảo sát được thực hiện trong thời gian 4 tháng, từ
tháng 8 năm 2006 đến tháng 12 năm 2006. Phương pháp điều tra, khảo sát là
phỏng vấn trực tiếp, gửi câu hỏi và thu nhận ý kiến trả lời được soạn thảo sẵn
trong phiếu điều tra do Đề tài chuẩn bị trước. Đối tượng trả lời câu hỏi là các
cán bộ đang làm các công việc liên quan đến sử dụng bản đồ địa hình tại các cơ
quan thuộc các Bộ, ngành, cơ quan và các địa phương trong nước. Tổng hợp kết
quả điều tra, khảo sát thăm dò ý kiến cho thấy như sau:
I. Nhận xét chung
- Nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình cho công tác lập thiết kế, quy hoạch
tương đối cao. Tuy nhiên, bản đồ địa hình chính quy do Bộ Tài nguyên và Môi
trường thành lập và phát hành trên thực tế lại chưa được sử dụng rộng rãi cho
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công tác này. Nhiều địa phương, cơ quan vẫn sử dụng hệ thống bản đồ địa hình
Việt Nam lưới chiếu UTM do Mỹ sản xuất từ những năm 1960 để lập thiết kế và
quy hoạch. Nguyên nhân của tình trạng này là do thông tin về nguồn tài liệu và
thủ tục mua bản đồ địa hình chưa được phổ biến rộng rãi (nhất là đối với các
doanh nghiệp tư nhân); nguồn tài liệu chỉ tập trung tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh dẫn đến khó khăn cho các địa phương ở xa các địa điểm trên.
- Nhu cầu sử dụng dữ liệu số cũng rất lớn, nhưng các quy định về giá cả
chưa nhất quán cộng thêm với qui định về việc bảo mật dữ liệu số dẫn đến các
thủ tục khá phức tạp nên người dùng ít được tiếp cận với loại tư liệu lẽ ra phải
được sử dụng rộng rãi này. Một số công ty nước ngoài có đầu tư vào Việt Nam
thường mua bản đồ địa hình Việt Nam của nước thứ ba, hoặc sử dụng bản đồ
dạng số không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường để sử dụng cho công tác lập
thiết kế dự án.
- Lĩnh vực có nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình nhiều nhất là thiết kế xây
dựng và quy hoạch không gian. Điều tra về việc sử dụng bản đồ cho mục đích
này cho thấy người sử dụng thường không quan tâm tới việc phân biệt các nhóm
đối tượng nội dung bản đồ mà chỉ chú ý tới các yếu tố nổi bật tồn tại ngoài thực
địa để định hướng cho thiết kế hoặc quy hoạch. Do vậy bản đồ số dạng raster
GeoTiff thường rất dễ được người dùng chấp nhận do các yếu tố nội dung được
thể hiện giống như trên bản đồ giấy hệ tọa độ VN2000 và có thể đọc được trên
nhiều phần mềm khác nhau.
- Mặc dù sử dụng bản đồ địa hình nhiều, nhưng nhìn chung kiến thức và
hiểu biết cơ bản về bản đồ của người sử dụng bản đồ địa hình chưa cao. Phần
lớn người sử dụng không có khái niệm rõ ràng về tỷ lệ, thể loại và độ chính xác
của bản đồ mà thường chỉ căn cứ vào mức độ chi tiết của nội dung để lựa chọn
bản đồ khi sử dụng.
II. Tổng hợp ý kiến chung thu nhận được qua điều tra, khảo sát về nhu cầu
sử dụng bản đồ địa hình.
Kết quả điều tra, khảo sát đã thu nhận được khoảng 150 ý kiến. Trong số
đó 47% là ý kiến phản hồi của các cán bộ làm việc trong ngành tài nguyên và
môi trường, 23,6% là các cán bộ thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch
nông thôn, 14,7% là những người công tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng,
14,7% là những người công tác thuộc các lĩnh vực khác; 47% là ý kiến của
những người làm việc tại các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương
chiếm, 32,3 % là ý kiến của những người làm công tác nghiên cứu, 14,7%, là ý
kiến của những người đang công tác trong quân đội và khoảng 6% là ý kiến của
những người đang làm việc tại các công ty tư nhân.
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a. Ý kiến về mục đích sử dụng bản đồ địa hình của người sử dụng
Tổng hợp ý kiến qua điều tra, khảo sát về mục đích sử dụng bản đồ địa
hình của người sử dụng cho thấy:
Bản đồ địa hình tỉ lệ lớn 1/2000, 1/5000, 1/10000 đặc biệt là bản đồ của
các khu vực đô thị, các đơn vị hành chính trung tâm từ cấp thị xã trở lên
thường được các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn của các địa phương
quan tâm sử dụng nhiều cho công tác quản lý, công tác chuyên môn và quy
hoạch của địa phương, tuy nhiên loại bản đồ địa hình tỷ lệ này hiện nay chưa
có đủ để đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ các đô thị Việt Nam.
Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10000 được sử dụng nhiều cho mục đích chuyên
môn của các lĩnh vực xây dựng, giao thông, lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy lợi.
Loại bản đồ này thường được sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu, thiết kế chi
tiết hay trong giai đoạn thực hiện các dự án, phục vụ điều tra, khảo sát chi tiết.
Bản đồ tỉ lệ này cũng thường được các cơ quan quản lý ở địa phương, các doanh
nghiệp nhà nước sử dụng nhiều trong quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn,
quy hoạch chi tiết của ngành.
Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/25000 thường được sử dụng trong công tác quản lý
và trong xây dựng các dự án tổng thể khi cần các yếu tố nội dung ở mức độ chi
tiết hơn so với bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50000. Loại bản đồ tỷ lệ này cũng được sử
dụng nhiều trong lập phương án tác chiến của lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/50000 thường được sử dụng cho mục đích quản lý
và lập thiết kế tổng thể của nhiều ngành như giao thông, nông nghiệp, địa chất.
Những cơ quan sử dụng nhiều bản đồ này là các viện nghiên cứu, các cơ quan
nhà nước có liên quan đến công tác lập thiết kế, quy hoạch tổng thể thuộc các
lĩnh vực như an ninh quốc phòng, địa chất khoáng sản, giao thông vận tải, mạng
lưới điện, viễn thông.... Bản đồ địa hình tỉ lệ này thường được sử dụng trong giai
đoạn lập dự án.
Bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ: 1/100000, 1/250000, 1/500000 được sử dụng
cho mục đích quản lý, lập quy hoạch ở tầm vĩ mô như lập quy hoach vùng kinh
tế, quản lý và quy hoach mạng lưới giao thông, chuẩn bị lập phương án cho các
dự án đề án lớn, các dự án có đầu tư nước ngoài …(khoảng 35-40%). Bản đồ
địa hình tỉ lệ 1/1000000 ít được sử dụng hơn, chủ yếu được dùng để thể hiện quy
hoạch tổng thể ngành trên phạm vi toàn quốc, như quy hoạch mạng lưới truyền
tải điện, quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ v.v..
Ngoài ra bản đồ địa hình các loại tỷ lệ cũng được sử dụng cho công tác
nghiên cứu địa lý, học tập và các mục đích dân sinh khác. Nhiều viện nghiên
cứu, trường học, công ty tư nhân, sinh viên, học sinh và người dân rất có nhu
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cầu sử dụng bản đồ địa hình đặc biệt là các bản đồ tỷ lệ lớn nhưng thường ít
được đáp ứng vì thông tin hạn chế, tài liệu không được bán rộng rãi, thủ tục mua
bán không được phổ biến rộng nên không ít trường hợp họ phải mua để sử dụng
dưới hình thức không chính thức.
c. Ý kiến về tỷ lệ bản đồ
Như trên đã nêu, phần lớn người sử dụng không quan tâm đến tỷ lệ bản đồ
mà họ sử dụng. Vì vậy khi được hỏi về tỷ lệ bản đồ họ thường không trả lời trực
tiếp về tỷ lệ mà thay vào đó họ nói tới việc bản đồ đó có các yếu tố nội dung đặc
thù mà họ cần hay không. Người sử dụng thường chỉ quan tâm chủ yếu tới
những yếu tố nội dung mà họ cần để lấy thông tin hoặc định hướng cho công
việc của họ. Các ngành và lĩnh vực khác nhau cũng không có yêu cầu nào trong
việc cần phải thay đổi tỷ lệ bản đồ.
Kết quả điều tra, khảo sát tổng hợp cho thấy rằng bản đồ địa hình tỉ lệ
1:50.000 được sử dụng nhiều nhất. 85% số người được hỏi ý kiến nói rằng họ
thường xuyên sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ này cho công việc của họ. 70%
trong số này cũng cho biết bản đồ địa hình ở các tỷ lệ 1/10000 và 1/25000 cũng
được họ sử dụng. Có khoảng 47% số người được hỏi trả lời là cần sử dụng bản
đồ tỷ lệ 1/2000 và 1/5000. Số người có sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:100.000 là 44%,
1/250000 là 38% và chỉ có khoảng 30% số người được hỏi nói rằng có sử dụng
bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.000 và 1/1000000.
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Hình 1. Biểu đồ về nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình theo tỷ lệ bản đồ
d. Ý kiến về mức độ đầy đủ của nội dung bản đồ địa hình
Đa số người sử dụng cho rằng mức độ nội dung được thể hiện trên bản đồ
địa hình hiện nay là vừa phải, phù hợp với nhu cầu sử dụng chung (56%); một
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số cho rằng nội dung thưa thớt cần phải bổ sung (17,6%), số khác cho rằng nội
dung quá dày đặc, có nhiều nội dung thừa, cần giảm bớt (chiếm 26,4%).
Tuỳ thuộc vào hiểu biết, mục đích và mức độ sử dụng thông tin trên bản
đồ địa hình mà người sử dụng có những ý kiến rất khác nhau về mức độ nội
dung, nhưng chủ yếu họ vẫn cho rằng bản đồ địa hình hiện tại có nội dung tương
đối phù hợp.
III.Tổng hợp một số ý kiến cụ thể của người sử dụng về nội dung bản đồ địa
hình
1. Điểm khống chế trắc địa
Hơn một nửa số người được hỏi (59%) cho rằng nội dung này là cần thiết
và phù hợp. Có một số ý kiến (khoảng 16%) cho rằng nên bỏ điểm thiên văn vì
không thấy tồn tại trên thực tế, bỏ điểm khống chế đo vẽ ở tỷ lệ 1/10000 và lớn
hơn vì không cần thiết. 10% số ý kiến đề nghị chỉ thể hiện các điểm tọa độ Nhà
nước từ hạng 3 và điểm độ cao Nhà nước từ hạng 4 trở lên trên tất cả các tỷ lệ
bản đồ. Còn có ý kiến đề nghị chỉ thể hiện mốc địa chính trên bản đồ địa chính
mà không thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 – 1/5000.
2. Dân cư
Phần lớn các ý kiến (khoảng 45%) cho rằng nội dung dân cư hiện tại cơ
bản là phù hợp và đáp ứng các thông tin cần dùng. Các ý kiến khác tản mạn
không tập trung, trong số này (chiếm khoảng 4-5%) có một số đề nghị cụ thể
như:
- Bổ sung ghi chú số hộ (trong xã) trên bản đồ ở tỷ lệ 1/10000.
- Chỉ thể hiện ký hiệu cần cẩu dịch chuyển trên ray cho những đường ray
lớn và cố định ở tỷ lệ 1/5000 và lớn hơn.
- Bỏ ký hiệu nhà vẽ nửa tỷ lệ và phi tỷ lệ trên bản đồ tỷ lệ 1/2000 và
1/5000 (ký hiệu 10e,f), vì trên thực tế, những nhà có kích thước như vậy là quá
nhỏ (<=1,6m trên bản đồ 1/2000; <=4m trên bản đồ 1/5000).
- Bỏ ký hiệu cổng tò vò (ký hiệu 18 ở tỷ lệ 1/500-1/5000; ký hiệu 12 ở tỷ
lệ 1/10000 - 1/25000).
- Đối với bản đồ tỉ lệ 1/5000 có thể gộp các khối nhà, khu dân cư có cùng
tích chất (cùng cấp nhà, cùng số tầng...) còn đối với bản đồ tỉ lệ lớn hơn thì nên
thể hiện đầy đủ tính chất nhà thông qua các ký hiệu đã được quy định.
- Đối với bản đồ tỷ lệ trung bình (1/10000 – 1/50000) không nên tách
thành nhà 3 tầng trở xuống và 4 tầng trở lên (ký hiệu 8,10), vì xu thế xây dựng
hiện nay ở các thành phố phần lớn là xây nhà cao hơn 4 tầng. Ký hiệu nhà nên
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vẽ rỗng và thêm ghi chú. Ký hiệu số 9 - Làng (tỷ lệ 1/10000-1/25000) nên thay
tên là khu dân cư nông thôn
Ngoài ra có rất nhiều ý kiến cho rằng dân cư nên thể hiện dưới dạng vùng
mầu cho khu vực dân cư ở tỷ lệ từ 1/10000 và nhỏ hơn, không nên thể hiện bằng
các ký hiệu chấm nhà độc lập, để có thể thể hiện các yếu tố nội dung quan trọng
khác rõ ràng hơn.
3. Các đối tượng kinh tế - xã hội
Nhìn chung, các ý kiến về phần nội dung này chủ yếu là những đề nghị
nên bỏ bớt một số yếu tố ít gặp trên thực tế hoặc đề nghị chỉnh sửa lại cách biểu
thị trên bản đồ. Ví dụ cụ thể như sau:
- Gò, đống vật liệu thải (ký hiệu số 52 ở tỷ lệ 1/500-1/5000, ký hiệu số 38
ở tỷ lệ 1/10000, 1/25.000 và ký hiệu số 27 ở tỷ lệ 1/50000 -1/100000) có thể là
các bãi rác, bãi vật liệu nhưng không có đỉnh cố định, do đó khó xác định tỷ cao.
Ký hiệu này nên chuyển gộp chung với ký hiệu khu để vật tư ngoài trời (ký hiệu
số 53 ở tỷ lệ 1/500-1/5000, ký hiệu số 39 ở tỷ lệ 1/10000, 1;25.000 và ký hiệu số
28 ở tỷ lệ 1:50.000-1:100.000) và ghi chú tên vật liệu thải (ví dụ: Rác).
- Bỏ ký hiệu giàn cột, giếng, hố khoan, hào thăm dò địa chất ở các tỷ lệ vì
các loại đối tượng này ít khi gặp trên thực tế, nếu có thì chỉ là những đối tượng
tồn tại trong thời gian ngắn.
- Bỏ ký hiệu cột đồng hồ, cột tiếp nước, lô cốt ở các tỷ lệ vì quá chi tiết và
không cần thiết.
- Một số ký hiệu nên thiết kế đơn giản hơn (ví dụ: ruộng muối chỉ nên thể
hiện bằng chấm xanh, vùng nuôi thuỷ sản chỉ nên tô nền lơ và ghi chú).
4. Hệ thống đường giao thông và các thiết bị phụ thuộc
Nhiều ý kiến (35%) cho rằng cách phân loại hệ thống đường giao thông
và các loại cầu trên bản đồ tỷ lệ lớn và trung bình nên theo quy định phân loại
của Bộ Giao thông Vận tải. Ngoài ra, các ý kiến cụ thể khác (chiếm khoảng 1015% số ý kiến thu thập được) có nêu một số đề nghị cụ thể:
* Đối với bản đồ tỷ lệ từ 1/500 đến 1/5000:
- Bỏ ký hiệu số 97 (trạm ghi), ký hiệu số 100 (cột cây số), ký hiệu số 142
phao buộc tàu thuyền vì ít có ý nghĩa khi sử dụng bản đồ.
- Các ký hiệu đường sắt đường sắt (kép, lồng và đơn) nên gộp lại thành
một loại và kèm theo ghi chú. ký hiệu đường sắt hẹp, đường goòng gây nhầm
lẫn với đường sắt thường (chỉ phân biệt bằng lực nét nên trên bản đồ khó phân
biệt, nên cần xem lại cách biểu thị).
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- Cần có thêm ký hiệu bến cảng, cầu vượt, cầu chui, bến, bãi đỗ xe, bến xe
liên tỉnh.
- Các lọai cầu kiên cố qua sông chỉ nên thể hiện bằng một loại ký hiệu, và
bổ sung thêm ghi chú vật liệu, kiểu kiến trúc của cầu.
* Đối với bản đồ tỷ lệ từ 1/10000 đến 1/25000:
- Nên thể hiện các loại đường sắt khác nhau bằng một kiểu ký hiệu và
thêm ghi chú thuyết minh để thể hiện các tính chất khác (Hiện tại các ký hiệu 72
và 73 đường sắt rộng 1,435 m và đường sắt rộng 1,0 m chưa phân biệt rõ ràng
với nhau).
- Nên thể hiện các loại cầu qua sông bằng một loại ký hiệu và kèm thêm
ghi chú tính chất cầu như vật liệu, kiểu kiến trúc.
- Bổ sung cầu vượt, cầu chui, bến bãi đỗ xe.
- Bổ sung ký hiệu đường chuyên dùng (trong đó bao gồm các loại đường
chuyên dùng cho một vài mục đích đặc biệt như đường trong khu công nghiệp,
khu du lịch, công viên, đường chia lô trong rừng trồng, v.v..),
- Bổ sung ký hiệu bến cảng.
- Bỏ ký hiệu trạm ghi (ký hiệu 89), ký hiệu cột tiếp nước (ký hiệu 83),
đường lao gỗ (ký hiệu 95), phao buộc thuyền (ký hiệu 119).
5.Thủy hệ
Nhiều ý kiến (55% ) cho rằng hệ thống thủy hệ được thể hiện trên bản đồ
địa hình hiện hành là tương đối tốt, phù hợp với nhu cầu sử dụng; một vài ý
kiến đề nghị bổ sung thêm ghi chú hiện trạng sử dụng các ao, hồ, đầm; một ý
kiến đề nghị phân bậc các sông suối, nhưng lại không đề xuất phương án phân
bậc cụ thể. Một số ý kiến khác góp ý cụ thể như sau:
- Ký hiệu bờ kênh mương đắp cao vẽ tách khỏi kênh chiếm nhiều diện
tích trên bản đồ vì vậy nên vẽ nét trải bờ đắp liền với kênh. Nên bỏ ký hiệu bờ
kênh, mương xẻ sâu.
- Đường bờ nước thể hiện trên bản đồ cần được ghi rõ thời điểm đo vẽ là
mùa lũ hay mùa khô - những yếu tố này cần thiết đối với ngành địa chất.
- Bỏ ký hiệu sông hồ khô cạn .
- Bỏ độ cao mực nước và thời gian đo.
- Ký hiệu các bờ dốc ven sông nên vẽ đơn giản để dễ xử lý trong dữ liệu
số. Đường bờ dốc dưới chân có bãi nên gộp và xử lý chung trong yếu tố "bờ
dốc" của địa hình.
6. Địa hình
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Đa số ý kiến (trên 70%) khẳng định yếu tố địa hình của bản đồ đã đáp ứng
rất tốt nhu cầu sử dụng. Một số góp ý cụ thể khác như sau:
- Nên bổ sung thêm các hang động ngầm - yếu tố này cần thiết đối với
quy hoạch xây dựng nhà, cầu đường và các công trình lớn khác
- Các loại chất đất cần phản ánh phù hợp hơn với thực tế (nhưng không
nêu rõ là nên như thế nào).
- Các loại ký hiệu bờ đá nên sửa lại cho đơn giản để dễ thể hiện trong dữ
liệu số.
- Các loại bãi cát khác nhau chỉ nên thể hiện bằng một loại ký hiệu và bổ
sung thêm ghi chú nếu cần.
7. Thực vật
Nhiều ý kiến (khoảng 35%) cho rằng quy định nội dung hiện hành không
thiết thực vì ranh giới thực vật thay đổi thường xuyên, cây trồng nhất là cây
hàng năm thay đổi thường xuyên theo chủ ý của người sử dụng đất và thay đổi
theo mùa vụ. Một số ý kiến (25%) cho rằng phân loại thực vật hiện hành quá
chi tiết, nên gộp nhóm lớn hơn và chỉ cần ghi chú loại cây thì bản đồ mới dễ
đọc. Một số ý kiến khác góp ý cụ thể như sau:
- Chỉ nên thể hiện vùng thực vật ở những bản đồ tỉ lệ lớn, ở những bản
đồ tỉ lệ nhỏ không nên thể hiện quá chi tiết, chỉ cần phân biệt thể hiện các vùng
rừng.
- Nên chuyển ký hiệu đường chia lô rừng sang nhóm "giao thông và các
đối tượng liên quan".
- Nên gộp "rừng cây bụi" với ký hiệu "rừng" và bổ sung ghi chú.
- Gộp ký hiệu cây cây công nghiệp chung vào một nhóm (thân gỗ, thân
dây).
- Chỉ cần thể hiện một loại ký hiệu lúa mà không cần phân biệt thể hiện 2
loại lúa nước, lúa nương.
- Ký hiệu ranh giới thực vật nên gộp chung thành một loại mà không cần
phân biệt " ranh giới chính xác" và " ranh giới không chính xác".
- Nên gộp chung "cỏ thấp" và "cỏ cao" thành một ký hiệu cỏ.
8. Ranh giới
Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy rằng yếu tố ranh giới của bản đồ địa
hình rất ít được quan tâm; hầu như không có ý kiến phản hồi về nội dung này
trong các phiếu điều tra. Hầu hết các ý kiến về ranh giới đều trả lời là khi cần
dùng đến địa giới hành chính thì bản đồ hành chính là phù hợp nhất. Các yếu tố
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ranh giới khác như thành lũy, tường, hàng rào trên thực tế cũng thường là ranh
giới các thửa đất trên bản đồ địa chính, nên khi quan tâm đến nội dung này,
người sử dụng cho rằng nên dùng bản đồ địa chính và không cần thể hiện trên
bản đồ địa hình.
IV. Tổng hợp ý kiến về hình thức thể hiện bản đồ
Đa số các ý kiến (chiếm 72%) đều cho là cần phải đơn giản hóa các ký
hiệu để bản đồ để dễ đọc hơn và phù hợp hơn với việc thành lập và biên tập bản
đồ bằng công nghệ số. Một số ý kiến góp ý cụ thể hơn cho một số nội dung:
- Chỉ nên thể hiện các công trình kinh tế lớn, đối tượng văn hóa chính, nổi
tiếng không nên đi quá sâu vào chi tiết.
- Ký hiệu “Đường nhỏ lát nhựa, gạch, bê tông trong làng, công viên (ký
hiệu số 109 ở tỷ lệ 1/500 - 1/5000) nên bỏ nét gạch ngang vì trong dữ liệu bản
đồ số rất khó vẽ nét gạch ngang.
- Ký hiệu đường biên giới quốc gia cần xem xét thiết kế lại cho đơn giản
hơn để phù hợp với công nghệ số.
- Ký hiệu của một loại đối tượng độc lập trên ở các tỷ lệ khác nhau cần
phải quy định giống nhau về hình thức.
- Một số ký hiệu cần giảm bớt chi tiết như các ký hiệu vách đá, t'ram đá
vôi, ruộng nuôi trồng thủy sản để dễ xử lý trong công nghệ số.
- Một số ký hiệu có hình thức rất giống nhau như mốc địa chính và điểm
phương vị của điểm tọa độ Nhà nước cần thiết kế lại để tránh nhầm lẫn,.
V. Kết luận
Quá trình điều tra khảo sát cho thấy nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình là
khá lớn và đang ngày càng gia tăng trong cuộc sống hiện đại. Bản đồ địa hình tỷ
lệ 1/50000 được nhiều ngành, nhiều lĩnh vực sử dụng nhất. Các cơ quan quản lý
và chuyên môn ở địa phương thường có nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình tỷ lệ
lớn, trong khi các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn ở trung ương, các tổ
chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực về văn hóa, xã hội lại thường
có nhu cầu sử dụng bản đồ tỷ lệ trung bình và nhỏ. Không có ý kiến nào về sự
bất hợp lý của tỷ lệ bản đồ.
Về nội dung bản đồ, phần lớn ý kiến cho rằng nội dung hiện tại của bản
đồ địa hình cơ bản là phù hợp, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên mức độ chi
tiết còn cao, mật độ thể hiện còn dày, một số yếu nội dung tố cần được loại bỏ vì
đã lạc hậu và ít ý nghĩa sử dụng. Ngược lại, cũng có một số yếu tố cần bổ sung
thêm cho phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của nước ta. Phần lớn các ý kiến
góp ý cụ thể về phân nhóm nội dung, phân loại đối tượng, thay đổi tên ký hiệu,
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gộp nội dung, thêm bớt nội dung là xác đáng và cần quan tâm khi xây dựng
danh mục chuẩn nội dung mới. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến chưa chính xác
ví dụ như đề nghị chuyển nội dung đường phân lô rừng sang nhóm nội dung
giao thông, vì trên thực tế đường phân lô rừng là khoảng trống chia các lô,
khoảnh rừng để phòng chống cháy rừng mà không phải là đường giao thông.
Một số ý kiến góp ý khác cũng cần được xem xét về tính khả thi nếu được đưa
vào thành quy định ví dụ như đề nghị thể hiện hang động ngầm - đây là một yêu
cầu cao và sẽ rất khó khăn cho đo vẽ địa hình hay đề nghị có thêm nhóm đường
chuyên dùng để thể hiện chung các loại đường nội bộ và chuyên sử dụng cho
một mục đích cụ thể - đây là một vấn đề khá phức tạp, nếu đưa vào quy định sẽ
tạo không ít tranh cãi trong thực hiện về xếp loại và định nghĩa thế nào là đường
chuyên dùng …. Những loại ý kiến này cần xem xét cẩn thận khi xây dựng quy
định về chuẩn nội dung.
Về hình thức ký hiệu biểu thị nội dung, phần lớn ý kiến góp ý về việc
phải thống nhất về mặt hình thức ký hiệu giữa các tỷ lệ, đơn giản hóa ký hiệu để
thuận tiện cho công nghệ bản đồ số là những ý kiến rất xác đáng. Ý kiến về thể
hiện vùng dân cư, vùng thực vật cũng là những ý kiến cần được quan tâm khi
nghiên cứu đề xuất phương án ký hiệu của Đề tài.
Chương III
KHẢO SÁT NỘI DUNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nhằm có thêm thông tin để phân tích, đối chiếu, so sánh nội dung, ký hiệu
hiện hành của bản đồ địa hình Việt Nam với nội dung, ký hiệu bản đồ địa hình
của một số nước khác trên thế giới phục vụ cho việc nghiên cứu và quyết định
đưa ra các nguyên tắc điều chỉnh xây dựng chuẩn nội dung và ký hiệu bản đồ địa
hình của Việt Nam, Đề tài đã tiến hành thu thập và nghiên cứu tham khảo hệ
thống ký hiệu bản đồ địa hình và mẫu bản đồ địa hình của một số nước trên thế
giới, kết quả cụ thể như sau:
I. Các bộ ký hiệu bản đồ địa hình và mẫu bản đồ địa hình đã thu thập được
để khảo sát, nghiên cứu
1. Bộ ký hiệu BĐĐH của Mỹ cho tỷ lệ 1/50 000
4. Bộ ký hiệu BĐĐH tỷ lệ 1/25 000; 1/50 000 và 1/100 000 của Thuỵ Sĩ
3. Bộ ký hiệu BĐĐH tỷ lệ 1/50 000 và 1/100 000 của Canada
4. Bộ ký hiệu BĐĐH của Niu Di Lân
5. Bộ ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25 000; 1/50 000, 1/75 000 và 1/100
000 của Liên Xô (cũ)
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6. Hệ thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình các tỷ lệ của bang Tây
úc- Australia.
7. Các bản đồ mẫu và ký hiệu bản đồ địa hình của các nước khác: Na Uy,
Phần Lan, CHLB Đức, Nê pal
II.Tổng hợp đối chiếu, so sánh nội dung, ký hiệu của bản đồ địa hình của
một số nước với nội dung, ký hiệu hiện hành của bản đồ địa hình Việt Nam
1. Bộ ký hiệu bản đồ địa hình của Mỹ (so sánh ở cùng tỷ lệ 1/50.000)
Bộ ký hiệu bản đồ địa hình của Mỹ được chia thành 18 nhóm nội dung,
bao gồm: các yếu tố về biển; các đối tượng thuộc bờ biển; ranh giới; các công
trình xây dựng và đối tượng liên quan; đường bình độ; cơ sở khống chế trắc địa;
sông băng và băng tuyết vĩnh cửu; ranh giới sử dụng đất; lưới chiếu bản đồ;
đường sắt và các đối tượng liên quan; các mỏ và hang động; sông hồ và kênh;
các vùng đất và đầm lầy hỗn hợp; các đối tượng lớp đất mặt (đá sỏi, cát, bùn);
đường bộ và các đối tượng liên quan; các đường dây và đường ống dẫn; thực
vật.
Phân tích, so sánh nội dung bản đồ địa hình của Mỹ và Việt Nam ở cùng
tỷ lệ 1/50 000 có thể thấy như sau:
a) Về tổng quan chung
- Số lượng nhóm ký hiệu của Mỹ được chia thành nhiều nhóm hơn của
Việt Nam (Việt Nam chia thành 8 nhóm, Mỹ chia thành 18 nhóm).Tuy nhiên số
lượng đối tượng trong các nhóm nội dung của Mỹ lại rất ít.
- Phân loại, phân bậc đối tượng nội dung và ký hiệu của Mỹ được khái
quát hơn của Việt Nam rất nhiều.
- Hình thức ký hiệu của bản đồ địa hình Mỹ nhìn chung đơn giản và dễ
vẽ hơn.
- Số màu in: Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn của Mỹ in 5 màu là đen, lơ, nâu, ve,
đỏ. Việt Nam chỉ dùng 4 màu: đen, lơ, nâu, ve.
b) Về nội dung cụ thể
Bản đồ địa hình của Mỹ có khác biệt về nội dung cụ thể với bản đồ địa
hình Việt Nam ở một số nét chính như sau:
- Thuỷ hệ: không thể hiện loại kênh mương đang đào; không thể hiện các
loại bờ dốc tự nhiên và nhân tạo; không thể hiện các loại bờ cạp.
- Địa hình và chất đất: không thể hiện các khe rãnh xói mòn; không thể
hiện sườn đất sụt lở, đứt gãy; không thể hiện đá độc lập hoặc luỹ đá; không phân
đầm lầy thành 2 loại đầm lầy nước ngọt và đầm lầy nước mặn.
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- Giao thông: phân thành 2 nhóm là nhóm đường sắt và các đối tượng liên
quan và nhóm đường bộ và các đối tượng liên quan; không phân loại chi tiết
cầu theo vật liệu xây dựng, chỉ có một loại cầu chung và cầu kéo; không thể hiện
các cống dưới đường, bến lội, bến đò dọc hoặc đò ngang.
- Dân cư: Các đối tượng văn hoá kinh tế xã hội chỉ thể hiện một số điểm
quan trọng có tính định hướng cao, các đối tượng nội dung loại này có thiên
hướng được lựa chọn thể hiện căn cứ theo qui mô, hình dáng nhiều hơn là phân
biệt theo chủng loại, tính chất bên trong của đối tượng. Không thể hiện các đối
tượng chi tiết như: nhà máy có ống khói và không có ống khói, bệnh viện, trạm
biến thế, trạm bưu điện, trạm khí tượng, động cơ gió, lò nung, tuy nhiên lại thể
hiện các khu vực cắm trại, khu nghỉ ngơi, vui chơi picnic.
- Ranh giới: số lượng ký hiệu được phân chia theo số cấp hành chính của
Mỹ. Tuy nhiên hình thức ký hiệu đơn giản và dễ vẽ hơn chỉ gồm các nét gạch
kết hợp với chấm, không có ký hiệu phức tạp như ký hiệu đường biên giới của
Việt Nam.
- Thực vật: phân loại khái quát hơn của Việt Nam rất nhiều. Thực vật trên
bản đồ địa hình của Mỹ chỉ phân thành 5 loại là rừng, rừng cây bụi, vườn cây ăn
quả, vườn nho và rừng ngập mặn. Trong khi đó Việt Nam phân làm 14 nhóm
chính và dưới mỗi nhóm lại chia làm các loại khác nhau, tổng số là 36 loại thực
vật.
2. Bộ ký hiệu BĐĐH của Thụy Sĩ (dãy tỷ lệ 1/25000, 1/50000, 1/100000)
Nội dung bản đồ địa hình của Thụy Sĩ được chia thành 8 nhóm bao gồm
thuỷ hệ, địa hình, đường bộ, đường sắt, các ký hiệu độc lập, ranh giới, các điểm
khống chế và điểm độ cao, thực vật.
Phân tích, so sánh nội dung bản đồ địa hình của Thụy Sĩ và Việt Nam ở
các tỷ lệ 1/25000, 1/50 000 và 1/100000 có thể thấy như sau:
a) Về tổng quan chung
- Số lượng nhóm nội dung của bản đồ địa hình Thụy Sĩ bằng số lượng
nhóm nội dung của bản đồ địa hình Việt Nam nhưng tên gọi và nội dung bên
trong các nhóm có khác nhau. Ví dụ đường sắt và đường bộ trên bản đồ Thụy sĩ
tách thành 2 nhóm riêng nhưng trên bản đồ Việt Nam được gộp chung trong
nhóm đường giao thông và các đối tượng liên quan.
- Các đối tượng nội dung được phân loại, phân bậc khái quát hơn của Việt
Nam.
- Hình thức ký hiệu nhìn chung cũng khá phức tạp.
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- Số màu in: Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn của Thụy Sĩ in 5 màu là đen, lơ,
nâu, ve, vàng. Việt Nam chỉ dùng 4 màu: đen, lơ, nâu, ve.
b) Về nội dung cụ thể
Bản đồ địa hình của Thụy Sĩ khác biệt trong nội dung cụ thể với bản đồ
địa hình Việt Nam ở một số nét chính như sau:
- Thủy hệ:
+ Không thể hiện các đối tượng sau: kênh mương tưới, tiêu; bờ kênh
mương đắp cao, xẻ sâu; kênh mương đang đào; đường mép nước; hướng nước
chảy; sông suối có nước theo mùa; bờ cạp; cống trên kênh, mương; điếm canh
đê
+ Không phân loại chi tiết kênh theo độ rộng mà chỉ có một loại kênh;
không phân loại chi tiết các loại đập theo vật liệu xây dựng mà chỉ có một loại
đập; không phân chia thành bờ dốc dưới chân có bãi và không có bãi mà chỉ có
một loại
- Địa hình và chất đất: không thể hiện các khe rãnh xói mòn; không thể
hiện sườn đất sụt lở, đứt gãy; không thể hiện đá độc lập hoặc luỹ đá; không phân
đầm lầy thành 2 loại nước ngọt và nước mặn.
- Giao thông:
+ Tách riêng thành 2 nhóm là nhóm đường sắt và các đối tượng liên quan
và nhóm đường bộ và các đối tượng liên quan; không phân loại chi tiết cầu theo
vật liệu xây dựng mà đối với đường sắt chỉ có một loại cầu, đối với đường bộ có
2 loại cầu là cầu bị che phủ và cầu không bị che phủ;
+ Không thể hiện các đối tượng sau: cống dưới đường; bến lội; đò dọc
hoặc đò ngang; cột tín hiệu quay; cột tiếp nước; đường bờ ruộng; đường lao gỗ,
đường lên cao có bậc xây; chỗ đóng, dỡ bè; phao buộc thuyền; phao tín hiệu,
đường ra vào cảng của tàu thuyền.
- Dân cư: các đối tượng văn hoá kinh tế xã hội được thể hiện khá chi tiết.
Tuy nhiên, không thể hiện những đối tượng: nhà máy, bệnh viện, trạm biến thế,
trạm bưu điện, trạm khí tượng, lò nung. Nhưng lại thể hiện các khu vực cắm trại,
khu vui chơi picnic, khu vực trượt tuyết.
- Ranh giới: số lượng ký hiệu theo số cấp hành chính của Thuỵ Sĩ. Hình
thức ký hiệu ranh giới khá phức tạp, ký hiệu biên giới quốc gia gần giống ký
hiệu biên giới quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên cách xử lý ký hiệu khi qua các
điểm mốc và biên giới đi theo các ký hiệu địa vật hình tuyến rất linh hoạt và tiện
lợi do mỗi đơn vị ký hiệu chỉ là một dấu cộng (+), khi địa vật hình tuyến là biên
giới thì chỉ cần vẽ 1/2 dấu cộng sát bên cạnh ký hiệu địa vật hình tuyến.
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- Thực vật: phân loại thực vật khái quát hơn phân loại của Việt Nam rất
nhiều, chỉ có 9 ký hiệu đó là rừng có ranh giới xác định, rừng có ranh giới không
xác định, rừng rải rác, cây và cụm cây độc lập, cây bụi, hàng cây, vườn trồng
nho, vườn ươm, vườn cây ăn quả. Trong khi đó Việt Nam phân chia thành 14
nhóm chính và mỗi nhóm lại chia làm các loại khác nhau, tổng số là 36 loại thực
vật.
3. Bộ ký hiệu BĐĐH của Canada (So sánh ở cùng tỷ lệ 1/50000).
Nội dung bộ ký hiệu bản đồ địa hình của Canada được chia thành 8 nhóm
ký hiệu bao gồm thuỷ hệ, địa hình, giao thông, nhà cửa và công trình xây dựng,
ranh giới, thực vật, chất đất, khung và lưới kinh vĩ.
Phân tích, so sánh nội dung bản đồ địa hình của Canada và Việt Nam ở
cùng tỷ lệ 1/50 000 có thể thấy như sau:
a) Về tổng quan chung
- Số lượng nhóm nội dung bằng số lượng nhóm của Việt Nam là 8 nhóm
- Một số nhóm nội dung được phân loại, phân bậc khái quát hơn thể hiện
ít đối tượng hơn nhóm của Việt Nam nhưng lại có một số nhóm thể hiện nhiều
đối tượng hơn nhóm của Việt Nam..
- Hình thức ký hiệu nhìn chung đơn giản và dễ vẽ hơn.
- Số màu in: Bản đồ địa hình tỷ lệ lớn của Canada được in bằng 6 màu là
đen, lơ, nâu, ve, đỏ, vàng; một số trường hợp còn được in bằng 8 màu, ngoài 6
màu kể trên ra còn có màu tro và màu tím. Màu tro dùng để in các thông tin như
các ký hiệu khác, chữ viết tắt, các thông tin về sản phẩm ở mặt sau tờ bản đồ;
Màu tím dùng để in các thông tin được cập nhật (update) trên nền bản đồ gốc đã
in. Trong khi đó, bản đồ địa hình của Việt Nam chỉ in 4 màu: đen, lơ, nâu, ve.
b) Về nội dung cụ thể
Bản đồ địa hình của Canada khác biệt trong nội dung cụ thể với bản đồ
địa hình Việt Nam ở một số nét chính như sau:
- Thuỷ hệ: bản đồ của Canada thể hiện khá chi tiết các đối tượng thuỷ văn
giống như bản đồ địa hình của Việt Nam. Tuy nhiên, có một số chi tiết trên bản
đồ địa hình của Canada không thể hiện như trạm thuỷ văn, nhưng lại có các yếu
mà bản đồ địa hình của Việt Nam không thể hiện như vùng hay bị ngập lụt; hồ,
ao chứa chất lắng đọng.
- Địa hình và chất đất: không thể hiện các khe rãnh xói mòn; không thể
hiện sườn đất sụt lở, đứt gãy; không thể hiện đá độc lập hoặc luỹ đá; không phân
chia thành gò đống tự nhiên và nhân tạo; không phân loại đầm lầy thành 2 loại
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nước ngọt và mặn nhưng phân loại đầm lầy thành đầm lầy ngập nước quanh
năm và đầm lầy ngập nước theo mùa.
- Giao thông: không phân loại cầu theo vật liệu xây dựng mà phân thành 3
loại cầu là cầu thông thường, cầu quay hoặc nâng và cầu cho người đi bộ; không
thể hiện các cống dưới đường, bến lội, đò dọc hoặc đò ngang nhưng thể hiện sân
bay trực thăng là nội dung mà bản đồ địa hình của Việt Nam không có.
- Dân cư: mức độ chi tiết và các đối tượng cơ bản cần thể hiện trên bản đồ
nói chung khá giống bản đồ của Việt Nam. Tuy nhiên, không thể hiện các đối
tượng: nhà máy có ống khói và không có ống khói, bệnh viện, trạm bưu điện,
trạm khí tượng. Nhưng lại thể hiện các khu vực cắm trại, khu vui chơi picnic.
- Ranh giới: thể hiện địa giới theo các cấp hành chính và ranh giới sử
dụng đất (công viên, khu bảo tồn,...) tương tự như của Việt Nam. Tuy nhiên, các
đường địa giới cấp cao như biên giới, tỉnh giới, huyện giới được biểu thị bằng
ký hiệu nét màu đen kết hợp với màu bo địa giới, điều này giúp cho việc xử lý
những khu vực địa giới trùng với đường giao thông hoặc sông ngòi rất thuận lợi.
- Thực vật: phân loại thực vật khái quát hơn phân loại thực vật của bản đồ
địa hình Việt Nam rất nhiều. Thực vật trên bản đồ địa hình của Canada chỉ có 5
ký hiệu là: rừng, vùng trồng nho, vùng trồng cây ăn quả, đường ngắt lửa, đường
xẻ sâu trong rừng. Trong khi Việt Nam phân loại thành 14 nhóm chính và mỗi
nhóm lại chia làm các loại khác nhau, tổng số là 36 loại thực vật.
4. Bộ ký hiệu BĐĐH của Niu Di Lân (So sánh ở cùng tỷ lệ 1/50.000).
Nội dung bản đồ địa hình của Niu Di Lân không chia thành nhóm theo
các chuyên đề như của Việt Nam, tuy nhiên vẫn bao gồm các yếu tố thuỷ hệ,
địa hình, giao thông, nhà cửa và công trình xây dựng, thực vật, chất đất, khung
và lưới kinh vĩ. Điểm đặc biệt là bản đồ địa hình của Niu Di Lân không thể hiện
đường địa giới hành chính và trên bản đồ địa hình luôn luôn có lớp vờn bóng địa
hình.
Phân tích, so sánh nội dung bản đồ địa hình của Niu Di Lân và Việt Nam
ở cùng tỷ lệ 1/50 000 có thể thấy như sau:
a) Về tổng quan chung
- Số lượng nhóm ký hiệu nhiều, nhưng không phân định rõ theo các chuyên
đề cụ thể là thuỷ hệ, địa hình giao thông, dân cư, thực vật như của Việt Nam
- Các ký hiệu được phân loại, chia khoảng khái quát hơn của Việt Nam.
- Hình thức ký hiệu nhìn chung đơn giản và dễ vẽ.
b) Về nội dung cụ thể
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Các nhóm ký hiệu của bản đồ địa hình của Niu Di Lân không chia thành
nhóm theo các chuyên đề như của Việt Nam, song để tiện lợi cho việc so sánh
việc đối chiếu vẫn thực hiện theo chuyên đề. Kết quả cho thấy, bản đồ địa hình
của Niu Di Lân khác biệt trong nội dung cụ thể với bản đồ địa hình Việt Nam ở
một số nét chính như sau:
- Thuỷ hệ: các đối tượng nội dung thủy hệ được thể hiện khá chi tiết như
của bản đồ địa hình của Việt Nam. Tuy nhiên, trên bản đồ địa hình của Niu Di
Lân không thể hiện các yếu tố như trạm thuỷ văn, đường mép nước, đường triều
kiệt, nhưng lại thể hiện các yếu tố mà Việt Nam không thể hiện như: khu vực đổ
chất nạo vét sông; hồ được phân loại thành hồ tự nhiên và hồ nhân tạo.
- Địa hình và chất đất: không thể hiện các khe rãnh xói mòn; không thể
hiện sườn đất sụt lở, đứt gãy; không thể hiện đá độc lập hoặc luỹ đá; không phân
thành gò đống tự nhiên và nhân tạo; không phân đầm lầy thành 2 loại nước ngọt
và nước mặn. Trên bản đồ địa hình của Niu Di Lân luôn có lớp vờn bóng địa
hình trong khi bản đồ của Việt Nam thì không có lớp này.
- Giao thông: mức độ phân loại nội dung cũng khá chi tiết như của Việt
Nam. Tuy nhiên, không thể hiện các cống dưới đường, bến lội, đò dọc hoặc đò
ngang.
- Dân cư: mức độ chi tiết và các đối tượng thể hiện trên bản đồ nhìn
chung khái quát hơn của Việt Nam. Không thể hiện các đối tượng như nhà máy
có ống khói và không có óng khói, bệnh viện, trường học, lò nung, lăng, mộ, cây
xăng, trạm bưu điện, trạm khí tượng.
- Ranh giới: trên bản đồ địa hình của Niu Di Lân không thể hiện lớp ranh
giới hành chính. Đây là điểm khác biệt so với bản đồ địa hình của Việt Nam và
nhiều nước khác.
- Thực vật: phân loại thực vật khái quát hơn phân loại thực vật của bản đồ
địa hình Việt Nam rất nhiều. Thực vật trên bản đồ địa hình của Niu Di Lân chỉ
có 11 ký hiệu là: rừng nguyên sinh, rừng hỗn hợp (lá kim, lá rộng), cây bụi rải
rác, vùng trồng nho, vùng trồng cây ăn quả, rừng ngập mặn, đường ngắt lửa
hoặc đường xẻ sâu trong rừng. Trong khi Việt Nam phân chia thành 14 nhóm
chính và mỗi nhóm lại chia ra các loại khác nhau, tổng số là 36 loại đối tượng
thực vật.
5. Bộ ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25 000; 1/50 000, 1/75 000 và 1/100 000
của Liên Xô (cũ).
Khi so sánh đối chiếu nội dung bản đồ địa hình hiện hành của Việt Nam
với nội dung, ký hiệu bản đồ địa hình của Liên Xô cũ (nay là Liên bang Nga)
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có thể thấy nội dung và ký hiệu ký hiệu bản đồ địa hình các tỷ lệ của Việt Nam
về cơ bản giống như nội dung, ký hiệu bản đồ địa hình của Liên Xô cũ và Liên
bang Nga hiện nay. Tuy nhiên trong từng chi tiết vẫn có sự khác nhau do điều
kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khác nhau, đặc biệt là trong phân loại và quy định
về tên gọi đối tượng nội dung bản đồ địa hình của Liên Xô cũ có tính thống nhất
và chặt chẽ hơn nội dung, ký hiệu hiện hành của bản đồ địa hình Việt Nam. Mức
độ chi tiết của bản đồ địa hình của Liên Xô cũ cũng rất cao giống như của Việt
Nam. Đây cũng là điểm khác biệt lớn và cơ bản giữa nội dung bản đồ địa hình
của Việt Nam và của Liên Xô cũ với nội dung bản đồ địa hình của nhiều nước
khác trên thế giới.
6. Hệ thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình các tỷ lệ của bang Tây úcAustralia.
Là bộ tài liệu quy định chuẩn nội dung bản đồ địa hình của bang Tây Úc
– Astralia ban hành năm 1982 và hiện vẫn còn hiệu lực, quy định tên gọi, nội
dung, yêu cầu về thể hiện (mang ý nghĩa như quy phạm) và ký hiệu bản đồ của
tất cả các tỷ lệ bản đồ thuộc hệ thống bản đồ địa hình quốc gia của Tây Úc bao
gồm các tỷ lệ :1/25 000, 1/50 000, 1/100 000, 1/250 000, 1/500 000, 1/1000000,
1/2/3/5 000 000 va nhỏ hơn 1/5 000 000. Đây là tập văn bản quy định toàn bộ
yêu cầu thể hiện nội dung và hình thức của ký hiệu của cả hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia Tây Úc (ngoài văn bản này không có văn bản quy phạm nào
khác). Đây là điểm khác biệt nổi bật trong quy định nội dung và ký hiệu bản đồ
địa hình so với Việt Nam và nhiều nước khác. Thực tế cũng cho thấy tính thống
nhất rất cao trong hệ thống nội dung bản đồ địa hình của Tây Úc và sự thuận
tiện rất lớn trong sử dụng văn bản vì tất cả mọi quy định đều được đưa vào 1 văn
bản duy nhất cho cả hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
Hệ thống nội dung bản đồ địa hình của Tây Úc được chia thành 4 nhóm
nội dung lớn bao gồm Thủy văn (chỉ các yếu tố thủy văn tự nhiên), Địa hình,
Thực vật và Văn hóa. Trong nhóm Văn hóa lại chia thành các phân nhóm nội
dung nhỏ gồm Dân cư, Đường ô tô và đường sắt, Các yếu tố nhân tạo liên quan
đến thủy văn, Nhà (chỉ phân biệt nhà lớn) và khu vực xây dựng, Sân bay, Cơ sở
khống chế trắc địa.
Các nhóm ký hiệu của bản đồ địa hình của Tây Úc không chia theo
chuyên đề giống như của Việt Nam, song đối chiếu theo chuyên đề cho thấy,
bản đồ địa hình của Tây Úc khác biệt trong nội dung cụ thể với bản đồ địa hình
Việt Nam ở một số nét chính như sau:
- Thuỷ hệ: các đối tượng nội dung thủy hệ được thể hiện không chi tiết
như của bản đồ địa hình của Việt Nam. Không thể hiện các yếu tố như trạm thuỷ
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văn, đường mép nước, đường triều kiệt, nhưng lại phân biệt thể hiện hồ tự nhiên
và hồ nhân tạo.
- Địa hình và chất đất: không thể hiện các khe rãnh xói mòn; không thể
hiện sườn đất sụt lở, đứt gãy; không thể hiện đá độc lập hoặc luỹ đá; không phân
thành gò đống tự nhiên và nhân tạo; không phân đầm lầy thành 2 loại nước ngọt
và nước mặn.
- Giao thông: mức độ phân loại đường sá không chi tiết như của Việt
Nam; không thể hiện các cống dưới đường, bến lội, đò dọc hoặc đò ngang.
- Dân cư và các yếu tố kinh tế văn hóa xã hội: mức độ chi tiết không cao
và các đối tượng thể hiện trên bản đồ rất khái quát. Chỉ thể hiện nhà lớn đột xuất
trên bản đồ tỷ lệ lớn; không phân biệt các loại đối tượng kiểu như nhà máy có
ống khói và không có ống khói, bệnh viện, trường học, lò nung, lăng, mộ, cây
xăng, trạm bưu điện, trạm khí tượng.
- Ranh giới: trên bản đồ địa hình của Tây Úc không thể hiện lớp ranh giới
hành chính. Đây là điểm chung giống với bản đồ địa hình của Niu Di Lân và
khác biệt so với bản đồ địa hình của Việt Nam và nhiều nước khác.
- Thực vật: phân loại thực vật khái quát hơn phân loại thực vật của bản đồ
địa hình Việt Nam rất nhiều. Thực vật trên bản đồ địa hình của Tây Úc chỉ có 11
ký hiệu là: rừng nguyên sinh, rừng hỗn hợp (lá kim, lá rộng), cây bụi rải rác,
vùng trồng nho, vùng trồng cây ăn quả, rừng ngập mặn, đường ngắt lửa hoặc
đường xẻ sâu trong rừng trong khi Việt Nam có tới 36 loại đối tượng thực vật.
7. Các bản đồ mẫu và ký hiệu bản đồ địa hình của các nước khác
Khảo sát nội dung, ký hiệu bản đồ của các nước khác ngoài những nước
đã có đối chiếu so sánh cụ thể trên như bản đồ địa hình của Na Uy, Phần Lan,
CHLB Đức, Nê pal thông qua các bản đồ mẫu và ký hiệu bản đồ địa hình đều
cho thấy nội dung bản đồ địa hình của các nước đều đơn giản hơn nội dung của
bản đồ địa hình Việt Nam; phân loại đối tượng khái quát hơn và mức độ chi tiết
thể hiện nội dung thấp hơn bản đồ địa hình của Việt Nam rất nhiều.
8. Kết luận
Nội dung bản đồ địa hình của hầu hết các nước đã khảo sát đều có một số
đặc điểm chung khác với hệ thống bản đồ địa hình của Việt Nam như sau:
- Nội dung bản đồ địa hình của phần lớn các nước đều khá đơn giản chỉ
bao gồm những yếu tố địa lý cơ bản, một vài yếu tố chi tiết được đưa thêm vào
để phục vụ cho một số mục đích cụ thể của quốc gia.
- Các đối tượng nội dung được phân loại, chia khoảng, phân nhóm đối
tượng, khái quát hơn của Việt Nam khi so sánh ở cùng tỷ lệ.
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- Các địa vật kinh tế xã hội trên bản đồ địa hình của hầu hết các nước
được quy định thể hiện trên bản đồ với số lượng không nhiều và trong quy định
thể hiện thuộc tính thường chỉ quan tâm chú ý tới loại hình đối tượng mà không
quan tâm nhiều đến thuộc tính chuyên ngành của đối tượng.
- Trên bản đồ địa hình của phần lớn các nước không thể hiện một số nội
dung và không áp dụng những cách phân loại sau:
+ Không thể hiện đường mép nước, đường triều kiệt, bờ dốc dưới chân có
bãi và không có bãi.
+ Không thể hiện các khe rãnh sói mòn; sườn đất sụt lở, đứt gãy; đá độc
lập hoặc luỹ đá; không phân loại thành gò đống tự nhiên và nhân tạo; không
phân loại thành đầm lầy nước mặn và đầm lầy nước ngọt.
+ Không thể hiện các cống dưới đường, bến đò dọc hoặc đò ngang; không
phân loại cầu theo vật liệu xây dựng đối với cầu như bản đồ địa hình Việt Nam.
+ Không thể hiện Nhà máy có ống khói và không có ống khói, bệnh viện,
trạm biến thế, trạm bưu điện, trạm khí tượng, lò nung sấy, lăng mộ.
+ Nhóm các yếu tố nội dung thực vật được phân nhóm, phân loại đối
tượng đơn giản hơn của Việt Nam rất nhiều. Bản đồ địa hình của các nước
thường chỉ thể hiện từ 5 đến 10 ký hiệu thực vật, trong khi bản đồ địa hình của
Việt Nam có tới 36 ký hiệu.
- Về ký hiệu bản đồ địa hình: tên các ký hiệu được sử dụng thống nhất
trong cả dãy tỷ lệ bản đồ địa hình; hình thức các ký hiệu của các nước phần lớn
đều đơn giản và dễ vẽ hơn của Việt Nam.
- Việc bố trí toàn bộ quy định thể hiện nội dung và ký hiệu bản đồ các tỷ
lệ trong hệ thống bản đồ địa hình quốc gia vào một văn bản như của Tây Úc cho
thấy sự thống nhất cao của cả hệ thống và sự tiện lợi cho việc sử dụng và chấp
hành các quy định là mẫu hình tốt có thể xem xét áp dụng cho Việt Nam.
Những đặc điểm khác biệt chung nêu trên của nội dung bản đồ địa hình
nước ngoài so với bản đồ địa hình Việt nam cần được quan tâm xem xét khi rà
soát hệ thống nội dung bản đồ địa hình hiện hành để đề xuất danh mục chuẩn
nội dung mới cũng như đề xuất phương án xây dựng ký hiệu thích hợp cho bản
đồ địa hình Việt Nam.
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Chương IV
KHÁI QUÁT VỀ CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ ISO/TC211
VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO VIỆT NAM
I. Cơ quan quốc tế về chuẩn hóa và các chuẩn thông tin địa lý
Cơ quan quốc tế về chuẩn hoá “International Organization for
Standardization” là một Cơ quan quốc tế chuyên nghiên cứu xây dựng và đưa ra
các chuẩn chung của thế giới, nhiều chuẩn do cơ quan này quy định đã được áp
dụng rộng rãi trên toàn thế giới –Trong số các chuẩn do ISO đưa ra có một hệ
thống chuẩn dành cho dữ liệu địa lý do Tiểu ban kỹ thuật 211 (Technical
Committee 211) xây dựng gọi tắt là ISO/TC211 (Geographic
information/Geomatics). Chuẩn ISO/TC211 phục vụ cho việc chuẩn hoá thông
tin địa lý dạng số để thống nhất áp dụng nhằm thuận lợi cho việc chia sẻ thông
tin và sử dụng chung dữ liệu địa lý.
Chuẩn ISO/TC211 là một hệ thống các chuẩn thông tin địa lý. Những
chuẩn này quy định phương pháp, công cụ, biện pháp quản lý dữ liệu (bao gồm
định nghĩa và mô tả), thu thập, xử lý, phân tích, truy nhập, thể hiện dữ liệu thông
tin địa lý dưới dạng số nhằm đảm bảo sự nhất quán và thuận tiện cho việc dùng
và trao đổi giữa người sử dụng với nhau khi sử dụng chung và chia sẻ dữ liệu
thông tin địa lý giữa các hệ thống khác nhau.
Một số mục tiêu chính của ISO/TC211 :
 Tăng cường sự hiểu biết và khả năng sử dụng của thông tin địa lý.
 Tăng cường tính sẵn sàng sử dụng, khả năng truy nhập, tích hợp và chia
sẻ thông tin địa lý.
 Tạo khả năng sử dụng thông tin địa lý một cách mềm dẻo, hiệu quả khi
kết hợp các hệ thống phần cứng, phần mềm.
 Tạo sự thuận lợi trong việc thành lập hạ tầng cơ sở thông tin địa lý
không gian ở mức toàn cầu, quốc gia và địa phương.
 Hợp tác với những tổ chức khác để ứng dụng và phát triển các chuẩn
này.
Nội dung của ISO/TC211.
Chuẩn ISO/TC211 được xây dựng bởi các nhóm làm việc (Working
Group – sau đây viết tắt là WG) được tổ chức, bố trí phù hợp với yêu cầu xây
dựng chuẩn. Mỗi nhóm làm việc bao gồm nhiều chuyên đề có liên quan với
nhau.
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 Nhóm làm việc số 1 (WG1): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về khung
cơ sở toán học và mô hình tham chiếu (Framework and reference model) bao
gồm các vấn đề:
+ ISO 19101 – Mô hình tham chiếu (Reference model)
+ ISO 19102 – Tổng quan chung (Overview)
+ ISO/TS 19103 – Ngôn ngữ lược đồ khái niệm (Conceptual schema
language)
+ ISO 19104 – Các thuật ngữ (Terminology)
+ ISO 19105 – Sự thích ứng và kiểm tra (Conformance and testing)
+ ISO/TR 19121 – Dữ liệu ảnh và lưới ô (Imagery and gridded data)
+ ISO 19124 – Các thành phần của dữ liệu ảnh và lưới ô (Imagery and
gridded data components)
 Nhóm làm việc số 2 (WG2): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về mô
hình không gian địa lý và phép toán (Geospatial models and operators) bao gồm:
+ ISO 19107 – Lược đồ không gian (Spatial schema)
+ ISO 19108 – Lược đồ thời gian (Temporal schema)
+ ISO 19109 – Các nguyên tắc cho lược đồ ứng dụng (Rules for
application schema)
+ ISO 19123 – Lược đồ hình học và các chức năng (Schema for
coverage geometry and functions)
 Nhóm làm việc số 3 (WG3): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về quản
trị dữ liệu địa không gian (Geospatial data administration) bao gồm:
+ ISO 19110 – Phương pháp phân loại đối tượng (Feature cataloguing
methodology)
+ ISO 19111 – Tham chiếu không gian bằng toạ độ (Spatial referencing
by coordinates)
+ ISO 19112 – Tham chiếu không gian bằng chỉ số địa lý (Spatial
referencing by geographic identifiers)
+ ISO 19113 – Các nguyên tắc về chất lượng (Quality principles)
+ ISO 19114 – Các quá trình đánh giá chất lượng (Quality evaluation
procedures)
+ ISO 19115 – Siêu dữ liệu (Metadata)
+ ISO 10126 - Profile - từ điển dữ liệu FACC (Profile - FACC data
dictionary)
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+ ISO 19127 - Mã địa lý và các thông số (Geodetic codes and
parameters)
 Nhóm làm việc số 4 (WG4): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về biện
pháp quản lý không gian địa lý (Geospatial services) bao gồm:
+ ISO 19128 - Giao diện chia sẻ bản đồ trên Web (Web Map Server
Interface)
+ ISO 19116 – Các dịch vụ về xác định vị trí (Positioning services)
+ ISO 19117 – Miêu tả (Portrayal)
+ ISO 19118 – Mã hoá (Encoding)
+ ISO 19119 – Dịch vụ (Services)
+ ISO 19125 – Ngôn ngữ truy cập dữ liệu (Simple feature access - SQL
option)
 Nhóm làm việc số 5 (WG5): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về
profile và các chức năng (Profiles and functional standards) bao gồm:
+ ISO 19106 - Profiles
+ ISO/TR 19120 – Chuẩn hoá chức năng (Functional standards)
+ ISO/TR 19120 ADM. 1 - Chuẩn hoá, cải thiện chức năng (Functional
standard - Amendment 1)
 Nhóm làm việc số 6 (WG6): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về ảnh
(Imagery) bao gồm:
+ ISO 19129 - dữ liệu ảnh, lưới ô và mức độ đảm bảo của dữ liệu
khung (Imagery, gridded and coverage data framework)
+ ISO 19130 – Các thành phần của dữ liệu ảnh và lưới ô (Imagery and
gridded data components)
 Nhóm làm việc số 7 (WG7): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về chất
lượng và chứng nhận của cá nhân (Qualifi-cations and certification of personnel)
bao gồm:
+ ISO/TR 19120 ADM. 1 - Chuẩn hoá chức năng - sửa đổi 1
(Functional standard - Amendment 1)
+ ISO/TR 19122 - Chất lượng và chứng nhận của cá nhân
(Qualifications and certification of personnel)
 Nhóm làm việc số 8 (WG8): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về các
biện pháp xác định vị trí cơ sở (Location based services) bao gồm:
+ ISO 19132 - Các chuẩn hoá có thể về biện pháp xác định vị trí cơ sở
(Location based services possible standards)
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+ ISO 19133 – Biện pháp xác định vị trí cơ sở bằng theo dõi và dẫn
đường (Location based services tracking and navigation)
+ ISO 19134 – Biện pháp xác định nhiều vị trí cơ sở theo tuyến và dẫn
đường (Multimodal location based services for routing and navigation)
 Nhóm làm việc số 9 (WG9): Nghiên cứu xây dựng các chuẩn về quản
lý thông tin (Information management) bao gồm:
+ ISO 19131 - Các đặc tính của sản phẩn dữ liệu (Data product
specifications)
+ ISO 19135 – Quy trình đăng ký các nội dung thông tin địa lý
(Procedures for registration of geographical information items)
1. Các chuẩn đã xây dựng
Nội dung của ISO/TC211 bao gồm nhiều chuẩn khác nhau, mỗi chuẩn
xem xét một khía cạnh liên quan đến việc sử dụng hoặc ứng dụng thông tin địa
lý. ISO-TC211 đã xây dựng xong các chuẩn sau:

ISO 19101 – Mô hình tham chiếu (Reference model)
Mô tả môi trường mà trong đó việc chuẩn hóa thông tin địa lý được xây
dựng, các nguyên tắc cơ bản được sử dụng, và khung kiến trúc cho chuẩn hóa.

ISO 19102 -Tổng quan chung (Overview)
Mô tả chung về những chuẩn thông tin địa lý được ISO/TC211 xây dựng
cho phép người sử dụng hiểu khái quát về từng chuẩn và mối liên hệ giữa chúng.

ISO 19103 – Ngôn ngữ lược đồ khái niệm (Conceptual schema
language)
Mô tả ngôn ngữ lược đồ khái niệm sử dụng cho xây dựng các lược đồ
khái niệm trong thông tin địa lý.

ISO 19104 – Chuẩn về thuật ngữ (Terminology)
Là chuẩn các thuật ngữ sử dụng trong trong hệ thống chuẩn ISO/TC211

ISO 19105 – Chuẩn về sự thích ứng và kiểm tra (Conformance and
testing)
Là chuẩn khái niệm khung và các phương pháp và định chuẩn để kiểm tra
và xem xét tính phù hợp.

ISO 19106 – Chuẩn về Profiles
Là các hướng dẫn cho định nghĩa một profile/ sản phẩm trong họ các
chuẩn của ISO/TC211.

ISO 19107 – Lược đồ không gian (Spatial schema)
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Là mô hình khái niệm định nghĩa các điểm đặc trưng về không gian của
các kiểu đối tượng.

ISO 19108 – Lược đồ thời gian (Temporal schema)
Là mô hình khái niệm định nghĩa các điểm đặc trưng về thời gian của các
kiểu đối tượng.

ISO 19109 – Các nguyên tắc cho lược đồ ứng dụng (Rules for
application schema)
Là các nguyên tắc định nghĩa một lược đồ ứng dụng, bao gồm những
nguyên tắc cơ bản cho phân loại các đối tượng địa lý và các quan hệ của chúng
với lược đồ khái niệm.

ISO 19110 – Phương pháp xây dựng bảng danh mục đối tượng
(Feature cataloguing methodology)
Là mô tả phương pháp tạo bảng danh mục các đối tượng địa lý, thuộc
tính và quan hệ của chúng.

ISO 19111 – Tham chiếu không gian theo toạ độ (Spatial
referencing by coordinates)
Là lược đồ khái niệm về tham chiếu không gian theo tọa độ và các hướng
dẫn mô tả các hệ thống tham chiếu theo tọa độ.

ISO 19112 – Tham chiến không gian theo chỉ số địa lý (Spatial
referencing by geographic identifiers)
Là lược đồ khái niệm về tham chiếu không gian theo chỉ số địa lý và các
hướng dẫn mô tả các hệ thống tham chiếu phi không gian ( không có tọa độ).

ISO 19113 – Các nguyên tắc về chất lượng dữ liệu (Quality
principles).
Là lược đồ áp dụng cho các chỉ tiêu về chất lượng của dữ liệu địa lý.

ISO 19114 – Qui trình đánh giá chất lượng (Quality evaluation
procedures).
Là hướng dẫn về các phương pháp xác định và đánh giá chất lượng
dữ liệu.

ISO 19115 – Siêu dữ liệu (Metadata).
Là lược đồ xác định các thông tin cần mô tả về dữ liệu địa lý.

ISO 19116 – Các dịch vụ về định vị (Positioning services).
Là chuẩn hóa về giao thức giao tiếp với các hệ thống xác định vị trí.

ISO 19117 – Mô tả chân dung (Portrayal).
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Là lược đồ mô tả các dạng chuẩn ký hiệu, màu sắc của thông tin địa
lý mà con người có thể hiểu được bao gồm phương pháp mô tả các ký hiệu và
trình bày cho một lược đồ ứng dụng.

ISO 19118 – Mã hoá (Encoding).
Là các nguyên tắc lựa chọn mã hóa thông tin địa lý để tương thích với
lược đồ khái niệm ứng dụng và định nghĩa của trình bày ngôn ngữ lược đồ khái
niệm.

ISO 19119 – Dich vụ (Services)
Xác định và định nghĩa của các giao diện dịch vụ sử dụng cho thông tin
địa lý và định nghĩa của mối quan hệ với mô hình môi trường các hệ thống mở.

ISO/TR 19120 – Chuẩn hoá các chức năng (Functional standards
+ new rev)
Sự phân loại các chuẩn chức năng trong lĩnh vực thông tin địa lý.

ISO/TR 19121 dữ liệu ảnh và lưới (Imagery and gridded data)
Mô tả cách mà TC 211 dùng để quản lý dữ liệu ảnh và lưới trong ngữ
cảnh của thông tin địa lý .

ISO/TR 19122 – Chất lượng và chứng chỉ của con người
(Qualifications and certification of personnel)
Mô tả một hệ thống chuẩn hóa cho khả năng chuyên môn và các chứng
nhận của con người trong lĩnh vực của thông tin địa lý.

ISO 19123 – Lược đồ cho vùng hình học và chức năng (Schema
for coverage geometry and functions)
Lược đồ khái niệm cho mô tả các đặc tính không gian của các mảnh bản
đồ.

ISO 19124 – Các thành phần của dữ liệu ảnh và lưới (Imagery and
gridded data components)
Các khái niệm chuẩn cho việc mô tả và trình bày, hiển thị của dữ liệu ảnh
và lưới trong ngữ cảnh của chuẩn ISO/TC211.

ISO 19125 –Truy cập đối tượng đơn giản bằng SQL (Simple
feature access - SQL option)
Phát triển các đặc thù cho môi trường SQL trợ giúp lưu trữ, truy nhập, hỏi
đáp và cập nhật của các dữ liệu không gian địa lý đơn giản.

ISO 19126 – Từ điển dữ liệu FACC (Profile - FACC Data
Dictionary)
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ISO 19127 – Các tham số và mã số trắc địa (Geodetic codes and
parameters)

ISO 19128 – Giao diện WEB cho bản đồ (Web Map Server
Interface)

ISO 19129 - Khung cơ sở về dữ liệu ảnh, lưới và hỡnh học
(Imagery, gridded and coverage data framework)

ISO 19130 – Các thành phần của dữ liệu ảnh và lưới (Imagery and
gridded data components)

ISO 19131 - Các đặc tả về sản phẩn dữ liệu (Data product
specifications)

ISO 19132 - Các chuẩn hoá có thể về dịch vụ xác định vị trí cơ sở
(Location based services possible standards)

ISO 19133 - Sự theo dõi và định hướng các dịnh vụ xác định vị trí
cơ sở (Location based services tracking and navigation)

ISO 19134 - (Multimodal location based services for routing and
navigation)

ISO 19135 - Các thủ tục cho đăng ký các khoản thông tin địa lý
(Procedures for registration of geographical information items)
Các báo cáo kỹ thuật và chuẩn quốc tế:

ISO 19105: 2000 Thông tin địa lý - Sự thích ứng và kiểm tra
(Geographic information -Conformance and testing)
1)
ISO/TR 19120: 2001 Thông tin địa lý - Những chuẩn hoá chức
năng (Geographic information - Functional standards)
2)
ISO/TR 19121: 2000 Thông tin địa lý - Dữ liệu ảnh và lưới
(Geographic information - Imagery and gridded data)
2. Các chuẩn ISO/TC211 đã được quốc tế chấp nhận
1)
ISO 19101 – Thông tin địa lý - Mô hình tham chiếu (Geographic
information-Reference model)
2)
ISO 19106 - Thông tin địa lý - Profile (Geographic information Profile)
3)
ISO 19107 – Thông tin địa lý - Lược đồ không gian (Geographic
information - Spatial schema)
4)
ISO 19108 – Thông tin địa lý - Lược đồ thời gian (Geographic
information - Temporal schema)
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5)
ISO 19109 – Thông tin địa lý - Các nguyên tắc cho lược đồ ứng
dụng (Geographic information - Rules for application schema)
6)
ISO 19110 – Thông tin địa lý - Phương pháp phân loại đối tượng
(Geographic information - Feature cataloguing methodology)
7)
ISO 19111 – Thông tin địa lý - Tham chiếu không gian bằng toạ độ
(Geographic information - Spatial referencing by coordinates)
8)
ISO 19113 – Thông tin địa lý - Các nguyên tắc về chất lượng
(Geographic information - Quality principles)
9)
ISO 19114 – Thông tin địa lý - Các quá trình đánh giá chất lượng
(Geographic information - Quality evaluation procedures)
10) ISO 19115 - Thông tin địa lý - Siêu dữ liệu (Geographic
information - Metadata)
11) ISO 19117 – Thông tin địa lý - Miêu tả (Geographic information Portrayal)
12) ISO 19119 – Thông tin địa lý - Dich vụ (Geographic information Services)
13) ISO 19125 – Thông tin địa lý - Ngôn ngữ truy cập dữ liệu
(Geographic information - Simple feature access)
Part 1 - Common architecture - Phần 1: Cấu trúc thông thường
Part 2 - SQL option - Phần 2: Cấu trúc lựa chọn SQL
II. Việc áp dụng chuẩn ISO/TC211 vào Việt Nam
Năm 2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục Đo đạc và Bản
đồ nghiên cứu áp dụng các chuẩn đã được chấp nhận của ISO/TC211 vào xây
dựng hệ thống quy chuẩn thông tin địa lý. Việc nghiên cứu áp dụng đã được
thực hiện thông qua dự án “Xây dựng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia”
được triển khai năm 2006. Ngày 27 tháng 2 năm 2007 Bộ trưởng Bộ tài nguyên
và Môi trường đã ban hành quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT quy định về
việc áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia để thống nhất áp dụng trong
cả nước trong đó nêu rõ: “Chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia là chuẩn bắt
buộc áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý cơ sở
quốc gia và các hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành trong phạm vi ngành tài
nguyên môi trường.
Khuyến khích áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia đối với các
hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành trong các lĩnh vực khác để tiến tới thống
nhất quy định về chuẩn thông tin địa lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban
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hành để áp dụng trong phạm vi cả nước”. đồng thời đưa ra quy định khung cho
việc áp dụng Chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia, gồm các Quy chuẩn:
1. Quy chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý;
2. Quy chuẩn mô hình khái niệm không gian;
3. Quy chuẩn mô hình khái niệm thời gian;
4. Quy chuẩn phân loại đối tượng địa lý;
5. Quy chuẩn hệ quy chiếu tọa độ;
6. Quy chuẩn đánh giá chất lượng dữ liệu địa lý;
7. Quy chuẩn siêu dữ liệu;
8. Quy chuẩn trình bày dữ liệu địa lý;
9. Quy chuẩn mã hóa, trao đổi dữ liệu địa lý.
Ngoài ra cũng quy định: “Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường có trách nhiệm ban hành quy chuẩn và hướng dẫn áp dụng các quy
chuẩn cụ thể”. Công việc hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn cụ thể cũng đã
được thực hiện xong và được ban hành dưới dạng quyết định sửa đổi bổ sung
quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 2 năm 2007 Bộ trưởng Bộ
tài nguyên và Môi trường (Quyết định sửa đổi bổ sung số: 1620 /2008/QĐBTNMT ngày 14 tháng 8 năm 2008) .
Với những quy định này, chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình
quốc gia cần được xem xét xây dựng theo phương án thuận tiện nhất cho việc
thực hiện các quy định về chuẩn. Có thể thấy rất rõ rằng nếu tiếp tục duy trì hệ
thống nội dung hiện hành của bản đồ địa hình thông qua hệ thống ký hiệu bản
đồ địa hình các tỷ lệ sẽ gặp nhiều khó khăn vì các lý do sau:
Phân loại đối tượng địa lý không nhất quán, tên gọi của cùng loại đối
tượng không thống nhất với nhau ở các tỷ lệ bản đồ khác nhau.
Hình thức ký hiệu không hoàn toàn thống nhất với nhau ở các tỷ lệ khác
nhau
Các nội dung chưa được quy định mã code và do còn mâu thuẫn và thiếu
nhất quán rất dễ dẫn đến nhầm lẫn hoặc xử lý chồng chéo đối tượng nội dung.
Căn cứ những nội dung chuẩn ISO/TC211 và xem xét quá trình áp dụng
chuẩn này vào Việt Nam, Đề tài đã tiến hành nghiên cứu phương án xây dựng
chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia thông qua những quy
định chuẩn thông tin địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Những
nghiên cứu này đã tập trung ở những vấn đề sau:
1. Về cấu trúc dữ liệu địa lý
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Nôi dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia cần phải đáp ứng các yêu
cầu để xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin địa lý cơ sở quốc gia theo chuẩn mô
hình cấu trúc dữ liệu địa lý. Theo đó chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý là
một trong các quy chuẩn thuộc Chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia bắt buộc
áp dụng thống nhất trong việc xây dựng hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia
và các hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành.
Để thực hiện các quy định về cấu trúc dữ liệu mọi đối tượng nội dung
bản đồ cần phải thống nhất về tên gọi trong cả hệ thống tỷ lệ bản đồ; ký hiệu thể
hiện nội dung bản đồ phải thống nhất về hình thức trong cả hệ thống và càng
gần với ký hiệu được dùng trong cơ sở dữ liệu thì càng thuân lợi, đồng thời cần
có đầy đủ khả năng của một ký hiêu dạng số gắn kết được các thuộc tính vốn
được quy định sẵn khi đo vẽ lập bản đồ địa hình và sẵn sang trong việc kết nối
với các thuộc tính khác kèm theo trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu
2. Về danh mục đối tượng địa lý cơ sở quốc gia
Đây là nội dung liên quan rất mật thiết đến danh mục chuẩn nội dung của
hệ thống bản đồ địa hình quốc gia vì đây là cơ sở để xây dựng danh mục đối
tượng địa lý cơ sở quốc gia. Căn cứ trên các quy định của tiêu chuẩn
ISO/TC211, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quy định áp dụng chuẩn thông
tin địa lý cơ sở quốc gia, bao gồm 9 quy chuẩn trong đó có Quy chuẩn phân
loại đối tượng địa lý để áp dụng cho các mục đích:
a) Xây dựng danh mục đối tượng địa lý làm dữ liệu phục vụ cho xây dựng
hệ thống thông tin địa lý cơ sở quốc gia và các hệ thống thông tin địa lý chuyên
ngành ;
b) Để xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục đối tượng địa lý cho các loại dữ
liệu nhằm cung cấp các dịch vụ về thông tin danh mục đối tượng địa lý.
Theo định nghĩa của công nghệ thông tin địa lý “Đối tượng địa lý”
(Feature) là mô tả một sự vật, hiện tượng trong thế giới thực (ví dụ như đường
giao thông, sông ngòi, nhà cửa, …) có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một
vị trí địa lý hoặc mô tả một đối tượng không tồn tại trong thế giới thực nhưng
cần thiết cho các mục đích sử dụng cụ thể ( như địa giới hành chính, ranh giới
thửa đất,…); Ngoài ra có “Đối tượng địa lý trừu tượng” (Abstract Feature) là
đối tượng địa lý thuộc kiểu không thể hiện trực tiếp trong tập dữ liệu mà được
thể hiện thông qua các kiểu kế thừa;
Quan hệ đối tượng địa lý (Feature association) là quan hệ mô tả mối liên
kết giữa các đối tượng địa lý cùng loại hoặc khác loại;
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Thuộc tính của đối tượng địa lý (Feature attribute) là loại dữ liệu mô tả
đặc tính cụ thể của đối tượng địa lý;
Danh mục đối tượng địa lý (Feature catalogue) là danh mục bao gồm các
định nghĩa và mô tả các loại đối tượng địa lý, các thuộc tính và các quan hệ của
các loại đối tượng địa lý đó;
Danh mục đối tượng địa lý cơ sở được Bộ TNMT giao cho Cục Đo đạc
và Bản đồ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng để ban
hành đưa vào sử dụng và là một trong những nội dung của dự án xây dựng
chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia.
Bảng danh mục đối tượng địa lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban
hành được xây dựng căn cứ trên cơ sở nội dung của hệ thống bản đồ địa hình
hiện hành có quan tâm đến một số nội dung khác mặc dù không có trong nội
dung của hệ thống bản đồ địa hình hiện hành nhưng cần thiết phải có khi xây
dựng cơ sở dữ liệu không gian.
Nôi dung của bảng danh mục gồm hai phần chính:
1.Danh mục đối tượng địa lý cơ sở
2.Danh mục thuộc tính đối tượng.
Phần Danh mục đối tượng địa lý cơ sở được chia thành các nhóm lớp đối
tượng sau:
- Khống chế trắc địa
- Biên giới, địa giới hành chính
- Địa danh
- Địa hình
- Thuỷ hệ
- Giao thông
- Lớp phủ bề mặt
- Ranh giới
- Hạ tầng kỹ thuật
- Hạ tầng dân cư
Phần Danh mục thuộc tính đối tượng đưa ra quy định về các loại thuộc
tính của đối tượng như tọa độ, độ cao, diện tích, loại đường sá, loại sông suối,
kênh mương ….
Do danh mục đối tượng địa lý cơ sở này được xây dựng trên cơ sở nội
dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện hành nên không thể phù hợp
với danh mục nội dung mới đề xuất của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia của
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Đề tài này, tuy nhiên Đề tài cũng xem xét trên cơ sở danh mục đối tượng này để
quyết định đưa ra những đề xuất nội dung thích hợp cho việc điều chỉnh thay đổi
nội dung bản đồ địa hình đáp ứng yêu cầu thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở dữ
liệu nền thông tin địa lý cơ sở quốc gia.
Trên cơ sở đó Đề tài đề xuất trong danh mục nội dung của hệ thống bản
đồ địa hình quốc gia ngoài số thứ tự của danh mục nội dung cần quy định mã
của nội dung, mã này về nguyên tắc cần phải thống nhất với mã của đối tượng
trong danh mục đối tượng địa lý cơ sở để thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở dữ
liệu sau này. Do danh mục đối tượng địa lý cơ sở và danh mục nội dung của hệ
thống bản đồ địa hình mà đề tài đề xuất dựa trên hai cơ sở khác nhau nên việc
đặt mã nội dung sẽ để lại không thực hiện tại đề tài này mà chỉ ghi lại mã đã
được quy định cho đối tượng trong danh mục đối tượng địa lý cơ sở đối với
trường hợp nội dung bản đồ hiện hành và nội dung đề tài đề xuất giống nhau (có
thể khác nhau về tên gọi nhưng ý nghĩa và bản chất nội dung là một). Việc thống
nhất lại mã đối tượng cần được thực hiện sau khi hệ thống chuẩn nội dung của
bản đồ địa hình quốc gia được chấp nhận đưa vào sử dụng.
Chương V
KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUY ĐỊNH NỘI DUNG
VÀ KÝ HIỆU CỦA HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
I. Quá trình xây dựng và điều chỉnh các quy định về nội dung và ký hiệu
bản đồ của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia
Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia được quy định thông qua
việc xây dựng và ban hành các quy phạm và cụ thể hóa bằng hệ thống ký hiệu
bản đồ địa hình các tỷ lệ được xây dựng, điều chỉnh để áp dụng vào nhiều thời
điểm khác nhau trong quá trình xây dựng và phát triển của ngành đo đạc bản đồ
Việt Nam thể hiện trong bảng sau:
Bảng 1: Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia qua các thời kỳ
STT
Tên văn bản
Quyết định và
Ghi chú
năm ban hành
1
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ Quyết định số , ngày
Hết hiệu
(gọi tắt
lệ 1/25000,1/50000 và
tháng năm 1969 của Cục
lực
là
1/100 000 .
Đo đạc và Bản đồ Phủ
KH69)
Thủ tướng
2
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ Quyết định số , ngày
Hết hiệu
(gọi tắt
lệ 1/5000 và 1/10000
tháng năm 1973 của
lực
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là
(Tạm thời).
Cục Đo đạc và Bản đồ
KH73)
Phủ Thủ tướng
3
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ
Quyết định số 21
(gọi tắt lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, /KHKT ngày 01 tháng 6
là
1/5000
năm 1977 của Cục Đo
KH77)
đạc và Bản đồ Nhà nước
4
Ký hiệu bản đồ nền tỷ lệ Quyết định số 639/KH1/50000 xêri 91
KT ngày 04 tháng 12
năm 1991 của Cục Đo
đạc và Bản đồ Nhà nước
5
Quy định nội dung và ký
Quyết định số 477/KH(gọi tắt hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ
KT ngày 12 tháng 9
là
1/50000
năm 1992 của Cục Đo
KH92)
đạc và Bản đồ Nhà nước
6
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ
Quyết định số
lệ 1/500, 1/1000, 1/1000
1125/ĐĐBĐ, ngày
và 1/5000
19/11/1994 của Tổng
cục Địa chính
7
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ
Quyết định số
(gọi tắt
lệ 1/10000 và 1/25000
1126/ĐĐBĐ, ngày
là
19/11/1994 của Tổng
KH94)
cục Địa chính
8
Quy định cơ sở toán học,
Quyết định số
độ chính xác nội dung và 180/1998/QĐ-ĐC ngày
ký hiệu bản đồ địa hình
31/3/1998 của Tổng cục
đáy biển tỷ lệ 1/10000
Địa chính
9
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ
Quyết định số
(gọi tắt lệ 1/50.000 và 1/100000
178/1998/QĐ-ĐC ngày
là
31/3/1998 của Tổng cục
KH98)
Địa chính
10
Quyết định số
Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ
11/2006/QĐ-BTNMT
lệ 1/250000, 1/500000 và
ngày 22/8/2006 của Bộ
1/1 000 000
Tài nguyên và Môi
trường
11
Quy định kỹ thuật thành
Quyết định số
lập bản đồ địa hình đáy
03/2007/QĐ-BTNMT
biển tỷ lệ 1/50000
ngày 12/02/2007 của Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Hết hiệu
lực
Hết hiệu
lực
Hết hiệu
lực
Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành

Hiện hành
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Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia thời kỳ đầu xây dựng và
đưa vào sử dụng có ảnh hưởng rất nhiều từ việc kế thừa những nội dung đã được
sử dụng cho bản đồ địa hình dùng cho mục đích quốc phòng phục vụ cuộc chiến
tranh nhân dân của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp và việc học
hỏi, tham khảo áp dụng các qui định về nội dung bản đồ địa hình của Trung
Quốc và Liên Xô cũ. Có thể nói phần lớn nội dung và hình thức ký hiệu bản đồ
địa hình của Việt Nam thời kỳ những năm 60 và 70 thế kỷ XX cơ bản giống như
nội dung của hệ thống bản đồ địa hình của Trung Quốc và Liên Xô cũ. Mức độ
chi tiết thể hiện nội dung rất cao vì cần phải đáp ứng yêu cầu phục vụ chiến
tranh.
Việc nghiên cứu xây dựng nội dung và ký hiệu bản đồ được thực hiện vào
nhiều thời điểm khác nhau, thời gian đầu chủ yếu tập trung cho việc xây dựng và
ban hành ký hiệu cho các bản đồ địa hình tỉ lệ lớn và trung bình do nhu cầu sử
dụng loại bản đồ này cao hơn các loại bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ. Do vây mà quy
định nội dung và ký hiệu của bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ được xây dựng và ban
hành rất muộn mặc dù bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ cũng vẫn được thành lập và xuất
bản một vài lần, tuy nhiên nội dung và ký hiệu của loại bản đồ này không được
quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mà được xem xét quy định
ngay trong các Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật. Điều này dẫn
đến sự thiếu nhất quán trong nội dung bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ ở những lần xuất
bản khác nhau.
Khi xây dựng và ban hành cũng như điều chỉnh lại nội dung bản đồ địa
hinh, việc nghiên cứu không được quan tâm xem xét thấu đáo cho cả hệ thống tỷ
lệ mà chỉ tập trung xem xét giải quyết riêng cho từng tỷ lệ hoặc nhóm tỷ lệ vào
nhiều thời điểm khác nhau dẫn đến sự thiếu nhất quán trong cùng một nội dung
ở các tỷ lệ khác nhau dẫn đến sự bất hợp lý trong quy định thể hiện và khó khăn
trong việc thực hiện các quy định. Ví dụ: tại “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ
1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000” ban hành năm 1977 không qui định thể hiện độ
che phủ tán cây đối với dân cư trên bản đồ tỷ lệ 1/5000 nhưng tại “Ký hiệu bản
đồ địa hình tỷ lệ 1/5000 và 1/10000 (Tạm thời)”ban hành năm 1973 và “Ký
hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25000, 1/50000 và 1/100 000” ban hành năm 1969
có hiệu lực đến khi ban hành ký hiệu mới năm 1994 lại quy định phải phân biệt
thể hiện độ che phủ tán cây đối với dân cư trên các bản đồ tỷ lệ 1/10000,
1/25000,1/50000 và 1/100 000 Điều này đã dẫn đến khó khăn khi biên tập tổng
hợp bản đồ 1/5000 về 1/10000 và nhỏ hơn là người biên tập phải sử dụng lại ảnh
điều vẽ khi thành lập bản đồ 1/5000 để quyết định thể hiện độ mức độ che phủ
tán cây của dân cư. Việc kiểm tra thể hiện nội dung này cũng vì thế mà trở nên
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phức tạp và cồng kềnh vì ngoài bản đồ gốc lại phải dùng thêm ảnh điều vẽ. Có
rất nhiều ví dụ khác tương tự đối với tất cả các nhóm nội dung khác như Thủy
hệ, giao thông, dân cư, thực vật và địa hình. Những mâu thuẫn này tập trung ở
sự bất hợp lý do trong quy định đo vẽ ở tỷ lệ lớn hơn không quy định thể hiện
nhưng sang tỷ lệ nhỏ hơn lại yêu cầu thể hiện hoặc ở tỷ lệ lớn không quy định
phân loại chi tiết nhưng sang tỷ lệ nhỏ hơn lại yêu cầu phải phân loại chi tiết.
Điều này thể hiện đặc biệt rõ trong quy định phân loại nội dung lớp phủ thực vật
ở các tập ký hiệu từ 1 đến 5 trong bảng 1 nêu trên.
Mặc dù hệ thống ký hiệu bản đồ hiện hành đã xem xét điều chỉnh lại một
vài lần những bất hợp lý và mâu thuẫn lớn trong hệ thống nội dung. Tuy nhiên
do vẫn được xây dựng và ban hành cho từng tỷ lệ hoặc nhóm tỷ lệ tại những thời
điểm khác nhau nên việc nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể cả hệ thống
chưa được quan tâm đầy đủ; nhu cầu của người sử dụng bản đồ và phương thức
sử dụng bản đồ hiện nay cũng có rất nhiều khác biệt so với trước đây nhưng tại
thời điểm xây dựng và ban hành ký hiệu cũng chưa có đủ điều kiện để nghiên
cứu xem xét một cách thỏa đáng. Vì vậy có thể nói hệ thống nội dung và ký
hiệu bản đồ địa hình quốc gia hiện hành vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn và bất
cập cần được nghiên cứu xem xét điều chỉnh một cách tổng thể, đồng bộ để có
một hệ thống nội dung, ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia thống nhất, có cơ sở
khoa học, phù hợp với yêu cầu sử dụng, phù hợp với công nghệ mới đảm bảo
tính hợp lý và kinh tế cho công tác thành lập và thuận tiện cho việc sử dụng bản
đồ.
II. Khảo sát, đánh giá quy định nội dung và ký hiệu hiện hành của hệ thống
bản đồ địa hình quốc gia
1. Sự cần thiết phải khảo sát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh nội dung và ký
hiệu của bản đồ địa hình Việt Nam.
Trong quá trình phát triển của ngành đo đạc bản đồ Việt Nam, hệ thống
nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình các tỷ lệ đã được biên soạn nhiều lần để đáp
ứng yêu cầu sử dụng bản đồ và phù hợp với công nghệ của từng giai đoạn. Để
thuận tiện cho việc phân tích, so sánh, lập luận một số tập ký hiệu liên quan sẽ
thống nhất sử dụng tên gọi tắt nêu trong Bảng 1.
Hệ thống nội dung thể hiện thông qua các tập ký hiệu bản đồ địa hình các
tỷ lệ đã ban hành được biên soạn để phù hợp với công nghệ sản xuất bản đồ địa
hình truyền thống, sản phẩm cuối cùng chủ yếu là bản đồ in trên giấy. Cùng với
sự phát triển mạnh về kinh tế, văn hóa xã hội, đặc biệt là sự phát triển về công
nghệ thông tin, công nghệ sản xuất bản đồ đã chuyển từ công nghệ truyền thống
sang công nghệ số, đồng thời nhu cầu sử dụng các dữ liệu bản đồ cũng không
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chỉ dừng lại ở các sản phẩm bản đồ in trên giấy mà chủ yếu chuyển dần sang sử
dụng dữ liệu bản đồ số, cơ sở dữ liệu phục vụ cho các ứng dụng của hệ thông tin
địa lý (GIS). Cùng với sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu sử dụng dữ liệu bản
đồ và sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội kéo theo việc ban hành nhiều văn bản
(luật, nghị định, quyết định, quy phạm) của Nhà nước về các lĩnh vực đo đạc và
bản đồ, giao thông vận tải, lâm nghiệp ... Chính vì vậy hệ thống nội dung và ký
hiệu bản đồ địa hình đã bộc lộ nhiều điểm chưa phù với thực tế và công nghệ
hiện tại.
Năm 2000 Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường đã
ban hành "Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000, 1/25000,
1/50000, 1/100000" kèm theo bộ chuẩn ký hiệu cho bản đồ địa hình số. Bộ
chuẩn ký hiệu này được thiết kế theo quyển "Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ
1/10000, 1/25000" ban hành năm 1995 và quyển "Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ
1/50000, 1/100000" ban hành năm 1998, thực tế là vẽ lại ký hiệu bản đồ địa hình
quy định cho bản đồ sản xuất bằng công nghệ truyền thống, chưa mang đúng
tính chất ký hiệu số. Đây là bước đi ban đầu trong việc áp dụng công nghệ sản
xuất bản đồ số và từ đó đến nay chưa có đầu tư sâu thêm về vấn đề này do đó bộ
ký hiệu bản đồ địa hình số hiện hành vẫn còn nhiều điểm bất cập.
Để phù hợp với công nghệ hiện tại, đáp ứng yêu cầu sử dụng dữ liệu bản
đồ địa hình trong công cuộc phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc
phòng và hội nhập với quốc tế, việc xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản
đồ địa hình Quốc gia và hoàn thiện hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số là một
yêu cầu cấp bách.
2. Ưu nhược điểm của quy định nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình hiện
hành
1) Ưu điểm
Có thể đánh giá chung về ưu điểm của quy định nội dung và ký hiệu bản
đồ địa hình hiện hành như sau:
a. Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình:
* Nội dung của hệ thống bản đồ địa hình hiện nay của Việt Nam đã phản
ánh được một cách tổng quan, đầy đủ các đối tượng địa lý phân bố trên bề mặt
trái đất bao gồm các hiện tượng về tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội đặc thù của
Việt Nam.
* Hệ thống nội dung bản đồ địa hình đảm bảo một cách tương đối sự
thống nhất về cấu trúc (sự phân chia các chuyên đề và các đối tượng địa lý trong
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từng chuyên đề), và ở chừng mực nhất định thống nhất về tên gọi của các
chuyên đề và các đối tượng địa lý ở các tỷ lệ bản đồ.
* Hệ thống nội dung bản đồ địa hình đã đảm bảo được mức độ chi tiết
tương đối phù hợp theo tỷ lệ bản đồ.
b. Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình
* Các ký hiệu được thiết kế phù hợp với thành lập bản đồ bằng công nghệ
truyền thống, in bản đồ trên giấy và một thời gian dài đã đáp ứng được nhu cầu
về sử dụng bản đồ giấy.
* Các bộ ký hiệu sử dụng cho các tỷ lệ bản đồ địa hình đã được xây dựng
trên cơ sở tham khảo các ký hiệu bản đồ địa hình của một số nước trên thế giới
(chủ yếu là Trung Quốc và Liên Xô cũ) có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với
đặc thù của cảnh quan địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội của Việt Nam cho nên
không quá khác biệt so với ký hiệu bản đồ địa hình của các nước khác.
* Về cơ bản hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình được thiết kế đã đảm bảo
được sự thống nhất tương đối về hình dạng, màu sắc của các loại đối tượng ở tất
cả các tỷ lệ bản đồ.
* Phần lớn các ký hiệu được thiết kế đã đảm bảo tính trực quan, dễ liên
tưởng với đối tượng địa lý trên thực tế.
* Kích thước, lực nét của các ký hiệu được thiết kế khá phù hợp đảm bảo
tương đối tốt khả năng đọc bản đồ giấy của người bình thường.
* Màu sắc của ký hiệu được thiết kế giảm tới mức tối thiểu đã đáp ứng
được yêu cầu kinh tế cho việc chế in bản đồ trên giấy
2) Nhược điểm
Mặc dù nhìn một cách tổng quát hệ thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa
hình hiện hành của Việt Nam đã đảm bảo được yêu cầu cho việc thành lập bản
đồ địa hình ở các tỷ lệ. Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước thời
gian qua, hệ thống bản đồ địa hình cũng đã thể hiện rõ vai trò là loại tài liệu cơ
bản phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn
hóa xã hội, an ninh quốc phòng, giảng dạy địa lý, nâng cao dân trí....Tuy nhiên
đến nay hệ thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình này đã bộc lộ một số
nhược điểm cần được xem xét để hoàn thiện; những nhược điểm đó tập trung ở
những mặt sau đây:
a. Sự thiếu nhất quán trong hệ thống nội dung
- Chưa thực sự là hệ thống nội dung thống nhất: Mặc dù được gọi là hệ
thống nhưng chưa thực sự là hệ thống vì tồn tại sự thiếu nhất quán và mâu thuẫn
trong quy định thể hiện nội dung thể hiện ở những điểm sau:
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- Thiếu nhất quán trong phân loại nhóm đối tượng biểu thị: Phân loại
đối tượng không thống nhất giữa các dãy tỷ lệ và ngay trong cùng một dãy tỷ lệ.
Ví dụ: Phân loại hệ thống đập ở KH94: vừa phân loại theo vật liệu, vừa phân
loại theo tính chất "Đập xây - ký hiệu151", "Đập đất - ký hiệu152", "Đập tràn ký hiệu153", "Đập chắn sóng - ký hiệu 154" trong khi phân loại hệ thống đập ở
KH98 lại chỉ phân loại theo tính chất "Đập giữ nước-ký hiệu 98", "Đập tràn - ký
hiệu 99", "Đập chắn sóng - ký hiệu 100".
- Thiếu nhất quán và bất cập trong phân loại chi tiết thể hiện loại đối
tượng.
* Không nhất quán trong phân loại. Ví dụ: Sân bay trong nhóm giao thông
và các đối tượng liên quan khi thì phân loại là sân bay hoạt động, không hoạt
động (đến tỉ lệ 1/100000) khi thì phân loại là sân bay quốc tế, sân bay nội địa (tỉ
lệ 1/250000 dến 1/1000000); Khi tách riêng Trạm thủy điện mà không có nhà
máy thủy điện (tỉ lệ 1/2000, 1/5000), khi gộp chung: Nhà máy thủy điện, trạm
thủy điện”(tỷ lệ 1/50000 và 1/100000) và khi thì chỉ có “Nhà máy thủy điện” (tỉ
lệ 1/250000 và nhỏ hơn);
* Không thống nhất về thuật ngữ dùng trong qui định nội dung. Ví dụ:
cùng mục đích để thể hiện ga đường sắt ở các tỷ lệ lớn từ 1/2000 đến 1/25000
quy định thể hiện “Sân ga” chia thành “Sân lát gạch, đá, bê tông, nhựa”, “Rải
đất, đá, sỏi”, “Đoạn có mái che” không đề cập đến bản thân nhà ga, nhưng sang
tỷ lệ 1/50000, 1/100000 lại gọi là “Ga” chia ra ”Ga lớn vẽ theo tỷ lệ” trong đó
xác định cả “Nhà chính của ga”, “Đường sắt biên” và “Ga nhỏ vẽ không theo tỷ
lệ” đến tỷ lệ nhỏ 1/25000 , 1/500000, 1/1000000 thì lại dùng thuật ngữ “Ga
đường sắt”. Vật liệu bề mặt đường khi thì dùng “lát gạch đá…” khi thì dùng
“rải gạch đá”…. Những ví dụ như trên rất phổ biến trong hệ thống nội dung
hiện hành của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
* Không nhất quán trong sử dụng tiêu chí phân loại chi tiết đối tượng. Ví
dụ: “Nhà chịu lửa” ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 phân loại thành: “1 tầng”, “2 tầng”
và 3 tầng trở lên”, ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 lại phân loại thành “3 tầng trở
xuống” và “4 tầng trở lên”. Cách phân loại này gây rất nhiều khó khăn cho việc
biên tập, tổng hợp chuyển tiếp nội dung bản đồ. Có rất nhiều ví dụ khác về sử
dụng tiêu chí tương tự như vậy
* Thuật ngữ sử dụng để đặt tên của đối tượng địa lý chưa bao quát hết
được các đối tượng cùng loại. Ví dụ: ký hiệu số 34 (KH94) "Trạm thủy điện",
nhưng trong quy định thực tế các nhà máy thủy điện cũng sử dụng ký hiệu này
để biểu thị. Ví dụ khác là “Đài phát thanh, truyền hình” là ký hiệu riêng không
có ký hỉệu trạm thu phát sóng (ở tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000) nhưng khi chuyển
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sang tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 thì lại quy định biểu thị là “Đài phát thanh,
truyền hình; trạm thu phát sóng ( tỷ lệ lớn hơn không quy định thể hiện nhưng tỷ
lệ nhỏ hơn lại yêu cầu thể hiện).
-Thiếu nhất quán và bất cập trong tên gọi ký hiệu của cùng một đối
tượng ở các tỉ lệ khác nhau: Một số thuật ngữ sử dụng để đặt tên cho các đối
tượng địa lý của bản đồ địa hình hiện nay không phù hợp với các văn bản quy
phạm hiện hành của Nhà nước về các lĩnh vực đo đạc và bản đồ, giao thông vận
tải, lâm nghiệp...hoặc không thống nhất giữa các dãy tỷ lệ bản đồ cho các đối
tượng địa lý cùng loại Thí dụ: Ký hiệu 133 (KH94) có tên gọi "Cột đo nước" và
ký hiệu 83 (KH98) có tên gọi "Trạm thủy văn". Cả 2 ký hiệu có hình dạng giống
nhau và cùng quy định đặt đúng vào vị trí của cột đo nước (cột quan trắc mặt
nước).
Điểm tọa độ và điểm độ cao quốc gia trong quy định khi thì gọi là“Điểm
tọa độ nhà nước”, “Điểm độ cao nhà nước” khi thì gọi là “Điểm độ cao nhà
nước” “Điểm độ cao quốc gia” (Ký hiệu số 2,3 -KH94), ký hiệu số 1,2 - KH98).
Khi thì gọi là "Nhà độc lập" (Ký hiệu số 8 - KH94), khi thì gọi là "Nhà" (ký hiệu
số 4 - KH98). Ký hiệu số 10 (KH94) là "Khối nhà", ký hiệu số 5 (KH98) lại là
"Khu phố nhà đông đúc" cùng được sử dụng để biểu thị khu dân cư đô thị. Ký
hiệu số 39 (KH94) là "Khu để vật tư ngoài trời", ký hiệu số 28 (KH98) lại là
"Bãi để vật tư, bãi vật liệu thải". Khi gọi là “Làng” khi gọi là “Dân cư nông
thôn”. Khi là “Nhà hỏng”, khi lại là “Nhà bị hỏng”, khi gọi là “Ruộng nuôi tôm
và nuôi trồng thủy sản khác”, khi lại là “Vùng nuôi trồng thủy sản”. Khi gọi là
“Đường lát bê tông, nhựa có trục phân tuyến” (tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000), khi
lại gọi là “Đường ô tô nhựa, bê tông nhựa có trục phân tuyến” (tỷ lệ 1/50000 và
1/100000). Khi gọi là “Đoạn sông, suối khó xác định chính xác”(tỷ lệ 1/2000
đến 1/100000), khi lại gọi là “Sông suối không xác định” (tỉ lệ 1/250000 và nhỏ
hơn). “Đường bờ biển” có quy định ở tỷ lệ 1/250000 đến 1/1000000 nhưng lại
không có hoặc gọi chung là “Đường bờ” ở các tỷ lệ khác. Những ví dụ trên rất
phổ biến và còn rất nhiều ví dụ khác trong hệ thống nội dung của bản đồ địa
hình hiện hành gây rất nhiều khó khăn cho việc thống nhất thể hiện nội dung bản
đồ địa hình.
-Thiếu nhất quán trong phần giải thích về ngữ nghĩa: Việc giải thích
ngữ nghĩa cho các đối tượng địa lý cùng loại trong quy định nội dung cũng
không thống nhất giữa các tỷ lệ và nhóm tỷ lệ bản đồ dẫn đến nhiều vướng mắc
trong thực hiện đo vẽ và biên tập nội dung bản đồ.
b. Thiếu lôgic khoa học trong phân loại đối tượng, không phù hợp với
thực tế phân loại chuyên ngành
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* Việc phân cấp nhà cao tầng thành hai cấp 3 tầng trở xuống và 4 tầng trở
lên trên bản đồ địa hình dãy tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và lớn hơn không còn phù
hợp với thực tế phát triển dân cư đô thị, đặc biệt đối với các thành phố lớn. Vì
vậy cần có cách phân loại phù hợp để thể hiện các vùng dân cư.
* Hệ thống phân loại thảm thực vật trên bản đồ địa hình hiện nay chưa
đảm bảo tính logic. Thí dụ: Ký hiệu 179 (KH94) "Rừng: Rừng tự nhiên, phát
triển ổn định; Rừng non, tái sinh, mới trồng", cách phân loại này nếu hiểu máy
móc sẽ thiếu loại rừng trồng phát triển ổn định. Cũng trong KH94 còn một loại
"Rừng thưa, cây rải rác" (ký hiệu số 182) lại được xếp ngang với nhóm "rừng".
*Độ che phủ tán cây lẽ ra phải thống nhất trong quy định về thể hiện nội
dung thực vật nhưng lại có quy định phân biệt thể hiện nội dung này là có cây
che phủ, không có cây che phủ đối với dân cư nông thôn trong nhóm dân cư và
đối với nghĩa trang trong nhóm địa vật kinh tế văn hóa xã hội. Và nếu tuân thủ
chặt chẽ theo logic này thì ngay trong nhóm địa vật kinh tế, văn hóa xã hội
cũng còn rất nhiều địa vật khác khi thể hiện được theo tỷ lệ bản đồ cũng cần
phải phân biệt có cây và không có cây như khu dân cư đô thị, bệnh viện, nhà
máy, trường học … nhưng thực tế lại không có quy định này.
*Bất cập trong phân loại nội dung giao thông và các đối tượng liên quan:
- Ký hiệu số 97 (KH94); Ký hiệu số 57 (KH98) quy định ghi chú tên
đường "T.L.39" chưa phù hợp với quy định "ĐT.39" tại Quyết định số
36/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ.
*Phân loại đường dây điện cao thế không phù hợp với phân loại chuyên
ngành: Đường dây điện cao thế được giải thích trong quy định nội dung là
đường dây tải điện có điện áp từ 360 vol trở lên nhưng thực tế đường dây điện
cao thế được quy định là đường dây tải điện có điện thế từ 66 kv trở lên và chỉ
gồm 4 loại: 66 kv, 110kv, 220 kv và 500 kv.
c. Hệ thống ký hiệu và quy định trình bày nội dung thiếu tính logic
khoa học không phù hợp với công nghệ số
* Nhiều ký hiệu vẽ lại bằng công nghệ số làm phức tạp cho việc áp dụng
công nghệ này trong đo vẽ, thành lập bản đồ:
- Các ký hiệu biểu thị đường ranh giới hành chính các cấp, đặc biệt là
đường biên giới quốc gia được thiết kế phức tạp bao gồm các nét đặc màu đen
xen kẽ các khoảng trắng và chấm tròn màu đen. Điều này thực sự là một trở ngại
lớn trong việc biên tập phục vụ chế in bản đồ và khó đọc bản đồ ngay cả với bản
đồ số.
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- Một số ký hiệu của bản đồ địa hình hiện nay tuy đẹp và có tính trực
quan nhưng lại quá rắc rối và phức tạp nên không thuận tiện cho việc thể hiện
trên bản đồ số như ký hiệu vách đá, lũy đá....
- Các ký hiệu biểu thị đường đất nhỏ, đường mòn được thiết kế là nét đứt
màu đen cũng là một nguyên nhân gây trở ngại cho việc thể hiện phối hợp với
các yếu tố có hình dạng tương tự (địa giới hành chính), khó đọc bản đồ, đặc biệt
khi các yếu tố đi song song, trùng nhau hoặc gần trùng nhau đồng thời tốn nhiều
công sức khi cần biên tập phục vụ cho khâu in bản đồ.
- Ký hiệu đường ô tô vẽ nửa theo tỷ lệ hiện hành được thiết kế có độ rộng
khá lớn, Vì vậy gây khó khăn cho việc biểu thị kết hợp với các yếu tố khác như
thủy hệ, dân cư….
* Hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình hiện nay đang sử dụng 2 màu cơ bản
CK trong hệ màu CMYK và 2 màu Spot nâu và ve (in 4 màu). Màu đỏ M và
màu vàng Y chưa được dùng cho các yếu tố nét hoặc nền. Màu đen K được dùng
quá nhiều cho nét, ký hiệu, chữ ghi chú của các yếu tố cơ sở toán học, dân cư,
giao thông, ranh giới tường rào, thực vật, địa hình. Việc lạm dụng màu đen dẫn
đến việc phải tạo ra nhiều ký hiệu có hình dạng (Style) khác nhau, các đường
đứt như đường mòn, địa giới hành chính các cấp, biên giới quốc gia...Chính điều
này gây khó khăn cho việc biểu thị mối tương quan địa lý của các đối tượng, đặc
biệt khó thể hiện khi các đối tượng nét có cùng màu đen, có Style gần giống
nhau. Thí dụ: đường mòn với đường địa giới hành chính; đường địa giới hành
chính với các điểm độ cao...
- Các ký hiệu biểu thị đường dây điện, dây thông tin được thiết kế cho
bản đồ địa hình in trên giấy và phù hợp với công nghệ sản xuất truyền thống
nhưng với công nghệ sản xuất bản đồ theo công nghệ số, các ký hiệu này gây rất
nhiều khó khăn khi cần phải biên tập đúng lại theo đúng quy định để phục vụ
việc in bản đồ trên giấy (phải đảm bảo khoảng cách giữa các cột bằng nhau và
tại các góc ngoặt phải có ký hiệu cột).
- Ký hiệu trạm bơm (KH150-d), điếm canh đê (KH156) trên bản đồ địa
hình dãy tỷ lệ 1/10000, 1/25000 có kích thước lớn, kèm theo ghi chú danh từ
chung "bơm", "C.đê" gây khó khăn cho việc biểu thị, làm tăng trọng tải bản đồ
một cách không cần thiết, đặc biệt ở những khu vực có nội dung dày đặc.
- Ký hiệu bờ dốc đá tự nhiên: Ký hiệu143-2 (KH94), ký hiệu 93-2
(KH98) được thiết kế khá phức tạp, không thuận lợi cho việc biên tập trên máy
tính.
- Các điểm độ cao trên hệ thống bản đồ địa hình hiện nay được biểu thị
bằng các ký hiệu chấm tròn màu đen nên rất khó khăn trong việc biểu thị kết
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hợp với các ký hiệu khác như ký hiệu đường địa giới hành chính các cấp, ký
hiệu đường đất nhỏ, đường mòn.
- Các ký hiệu vách đá, lũy đá, vùng núi đá (không biểu thị được bằng
bình độ) được thiết kế khá phức tạp nên rất khó khăn cho việc biên tập trên máy
tính.
- Việc phân chia chi tiết các loại hình "sườn núi" theo nguyên nhân hình
thành: ký hiệu 161, 163 (KH94); ký hiệu 106, 107, 108 (KH98) làm cho hệ
thống ký hiệu trở nên phức tạp.
- Trên bản đồ địa hình hiện nay sử dụng chữ "UB" để biểu thị vị trí trụ sở
UBND các cấp, điều này không phù hợp với việc biểu thị và đọc bản đồ bằng
công nghệ số.
- Ký hiệu đường biên giới quốc gia hiện nay đang sử dụng có lực nét khá
lớn nhưng khả năng nhận biết trực quan phần lãnh thổ trong nước và nước ngoài
không cao.
* Mặc dù hiện nay đã có ký hiệu dạng số cho bản đồ địa hình số ở các dãy
tỷ lệ nhưng một số ký hiệu thiết kế chỉ đáp ứng được yêu cầu cho việc hiển thị
và in bản đồ mà không phù hợp cho việc chuyển đổi dữ liệu sang các khuôn
dạng khác của GIS. Thí dụ: Ký hiệu biểu thị các loại bãi (bãi ven bờ, bãi san hô,
bãi rong tảo, bãi cát, bãi đá...), ký hiệu biểu thị đầm lầy. Ngược lại một số ký
hiệu thiết kế phù hợp với bản đồ số nhưng lại rất khó khăn khi biên tập in bản
đồ. Ví dụ: Ký hiệu biểu thị đường dây điện, ký hiệu biểu thị đường địa giới hành
chính các cấp....
c. Một số đối tượng địa lý có trên thực tế cần được biểu thị nhưng
không có trong qui định nội dung và ký hiệu bản đồ
* Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm
qua đã làm xuất hiện thêm một số loại đối tượng địa lý chưa có trong quy định
nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình hiện tại:
- Hệ thống nội dung và ký hiệu của bản đồ địa hình hiện hành chưa có
các yếu tố nội dung: cầu vượt, trạm thu phí, đường ngầm cho người đi bộ, cầu
chui dân sinh, cầu vượt cho người đi bộ qua đường, đường cáp treo, máng trượt,
bãi đỗ xe... cần được xem xét bổ sung.
- Trong những năm qua và trong tương lai gần sẽ xuất hiện một số đối
tượng kinh tế, văn hóa xã hội mới như: sân gôn, đường sắt trên cao, bến xe điện
ngầm, đường ô tô tên cao....Vì vậy cũng cần xem xét bổ sung những yếu tố này
vào hệ thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình. Ngược lại do sự phát triển
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mạnh của kinh tế xã hội nên loại đối tượng như "Cối nước" không còn phổ biến
nên loại khỏi nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình.
d. Cách phân chia hệ thống ký hiệu và quy định thể hiện nội dung
hiện hành gây khó khăn cho việc thực hiện
*Việc tách riêng ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000 và
1/50000 thành 2 tài liệu riêng trong đó nội dung phần đất liền và ven bờ lặp lại
hầu như nguyên vẹn phần ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ tương ứng 1/10000 và
1/50000 dẫn đến cồng kềnh không cần thiết và gây khó khăn cho việc sử dụng
và tuân thủ theo quy định.
* Một số quy định biểu thị mối liên quan giữa các yếu tố nội dung bản đồ
hiện nay gây khó khăn cho việc biểu thị và khó đọc bản đồ. Ví dụ: quy định biểu
thị đường địa giới các cấp đi qua các điểm mốc hoặc điểm độ cao; quy định biểu
thị đường địa giới các cấp phải vẽ chéo cánh sẻ hai bên đối tượng hình tuyến khi
đối tượng này đi trùng với các ký hiệu hình tuyến khác....
* Khung của hệ thống bản đồ địa hình hiện nay bao gồm khung trong,
khung giữa, khung ngoài. Mẫu khung này tuy đẹp nhưng quá phức tạp. Thực tế
khung giữa và khung ngoài chỉ là khung trang trí.
e. Nhiều quy định trong nội dung bản đồ quá chi tiết gây khó khăn
phức tạp, tốn kém khi đo vẽ lập bản đồ nhưng không có nhiều ý nghĩa
trong sử dụng.
Trong quy định hiện hành có rất nhiều quy định nội dung yêu cầu người
làm bản đồ phải thực hiện đo đạc, xác định trong khi những nội dung này đã
được các nhà chuyên môn của những chuyên ngành khác thực hiện bằng thiết bị
chuyên dụng riêng, với cách phân loại, yêu cầu chuyên môn và độ chính xác
riêng của chuyên ngành dẫn đến việc làm của người làm bản đồ là thừa, không
cần thiết, thậm chí còn có thể tạo ra những thông tin sai lệch trên bản đồ so với
thông tin chuyên ngành, gây phức tạp cho việc sử dụng thông tin và lãng phí,
tốn kém thời gian trong đo vẽ thành lập bản đồ. Ví dụ:
- Qui định về đo tốc độ dòng chảy, xác định chất đáy (Thông tin này
thuộc quản lý của ngành thủy văn)
- Qui định về đo xác định chiều cao, đường kính thân cây, khoảng cách
trung bình giữa các cây (Quy định này chỉ thích hợp với các nước ôn đới khi
thực vật thưa thớt và đơn điệu, tốc độ phát triển của cây rất chậm. Rừng Việt
Nam là rừng nhiệt đới nhiều tầng, nhiều lớp loại cây và thân cây rất đa dạng, cây
phát triển rất nhanh và với tốc độ khác nhau tùy loại cây vì vậy chỉ số này không
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ổn định và có ý nghĩa không cao trong khi ngành lâm nghiệp cũng đã có điều tra
các chỉ số tương tự để quản lý rừng).
- Qui định xác định số lượng dây dẫn và điện áp (thông tin này thuộc quản
lý của điện lực)
- Qui định xác định tên loại cây trồng (việc phân loại chi tiết cây trồng
hàng năm xác định ranh giới và tên loại cây hiện nay là không cần thiết vì sự
thay đổi, biến động rất thường xuyên của loại đối tượng này).
- Qui định phân loại vật liệu xây dựng cầu và xác định chiều dài, rộng,
trọng tải. (Các chỉ số này có trong tài liệu quản lý của chuyên ngành giao thông)
….
Nội dung chi tiết về hiện trạng và những nhược điểm, bất cập của hệ
thống nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia có thể xem tại bảng khảo sát
đề xuất nội dung hệ thống bản đồ địa hình quốc gia do Đề tài thực hiện tại phụ
lục 1 kèm theo báo cáo tổng kết này.
Chương VI

ĐỀ XUẤT CHUẨN NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG
BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA VÀ PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG
KÝ HIỆU CHO HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
I. NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH XÂY DỰNG CHUẨN NỘI DUNG VÀ ĐỀ
XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
Căn cứ vào kết quả khảo sát, nghiên cứu, đánh giá ưu nhược điểm trong
quy đinh nội dung và ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện hành;
căn cứ yêu cầu đối với hệ thống ký hiệu bản đồ số để đáp ứng việc áp dụng
chuẩn thông tin trên cơ sở chuẩn thông tin địa lý ISO/TC211 ở Việt Nam; đồng
thời tham khảo các quy định về nội dung và ký hiệu của bản đồ địa hình của một
số nước có trình độ bản đồ phát triển trên thế giới, Đề tài đặt ra những nguyên
tắc điều chỉnh xây dựng chuẩn nội dung và phương án xây dựng ký hiệu bản đồ
cho hệ thống bản đồ địa hình quốc gia như sau:
1. Nguyên tắc xây dựng đề xuất chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia
* Kết quả điều tra khảo sát cho thấy tỷ lệ bản đồ của hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia hiện hành cơ bản là hợp lý, do đó không cần thiết phải thay đổi lại
tỷ lệ bản đồ của hệ thống. Không có ngành hoặc lĩnh vực nào có yêu cầu đặc
biệt về nội dung và mức độ nội dung bản đồ của từng tỷ lệ mặc dù còn cao
nhưng ở chừng mực nhất định đã đáp ứng được yêu cầu của các ngành và lĩnh
vực vì vậy không cần thiết phải có điều chỉnh đặc biệt về cấu trúc nội dung. Tuy
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nhiên cần giảm bớt tải trọng và quan tâm xử lý những bất cập trong nội dung và
tính hệ thống của nội dung theo tỷ lệ khi đề xuất xây dựng chuẩn.
* Chuẩn nội dung đề xuất phải kế thừa những ưu điểm của hệ thống nội
dung, ký hiệu bản đồ địa hình hiện hành, giữ lại những nội dung phù hợp và cần
thiết. Do đó cần bám sát nội dung và ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình hiện
hành để xem xét, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh. Tuy nhiên cần quan tâm đến
giản lược hóa nội dung vì qua nghiên cứu, xem xét và đối chiếu so sánh với bản
đồ địa hình của một số nước có thể thấy bản đồ địa hình của Việt Nam quá chi
tiết, có thể nói là chi tiết nhất trong số các nước đã đối chiếu so sánh. Những
nội dung quy định trên bản đồ địa hình hiện hành phải đầu tư nhiều công sức để
đo vẽ nhưng ít ý nghĩa sử dụng hoặc không sử dụng được cần loại bỏ. Việc giản
lược bớt nội dung ít quan trọng sẽ giúp đẩy nhanh hơn tiến độ đo vẽ bản đồ và
tiết kiệm chi phí cho ngân sách nhà nước.
* Hệ thống nội dung đề xuất phải đáp ứng yêu cầu trong việc sử dụng
làm nền cơ sở địa lý phục vụ chuyên ngành và các mục đích sử dụng khác. Nội
dung quy định cho từng tỷ lệ bản đồ không nên quá chi tiết dẫn đến thừa thãi
không cần thiết trong sử dụng nhưng cũng không nên quá sơ sài không đủ dùng
làm nền cơ bản cho các chuyên ngành.
* Nội dung chuẩn đề xuất phải đảm bảo tính hệ thống, lôgic hợp lý và
thống nhất cho tất cả các tỷ lệ của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
* Các nội dung được đề xuất trong chuẩn phải đảm bảo tính thực tế, ổn
định và phải quan tâm đến xu hướng phát triển của kinh tế văn hóa xã hội của
đất nước để đảm bảo chuẩn không quá sớm bị lạc hậu.
* Nội dung chuẩn đề xuất phải đảm bảo nguyên tắc chung là thể hiện tốt
nhất hiện trạng bề mặt mặt đất trên cơ sở tận dụng tối đa những thông tin có thể
giải đoán được từ ảnh chụp từ máy bay, ảnh quét mặt đất và ảnh chụp từ vệ tinh
được sử dụng trong đo vẽ thành lập bản đồ; hạn chế tới mức thấp nhất có thể
yêu cầu phải đo đếm, điều tra xác minh các thông số kỹ thuật tại thực địa nhất là
những thông tin mang tính kỹ thuật chuyên ngành và những thông tin có tính ổn
định không cao; không quy định điều tra những loại thông tin chuyên ngành đã
có hoặc sẽ được xác định trong quản lý chuyên ngành của các ngành để tránh,
gây nhiễu và sai lệch thông tin do người làm bản đồ không đủ trình độ chuyên
môn kỹ thuật cần thiết để điều tra thông tin kỹ thuật chuyên ngành và để tránh
lãng phí thời gian, tiền của do đầu tư điều tra chồng chéo.
* Nội dung chuẩn đề xuất phải đảm bảo tính thống nhất và logic trong
phân loại hệ thống. Việc phân loại nội dung phải tuân theo nguyên tắc từ chung
đến riêng, từ bao quát đến chi tiết và quan tâm đến mối quan hệ với phân loại
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quốc tế và phân loại chuyên ngành để tránh tạo ra cách phân loại quá khác biệt
so với phân loại quốc tế và phân loại chuyên ngành.
* Nội dung chuẩn đề xuất phải đảm bảo tính thống nhất hợp lý và logic
trong quy định nội dung theo tỷ lệ bản đồ trong hệ thống để thuận tiện cho việc,
khái quát tổng hợp nội dung khi biên tập bản đồ từ tỷ lệ lớn về tỷ lệ nhỏ hơn.
* Các đối tượng địa lý trong chuẩn nội dung phải được định nghĩa một
cách rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo tính chuẩn xác thống nhất tên gọi, số thứ tự và
mã code trong cả dãy tỷ lệ bản đồ của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
* Tên gọi của loại đối tượng nội dung trong chuẩn đề xuất phải phù hợp
với tên gọi được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của
Nhà nước trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và lĩnh vực liên quan khác (nếu có).
2. Nguyên tắc đề xuất phương án xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa
hình số
* Phương án xây dựng ký hiệu đề xuất phải kế thừa những ưu điểm của hệ
thống ký hiệu bản đồ hiện hành ; giữ lại những ký hiệu phù hợp và những ký
hiệu được nhiều nước sử dụng để thuận tiện cho thói quen sử dụng bản đồ của
cộng đồng và hòa nhập với thế giới.
* Phương án xây dựng ký hiệu đề xuất phải xây dựng trên cơ sở chuẩn
nội dung đề xuất cho hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
* Hệ thống ký hiệu được thiết kế phải phù hợp với định dạng chuẩn về đồ
họa đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành cho hệ thống bản đồ địa
hình Quốc gia (DGN).
* Mỗi ký hiệu biểu thị cho một đối tượng địa lý cùng loại phải đảm bảo
tính thống nhất về hình dạng, màu sắc, kiểu hình học (topology) cho cả dãy tỷ lệ
bản đồ trong hệ thống.
* Các ký hiệu được đề xuất thiết kế cho phương án xây dựng ký hiệu phải
đơn giản, rõ ràng, trực quan, khả năng định vị chính xác cao.
* Các ký hiệu được thiết kế phải đảm bảo khả năng đồng thời hiển thị trên
bản đồ số và thuận tiện cho chuyển đổi sang các khuôn dạng khác nhau của hệ
thông tin địa lý (GIS) vẫn bảo tồn được kiểu hình học (Topology), giảm thiểu
đến mức tối đa khối lượng công việc trong công đoạn biên tập in bản đồ trên
giấy. Để đạt được mục tiêu đó cần lưu ý một số vẫn đề sau:
- Giảm thiểu đến mức tối đa các ký hiệu đường nét đứt (dash).
- Giảm tối đa các ký hiệu có quá nhiều chi tiết.

53
___________________________________________________________________________
Báo cáo tổng kết KHKTđề tài: “Nghiên cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án
xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
_____________________________________________________________________________________________________

- Giảm tối đa việc sử dụng cùng một màu để thiết kế các ký hiệu cho các
đối tượng địa lý có mối liên quan trực tiếp với nhau (địa giới hành chính với
giao thông, địa hình, các yếu tố thành lũy, tường rào).
- Do vấn đề in offset không còn là vấn đề phức tạp, mục tiêu sử dụng của
bản đồ trong thời gian tới chủ yếu là bản đồ dang số và in trên máy in phun. Vì
vậy để tăng khả năng đọc và tính thẩm mỹ của bản đồ có thể xem xét tăng số
màu in của bản đồ địa hình từ 4 màu lên 6 màu.
* Trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng ký hiệu mới
cần quan tâm xem xét và nếu cần thiết thì mạnh dạn thay đổi quan điểm về
tránh biểu thị chồng đè một số yếu tố nội dung do hạn chế của công nghệ in bản
đồ trên giấy. Vấn đề này không trực tiếp liên quan đến đề xuất phương án xây
dựng ký hiệu nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thiết kế hệ thống ký hiệu.
Chẳng hạn, nếu cho phép biểu thị chồng đè 2 đối tượng địa lý có ký hiệu khác
màu nhưng vẫn đảm bảo khả năng đọc bản đồ như đường địa giới hành chính
khi trùng với các địa vật hình tuyến, đường địa giới hành chính đi theo đường
sống núi qua các điểm độ cao...thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều đối với bản đồ số.
* Phương án xây dựng ký hiệu cần đảm bảo nguyên tắc tên ký hiệu, số
thứ tự (số ký hiệu), mã ký hiệu và hình thức ký hiệu thống nhất cho tất cả các tỷ
lệ riêng kích thước ký hiệu được thay đối theo một hệ số thích hợp với hệ số
thay đổi của tỷ lệ bản đồ
II. ĐỀ XUẤT CHUẨN NỘI DUNG CỦA HỆ THỐNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
QUỐC GIA
Căn cứ những nguyên tắc nêu trên, đề tài đã nghiên cứu và đề xuất chuẩn
nội dung mới của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia như sau:
1. Về tỉ lệ bản đồ trong hệ thống bản đồ địa hình quốc gia
Tỉ lệ bản đồ địa hình được xem xét và đề xuất giữ nguyên như hệ thống tỉ
lệ hiện hành bao gồm 3 nhóm tỷ lệ:
- Nhóm tỷ lệ lớn: 1/2000, 1/5000, 1/10000 và 1/25000 (riêng phần ký hiệu
bản đồ địa hình hiện hành có quy định cả ký hiệu bản đồ tỷ lệ 1/500 và 1/1000,
song đây là loại tỷ lệ bản đồ sử dụng cho đo đạc chi tiết công trình và thực tế
loại ký hiệu này từ trước đến nay chỉ có các cơ quan đo đạc phục vụ cho thiết
kế, thi công công trình mới tham khảo sử dụng, cơ quan đo đạc bản đồ quốc gia
không tổ chức đo vẽ loại tỷ lệ này, nhiều nước trên thế giới cũng theo quan
điểm này. Vì vậy tỷ lệ 1/500 và 1/1000 không đưa vào chuẩn nội dung của hệ
thống bản đồ địa hình quốc gia).
- Nhóm tỷ lệ trung bình: bao gồm các tỷ lệ: 1/50000, 1/100000.
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- Nhóm tỷ lệ nhỏ: bao gồm các tỷ lệ 1/250000, 1/500000 và 1/1000000
2.Về cấu trúc, bố cục danh mục chuẩn
- Toàn bộ chuẩn nội dung (bao gồm cả ký hiệu bản đồ) của hệ thống bản
đồ địa hình quốc gia được thiết kế chung trong một tập tài liệu mà không tách
riêng cho từng tỷ lệ hoặc dãy tỷ lệ như trước đây.
- Tên các yếu tố nội dung bản đồ mã và số thứ tự của ký hiệu bản đồ là
duy nhất được quy định thống nhất cho tất cả các tỷ lệ bản đồ trong hệ thống bản
đồ địa hình quốc gia mà không thay đổi theo tỷ lệ bản đồ như hiện nay, mã của
đối tượng nội dung và ký hiệu trùng với mã của đối tượng địa lý trong chuẩn đối
tượng địa lý (trong phạm vi báo cáo kết quả nghiên cứu và sản phẩm giao nộp
của đề tài cho phép tồn tại sự khác biệt giữa tên gọi của yếu tố nội dung và ký
hiệu bản đồ đề xuất khác với tên gọi của đối tượng địa lý trong chuẩn đối tượng
địa lý hiện hành xuất phát từ quan điểm là đề tài nghiên cứu đề xuất mang tính
độc lập khách quan trên cơ sở xem xét tính hợp lý và khoa học theo luận cứ của
đề tài và điều này khác với quy định hiện hành).
- Bảng danh mục chuẩn nội dung bản đồ địa hình được thiết kế theo định
hướng là văn bản qui chuẩn kỹ thuật chỉ đưa ra các quy định cụ thể cho các loại
tỷ lệ (không kèm theo giải thích ký hiệu như trước đây) để thuận lợi cho việc sử
dụng trên máy tính, trên internet và in trên giấy dùng chung cho tất cả các tỷ lệ
trong hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. (Cột ký hiệu trong phụ lục số 2 kèm
theo báo cáo tổng kết không thể hiện ký hiệu mà phần ký hiệu do Đề tài nghiên
cứu đề xuất được thể hiện riêng tại phụ lục số 3 kèm theo báo cáo để thuận tiện
cho việc thể hiện chính xác màu sắc và kích thước ký hiệu. Phần ký hiệu bản đồ
sẽ được gộp chung vào bảng chuẩn nội dung bản đồ địa hình sau khi kết quả
nghiên cứu của Đề tài được chấp nhận đưa vào áp dụng).
3. Về phân nhóm lớp nội dung
Phân nhóm lớp nội dung chính cơ bản được giữ nguyên như phân nhóm
lớp nội dung của ký hiệu bản đồ địa hình hiện hành bao gồm 7 nhóm lớp: cơ sở
toán học, thủy văn, dân cư, giao thông, địa hình, thực vật, biên giới và địa giới.
Tuy nhiên tên gọi các nhóm lớp có điều chỉnh lại cho phù hợp. Nội dung của các
nhóm lớp có điều chỉnh theo nguyên tắc: bổ sung thêm phần qui định về khung
bản đồ trong phần cơ sở toán học, một số đối tượng nội dung được sắp xếp lại
trình tự hoặc chuyển từ nhóm lớp này sang nhóm lớp khác so với cách sắp xếp
cũ trong hệ thống ký hiệu hiện hành để đảm bảo tính hợp lý và thuận tiện cho sử
dụng (có nêu trong phần dưới đây của báo cáo và thể hiện trong Bảng đề xuất
danh mục chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tại phụ lục 2
kèm theo báo cáo)
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4. Đề xuất cụ thể về phân nhóm lớp nội dung và danh mục nội dung
Trong phần này của báo cáo Đề tài sẽ nêu kết quả phân tích, đánh giá và
lý do đề xuất điều chỉnh, thay đổi, bổ sung đối với những nội dung có bổ sung
hoặc điều chỉnh, thay đổi lớn so với nội dung hiện hành của hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia, Những nội dung không được nhắc đến là những nội dung chỉ có
điều chỉnh thay đổi nhỏ hoặc sẽ giữ nguyên như quy định hiện hành.
Việc phân tích đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nhóm lớp nội dung
và từng nội dung cụ thể được thực hiện trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng
nội dung tổng hợp từ các tập ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện
hành thành Bảng khảo sát đề xuất chuẩn nội dung (phụ lục 1 kèm theo báo cáo).
Trong bảng này Đề tài đã thực hiện tổng hợp những quy định nội dung hiện
hành bắt đầu từ tỷ lệ lớn nhất là 1/2000 để đối chiếu theo trật tự từ lớn đến nhỏ
để xem xét tính logic, hợp lý trong cả hệ thống tỷ lệ đảm bảo sự phù hợp giữa
việc thể hiện và khái quát nội dung trong cả hệ thống. Khi phân tích, nghiên cứu
đề xuất nội dung chuẩn sẽ không quan tâm đến số thứ tự của ký hiệu vì cùng
một nội dung nhưng trong quy định nội dung và ký hiệu bản đồ hiện hành được
quy định đánh số thứ tự rất khác nhau tùy theo từng tỷ lệ.
a. Nhóm “Cơ sở toán học” của bản đồ (tên cũ của nhóm nội dung này
là “Điểm khống chế trắc địa”)
- Những nội dung đề xuất bỏ:
+Nội dung “Điểm thiên văn” hiện được quy định thể hiện trên các bản đồ
từ tỷ lệ1/2000 đến 1/100000. Trước đây khi xây dựng lưới khống chế tọa độ
bằng công nghệ cũ phải thực hiện xây dựng các điểm gốc tọa độ bằng phương
pháp đo thiên văn nên trong mạng lưới điểm khống chế trắc địa cũ có tồn tại loại
điểm này. Khi công nghệ đo đạc phát triển thì loại điểm này không còn sử dụng
và các máy trắc địa chuyên dùng đo xác định tọa độ bằng quan trắc thiên văn
cũng không dùng đến và chỉ còn giá trị lịch sử. Trong mạng lưới tọa độ quốc
gia của Việt Nam hiện nay cũng không còn loại điểm thiên văn vì vậy cần loại
bỏ nội dung này.
+Phân loại điểm độ cao nhà nước thành Mốc cơ bản, Mốc thường, Mốc
gắn trên vật kiến trúc ở các tỉ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 là không logic và hợp lý
vì dùng 2 tiêu chí khác nhau trong cùng một phân loại. Vì vậy đề nghị bỏ Mốc
cơ bản.
- Những nội dung đề nghị điều chỉnh, sửa đổi:
+Tên của nhóm trong hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình hiện hành là
“Điểm khống chế trắc địa” Tuy có tên gọi như vậy nhưng trong nhóm tỷ
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lệ1/2000,1/5000 vẫn đưa quy định thể hiện giao điểm lưới tọa độ là một yếu tố
thuộc nôi dung khác. Qua xem xét Đề tài cũng thấy rằng trong quy định phân
nhóm lớp nội dung của nhiều nước điểm khống chế trắc địa đươc xếp chung
trong nhóm về cơ sở toán học. Điều này đảm bảo sự thuận tiện và tính hợp lý
khi thành lập và tách riêng phần nội dung này khi sử dụng bản đồ. Vì vậy đê tài
đề xuất đổi tên nhóm lớp này thành “Cơ sở toán học” và ngoài nội dung về các
điểm khống chế trắc địa bổ sung thêm những qui định về trình bày thể hiện
khung, lưới tọa độ của bản đồ.
+ Các nội dung “Điểm tọa độ nhà nước”, “Điểm độ cao nhà nước” cần
sửa lại là “Điểm tọa độ quốc gia”, “Điểm độ cao quốc gia” vì đây là tên gọi
được quy định sử dụng tại Nghị định 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm
2002 về hoạt động đo đạc và bản đồ và cũng là cách gọi tên được sử dụng trong
Hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000.
+ Điểm mốc tọa độ và độ cao nhà nước (nay đổi thành Điểm mốc tọa độ
và độ cao quốc gia) hiện sử dụng phân loại thành “Thường”, “Trên gò”và “Trên
vật kiến trúc” nay đề nghị bỏ mốc “Trên gò” vì nếu mốc nằm trên gò thì đã được
thể hiện bằng đường bình độ, nếu gò nhỏ thì được thể hiện theo nguyên tắc
khái quát hóa nội dung bản đồ ngoài ra ghi chú độ cao của mốc cũng đã phản
ánh thông tin về vị trí của nó. Việc đưa thêm thông tin trên gò không có nhiều ý
nghĩa trong phải quy định thêm một loại ký hiệu riêng cho mốc nằm trên gò vẽ
không theo tỷ lệ làm tăng số lượng ký hiệu và gây phức tạp thêm cho loại ký
hiệu mốc. Tên “Trên gò” và “Gắn trên vật kiến trúc” của các loại mốc đề nghị
ghi rõ thành “Mốc thường” và “Mốc gắn trên vật kiến trúc”.
- Những nôi dung đề nghị bổ sung:
Trong hệ thống ký hiệu hiện hành phần quy định về trình bày, thể hiện
khung bản đồ, lưới tọa độ mặc dù thuộc nhóm cơ sở khống chế cùng với hệ
thống các điểm khống chế trắc địa nhưng lại được bố trí tách riêng. Như đã nêu
trên trong chuẩn nội dung mới 2 phần nội dung này đề nghị được gộp chung lại
dưới tên gọi nhóm “cơ sở toán học” và những nội dung sau được đề nghị bổ
sung:
+ Góc khung và ghi chú toa độ địa lý, tọa độ vuông góc
+ Lưới tọa độ vuông góc
+ Lưới tọa độ địa lý
+ Giao điểm lưới tọa độ vuông góc múi bên cạnh với cạnh khung và ghi
chú
+ Giao điểm lưới tọa độ địa lý với cạnh khung và ghi chú
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+ Đường PP’
Phần trình bày trong và ngoài khung bản đồ có mẫu trình bày kèm theo
giống như cách giải quyết của một số nước khác.
b. Nhóm lớp “Dân cư và các đối tượng kinh tế, văn hóa xã hội”
(trong qui định hiện hành chia thành 2 nhóm “Dân cư” và “Đối tượng kinh
tế văn hóa, xã hội”)
- Nội dung đề nghị bỏ:
- Bỏ quy định phân biệt thể hiện số tầng nhà, nhà chịu lửa, kém chịu lửa
trong nội dung của bản đồ từ 1/2000 đến 1/2500. Cách phân loại số tầng nhà là
quy định riêng của Việt Nam mà không thấy nước nào có quy định tương tự.
Phân loại này là một việc không có nhiều ý nghĩa trong tình hình phát triển xây
dựng hiện nay, ý nghĩa sử dụng không cao và lại tốn rất nhiều công sức để đo vẽ
kiểm tra. Vì vậy cần loại bỏ phân loại này.
Việc phân biệt nhà chịu lửa và kém chịu lửa trên thực tế là học tập cách
phân loại của Liên Xô cũ. Phân loại này có ý nghĩa trong thập kỷ 50- 60 của thế
kỷ XX khi nội dung này quan trọng đối với mục đích quân sự, khi kỹ thuật xây
dựng nhà chịu lửa còn phức tạp, tốn kém. Hiện nay việc phân loại này không
còn nhiều ý nghĩa đối với các nước và ngay cả Việt Nam vì việc ngói hóa, bê
tông hóa dân cư đã chiếm tỷ lệ rất cao. Việc loại bỏ phân loại này sẽ giảm bớt
phức tạp, tốn kém cho đo vẽ thành lập bản đồ.
- Bỏ các nội dung chi tiết quy định thể hiện cho tỷ lệ 1/2000, 1/5000 :
Cổng tò vò (nội dung này quy định thể hiện cho cả tỷ lệ 1/10000,1/25000), Mái
hiên nhà (có cột, không cột); Bậc thềm; Cầu thang ngoài trời; Lối xuống tầng
hầm; nhà trên cột, sân lát mặt, bể chứa. Đây là những quy định quá chi tiết gây
khó khăn cho đo vẽ trong khi ý nghĩa sử dụng không cao.
- Nội dung đề nghị điều chỉnh, sửa đổi:
- Các nội dung “Khối nhà” bao gồm cả chịu lửa và kém chịu lửa quy định
cho tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000,”Khu phố nhà đông đúc” quy định cho tỷ lệ
1/50000 và 1/100000 đề nghị gộp chung vào một nội dung lấy tên là “Khu dân
cư đô thị” (tương tự thuật ngữ nước ngoài sử dụng là “Built up area”) ký hiệu
dùng cho nội dung này có thể áp dụng được cho tất cả các tỷ lệ khi khu vực xây
dựng nhà đô thị vẽ được theo tỷ lệ và nửa theo tỷ lệ bản đồ.
- Nội dung nhà độc lập hiện được quy định phân biệt theo số tầng, chịu
lửa và kém chịu lửa ở tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000 và gộp chung lại thành nhà độc
lập ở tỷ lệ 1/50000 đến 1/1000000 nay đề nghị gộp chung lại thành “Nhà” và
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phân biệt theo khả năng thể hiện của ký hiệu thành: vẽ theo tỷ lệ, vẽ nửa theo
tỷ lệ và vẽ không theo tỷ lệ
- Các điểm dân cư đô thị được dùng dưới tên gọi “Dân cư đô thị” hiện áp
dụng cho các tỷ lệ bản đồ 1/250000, 1/500000, 1/1000000 đề nghị không sử
dụng cách phân loại theo khả năng biểu thị của ký hiệu thành vẽ theo tỷ lệ, vẽ
nửa theo tỷ lệ và vẽ không theo tỷ lệ (vì nếu vẽ được theo tỷ lệ thì có thể dùng
ký hiệu áp dụng cho nội dung “Khu dân cư đô thị”) mà sử dụng ký hiệu quy ước
để thể hiện phân loại theo số dân như quy định hiện hành và đổi tên thành
“Điểm dân cư phân loại theo số dân”. Ngoài ra giới hạn khu vực dân cư đô thị
cũng cần phải được xác định với lý do như đề xuất ở phần nội dung đề xuất bổ
sung của nhóm lớp này.
- Dân cư nông thôn trong nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia
hiện hành được quy định thể hiện là “Làng” chia ra thành “Làng có cây che
phủ” và ‘Làng ít cây che phủ” đối với các tỷ lệ từ 1/10000 đến 1/100000; khi
chuyển sang tỷ lệ nhỏ 1/250000, 1/500000 và 1/1000000 lại đổi thành “Dân cư
nông thôn” và chia ra theo phân bố nhà thành “Nhà tập trung “ và “Nhà phân bố
rải rác” ngoài ra không quy định thể hiện giới hạn phạm vi khu vực dân cư. Đây
là một cách phân loại không nhất quán về tiêu chí và phần thực phủ cần được
quy định thống nhất trong nhóm lớp thực vật mà không nên đưa vào mỗi nhóm
lớp một ít, vấn đề phân bố nhà trong khu dân cư tập trung hay rải rác cũng
không cần phân loại vì tự thân nó đã được thể hiện thông qua mật độ ký hiệu
nhà. Nội dung quan trọng hơn cần quan tâm là phạm vi hay đồ hình cụ thể của
khu vực dân cư lại chưa được chú ý tới vì vậy Đề tài đề nghị nội dung dân cư
nông thôn sẽ sử dụng tên gọi thống nhất là “Dân cư nông thôn” chia ra thể hiện
bằng 2 loại ký hiệu “Vẽ theo tỷ lệ” (khi vẽ được đồ hình khu vực dân cư theo tỷ
lệ bản đồ- sử dụng ký hiệu địa vật hình tuyến là ranh giới tự nhiên của khu dân
cư và ký hiệu chấm ranh giới khu dân cư sẽ nêu ở phần nội dung đề nghị bổ
sung trong nhóm lớp này dưới đây) và “Vẽ không theo tỷ lệ”(sử dụng ký hiệu
hình học quy ước ở tỷ lệ nhỏ khi không vẽ được đồ hình khu vực dân cư theo tỷ
lệ bản đồ). Vấn đề độ che phú thực vật dân cư sẽ chuyển sang xử lý thống nhất ở
phần thực vật.
- Nội dung đề nghị bổ sung:
-Trong quy định nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện
hành không có quy định hoặc quy định không rõ ràng về thể hiện giới hạn khu
vực dân cư. Điều này đang gây rất nhiều khó khăn cho việc xác định phạm vi
đích thực của vùng dân cư khi thể hiện dữ liệu bản đồ dưới dạng số, áp dụng
công nghệ GIS, cũng như trong công tác xây dựng qui hoạch, kế hoạch và thành
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lập các bản đồ chuyên ngành có liên quan đến việc phải xác định rõ phạm vi
phân bố của các khu vực dân cư. Vì vậy Đề tài đề xuất bổ sung thêm nội dung
“Ranh giới khu vực dân cư” theo nguyên tắc khi khu vực dân cư không có ranh
giới tự nhiên là các địa vật hình tuyến như tường, hàng rào đủ điều kiện để thể
hiện bằng ký hiệu tương ứng thì sử dụng ký hiệu ranh giới khu vực dân cư
(chấm ranh giới địa vật) để thể hiện và theo nguyên tắc này phạm vi khu vực
dân cư phải được xác định bằng một vùng khép kín cho thấy rõ đồ hình mặt
bằng của nó trên bản đồ. Điều kiện để xác định ranh giới này là ảnh điều vẽ
dùng trong thành lập bản đồ và bản đồ địa chính. Quy định “Ranh giới khu vực
dân cư” sẽ được để chung trong nhóm lớp “Ranh giới” vì được sử dung chung
cho thực vật và những địa vật có thể vẽ được theo đồ hình khác.
* Phần nội dung các đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội (được gộp
chung vào nhóm lớp này)
- Nội dung đề nghị bỏ:
- Những nội dung sau đây hiện được quy định trong nội dung của hệ
thống bản đồ địa hình quốc gia đề nghị bỏ do quá chi tiết, ý nghĩa sử dụng
không cao hoặc chỉ sử dụng cho các chuyên ngành hẹp trong khi đó lại tốn kém
công sức, kinh phí cho điều tra, đo vẽ thể hiện:
Mộ xây độc lập; Cổng xây; Bảng thông tin, quảng cáo; Lô cốt; gác
chuông; Ống khói; Cần cẩu;Băng chuyền; Giếng, hố, lỗ khoan thăm dò địa chất;
Hào và lỗ khoan thăm dò địa chất; Cột đèn pha; Cột anten; Cột chống sét; Cáp
điện ngầm và giếng kiểm tra;Đường dây thông tin,dây truyền thanh; Cáp thông
tin ngầm và giếng kiểm tra; Trạm điện thoại công cộng; Cột tiếp nước; Cột cờ;
Cột đồng hồ; Cối nước; Guồng nước; Đường ống thoát nước ngầm và cống kiểm
tra, cống thoát nước.
+Bỏ “Nơi hỏa táng” vì nội dung này luôn gắn liền với nghĩa trang, việc
thể hiện chi tiết có thể thực hiện bằng ghi chú bổ sung khi cần thiết.
- Nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh:
Nguyên tắc chung thể hiện nội dung các đối tượng kinh tế văn hóa xã hội
trong nhóm lớp này như sau:
Theo truyền thống, bản đồ địa hình của Việt Nam và các nước đều dùng
ký hiệu tượng hình hoặc hình học (gọi chung là ký hiệu quy ước) để thể hiện nội
dung này. Trong đề xuất của Đề tài cách thể hiện này vẫn được duy trì. Tuy
nhiên cần thống nhất một nguyên tắc chung là khi phạm vi phân bố của những
đối tượng này có thể thể hiện được theo tỷ lệ bản đồ thì phải thể hiện giới hạn
phân bố (hay đồ hình mặt bằng) của đối tượng thành vùng khép kín trên dữ liệu
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số. Trên bản đồ khi đối tượng được giới hạn bằng tường rào bao quanh thì đọan
tường rào nào đủ điều kiện thể hiện bằng ký hiệu thì dùng ký hiệu tương ứng để
thể hiện; đoạn nào không đủ điều kiện hoặc không có tường, rào thì dùng chấm
ranh giới để thể hiện. Ký hiệu quy ước đặt vào vị trí chủ yếu, quan trọng nhất
của đối tượng khi tỷ lệ bản đồ cho phép xác định rõ ràng vị trí này. Trường hợp
đồ hình của đối tượng trên bản đồ quá nhỏ hoặc không thể thể hiện được đồ hình
của đối tượng thì ký hiệu quy ước của đối tượng đặt vào vị trí trung tâm của đồ
hình hoặc vị trí tương ứng của đối tượng đó trên bản đồ.
Những nội dung cụ thể, đề nghị điều chỉnh, sửa đổi:
+“Kiến trúc dạng tháp cổ” ở tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000 và “Tháp cổ” ở tỷ
lệ 1/250000 đến 1/1000000 thống nhầt tên gọi chung là “Kiến trúc dạng tháp cổ”
- Vì không phải chỉ có tháp cổ mới thể hiện và không phải bao giờ cũng phân
biệt được tháp cổ và tháp mới xây.
+Nội dung “Tượng đài, bia kỷ niệm” hiện sử dụng cho tỷ lệ 1/2000 đến
1/100000 và “Tượng đài” dùng cho tỉ lệ 1/250000 đến 1/1000000 đề nghị thống
nhất chỉ thể hiện “Tượng đài” là yếu tố có ý nghĩa định hướng cao còn bia kỷ
niệm thì quá nhiều và đa dạng, ý nghĩa sử dụng không lớn.
+ Nội dung “Nghĩa trang” hiện quy định thể hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000
đến 1/250000 và phân biệt có cây và không có cây theo mức độ che phủ tán cây.
Riêng tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 còn phân biệt nghĩa trang “có tường rào” và
“không có tường rào” nay đề nghị chỉ thể hiện “Nghĩa trang” khi vẽ được theo
tỷ lệ bản đồ. Độ che phủ thực vật chuyển sang giải quyết thống nhất ở phần
thực vật.
+Nội dung “Lăng tẩm, nhà mồ” hiện sử dụng cho tỷ lệ 1/2000 dến
1/100000 và chỉ còn là “Lăng tẩm” cho tỉ lệ 1/250000 đến 1/1000000, nay đề
nghị thống nhất chỉ thể hiện “Lăng tẩm” vì nội dung “Nhà mồ” có khá nhiều ở
vùng núi đòi hỏi đo vẽ khá công phu, tốn kém và ý nghĩa sử dụng thấp.
+Nội dung “Bệnh viện, trạm xá” hiện quy định cho tỷ lệ 1/2000 và 1/5000
và “Bệnh viện” cho tỷ lệ 1/10000 đến 1/100000 nay thống nhất nội dung là
“Bệnh viện” chỉ thể hiện bệnh viện và thống nhất thể hiện nội dung này cho các
tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 .
+Nội dung “Chòi cao, tháp cao” hiện quy định cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến
1/100000 chuyển thành “Tháp cao” cho tỷ lệ 1/250000 nay đề nghị chuyển
thành “Tháp cao” cho các tỷ lệ trên vì chòi là yếu tố thường không ổn định và
không có ý nghĩa trong điều kiện kinh tế xã hội hiên nay.
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+ Nội dung “Đình, chùa, đền, miếu” quy định cho tỷ lệ 1/2000 đến
1/25000 và chuyển thành “Đền, đình, chùa” cho tỷ lệ 1/50000 đến 1/1000000
nay thống nhất lại cho tât cả các tỷ lệ là “Đền, đình, chùa” không phân biệt miếu
vì quá chi tiết, loại đối tượng này rất nhiều, ý nghĩa sử dụng và ý nghĩa định
hướng thấp.
+Nội dung “Nhà máy có ống khói” và “Nhà máy không có ống khói”
hiện quy định cho tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000 và chuyển thành “Nhà máy” cho tỷ
lệ từ 1/250000 đến 1/1000000 nay thống nhất bằng một nội dung “Nhà máy”
vì tiêu chí phân biệt có ống khói hay không có ống khói được sử dụng trước đây
vì mục tiêu tăng số lượng vật định hướng ngày nay tiêu chí này giảm ý nghĩa rất
nhiều vì điều kiện để định hướng bản đồ rất phong phú hơn nữa ống khói nhà
máy ngày nay cũng rất đa dạng về hình thức và chiều cao, việc sử dụng tiêu chí
này trở lên phức tạp và không còn nhiều ý nghĩa.
+Nội dung “Trạm thủy điện” hiện quy định cho tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000
chuyển thành “Nhà máy thủy điện, trạm thủy điện” cho tỷ lệ 1/50000, 1/100000
và thành “Nhà máy thủy điện” cho tỷ lệ 1/250000 , 1/5000 và 1/1000000 nay
thống nhất đưa nội dung này vào nội dung “Nhà máy” mà không phân biệt thể
hiên nhà máy thủy điện như hiện nay vì phân loại này không có nhiều ý nghĩa
khi các nhà máy thủy điện đều được bố trí bên cạnh các hồ chứa nước để chạy
máy phát điện, trong khi đó phân loại này cũng rất bất cập khi chỉ chú ý phân
biệt thể hiện nhà máy thủy điện mà lại bỏ qua các nhà máy nhiệt điện.
+Nội dung “Đài phát thanh,truyền hình” hiện quy định cho các tỷ lệ
từ1/2000 đến 1/25000” chuyển thành “Đài phát thanh, truyền hình; trạm thu,
phát sóng” cho tỷ lệ 1/50000 và 1/100000” nay đề nghị lấy tên là “Đài phát
thanh, truyền hình” và chỉ thể hiện đài phát thanh, truyền hình cho các tỷ lệ này
vì “trạm thu, phát sóng” trong qui định hiện hành sử dụng để thể hiện các anten
thu phát sóng, trên thực tế hiện nay tồn tại rất nhiều loại anten này việc điều tra
thể hiện rất tốn công sức trong khi ý nghĩa sử dụng không lớn; trường hợp tháp
anten cao đột xuất có ý nghia đinh hướng tốt cần thể hiện thì đã có qui định thể
hiện trong nội dung “Tháp cao”.
+Nội dung “Vỉa khai thác lộ thiên, nơi khai thác lộ thiên” hiện dược quy
định dùng cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000, chuyển thành “Vỉa khai thác lộ
thiên” ở tỷ lệ 1/250000 nay thống nhất điều chỉnh bổ sung tên gọi là “Vỉa khai
thác lộ thiên, khu vực đào bới” cho tất cả các tỷ lệ trên vì ký hiệu này thực tế áp
dụng để thể hiện các vỉa khai thác koáng sản lộ thiên và cả các khu vực đào bới,
khai thác, bóc đất đá.
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+Nội dung “Giàn khoan, tháp khoan dầu khí” quy định cho tỷ lệ 1/2000
đến 1/1/25000, đổi thành”Giàn khai thác dầu,khí” ở tỷ lệ 1/50000 và 1/100000,
đổi tiếp thành “Giàn khoan khai thác dầu, khí” ở tỷ lệ 1/250000 đến 1/1000000
thống nhất lại dùng tên gọi là“Giàn khoan khai thác dầu, khí”
+Nội dung “Cột,giàn cột điện, thông tin v.v” hiện quy định dùng cho các
tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, nay sửa lại tên gọi cho chính xác là “Cột, giàn cột
cao” và chỉ thể hiện nội dung này đến tỷ lệ 1/10000 vì quy định cho tỷ lệ
1/25000 là quá chi tiết.
+Nội dung “Đường dây điện cao thế” hiện quy định thể hiện cho các tỷ lệ
từ 1/2000 đến 1/100000 trong đó riêng đối với các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000
lại chia ra thành “Ngoài khu dân cư”- kèm theo số lượng dây và điện áp,“Trong
khu dân cư” và “Đường dây điện cao thế đang làm”, nay đề nghị giữ nguyên tên
gọi là“Đường dây điện cao thế” và phân loại “Hiện có” và “Đang làm” cho các
tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 Tuy nhiên bỏ quy định xác định số lượng dây và
điện áp vì phức tạp cho điều tra, hơn nữa đây là thông số kỹ thuật chuyên
ngành. Bổ sung việc thể hiện đường đay điện cao thê đến tỷ lệ 1/500000 vi đây
la loại đối tượng quan trọng.
+Nội dung “Đường dây điện hạ thế” bỏ quy định về xác định số dây và
điện áp như đối với đường dây điện cao thế
+Nội dung “Đường dây thông tin, dây truyền thanh” đổi lại thành “Đường
dây thông tin” không thể hiện dây truyền thanh.
+Nội dung “Lò và cụm lò nung sấy” quy định thể hiện cho các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/50000, riêng đối với tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 có thêm phân loại
thành “Lò độc lập” và “Cụm lò” nay đề nghị giữ nguyên tên gọi “Lò và cụm lò
nung sấy” cho các tỷ lệ trên nhưng bỏ phân loại thành lò độc lập và cụm lò ở tỷ
lệ 1/2000 và 1/5000 vì ở tỷ lệ lớn loại ký hiệu quy ước của nội dung này đã đủ
thể hiện mà không cần lặp lại quá nhiều ký hiệu.
+ “Bể chứa xăng dầu” quy định cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/50000,
trong đó phân loại thành “Lộ thiên” và “Ngầm” cho tỉ lệ 1/2000, 1/5000 và
chuyển thành “Nổi, nửa nổi nửa chìm” và “Ngầm”cho tỉ lệ 1/10000, 1/25000,
nay đề nghị giữ nguyên tên gọi nội dung là“Bể chứa xăng dầu” cho các tỷ lệ trên
nhưng bỏ phân loại vì thực tế xác định công trình ngầm rất phức tạp, nội dung
ngầm nên để chuyên ngành tự bổ sung theo tài liệu chuyên ngành khi sử dụng
bản đồ.
+ “Ống dẫn, ống xi phông” quy định cho tỷ lệ 1/2000, 1/5000, đổi tên
thành “Ống dẫn” ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 kèm theo phân loại theo loại chất dẫn,
vật liệu làm ống, đường kính ống theo hiện trạng nổi, ngầm và giếng kiểm tra,
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nay đề nghị thống nhất tên gọi cho nội dung này là “Ống dẫn” quy định thể hiện
cho các tỷ lệ trên nhưng bỏ quy định thể hiện ống ngầm và giếng kiểm tra vì
không có khả năng đo vẽ, không phân biệt xây trên trụ cao hay trên mặt đất vì
quá chi tiết chỉ giữ lại tên chất dẫn, bỏ đường kính ống và vật liệu làm ống.
+ “Ruộng muối; Ruộng nuôi tôm và nuôi trồng thủy sản khác” quy định
cho tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, đổi tên và tách thành 2 nội dung riêng biệt
“Ruộng muối” và “Ruộng nuôi tôm và nuôi trồng thủy sản khác” ở tỷ lệ 1/5000
và 1/100000, đến tỷ lệ từ 1/250000,1/500000 và 1/1000000 phần “Ruộng nuôi
tôm và nuôi trồng thủy sản khác” lại đổi thành “Vùng nuôi trồng thủy sản” nay
đề nghị tách riêng 2 nội dung và chính xác hóa tên gọi thành “Ruộng muối” và
“Khu vực nuôi, trồng thủy sản” trong “Khu vực nuôi, trồng thủy sản” sẽ bao
hàm cả ruộng và mặt nước nuôi trồng thủy sản để đảm bảo tính hợp lý của quy
định.
- Nội dung đề nghị bổ sung
+Đề nghị bổ sung 2 nội dung về du lịch: “Bãi tắm” và “Nơi du lịch, nghỉ
dưỡng” là thông tin được quan tâm nhiều trong phát triển kinh tế du lịch hiện
nay.
+Đề nghị bổ sung 2 nội dung về thể thao là: “Sân golf” và “Nhà thi đấu
thể thao” là loại đối tượng mới xuất hiện gần đây và khá phổ biến ở Việt Nam.
+Đề nghị bổ sung thêm 2 nội dung về thương mại là “Chợ” và “Trung
tâm thương mại” (bao gồm cả siêu thị lớn) là loại đối tượng khá đặc trưng và
được nhiều người quan tâm.
+Đề nghị bổ sung thêm 3 đối tượng quan trọng khác về văn hóa là “Cung
văn hóa, nhà hát, rạp chiếu phim”, “Nhà bảo tàng” và “Triển lãm” là những tâm
điểm về văn hóa đô thị chưa có trong quy định hiện hành.
+Đề nghị bổ sung có điều chỉnh 2 nội dung “Thành lũy” và “Hàng rào,
tường vây” từ nhóm lớp “Ranh giới’ vào nhóm lớp này. Nội dung điều chỉnh cụ
thể được trình bày tại nội dung liên quan tại nhóm lớp “Ranh giới” ở phần sau.
c. Nhóm lớp “Đường giao thông và các đối tượng liên quan” (giữ
nguyên như tên gọi hiện hành)
- Nội dung đề nghị bỏ:
+ “Chỗ đường sắt và đường ô tô gặp nhau” chia ra “Không có chắn
đường” và “Có chắn đường” hiện quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000 và
1/5000 đề nghị bỏ vì mang tính chất quản lý của chuyên ngành giao thông, ý
nghĩa sử không lớn, việc điều tra để thể hiện khá tốn công sức, trong khi tại các
tài liệu về quản lý giao thông đã có những thông tin này.
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+ Các nội dung “Đường rẽ, trạm ghi”, “Cột tín hiệu quay”, “Đèn hiệu”,
“Cột cây số”, “Biển chỉ đường” là những nội dung hiện được quy định thể hiện
trên các bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000 một số quy định thể hiện cho cả tỷ lệ
1/10000 nay đề nghị bỏ vì ý nghĩa sử dụng thấp, tính ổn định không cao, tính
chuyên ngành sâu trong khi để điều tra thể hiện lại tốn nhiều công sức.
+ Các nội dung “Đường nhỏ lát nhựa, gạch, bê tông trong làng, công
viên”, “Đường lao gỗ” qui định thể hiện cho tỷ lệ 1/2000, 1/5000, “Đường lên
cao có bậc xây” quy định thể hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 là
những nội dung quá chi tiết, ý nghĩa sử dụng không lớn, một số nội dung như
đường làng, đường công viên, đường lên cao có bậc xây nếu không phân loại chi
tiết như hiện nay có thể gộp nhóm trong các loại đường cùng cấp để thể hiện;
nội dung đường lao gỗ không có ý nghĩa thực tế và ý nghĩa sử dụng không lớn;
Vì vậy những nội dung trên đề nghị bỏ không phân loại riêng mà những loại
đường có ý nghĩa sẽ gộp chung vào các nhóm đường cùng cấp để thể hiện.
+Bỏ nội dung “Ghi chú cầu” vì đây là loại thông tin của chuyên ngành
giao thông
+Bỏ “Ghi chú đường ô tô” hiện được quy định như một ký hiệu riêng mà
chuyển vào quy định ghi chú thuộc tính trong ghi chú chỉ cần quy định ghi số
đường mà không cần các thông tin về vật liệu trải mặt, độ rộng đường vì đây là
thong tin chuyên ngành.
+Nội dung “Chỗ thay đổi cấp đường, đoạn đường khó đi và đoạn đường
nguy hiểm” hiện quy định thể hiện trên bản đồ tỷ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000
không cần thiết phải quy định thể hiện vì cấp đường thay đổi được thể hiện rất
rõ bằng ký hiệu đường; nội dung “đoạn đường khó đi và đoạn đường nguy
hiểm” là nội dung có tính ổn định không cao và mức độ khó khăn, nguy hiểm
được quy định như thế nào để thống nhất xác định là việc không thuộc chuyên
môn của người làm bản đồ.
+Nội dung “Vỉa hè, lề đường” với phân loại chi tiết thành “Lát gạch, đá,
bê tông” và “Nền đất, sỏi” hiện quy định thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ
1/2000 và 1/5000 là những quy định quá chi tiết làm cho chi phí và thời gian đo
đac tăng lên trong khi tỷ lệ bản đồ này vần không đủ đáp ứng để thi công cac
công trình Vì vậy nên loại bỏ.
+Nội dung “Đỉnh đèo”hiện quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ
1/2000 đến tỷ lệ 1/100000 không cần thiết quy định thể hiện vì trên bản đồ địa
hình yếu tố này được thể hiện rất rõ ràng; việc thêm ký hiệu đỉnh đèo vào nội
dung bản đồ không có ý nghĩa trong khi lại tạo cảm giác làm mất đi tính liên tục
của đường giao thông. Do đó nên loại bỏ nội dung này.
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+Nội dung “Bến lội” hiện quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ
1/2000 đến 1/25000 đề nghị bỏ vì ít ý nghĩa.
+Nội dung “Chỗ đóng dỡ bè” bỏ do không có tính ổn định cao và ít ý
nghĩa sử dụng.
+ Nội dung “Chỗ thả neo” hiện quy định cho tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000,
chuyển thành “Chỗ neo, đậu tàu, chỗ thả neo” ở tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 nay
đề nghị bỏ vì trùng với nội dung “Bến cảng”.
+ Nội dung “Phao buộc tàu thuyền” hiện quy định thể hiện cho các tỷ lệ
1/2000 đến 1/25000 nay đề nghị bỏ vì nội dung này không quan trọng và rất
không ổn định.
+ Nội dung “Phao tín hiệu” phân loại thành “Có đèn”, “Không có đèn”
quy định cho tỷ lệ 1/2000, 1/5000 chuyển thành “Phao tín hiệu, phao phân
luồng, phao giới hạn, phao số 0” cũng với phân loại như trên ở tỷ lệ 1/10000 và
1/25000; “Cột tín hiệu” phân thành “Có đèn” và“Không có đèn” quy đinh thể
hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000 tới 1/25000 nay đề nghị bỏ vì quá chi tiết và mang
ý nghĩa chuyên ngành cao.
+ Bỏ nội dung “Đăng, chắn đánh bắt cá ổn định”, “Xác tàu đắm và các
chướng ngại khác” khi có thể xác định được rõ ràng phạm vi và là đối tượng ổn
định, nguy hiểm cho giao thông đường thủy trên bản đồ địa hình đáy biển thì
chuyển thành nôi dung “Khu vực nguy hiểm hàng hải”
+Nội dung “Cột mốc chủ quyền” bỏ vì trùng với nội dung “Mốc biên
giới” và không đề xuất thể hiện trong chuẩn nội dung mới.
+Những nội dung hiện quy định thể hiện trên bản đồ địa hình đáy biển
trùng với bản đồ địa hình phần đất liền như: Trạm khí tượng thủy văn”, “Động
cơ gió”, “Dàn khoan thăm dò, khai thác dầu khí trên biển”… đề nghị loại bỏ và
không tách thành quy định riêng cho bản đồ địa hình đáy biển vì bản đồ địa hình
quóc gia là một hệ thống thống nhất, bản đồ địa hình đáy biển là một phần của
hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
+Nội dung “Đường ngầm dưới nước” hiện quy định thể hiện trên các bản
đồ từ 1/2000 đến 1/100000 trong đó đối với tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 quy
định phải xác định các thông tin: “Chất liệu đường ngầm”, “Độ sâu của đường
ngầm” và “Thời gian thông xe” nay đề nghị bỏ vì không còn ý nghĩa thực tế.
- Nội dung đề nghị điều chỉnh, sửa đổi
+ “Sân bay” hiện được quy định thể hiện trên tất cả các tỷ lệ của hệ thống
bản đồ địa hình quốc gia. Tuy nhiên có cách phân loại khác nhau: trên các bản
đồ tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 phân loại thành sân bay “Hoạt động”, “Không
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hoạt động”; Tỷ lệ 1/250000 đến 1/1000000 thành sân bay “Quốc tế”, “Nội địa”,
“Đường băng”. Từ sự không thống nhất về tiêu chí phân loại trên đề nghi sửa
lại như sau: Giữ lại tên nội dung là “Sân bay” và quy định thể hiện cho tất cả các
tỷ lệ; bỏ phân loại sân bay “Quốc tế”, “Nội địa” vì trên thực tế số sân bay quốc
tế ở Việt Nam không nhiều và rất rõ ràng (hiện chỉ có 2) vì vậy không cần thiết
phải phân loại theo tiêu chí này. Bỏ phân loại sân bay hoạt động và không hoạt
động vì tiêu chí này cũng chỉ phù hợp với thời kỳ chiến tranh. Ở tỷ lệ lớn sân
bay biểu thị bằng vẽ theo tỷ lệ đường băng, ở tỷ lệ trung bình đường băng vẽ
nửa theo tỷ lệ, ở tỷ lệ nhỏ vẽ bằng ký hiệu quy ước.
+ “Đường sắt” hiện được quy định thể hiện trên tất cả các tỷ lệ bản đồ.
Đối với tỷ lệ lớn và trung bình từ 1/2000 đến 1/100000 được phân loại rất chi
tiết và khác nhau thành: “Đường sắt kép”, “Đường sắt đơn” (đường sắt đơn ở tỷ
lệ 1/2000, 1/5000 còn chia nhỏ theo khổ rộng của đường thành đường rộng
1,435m, 1,0m), “Đường sắt lồng 1m và 1,435 m), “Đường sắt cho tàu có bánh
răng”, “Đường sắt hẹp và đường goòng” đồng thời mỗi loại đường sắt đều chia
ra đường sắt “Hiện có” và “Đang làm”. Ở tỷ lệ nhỏ từ 1/250000 đến 1/1000000
các loại đường sắt được gộp chung trong nội dung “Đường sắt” và chia thành
“Hiện có”, “Đang làm”. Qua nghiên cứu xem xét, Đề tài thấy rằng quy định hiện
hành quá chi tiết và mang tính chuyên sâu không cần thiết, cách phân chia nội
dung chính, phụ không nhất quán trong cả hệ thống tỷ lệ .Vì vây đề xuất áp
dụng quy định thể hiện và phân loại như sau:
“Đường sắt”- bao gồm tất cả các loại đường sắt vận chuyển hành khách,
hàng hóa mang ý nghĩa quốc gia hoặc quốc tế; chia ra thành “Hiện có”, “Đang
làm” và “Đường hỏng”
“Đường sắt hẹp và đường goòng”-bao gồm các loại đường sắt khổ hẹp
chủ yếu phục vụ vận chuyển cục bộ trong phạm vi hẹp như đường xe điện,
đường săt trên cao sẽ xây dựng tại các thành phố lớn trong thời gian tới, đường
goòng vận chuyển vật liệu ở các bến cảng hoặc phục vụ khai thác, chế biến
khoáng sản; Chỉ phân biệt “Hiện có”, “Đang làm” đôi với “Đường sắt”.
Không điều tra thể hiện những thông tin chi tiết về kỹ thuật đối với các
loại đường sắt.
+ Nội dung “Cầu cao qua đường sắt” hiện được qui định thể hiện ở tỷ lệ
bản đồ 1/2000, 1/5000 nay đề nghị chuyển xuống phần nội dung cầu vì cầu cao
qua đường sắt cũng là loại cầu vượt cho người đi bộ, loại cầu này cũng phổ biến
đối với cả đường ô tô vì vậy cần được đưa vào phần nội dung chung về cầu
trong giao thông nói chung để đảm bảo tính hợp lý. Nội dung này cũng cần mở
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rộng quy định thể hiện đến tỷ lệ 1/10000 vì kích thước thực tế hoàn toàn thỏa
mãn khả năng thể hiện cho tỷ lệ này.
+ Nội dung “Đường cáp treo và trụ” chia ra “Trên cột sắt” và “Trên cột bê
tông” hiện được quy định thể hiện đối với các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến
1/25000 nay đề nghị sửa lại là “Đường cáp treo” bỏ phân loại cột vì ý nghĩa sử
dụng thấp, tốn công điều tra và đề nghị mở rộng quy định thể hiện nội dung
này cho đến tỷ lệ 1/100000 cho phù hợp với thực tế hiện nay.
+ Các nội dung “Đoạn đường sắt đắp cao”, “Đoạn đường sắt xẻ sâu” qui
định thể hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000; riêng các tỷ lệ từ 1/2000
đến 1/25000 còn được phân loại thành “Có gia cố” và “Không có gia cố” nay đề
nghị giữ lại tên gọi nội dung “Đoạn đường sắt đắp cao”, thể hiện trên các bản
đồ đến tỷ lệ 1/100000 nhưng bỏ phân loại“Có gia cố” và “Không có gia cố” ở
các tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000 vì ý nghĩa sử dụng không lớn, tốn công sức điều
tra và bản thân chúng là thông tin kỹ thuật chuyên ngành thuộc thiết kế và quản
lý giao thông đường sắt. Bỏ quy định “Đoạn đường sắt xẻ sâu” vì nội dung này
được giải quyết trong phần địa hình.
+Nội dung “Sân ga” phân ra thành “Sân lát gạch, đá, bê tông, nhựa”, “Rải
đất đá, sỏi” và “Đoạn có mái che” hiện quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000,
1/5000 chuyển thành “Sân ga” không có phân loại chi tiết cho các tỷ lệ 1/10000,
1/25000; đến tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 đổi thành “Ga” phân loại thành “Ga
lớn vẽ theo tỷ lệ” trong đó qui định chi tiết thêm cho ký hiệu thể hiện “Nhà
chính của ga”, “Đường sắt biên” và “Ga nhỏ vẽ không theo tỷ lệ”; và cuối cùng
chuyển thành “Ga đường sắt” trên các tỷ lệ 1/250000, 1/500000, 1/1000000. Có
thể thấy rằng quy định nội dung này không nhất quán về tên gọi, tiêu chí phân
loại không thống nhất và chủ yếu đưa ra để giải quyết yêu cầu thể hiện bằng ký
hiệu cụ thể trên từng loại tỷ lệ bản đồ, đề nghị sửa đổi lại quy định này như sau:
Tên dùng chung cho nội dung này là “Ga đường sắt và các đối tượng
liên quan” quy định thể hiện cho tất cả các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/1000000 tuy
nhiên tùy thuộc vào khả năng biểu thị của bản đồ mà quy định mức độ chi tiết
và lựa chọn thể hiện khác nhau. Đối với tỷ lệ lớn (từ 1/2000 đến 1/25000) khi ga
có thể biểu thị chi tiết theo tỷ lệ bản đồ thì sử dụng ký hiệu của các địa vât tương
ứng như nhà, đường, sân kèm theo ghi chú tên ga để biểu thị (kèm theo ký hiệu
quy ước cho nhà ga); các tỷ lệ nhỏ hơn (từ 1/50000 đến 1/1000000) thì dùng ký
hiệu quy ước thể biểu thị và tùy theo khả năng dung nạp của nội dung mà lựa
chọn thể hiện toàn bộ ga hay chỉ ga lớn hoặc quan trọng.
+ Các nội dung về đường bộ cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành
có sửa đổi lại tên gọi như sau:
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“Đường ô tô bê tông, nhựa có trục phân tuyến”, “Đường ô tô bê tông,
nhựa không có trục phân tuyến”, “Đường cấp phối”, ‘Đường đất lớn”, “Đường
đất nhỏ”, “Đường mòn”. Phân loại thành “Hiện có” và “Đang làm” cho các loại
“Đường ô tô bê tông, nhựa có trục phân tuyến”, “Đường ô tô bê tông, nhựa
không có trục phân tuyến”, “Đường cấp phối”. Thể hiện “Đoạn đường đắp cao”
đối với các loại “Đường ô tô bê tông, nhựa có trục phân tuyến”, “Đường ô tô bê
tông, nhựa không có trục phân tuyến”, “Đường cấp phối”. Bỏ quy định “Đoạn
đường xẻ sâu” vì nếu đường nằm trong đoạn xẻ sâu thì đã thể hiện bằng ký hiệu
địa hình tương ứng.
+Nội dung cầu trong quy định hiện hành được phân loại rất chi tiết theo
vật liệu xây dựng, theo số nhịp cầu, theo loại cầu: cầu tầng, cầu treo, cầu phao,
cầu quay… ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 giảm bớt chi tiết hơn ở tỷ lệ 1/10000,
1/25000, khi chuyển sang các tỷ lệ từ 1/50000 đến 1/1000000 đơn giản hóa
thành “Cầu ô tô qua được” và “Cầu ô tô không qua được” riêng đối với tỷ lệ
1/50000 và 1/100000 “Cầu ô tô qua được” phân loại thành: cầu tầng, cầu treo,
cầu phao, cầu khác.
Việc phân loại cầu hiện tại quá rắc rối phức tạp, không thống nhất gây
nhiều khó khăn tốn kém cho công tác điều tra, xác minh và sử dụng bản đồ.
Những thông tin phân loại chi tiết như hiện tại thực tế cũng không giúp ích gì
nhiều cho ngươì sử dụng, hơn nữa một số tiêu chí phân loại hiện sử dụng cũng
không phải là tiêu chí phân loại được dùng trong chuyên ngành giao thông ví dụ
phân chia theo số nhịp cầu, phân loại theo vật liệu thành “Cầu bê tông, gạch đá”,
“Cầu sắt”… Một số tiêu chí phân loại khó xác định chính xác trên thực tế, ví dụ
người làm bản đồ nhiều khi rất khó phân biệt giữa cầu sắt và cầu bê tông, không
biết tính số nhịp cầu thế nào cho đúng. Theo quan điểm nghiên cứu của đề tài
thì vị trí cầu và khả năng thông xe của cầu trên bản đồ là quan trọng và đây
cũng là nội dung thuộc phạm vi khả năng xác định được của người làm bản đồ;
các chỉ tiêu kỹ thuật khác là thông tin của chuyên ngành giao thông. Vì vậy nội
dung cầu cần đơn giản hóa bớt chi tiết và đề nghị phân loại thành “Cầu ô tô qua
được” và “Cầu ô tô không qua được” cho cả hệ thống bản đồ. Các loại “Cầu
vượt” trong đó chia ra thành cầu vượt “Cầu vượt cho các phương tiện cơ giới”
và “Cầu vượt cho người đi bộ” là nội dung mới chưa có trong quy định hiện
hành cũng cần được bổ sung quy định để thể hiện như cầu cho các bản đồ từ tỷ
lệ 1/2000 đến 1/100000.
+ Các nội dung “Bến đò ngang” và “Bến đò dọc và hướng đi” gộp chung
thành “Bến đò” mà không cần phân biệt chi tiết.
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+ Nội dung “Đường hầm” cần được quy định áp dụng chung cho việc
thể hiện cả các ngầm vượt hiện nay.
+ Nội dung “ Bến phà và ghi chú” quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000,
1/5000 với phân loại chi tiết thành: “Bến phà đổ bê tông và phà tự hành” kèm
theo thông tin về số phà cùng hoạt động và trọng tải 1 phà, “Bến phà lát đá hộc
và phà ca nô dắt”, “Bến phà đất, đá cuội và phà kéo tay”; ở tỷ lệ 1/10000 và
1/25000 quy định thể hiện là “Bến phà, phà” với phân loại chi tiết thành “Bến
phà đổ bê tông và phà tự hành” kèm theo thông tin về số phà cùng hoạt động và
trọng tải 1 phà, “Bến phà lát đá hộc”, “Bến phà đất, đá cuội sỏi”; Từ tỷ lệ
1/50000 đến 1/1000000 chỉ quy định thể hiện “Bến phà” mà không phân loại chi
tiết.
Với quy định trên có thể thấy tên gọi chung của nội dung này không
thống nhất trong cả hệ thống, việc dùng tên “Bến phà” cũng không chính xác
vì“Bến phà” mới chỉ nói nơi dừng, đỗ của phương tiện trong khi yếu tố nội dung
này cần đáp ứng thể hiện tính liên thông của đường giao thông trên bản đồ
bằng phương tiện phà do đó phải dùng tên gọi “Phà” cho nội dung này mới
chính xác. Tiêu chí phân loại bến phà và phà đối với các tỷ lệ lớn cũng quá chi
tiết và rắc rối, tính ổn định trong tiêu chí không cao vì loại vật liệu xây dựng bến
phà, số lượng phà vận hành, loại phà có thể thay đổi rất nhanh theo nhu cầu.
Những thông tin này thực sự không có ý nghĩa lớn và làm phức tạp, tốn kém cho
quá trình đo vẽ lập bản đồ hơn nữa loại thông tin kỹ thuật tương tự ngành giao
thông vận tải đã có trong quản lý giao thông. Vì vậy nên loại bỏ phân loại chi
tiết trong nội dung này. Như vậy nội dung “Phà” sẽ là tên gọi chung cho cả hệ
thống và tùy theo tỷ lệ bản đồ mà quy định lựa chọn thể hiện cho phù hợp.
+ “Âu thuyền” hiện được quy định thể hiện trên các bản đồ tỷ lệ 1/2000
đến 1/100000 và quy định ghi chú các thông số kỹ thuật “Chiều rộng”, “Chiều
dài”, “Trọng tải” cho âu thuyền khi thể hiện ở tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000 nay đề
nghị vẫn giữ nguyên tên gọi và quy định thể hiện cho các tỷ lệ trên nhưng bỏ
ghi chú không cần điều tra thông tin khi đo vẽ lập bản đồ vì đây là thông số kỹ
thuật chuyên ngành.
+ “Bến tàu thuyền” quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000 đến 1/100000, ở
tỷ lệ 1/2000 đến1/25000 có thêm phân loại bến thành “Kiểu cầu nổi” và “Kiểu
đê đập” Khi chuyển sang tỷ lệ 1/250000 đến 1/1000000 nội dung này được
chuyển thành “Bến cảng” và phân loại thành cảng “Quốc tế” và “Nội địa”. Có
thể thấy tên gọi và phân loại của nội dung này rất không nhất quán. Căn cứ
nguyên tắc xây dựng chuẩn đã nêu, nay đề nghị chỉnh sửa nội dung này như sau:
Thống nhất tên gọi nội dung này là “Bến cảng” quy định thể hiện cho cả hệ
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thống tỷ lệ như trên, tuy nhiên bỏ phân loại bến tàu thuyền thành “Kiểu đê đập”
và “Kiểu cầu nổi” vì phân loại này không có ý nghĩa lớn do đây là cấu trúc cầu
tàu có thể thay đổi tùy theo điều kiện của cảng để đáp ứng việc cập bến của tàu
thuyền, mặt khác đây cũng là dạng thông tin kỹ thuật chuyên ngành của giao
thông thủy vì vậy không cần thiết phải điều tra khi đo vẽ bản đồ. Áp dụng phân
loại cảng nội địa và cảng quốc tế cho tất cả các tỷ lệ bằng sử dụng ký hiệu quy
ước.
+Nội dung “Đường ra vào cảng của tàu thuyền”quy định cho tỷ lệ 1/2000,
1/5000,1/50000, 1/100000 và đổi thành “Kênh biển, đường ra vào cảng của tàu
thuyền” qui định cho tỷ lệ 1/25000, 1/50000 nay sửa lại tên cho chính xác và
thống nhất chỉ dùng một tên gọi cho các tỷ lệ trên là “Luồng ra vào cảng của tàu
thuyền” và chỉ thể hiện trên bản đồ địa hình đáy biển vì việc xác định nội dung
này không đơn giản.
+Nội dung “Khu vực nguy hiểm” quy định thể hiện cho các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/100000 đổi thành “Vùng nguy hiểm hàng hải” ở tỷ lệ từ 1/250000
đến 1/1000000 trong đó riêng đối với các tỷ lệ từ 1/50000 đến 1/1000000 phân
loại thành khu vực,vùng “Theo tỷ lệ” và “Không theo tỷ lệ”, nay đề nghị sửa và
thống nhất tên gọi cho nội dung này là “Khu vực nguy hiểm hàng hải” chỉ thể
hiện trên bản đồ địa hình đáy biển bằng ký hiệu quy ước, khi xác định được
phạm vị chính xác thì thể hiện ranh giới và đạt ký hiệu quy ước vào giữa.
- Nội dung đề nghị bổ sung
+ Nội dung “Đoạn đường sắt trên trụ cao” là nội dung sẽ có tại các đô thị
lớn của Việt Nam trong tương lai vì vậy cần được bổ sung để thể hiện cho các
bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000.
+Nội dung “Đoạn đường ô tô trên trụ cao” tương tự như “Đoạn đường sắt
trên trụ cao” cũng là nội dung sẽ có tại các đô thị lớn của Việt Nam trong
tương lai vì vậy cần được bổ sung để thể hiện cho các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến
1/100000.
+ Nội dung “Bến, bãi xe ô tô” là nội dung chưa có quy định chính thức
trong nội dung của hệ thống bản đồ địa hình hiện hành và đang là đối tượng
đang được quan tâm đầu tư xây dựng cần được bổ sung để thể hiện cho các bản
đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000.
+Nội dung “Bến xe điện ngầm” là nội dung sẽ có tại một số đô thị lớn
của Việt Nam trong tương lai vì vậy cần được bổ sung để thể hiện cho các bản
đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000.
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+Nội dung “Đường ống, máng trượt” là loại hình đã, đang tồn tại và phát
triển trong các khu du lịch, giải trí của Việt Nam nhưng chưa có quy định thể
hiện cần được bổ sung để thể hiện cho các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/50000.
+Nội dung “Ngầm vượt” là loại hình hầm vượt đường đang phát triển xây
dựng nhưng chưa có quy định cần được bổ sung quy định để thể hiện như
đường hầm cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/50000 ;
+Nội dung “Trạm thu phí giao thông” là loại đối tượng phổ biến hiện nay
nhưng chưa có quy định thể hiện, đề nghị bổ sung để thể hiện cho các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/100000.
+Nội dung “Trạm tiếp xăng dầu” hiện được bố trí trong nhóm lớp nội
dung đối tượng kinh tế, văn hóa xã hội nay đề nghị chuyển khỏi nhóm lớp trên
đưa bổ sung vào nhóm lớp này để đảm bảo tính hợp lý của việc phân nhóm lớp
nội dung bản đồ.
d. Nhóm lớp “Thuỷ hệ và các đối tượng liên quan” (giữ lại tên như
quy định hiện hành)
- Nội dung đề nghị bỏ
+Nội dung “Sông, suối, hồ khô cạn” là nội dung trước đây được đưa vào
quy định trên cơ sở học tập, tham khảo quy định nội dung của bản đồ địa hình
của Liên Xô cũ và mặc dù được quy định áp dụng từ rất nhiều năm nay nhưng
đối tượng này cũng không thấy xuất hiện trên hệ thống bản đồ địa hình do đặc
thù khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm của Việt Nam, vì vậy cần loại bỏ nội dung này
khỏi quy định.
- Nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh:
+Nội dung “Đường mép nước không ổn định” quy định thể hiện trên bản
đồ 1/2000, 1/5000 chuyển thành “Đường mép nước” cho các tỷ lệ từ 1/10000
đến 1/100000 đáng lưu ý là tên gọi của nội dung này chỉ đề cập tới đường mép
nước nhưng thực tế trong quy định chi tiết của các tỷ lệ trên lại bao gồm cả
đường bờ, đến tỷ lệ 1/250000, 1/500000 và 1/1000000 nội dung này được đổi
thành “Đường bờ biển” mà không còn đường mép nước. Cách quy định này bất
hợp lý ngay từ tên gọi vì bao hàm cả đường mép nước và đường bờ nhưng tên
gọi lại chỉ là đường mép nước, hơn nữa tên gọi lại không thống nhất trong hệ
thống nội dung. Vì vậy nội dung này đề nghị sử dụng tên gọi thống nhất là
“Đường mép nước” cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000, quy định là vị trí của
đường ngấn nước tại thời điểm đo vẽ vì trong điều kiện nhiệt đới, nóng ẩm của
Việt Nam việc chọn thời điểm chụp ảnh khi các sông suối có mực nước thấp
nhất rất khó khăn, việc xử lý khi điều vẽ ảnh để vẽ được đường mép nước
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tương ứng với ngấn nước thấp nhất không đơn giản và rất phức tạp; giải pháp
này đã được cân nhắc áp dụng cho hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình hiện hành
và theo phân tích, nhận xét của Đề tài thì nội dung này được xử lý như vậy là
hợp lý. Nội dung “Đường bờ biển” hiện quy định cho tỷ lệ 1/250000, 1/500000
và 1/1000000 đề nghị không tách riêng mà sử dụng theo quy định nội dung
“Đường bờ nước” sẽ quy định tiếp sau đây.
+Nội dung “Đường bờ và dòng chảy ổn định” hiện quy định thể hiện cho
các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000, đổi thành “Đường bờ sông, suối , hồ có
nước” ở tỷ lệ 1/250000, 1/500000 và 1/1000000, nay đề nghị thống nhất lại tên
gọi cho chính xác là “Đường bờ nước” Đây là tên gọi quen dùng nhiều năm
trong hệ thống nội dung bản đồ địa hình trước đây và ý nghĩa của nó đến nay
vẫn hoàn toàn phù hợp theo cách giải thích trong hệ thống ký hiệu hiện hành là
“Đường mép nước và đường bờ trùng nhau trên bản đồ” loại ký hiệu này dùng
để biểu thị các sông, suối, hồ có mặt chiếu thẳng đường bờ và đường mép nước
hầu như trùng với nhau và ổn định quanh năm, ký hiệu này cũng được dùng để
biểu thị đường bờ biển.
+ Nội dung “Ghi chú đặc điểm sông, hồ” hiện quy định ghi các chỉ tiêu
“Tốc độ nước chảy và hướng nước chảy”, “Độ rộng, độ sâu và chất đáy” cho các
tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000”, đổi thành “Hướng dòng chảy” ở tỷ lệ 1/50000,
1/100000. Ngoài ra để thể hiện những khu vực có ảnh hưởng thủy triều có quy
định thêm việc thể hiện “Hướng dòng chảy và hướng thủy triều” và “Sông kênh
có ảnh hưởng của thủy triều không rõ hướng” quy định cho các tỷ lệ từ 1/2000
đến 1/100000, nay đề nghị điều chỉnh sửa đổi lại như sau:
Bỏ các ghi chú “Tốc độ nước chảy và hướng nước chảy”, “Ghi chú độ
rộng độ sâu và chất đáy” quy định này có ý nghĩa trong thời chiến được áp dụng
trên cơ sở học tập quy định của Liên Xô cũ. Đây là thông tin có ý nghĩa đối với
chuyên ngành thủy văn đã gây nhiều phức tạp, tốn kém cho quá trình đo vẽ
thành lập bản đồ, việc quy định người đo vẽ bản đồ phải thực hiện quy định này
trong điều kiện họ không hiểu biết sâu về thủy văn, không có thiết bị chuyên
dụng để xác định trong khi những quan trắc để có các số liệu tương tự đã được
thực hiện tại các trạm thủy văn là bất hợp lý và không cần thiết.
Từ việc bỏ ghi chú số liệu trên, nội dung này cần thay đổi lại tên gọi
thành “Hướng dòng chảy” quy định thể hiện cho các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến
1/100000, trong đó phân loại thành “Hướng dòng chảy tự nhiên” dùng để chỉ
hướng dòng chảy tự nhiên của sông, suối, kênh, mương; “Hướng dòng chảy và
hướng thủy triều” dùng để phân biệt những khu vực sông, suối, kênh, mương có
ảnh hưởng của thủy triều và “Sông, kênh có ảnh hưởng của thủy triều không rõ
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hướng” dùng để thể hiện những khu vực sông, kênh có dòng chảy lên, xuống
theo ảnh hưởng của thủy triều mà không rõ hướng dòng chảy tự nhiên (hiện
tượng này gặp ở vùng đồng bằng Nam bộ).
+ Nội dung “Cột đo nước” quy định thể hiện trên các bản đồ tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/1/25000, chuyển thành “Trạm thủy văn” ở tỷ lệ 1/50000. Có thể
thấy một đối tượng nhưng không thống nhất tên gọi ở các tỷ lệ khác nhau, nay
đề nghị thống nhất tên chung của nội dung này cho các tỷ lệ nêu trên là “Trạm
quan trắc thủy văn”. Vị trí của ký hiệu thể hiện nội dung này quy định đặt tại
điểm quan trắc mực nước (cột đo nước) của các trạm quan trắc thủy văn.
+ Nội dung “Giếng nước” hiện quy định thể hiện cho các bản đồ từ tỷ lệ
1/2000 đến 1/50000 phân biệt thành giếng “Xây” và “Không xây” trên các bản
đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, nay đề nghị bỏ phân loại “Xây” và “Không xây”
vì nội dung này không có ý nghĩa lớn lại gây phức tạp cho quá trình đo vẽ lập
bản đồ. Trong quy định thể hiện nội dung này cũng cần xác định rõ là chỉ thể
hiện những giếng nước có ý nghĩa sử dụng và tồn tại ổn định.
+ Nội dung “Mạch nước khoáng, mạch nước nóng” quy định thể hiện trên
các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, đổi thành “Mạch nước khoáng, nước
nóng” ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000. Quy định này được áp dụng để thể hiện cho
các mạch nước có ý nghĩa kinh tế là nước khoáng hoặc nước nóng, điều này làm
hạn chế nhu cầu khi cần phải thể hiện những mạch nước khác ở những vùng
khan, hiếm nước ngọt. Vì vậy tên gọi của nội dung này cần sưả lại là “Mạch
nước ngầm” quy định thể hiện cho các bản đồ tỷ lệ nêu trên cho đúng với ý
nghiã của nó là nguồn nước ngầm (khác biệt với nước mạch ngang thông
thường) để đảm bảo thể hiện được tất cả các mạch nước ngầm có ý nghĩa kinh
tế, còn đặc tính của nó là khoáng hay nóng thì chuyển vào quy định ghi chú
thuộc tính.
+ Nội dung “Bình độ sâu và ghi chú độ sâu” quy định cho tất cả các tỷ lệ
từ 1/2000 đến 1/1000000 hiện nằm trong nhóm lớp thủy văn là không hợp lý vì
vậy đề nghị chuyển sang phần nhóm lớp “Địa hình”.
+ Nội dung “Bãi ven sông, hồ, biển” quy định cho tỷ lệ 1/2000, 1/5000,
chuyển thành “Bãi ven bờ” ở các tỷ lệ từ 1/10000 đến 1/100000 kèm theo phân
loại thành bãi “Bùn”, “Cát”, “Đá sỏi, vỏ sò ốc” có phân biệt ngập nước và
không ngập nước ở các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 (riêng tỷ lệ 1/50000,
1/100000 bãi “Đá sỏi, vỏ sò ốc” đổi thành “Đá sỏi”), ở tỷ lệ 1/250000, 1/500000
và 1/1000000 chỉ phân loại thành bãi “Bùn” và “Cát”, nay đề nghị gộp chung
thành “Bãi bồi tụ ngập nước ven bờ”, thể hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến
1/1000000 vì phân loại chất liệu bãi không có ý nghĩa quan trọng và đòi hỏi
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nhiều công sức để điều tra, hơn nữa bãi vỏ sò, ốc không phải là đặc trưng phổ
biến.
+ Nội dung “Đá dưới nước” hiện được xếp trong nhóm lớp này và quy
định thể hiện trên tất cả các tỷ lệ bản đồ nay đề nghị chuyển sang phần nhóm
lớp “Địa hình” để đảm bảo tính hợp lý của phân nhóm, lớp nội dung vì liên quan
đến địa hình.
+ Nội dung “Đầm lầy” hiện thuộc quy định của nhóm “Dáng đất và chất
đất” nay đề nghị chuyển sang nhóm lớp “Thủy hệ” để đảm bảo sự hợp lý của
phân nhóm lớp nội dung. (hiện tại trong “Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa
hình tỷ lệ 1/10000, 1/25000, 1/50000 và 1/100000 đầm lầy cũng đã được chuyển
sang nhóm lớp này)
+ “Thác nước” ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 kèm theo ghi chú “Chiều cao thác”,
“Độ cao mặt nước trên và dưới thác” và “Thời gian đo” khi chuyển sang các tỷ
lệ 1/10000 đến 1/1000000 đổi tên thành “Thác” và chỉ quy định ghi chú “Tỉ
cao” của thác ở tỷ lệ 1/10000 và 1/25000, nay đề nghị thống nhất tên gọi
chung của nội dung này cho cả dãy tỷ lệ là “Thác nước”, giữ lại quy định ghi
“Chiều cao thác” cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000; bỏ quy định về xác định
“Độ cao mặt nước trên và dưới thác” và “Thời gian đo” ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 vì
nội dung này vừa không có ý nghĩa vừa gây phức tạp cho đo vẽ bởi vì đã đo độ
cao mặt nước trên và dưới thác thì không cần ghi chiều cao của thác, hơn nữa
mặt nước của thác rất không ổn định quy định đo độ cao mặt nước tại các vị trí
này là không khoa học; ngoài ra chiều cao của thác cơ bản là ổn định vì vậy quy
định ghi thời gian đo cũng không có ý nghĩa đối với chiều cao của thác và độ
cao mặt nước ở đây.
+ Nội dung “Bờ dốc tự nhiên” đề nghị chuyển sang nhóm lớp “Địa hình”
để đảm bảo tính hợp lý của phân nhóm, lớp nội dung bản đồ. Nội dung này hiện
được quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000 với phân
loại thành bờ dốc “Đất, sỏi, cát” và “Đá” và trong mỗi loại lại chia ra thành
“Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có bãi” kèm theo ghi chú tỷ cao, nay
đề nghị sửa đổi lại như sau:
Thay đổi tên nội dung “Bờ dốc tự nhiên” thành “Bờ dốc, bờ xẻ sâu” để áp
dụng cho các tỷ lệ bản đồ như hiện tại. Việc thay đổi tên cho phép áp dụng
chung mà không cần phân biệt nguồn gốc hình thành của bờ dốc là tự nhiên
hay nhân tạo vì việc phân biệt tự nhiên và nhân tạo nhiều khi rất khó khăn và
phân loại này cũng không có ý nghĩa, hơn nữa gây nhiều phức tạp, tốn kém cho
quá trình đo vẽ thành lập bản đồ. Việc phân loại thành “Đất, sỏi, cát” và “Đá”
là không khoa học và không cần thiết vì trên thực tế không tồn tại loại bờ dốc tự
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nhiên là sỏi hoặc cát, hoặc nếu có tồn tại thì loại chất liệu này cũng sẽ rất không
bền vững, ổn định và không nên đưa vào quy định thể hiện trên bản đồ, còn bờ
dốc tự nhiện là “Đá” thì chính là vách đá đã có quy định trong phần “Dáng đất
và chất đất” hiện tại. Việc phân biệt “Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có
bãi” là nhằm để giải quyết cách biểu thị nội dung này trên bản đồ khi có thể vẽ
được cả bờ và chân dốc theo tỷ lệ hoặc không vẽ được theo tỷ lệ bản đồ. Vì vậy
phân loại này đổi thành “Vẽ theo tỷ lệ” và “Vẽ nửa theo tỷ lệ.
+ Nội dung “Bờ cạp” hiện quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ
1/2000 đến 1/25000 phân loại thành “Xây, kè bê tông”, “Xếp đá hộc” và “Cạp
tre, gỗ”; trong đó đối với loại “Xây, kè bê tông”, “Xếp đá hộc” lại được chia ra
thành “Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có bãi”; khi chuyển sang tỷ lệ
1/50000 và 1/100000 đổi tên thành “Bờ cạp đá, bê tông” và chia ra 2 loại
“Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có bãi”. Cách tổ chức nội dung này
cho thấy sự không nhất quán trong tên gọi; cách phân loại dưới chân có bãi hay
không có bãi chỉ áp dụng với loại xây, hoặc xếp đá hộc là không hợp lý vì cùng
một hiện tượng thực tế có yêu cầu thể hiện như nhau nhưng cái thì có quy định
cái không quy định. Ngoài ra xét về ý nghĩa của tiêu chí phân loại thì việc phân
loại chi tiết thành bờ cạp “xây, kè bê tông” hay “Xếp đá hộc” cũng không có ý
nghĩa quan trọng, bờ cạp tre gỗ thì lại rất tạm bợ, không ổn định không cần đưa
vào nội dung bản đồ. Cách phân loại này không thấy có trên các loại bản đồ địa
hình của nước ngoài. Vì vậy đề nghị thống nhất tên gọi chung của nội dung này
là “Bờ cạp” thể hiện cho các tỷ lệ bản đồ từ 1/2000 đến 1/100000 bỏ phân loại
theo vật liệu cạp “Xây, kè bê tông”, “Xếp đá hộc” và “Cạp tre, gỗ”. Việc phân
loại “Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có bãi” thực tế là nhằm giải quyết
cách biểu thị nội dung này trên bản đồ khi có thể vẽ được cả miệng và chân bờ
cạp theo tỷ lệ đối với trường hợp bờ và chân bờ cạp không trùng nhau trên mặt
chiếu thẳng và khi chỉ vẽ một chiều theo tỷ lệ bản đồ đối với trường hợp chỉ vẽ
được chiều dài bờ cạp còn bờ và chân bờ cạp trùng nhau trên mặt chiếu thẳng
bản đồ do đó dùng thuật ngữ “Dưới chân có bãi” và “Dưới chân không có bãi”
là không hoàn toàn đúng. Vì vậy đề nghị sửa lại tên của phân loại này cho chính
xác là bờ cạp “Vẽ theo tỷ lệ” và “Vẽ nửa theo tỷ lệ”.
+ Nội dung “Kênh, mương dẫn nước” hiện quy định thể hiện trên các tỷ lệ
bản đồ từ 1/2000 đến 1/100000, khi chuyển sang các tỷ lệ từ 1/250000 đến
1/1000000 đổi tên thành “Sông đào, kênh, mương”. Nội dung này còn được quy
định phân loại thành “Hiện có”, “Đang đào” cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến
1/100000. Đề nghị thống nhất tên gọi cho nội dung này là “Kênh, mương” cho
tất cả các tỷ lệ vì kênh, mương trong ngôn ngữ Việt đã được hiểu là công trình
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nhân tạo để dẫn nước, không cần phải thêm từ “dẫn nước”; phân loại sông tự
nhiên và sông đào là không cần thiết vì không có ý nghĩa, hơn nữa trên thực tế
các sông đào ở Việt Nam đã tự nhiên hóa rất cao và phần lớn không còn phân
được sự khác nhau giữa tự nhiên và nhân tạo. Về phân loại đề nghị sửa phân
loại thành “Hiện có” và “Đang làm” để thống nhất thuật ngữ chung trong cả hệ
thống và phân loại này chỉ áp dụng cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 như
hiện hành.
+ Các nội dung “Bờ kênh mương đắp cao” và “Bờ kênh mương xẻ sâu”
hiện được quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000 phân
loại thành “Xây” và “Đắp đất”. Phân tích quy định nội dung này cho thấy thực tế
chỉ cần nôi dung “Bờ kênh, mương đắp cao” dùng để thể hiện các kênh mương
tưới được đắp nổi cao hơn địa hình xung quanh và các kênh, mương đào sâu
được đắp cao bờ mà không cần thiết phải có thêm quy định “Bờ kênh mương xẻ
sâu” vì bản thân kênh, mương đã được đào, xẻ sâu. Trường hợp kênh, mương
đào cắt qua địa hình cao thì đã có các quy định “Bờ dốc, bờ xẻ sâu”, “Bờ cạp”
để thể hiện.Việc phân loại “Xây” và “Đắp đất” là những thông tin mang tính
chuyên ngành, ý nghĩa sử dụng chung không lớn trong khi để có thông tin này
rất tốn công sức điều tra. Vì vậy đề nghị chỉ quy định thể hiện nội dung“Bờ
kênh, mương đắp cao” cho các tỷ lệ bản đồ trên và bỏ phân loại “Xây” và “Đắp
đất”.
+ Nội dung “Cống trên kênh, mương” hiện quy định thể hiện trên các
bản đồ tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 trong đó phân loại chi tiết thành cống “Có
thiết bị điều tiết nước”, “Không có thiết bị điều tiết nước” và “Cống tháo nước
vào đồng”; khi chuyển sang tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 nội dung cống được gộp
chung vào nội dung kênh, mương và đổi tên thành “Kênh đào, mương dẫn
nước; cống điều tiết nước trên kênh mương”. Để giải quyết sự lộn xộn này đề
nghị tách riêng nội dung “Cống trên kênh mương” quy định cho các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/100000. Việc phân loại cống “Có thiết bị điều tiết nước”, “Không
có thiết bị điều tiết nước” cũng không cần thiết vì bản thân cống đã là điểm
điều tiết nước, việc phân loại có thiết bị hay không thiết bị là phân loại mang
tính chất chuyên ngành, mà trong chuyên ngành thủy lợi người ta cần thông tin
chi tiết và cụ thể hơn về loại thiết bị chưa nói đến những thông tin này đã có
trong tài liệu quản lý của ngành thủy lợi; cống tháo nước vào đồng cũng là loại
đối tượng không ổn định và không quan trọng. Do đó những phân loại này
không có ý nghĩa nào khác ngoài ý nghĩa định hướng, trong khi để có được
những thông tin này người làm bản đồ cũng mất không ít công sức điều tra. Vì
vậy đề nghị bỏ không áp dụng các phân loại như hiện hành.
77
___________________________________________________________________________
Báo cáo tổng kết KHKTđề tài: “Nghiên cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án
xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
_____________________________________________________________________________________________________

+ Các nội dung “Đập xây”, “Đập đất” hiện quy định thể hiện trên bản đồ
tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, và đổi thành “Đập” ở tỷ lệ 1/250000, 1/500000,
1/1000000. trong đó mỗi loại “Đập xây”, “Đập đất” được phân loại thành đập
“Ô tô qua được, có cống” và “Ô tô không qua được, không có cống” kèm theo
ghi chú mực nước trên và dưới đập đối với “Đập xây”. Khi chuyển sang tỷ lệ
1/50000, 1/100000 không còn phân biệt “Đập xây”, “Đập đất” mà đổi tên thành
“Đập giữ nước” và phân loại thành “Có cửa” và “Không có cửa”; đến tỷ lệ
1/250000, 1/500000, 1/1000000 lại đổi tên thành “Đập” và phân loại thành
“Nửa theo tỷ lệ” và “Không theo tỷ lệ”. Có thể thấy tên gọi chung rất không
thống nhất với nhau và tiêu chí phân loại cũng rất tùy tiện, không nhất quán. Để
giải quyết tình trạng này đề nghị thống nhất sử dụng tên gọi chung cho nội dung
là “Đập giữ nước” để phân biệt với các loại đập khác như đập chắn sóng, đập
tràn; bỏ không phân loại đập xây, đập đất vì nội dung này lại liên quan đến vật
liệu là cách phân loại mang ý nghĩa chuyên ngành, mất công điều tra mà các
nước khác cũng không áp dụng; bỏ phân biệt có cửa và không có cửa vì đập có
cửa hay không đã thể hiện rõ trên bản đồ bằng hình ảnh của dòng chảy bên
dưới đập; bỏ không cần phân biệt ô tô qua được hay không qua được vì nếu ô
tô qua được thì đã được thể hiện qua việc hệ thống đường ô tô nối thông với
đập. Sửa đổi lại phân loại theo khả năng biểu thị của tỷ lệ bản đồ thành đập
“Vẽ theo tỷ lệ”, “Vẽ nửa theo tỷ lệ” và “Vẽ không theo tỷ lệ” để có thể thể hiện
nội dung này trong cả hệ thống tỷ lệ bản đồ.
+ Các nội dung “Đập tràn”, “Đập chắn sóng” hiện được quy định thể hiện
cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 trong đó riêng “Đập chắn sóng” có phân
loại thành “Xây, bê tông” và “Xếp đá hộc” cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000,
nay thống nhất cách phân tích và xử lý như đối với các đối tượng cùng loại ở
trên, đề nghị thống nhất tên gọi chung là “Đập tràn” và “Đập chắn sóng” quy
định thể hiện cho các tỷ lệ bản đồ như hiện hành, bỏ phân loại theo vật liệu xây
dựng đập, bổ sung phân loại theo khả năng biểu thị của tỷ lệ bản đồ thành đập
“Vẽ theo tỷ lệ”, “Vẽ nửa theo tỷ lệ”.
+ Nội dung “Đê” hiện được quy định thể hiện trên tất cả các tỷ lệ trong đó
đối với các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 có thêm phân loại chi tiết thành “Đoạn
đê có con chạch”, “Đoạn đê có nhiều tầng, bậc”, “Đoạn xây”, “Đoạn kè đá”,
“Đoạn kè tre, nứa, gỗ” riêng tỷ lệ 1/2000, 1/5000 có thêm quy định thể hiện
“Điếm canh đê”. Có thể thấy với phân loại này người làm bản đồ cần khá nhiều
công sức để điều tra biểu thị lên bản đồ trong đó mất công cả với những loại
thông tin không có tính bền vững và ổn định như “Đoạn kè tre, nứa, gỗ” của đê.
Như đã phân tích ở trên đối với các loại đối tượng cùng loại, việc phân loại đê
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theo vật liệu xây dựng mang ý nghĩa chuyên ngành không nên đưa vào quy định
vì không thật sự thỏa mãn được yêu cầu chuyên ngành, vả lại những thông tin
dạng này về nguyên tắc đã có trong hồ sơ, tài liệu bản đồ quản lý chuyên ngành,
người làm bản đồ địa hình chỉ cần thể hiện vị trí, phạm vi phân bố chính xác
của đối tượng để cho chuyên ngành sử dụng làm nền mà không nên đầu tư vào
việc điều tra thông tin kỹ thuật chuyên ngành, các nước khác cũng không áp
dụng kiểu phân loại này. Vì vậy nội dung này đề nghị thống nhất tên gọi chung
là “Đê” áp dụng cho cả hệ thống tỷ lệ như hiện hành, tuy nhiên đề nghị bỏ các
phân loại chi tiết theo vật liệu xây dựng, không cần tách riêng nội dung “Điếm
canh đê” cho các tỷ lệ lớn vì thực tế tại quy định hiện hành việc tách riêng nội
dung này trên bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000 đã gây thêm rắc rối cho việc thể hiện
do việc phải đổi ký hiệu nhà là điếm canh đê bằng loại ký hiệu quy ước trong
khi vẫn có thể dùng chính ký hiệu nhà để biểu thị nội dung này. Ngoài ra để
thuận lợi cho việc biểu thị nội dung đê đề nghị áp dụng phân loại theo khả năng
biểu thị trên bản đồ thành đê “Vẽ theo tỷ lệ” và “Vẽ nửa theo tỷ lệ” với cách
phân loại này “Đoạn đê có nhiều tầng, bậc” sẽ tự thân nó được thể hiện lên bản
đồ mà không cần đưa vào quy định phân loại. Đọan đê là đường giao thông thể
hiện như loại đường giao thông đắp cao tỷ lệ tương ứng
- Nội dung đề nghị bổ sung
Phần này không có nội dung bổ sung
e. Nhóm lớp “Địa hình” (tên gọi trong quy định hiện hành là “Dáng
đất và chất đất”)
- Nội dung đề nghị bỏ
+ Nội dung “Sườn đất dốc đứng” hiện quy định thể hiện trên các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/100000, đổi tên thành “Sườn, vách dốc không biểu thị được bằng
đường bình độ” ở các tỷ lệ 1/250000, 1/500000, 1/1000000 đề nghị bỏ do trùng
với nội dung “Bờ dốc, bờ xẻ sâu” được chuyển từ nhóm lớp “Thuỷ hệ và các đối
tượng liên quan” xuống nhóm lớp này.
+ Các nội dung “Sườn đất sụt, đứt gãy” và “Sườn đất sụt lở” đề nghị bỏ
bớt vì trong quy định hiện hành có tới 3 nội dung gần giống nhau là “Sườn đất
sụt, đứt gãy”, “Sườn đất sụt lở” và “Sườn đất trượt” thực tế những nội dung này
gần giống như mẫu biểu thị loại hiện tượng này trên bản đồ với phương thức
gần như nhau đó là kết hợp ký hiệu “Bờ dốc, bờ xẻ sâu” với các đọan đứt gãy
của bình độ theo thực trạng địa hình. Vì vậy chỉ cần đưa ra một nội dung mẫu
tương đối phổ biến ở Việt Nam là “Sườn đất trượt” là đủ.
+ Nội dung “Khối đá, lũy đá không biểu thị được bằng bình độ” hiện
được quy định thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000 tuy nhiên
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qua xem xét sử dụng thấy rằng nội dung này trùng với nội dung đá độc lập hoặc
núi đá vì vậy đề nghị loại khỏi quy định chuẩn nội dung.
+ Nội dung “Dòng đá, suối đá, sỏi” hiện được quy định thể hiện trên các
bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000. Qua xem xét, đánh giá thấy rằng nội dung
này không xuất hiện trên bản đồ địa hình Việt Nam, thực tế đây là nội dung
được đưa vào quy định trên cơ sở học tập, tham khảo quy định nội dung bản đồ
địa hình của Liên Xô cũ nơi có các hoạt động của băng hà, các dòng đá, suối đá
sỏi là kết quả của hoạt động băng hà. Ở Việt Nam không có băng hà vì vậy cũng
không cần có quy định này.
- Nội dung đề nghị chỉnh sửa điều chỉnh
+ Nội dung “Khe, rãnh sói mòn có độ rộng trên bản đồ: a.Lớn hơn 1mm,
b.Từ 0,5 đến 1,0 mm, c.Dưới 0,5 mm, d. Đang hình thành” được quy định thể
hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, đổi tên thành “Khe rãnh sói
mòn, vách, khe hẹp và tỉ sâu” với phân loại thành “Đã phát triển ổn định”,
“Đang phát triển” ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 và cuối cùng đổi tên thành “Khe,
rãnh sói mòn, vách khe hẹp” không có phân loại ở tỷ lệ 1/250000. Có thể thấy
tên của nội dung rất dài và không nhất quán, tiêu chí phân loại không thống
nhất, ngoài ra việc ghép loại đối tượng vách khe hẹp với khe, rãnh sói mòn vào
cùng một nội dung là không hợp lý vì đây là 2 loại đối tượng khác nhau. Việc
phân theo độ rộng của khe rãnh thực chất là để giải quyết việc biểu thị nội dung
này bằng ký hiệu trên bản đồ. Việc phân loại theo tiêu chí “Đã phát triển ổn
định” và “Đang phát triển” cũng không thật sự quan trọng vì trong điều kiện
nhiệt đới, nóng ẩm của Việt Nam thực vật phát triển rất nhanh và các khe , rãnh
sói mòn sau khi hình thành một thời gian phần lớn ngừng phát triển do thực
vật bao phủ không cho hoạt động sói mòn tiếp tục phát triển. Vì vậy nội dung
này đề nghị thống nhất tên gọi chung là “Khe, rãnh sói mòn” thể hiện cho các tỷ
lệ bản đồ như quy định hiện hành với phân loại theo khả năng biểu thị của tỷ lệ
bản đồ thành “Vẽ theo tỷ lệ” và “Vẽ nửa theo tỷ lệ”; không biểu thị loại không
vẽ được theo tỷ lệ bản đồ.
+ Nội dung “Sườn đất trượt” hiện quy định thể hiện cho các bản đồ từ
1/2000 đến 1/100000. Như đã phân tích trong phần nội dung đề nghị loại bỏ của
nhóm lớp này, nội dung này đề nghị giữ nguyên cho các tỷ lệ như quy định hiện
hành nhưng sửa đổi lại tên gọi thành “Sườn đất trượt, sụt lở” để bao trùm hơn
việc quy định biểu thị loại hiện tượng địa hình này trên bản đồ.
+ Nội dung “Vùng núi đá” hiện quy định thể hiện trên tất cả các tỷ lệ bản
đồ trong đó riêng các tỷ lệ từ 1/50000 đến 1/1000000 phân loại thành “Thể hiện
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được bằng bình độ” và “Không thể hiện được bằng bình độ” nay thống nhất tên
gọi chung và phân loại như trên cho cả hệ thống tỷ lệ.
+ Nội dung “Miệng núi lửa” hiện được quy dịnh thể hiện trên các bản đồ
từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/250000, trong đó riêng tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 có thêm
phân loại thành vẽ “Theo tỷ lệ” và “Không theo tỷ lệ”. Để thống nhất chung
trong chuẩn nội dung đề nghị giữ nguyên tên gọi của nội dung này là “Miệng
núi lửa”, quy định thể hiện cho các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/2500000 như quy định
hiện hành bổ sung thêm phân loại theo khả năng biểu thị của bản đồ thành “Vẽ
theo tỷ lệ” và “Vẽ không theo tỷ lệ”. Loại “Vẽ không theo tỷ lệ” được quy định
từ tỷ lệ 1/10000 dến 1/250000.
+ Nội dung “Hố, phễu castơ” hiện được quy định trên các bản đồ từ tỷ lệ
1/2000 đến 1/250000. Trong đó ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 được phân loại thành
“Biểu thị bằng bình độ”, “Không biểu thị được bằng bình độ”; ở tỷ lệ 1/10000,
1/25000 không có phân loại; ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 lại phân loại thành vẽ
“Theo tỷ lệ”, “Không theo tỷ lệ”; ở tỷ lệ 1/250000 lại không có phân loại. Để
thống nhất quy định trong chuẩn nội dung đề nghị giữ lại tên chung của nội
dung là “Hố, phễu castơ” quy định cho các tỷ lệ như hiện hành và thống nhất
phân loại chung theo khả năng biểu thị của tỷ lệ bản đồ thành “Vẽ theo tỷ lệ” và
“Vẽ không theo tỷ lệ”.
+ Nội dung “Gò đống” hiện được quy định thể hiện trên bản đồ tỷ lệ
1/2000 đến 1/25000 với phân loại thành “Tự nhiên”, “Nhân tạo”, khi chuyển
sang tỷ lệ 1/50000, 1/100000 đổi tên thành “Gò, đống không biểu thị được
bằng bình độ” với phân loại thành “Tự nhiên”, “Nhân tạo”, và vẽ “Theo tỷ lệ”,
“Không theo tỷ lệ”, cuối cùng khi chuyển sang tỷ lệ 1/250000 nội dung này giữ
lại tên gọi là “Gò, đống không biểu thị được bằng bình độ” nhưng bỏ phân loại.
Như vậy có thể thấy tên gọi chung của nội dung này không thống nhất trong các
tỷ lệ, cách phân loại và tiêu chí phân loại cũng không nhất quán. Mục tiêu của
nội dung này nhằm quy định thể hiện những gò, đống có ý nghĩa quan trọng
hoặc là đặc trưng của địa hình nhưng không thể hiện được bằng đường bình độ
trên bản đồ. Việc phân loại thành tự nhiên, nhân tạo gây phức tạp cho quá trình
đo vẽ vì nhiều gò, đống rất khó xác định là tự nhiên hay nhân tạo do điều kiện
khí hậu nóng ẩm của Viêt Nam, thực vật phát triển rất nhanh và làm cho các địa
hình nhân tạo nhanh chóng thay đổi và rất khó phân biệt giữa tự nhiên và nhân
tạo, hơn nữa nếu đưa ra tiêu chí phân biệt là tự nhiên hay nhân tạo thì cần phải
quy định mốc thời gian cụ thể để xác định nhân tạo vì rất nhiều địa hình gò,
đống, hố do con người tạo ra từ rất lâu nhưng ngày nay đã tự nhiên hóa theo
thời gian (ví dụ các gò đống, hố do bom đạn tạo thành trong chiến tranh, nơi
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khai thác khóang sản trong quá khứ v.v.), hơn nữa phân loại này cũng không có
nhiều ý nghĩa và rất mất công xác định, đo vẽ. Vì vậy nội dung này đề nghị
chỉnh sửa lại như sau: thống nhất tên gọi chung của nội dung là “Gò, đống, hố
không thể hiện được bằng bình độ”- (chuyển bổ sung thêm loại đối tượng “Hố
không thể hiện được bằng bình độ vào đây) áp dụng cho các tỷ lệ bản đồ như
hiện hành và chỉ đối với các trường hợp khi loại đối tượng này không thể hiện
được bằng bình độ và là loại tiểu địa hình quan trọng hoặc đặc trưng của khu
vực; bỏ phân loại “Tự nhiên” và “Nhân tạo” vì lý do như đã phân tích trên.
+ Nội dung “Các loại hố nhân tạo, khu vực đào bới” quy định thể hiện
trên các bản đồ tỷ lệ 1/2000 đến 1/5000, đổi tên thành “Các loại hố, khu vực đào
bới” ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000, khi chuyển sang tỷ lệ 1/50000, 1/100000 đổi tiếp
thành “Hố, khu vực đào bới không biểu thị được bằng bình độ” và phân loại
thành “Tự nhiên”, “Nhân tạo”, “Theo tỷ lệ”, “Không theo tỷ lệ”, “Khu đào bới”;
cuối cùng ở tỷ lệ 1/250000 dùng tên của nội dung là“Hố, khu vực đào bới
không biểu thị được bằng bình độ” và phân loại thành “Hố đào bới” và “Khu
đào bới”.
Như vậy có thể thấy tên gọi và phân loại của nội dung này cũng rất không
nhất quán, tiêu chí phân loại không hợp lý. Việc phân loại thành tự nhiên và
nhân tạo tương tự như phân tích đối với nội dung “Gò đống” là không nên áp
dụng. Vì vậy đề nghị điều chỉnh sửa đổi lại nội dung này như sau: chuyển đối
tượng “Hố không thể hiện được bằng bình độ” thành nội dung riêng có tên là
“Hố”; phần nội dung “Khu vực đào bới không thể hiện được bằng bình độ”
thống nhất tách riêng với tên gọi là “Khu vực đào, bới không thể hiện được bằng
bình độ” áp dụng cho các tỷ lệ như quy định hiện hành, bỏ phân loại “Tự nhiên”,
“Nhân tạo”, “Theo tỷ lệ”, “Không theo tỷ lệ”- Chỉ thể hiện khi vẽ được theo tỷ
lệ bản đồ nhưng không thể hiện được bằng bình độ.
+ Nội dung “Cát” phân loại thành “Cát phẳng”, “Cát hình làn sóng”, “Cát
đụn, cồn cát” quy định thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000, đổi
tên thành “Bãi cát khô” không có phân loại ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 và cuối
cùng đổi thành “Bãi cát” khi chuyển sang tỷ lệ 1/250000, 1/500000, 1/1000000.
Nội dung này mang tên gọi không thống nhất trong hệ thống nội dung.Việc phân
loại theo loại địa hình cát thành “Cát phẳng”, “Cát hình làn sóng”, “Cát đụn, cồn
cát” và biểu thị bằng các ký hiệu khác nhau trong ký hiệu bản đồ hiện hành ở tỷ
lệ lớn chỉ thích hợp với công nghệ bản đồ truyền thống mà không phù hợp với
công nghệ bản đồ số hiện nay. Thực tế phân loại này cũng không có nhiều ý
nghĩa vì địa hình cát rất biến động, mặt khác đối với loại địa hình cát tương đối
ổn định theo kinh nghiệm của các nước có thể biểu thị bằng bình độ vẽ nháp kết
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hợp với ký hiệu chấm cát. Vì vậy tên gọi của nội dung này đề nghị thống nhất là
“ Bãi cát” áp dụng cho cả dãy tỷ lệ, dáng địa hình cát sẽ biểu thị theo thực tế
bằng bình độ bình độ vẽ nháp kết hợp với ký hiệu cát tùy theo độ ổn định và
diện tích thực tế của cát mà không cần phân loại cát.
+ Các nội dung “Đầm lầy nước ngọt và thực vật”, “Đầm lầy nước mặn và
thực vật” phân loại thành “Khó qua”, “Dễ qua” thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/25000. khi chuyển sang tỷ lệ 1/50000, 1/100000 đổi thành “Đầm
lầy nước ngọt”, “Đầm lầy nước mặn” không phân loại chi tiết từng loại đầm
lầy, cuối cùng khi chuyển sang tỷ lệ 1/250000, 1/500000, 1/1000000 hai loại
đầm lầy gộp chung thành “Đầm lầy” không có phân loại nào khác. Có thể thấy
cách giải quyết cùng một nội dung rất không nhất quán, ở tỷ lệ lớn thì kết hợp
với cả thực vật, phân loại thành nước mặn, nước ngọt chuyển sang tỷ lệ nhỏ thì
bỏ thực vật, bỏ luôn cả phân loại mặn, ngọt. Quy định như hiện tại làm cho
quy trình đo vẽ lập bản đồ trở lên phức tạp, tốn kém do phải phân biệt đầm lầy
theo độ mặn, ngọt theo độ khó qua, dễ qua trong khi việc phân loại này không
có ý nghĩa lớn, cách phân loại này được đưa vào quy định trên cơ sở học tập quy
định của Liên Xô cũ trong chiến tranh vệ quốc khi bản đồ địa hình được sử dụng
phục vụ cho mục đich quân sự trong điều kiện trang thiết bị quân sự còn thủ
công và lạc hậu. Vì vậy 2 nội dung “Đầm lầy nước ngọt” và“Đầm lầy nước
mặn” đề nghị gộp chung vào 1 nội dung lấy tên là “Đầm lầy” thể hiện cho cả
dãy tỷ lệ, không phân loại “Khó qua”, “Dễ qua” vì tính chất này rất tương đối
đối với đầm lầy Việt Nam và tốn công sức điều tra nếu thực hiện nghiêm túc.
Nội dung “Đầm lầy” đề nghị chuyển sang nhóm lớp “Thủy hệ và các đối tượng
liên quan” vì trong phân nhóm lớp nội dung trong qui định kỹ thuật số hóa
trước hiện hành cũng đã xử lý như vậy để đảm bảo sự hợp lý trong phân nhóm
lớp nội dung. Tương tự như vậy phần thực vật đầm lầy phải chuyển sang phần
nhóm lớp “Thực vật”.
- Nội dung đề nghị bổ sung
+ Nội dung “Đường đẳng sâu” trên bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000
chuyển thành “Bình độ sâu” ở tỷ lệ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50000. Nội
dung này được phân loại thành: “Bình độ sâu cơ bản”, “Bình độ sâu cái”, “Bình
độ sâu nửa khoảng cao đều”, “Bình độ sâu phụ”, “Bình độ sâu vẽ nháp”, “Nét
chỉ dốc”, “Ghi chú độ sâu bình độ”. Nội dung này cần đưa vào quy định nội
dung “Địa hình”của hệ thống, tuy nhiên cần thống nhất tên gọi chung là “Bình
độ sâu” nội dung này sẽ áp dụng cho các bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000,
1/25000, 1/250000, 1/500000. Để phục vụ cho việc biểu thị nội dung này trên
bản đồ giữ nguyên cách phân loại như hiện hành.
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+ Nội dung “Điểm độ sâu” hiện được quy định thể hiện trên bản đồ địa
hình đáy biển tỷ lệ 1/10000 và 1/50000 với phân loại thành “Độ sâu lớn nhất (độ
sâu khống chế)” và “Độ sâu thường và độ sâu định núi ngầm, đá ngầm”. Kết quả
phân tích xem xét của đề tài cho thấy nội dung này cần điều chỉnh lại phân loại
cho chính xác vì trên thực tế chỉ có độ cao khống chế có nghĩa là từ điểm độ cao
được gọi là khống chế có thể nhìn bao quát được cả một khu vực rộng lớn xung
quanh, điều này không đúng với điểm độ sâu lớn nhất - không có ý nghĩa khống
chế; phân loại “Độ sâu thường và độ sâu định núi ngầm, đá ngầm” có tên gọi
quá dài, trong ký hiệu cách biểu thị những điểm độ sâu này như nhau cho nên
việc nêu tên một số đối tượng như đỉnh núi ngầm và đá ngầm là không cần thiết
mặc dù đây là những đối tượng phải quan tâm và cần có ghi chú độ sâu. Vì vậy
nội dung này cần thống nhất tên gọi chung là “Điểm độ sâu” áp dụng cho toàn
bộ hệ thống bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1/10000, 1/25000, 1/50000,
1/250000, 1/500000 phân loại thành “Điểm độ sâu lớn nhất” và “Điểm độ sâu
khác”. “Điểm độ sâu lớn nhất” là điểm sâu nhất của khu vực; “Điểm độ sâu
khác” là các loại điểm độ đặc trưng của địa hình đáy biển tại khu vực đo vẽ.
+ Những nội dung địa hình đặc biệt của địa đáy biển bao gồm “Sườn đất
ngầm dốc đứng”, “Khe, rãnh, máng ngầm”,”Miệng núi lửa ngầm”, “Khối đá
ngầm, núi đá ngầm” chia ra “Biểu thị được bằng bình độ”, “Không biểu thị
được bằng bình độ” hiện quy định thể hiện trên bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ
1/10000, khi chuyển sang tỷ lệ 1/50000 lược bỏ bớt không thể hiện các nội dung
“Khe, rãnh, máng ngầm” và “Miệng núi lửa ngầm”. Qua phân tích và xem xét
Đề tài thấy rằng những kiểu dạng địa hình này đều tồn tại trên địa hình lục địa vì
vậy cần thống nhất phần tên gọi để tránh hiểu sai, khác về các đối tượng cùng
bản chất chỉ khác nhau về vị trí trên đất liền hoặc dưới biển. Một số đối tượng
ngầm rất khó xác định hoặc nếu xác định được cũng rất khó khăn và tốn kém
công sức trong điều kiện công nghệ hiện nay và nhiều năm tới như “Khe, rãnh,
máng ngầm”, “Miệng núi lửa ngầm” không nên đưa vào quy định. Vì vậy những
nội dung này đề nghị chỉnh sửa điều chỉnh như sau:
“Sườn đất ngầm dốc đứng” đề nghị đổi thành “Bờ dốc ngầm” tương ứng
với nội dung “Bờ dốc” trên đất liền dùng để thể hiện các bờ, vách dốc đứng
ngầm hoặc đứt gãy không biểu thị được bằng bình độ sâu áp dụng cho cả hệ
thống tỷ lệ bản đồ địa hình đáy biển từ 1/10000 đến 1/500000.
“Khối đá ngầm, núi đá ngầm” đề nghị đổi thành “Vùng núi đá ngầm”
tương ứng với “Vùng núi đá” trên đất liền và chia ra theo khả năng biểu thị của
tỷ lệ bản đồ thành “Biểu thị được bằng bình độ sâu” và “Không biểu thị được
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bằng bình độ sâu” áp dụng cho cả hệ thống tỷ lệ bản đồ địa hình đáy biển từ
1/10000 đến 1/500000.
Bỏ các nội dung “Khe, rãnh, máng ngầm”,”Miệng núi lửa ngầm” vì lý do
đã phân tích ở trên.
+ Các nội dung “Hướng dòng chảy và tốc độ” hiện quy định thể hiện trên
bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000 bằng sử dụng tài liệu chuyên ngành nếu
có, chuyển sang tỷ lệ 1/50000 đổi tên thành “Hướng dòng biển và tốc độ” và
mặc dù không nêu rõ trong “Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy
biển tỷ lệ 1/50000” nhưng cũng được hiểu là chuyển lên bản đồ nếu có tài liệu
chuyên ngành. Tương tự như vậy nội dung “Dòng biển và nhiệt độ” với phân
loại thành “Dòng biển nóng”, “Dòng biển lạnh” cũng quy định thể hiện trên các
bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10000, 1/50000 nếu có tài liệu chuyên ngành.
Qua phân tích đánh giá thấy rằng đây là nội dung hoàn toàn mang tính chất
chuyên ngành hải dương học, trong trường hợp này yêu cầu tìm và chuyển thông
tin chuyên ngành lên bản đồ cũng không nên áp dụng vì người làm bản đồ cũng
sẽ rất khó khăn khi chuyển thông tin và có thể chuyển sai hoặc làm sai lệch
thông tin khi thiếu hiểu biết chuyên ngành hoặc thông tin chuyên ngành được
xây dựng ở khuôn dạng khác bản đồ. Vì vậy đề nghị loại bỏ những nội dung này
khỏi quy định chuẩn nội dung bản đồ địa hình. Loại thông tin này cũng không
có trong quy định nội dung bản đồ địa hình của các nước khác.
g. Nhóm lớp “Thực vật” ( giữ tên gọi như quy định hiện hành)
- Nội dung đề nghị bỏ
+ Nội dung “Ghi chú rừng” nội dung này quy định điều tra và thể hiện các
ghi chú “Tên cây”, “Chiều cao cây”, “Đường kính thân cây” ở tầm ngang ngực
và “Khoảng cách giữa các cây” bằng cách đo và xác định các giá trị trung bình
của các chỉ tiêu trên để thể hiện trên các bản đồ tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000.
Đây là quy định được đưa vào từ nhiều năm trước đây trên cơ sở học tập, tham
khảo quy định trên bản đồ của Liên Xô cũ. Xét từ góc độ khoa học thì quy định
này mang nặng tính chất chuyên ngành quản lý rừng; quy định này hợp lý đối
với các vùng rừng ôn đới vì chúng rất đơn điệu về loài cây, rừng rất thông
thoáng, phần lớn cây cối có chiều cao và độ lớn thân cây gần như nhau và tốc độ
phát triển của cây rất chậm do khí hậu lạnh khác hẳn với rừng nhiệt đới của Việt
Nam cây cối thường rất đa dạng về loài, rừng nhiều tầng, nhiều lớp và với khí
hậu nóng ẩm cây cối phát triển rất nhanh. Do đó quy định ghi chú trên là không
thích hợp với rừng Việt Nam, việc điều tra để có được những chỉ số trên cũng
rất tốn công sức và không đơn giản đối với người làm bản đồ, hơn nữa những
chỉ số tương tự đã có hoặc về nguyên tắc phải có trong tài liệu và hồ sơ, bản đồ
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thuộc chuyên ngành quản lý rừng vì vậy nên loại bỏ quy định này khỏi quy định
nội dung của bản đồ địa hình. Cũng cần lưu ý thêm là hầu hết bản đồ địa hình
các nước khác không có loại quy định tương tự quy định này.
+ Nội dung “Dải cây và hàng cây non, thấp (dưới 4 m) quy định thể hiện
trên bản đồ 1/2000, 1/5000, đổi thành “Dải rừng dài, hẹp, hàng cây” với phân
loại “Non, mới trồng” ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và nội dung “Hàng cây bụi, rặng
cây bụi” quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000, 1/5000, đổi thành “Dải cây bụi
dài, hẹp” ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 là những nội dung đều liên quan đến dải
cây, hàng cây. Tuy nhiên với những quy định như vậy, nội dung này được phân
loại quá chi tiết đến mức không cần thiết và gây phức tạp cho công tác đo vẽ, vì
vậy những nội dung này đề nghị bỏ để gộp chung khi cần thể hiện trong nội
dung “Dải cây hẹp, hàng cây” sẽ nêu ở phần sau.
+ Các nội dung về cây trồng theo phân loại thành “Cây trồng thân dừa,
cọ”, “Cây trồng thân bụi”, “Cây trồng thân dây”, “Cây trồng thân cỏ” trong
đó“Cây trồng thân dừa, cọ” và “Cây trồng thân bụi” được phân loại tiếp thành
“Mọc thành rừng” và “Không thành rừng” quy định thể hiện trên bản đồ các tỷ
lệ từ 1/2000 đến 1/100000 là những quy định phân loại quá chi tiết đòi hỏi phải
điều tra, đo vẽ rất công phu trong khi tính ổn định của cây trồng theo phân loại
này không cao do nhu cầu thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của nông nghiệp
Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Vì vậy không nên áp dụng cách
phân loại này mà nên chọn cách phân loại tổng quan, ổn định hơn theo hướng
phân biệt cây lâu năm, cây hàng năm, lúa và các loại rau màu. Các loại cây trồng
liên quan theo phân loại hiện hành sẽ đươc xem xét bố trí vào các nhóm thích
hợp trong đề xuất nội dung ở phần sau.
- Nội dung đề nghị sửa đổi, điều chỉnh
+ Nội dung rừng hiện được bố trí trong hệ thống ký hiệu bản đồ hiện hành
theo nhiều cách trình bày khác nhau với tên gọi không hoàn toàn nhất quán với
nhau, tuy nhiên về cơ bản được quy định phân loại thành “Rừng tự nhiên phát
triển ổn định”, “Rừng non, tái sinh, rừng mới trồng”, mỗi loại rừng nói trên lại
phân biệt theo loại cây thành “Lá rộng”, “Lá kim”, “Tre, nứa” “Dừa, cọ”, “Hỗn
hợp”, “Ưa mặn, chua phèn” trong “Ưa mặn, chua phèn” lại phân biệt thành
“Trên cạn”, “Dưới nước” kèm theo ký hiệu loại cây và ghi chú tên cây, chiều
cao cây, đường kính thân cây, khoảng cách giữa các cây đối với các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/25000. Khi chuyển sang tỷ lệ 1/50000 và 1/100000 bỏ các ghi chú
và chỉ biểu thị ký hiệu loại cây. Đối với các tỷ lệ nhỏ từ 1/250000 đến
1/1000000 bỏ phân loại rừng ưa mặn, chua phèn mà chuyển thành “Rừng phát
triển ổn định dưới nước”và “Rừng non, tái sinh, rừng mới trồng dưới nước”.
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Với quy định nội dung và cách phân loại như vậy có thể thấy tên của nội dung
và cách phân loại không nhất quán trong hệ thống tỷ lệ. Việc phân loại rừng theo
loại cây, ghi chú tên cây và các chỉ số phát triển của cây mang nặng tính chuyên
ngành quản lý rừng và đòi hỏi rất nhiều công sức điều tra đo vẽ nếu thực hiện
nghiêm túc theo yêu cầu này. Trường hợp công tác điều tra thực hiện không
nghiêm túc thì thông tin này khi thể hiện trên bản đồ sẽ phản tác dụng vì nó sẽ
tạo ra sự mâu thuẫn với cùng loại thông tin chuyên ngành và dẫn đến phải kiểm
tra xác minh đúng sai và nếu thông tin trên bản đồ sai thì nó trở lên vô nghĩa và
công sức, tiền của để điều tra là vô ích. Việc phân loại rừng ưa mặn chua phèn
cũng không có ý nghĩa vì trên thực tế thực vật phát triển liên tục và phân định
chính xác khu vực thực vật ưa mặn chua phèn là điều không tưởng do đó để
thực hiện theo quy định hiện tại là khoanh phạm vi rừng ưa mặn chua phèn tốn
không ít công sức nhưng thông tin thu được cũng không đáng tin cậy chưa nói là
có thể sai gây ảnh hưởng xấu cho việc sử dụng thông tin. Ở rất nhiều nước, bản
đồ địa hình chỉ phân biệt rừng và đất trồng trọt mà không đi sâu vào các thông
tin chi tiết khác. Vì vậy Đề tài kiến nghị trong chuẩn nội dung mới quy định
phân biệt thể hiện nội dung rừng thành “Rừng phát triển ổn định” - dùng thể
hiện chung tất cả các loại rừng cây đã cao lớn, phát triển ổn định (không phân
biệt là rừng tự nhiên hay rừng trồng), “Rừng non, tái sinh, rừng mới trồng”Dùng để thể hiện các loại rừng non, tái sinh, rừng mới trồng cây còn thấp phát
triển chưa ổn định, bỏ các quy định về thông tin thuộc tính chuyên ngành của
rừng và bỏ phân loại ưa mặn chua phèn vì lý do đã phân tích ở trên; tách riêng
nội dung “Rừng ngập nước” với phân loại thành “Rừng đước, chàm” và “Rừng
sú, vẹt”. Trên bản đồ địa hình của nhiều nước rừng ngập nước (còn gọi là rừng
nước mặn tên tiếng Anh là mangrove và chủ yếu là các loại cây sú vẹt) rừng
ngập nước của Việt Nam khác hơn nhiều nước khác là có cả các loại cây thân gỗ
cao lớn hơn là loài đước, chàm. Hai nhóm rừng này có ý nghĩa kinh tế khác
nhau vì vậy việc phân loại thành 2 nhóm như trên là cần thiết và việc phân loại
này cũng rất dễ thực hiện vì chúng có thể phân biệt khá rõ ràng trên nền ảnh
dùng để thành lập bản đồ.
+ Nội dung “Đường chia lô” hiện quy định cho các tỷ lệ từ 1/10000,
1/25000, đổi thành “Đường chia lô rừng” ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 nay đề nghị
thống nhất tên gọi chung là “Đường phân lô rừng” áp dụng cho các tỷ lệ như
quy định hiện hành.
+ Nội dung “Rừng thưa, cây rải rác” hiện quy định cho các tỷ lệ từ
1/2000, đến 1/25000, đổi thành “Rừng thưa” ở các tỷ lệ 1/50000 đến 1/1000000.
Rừng thưa ở Việt Nam khác với rừng thưa ở các nước phương Tây là luôn mọc
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xen kẽ với cây bụi và cỏ mà không có rừng thưa thuần túy hoặc rừng thưa mọc
xen kẽ với nhiều loại thực vật khác nhau, khảo sát trên hệ thống bản đồ địa hình
hiện có ta có thể thấy rõ điều này vì vậy đề nghị điều chỉnh nội dung này thành
“Rừng thưa xen lẫn cây bụi và cỏ” áp dụng cho tất cả các tỷ lệ.
+Nội dung “Rừng cây bụi, cây bụi rải rác” quy định thể hiện ở tỷ lệ
1/2000, 1/5000, đổi thành “Rừng cây bụi” với phân loại thành “Rừng cây bụi”
và “Cây bụi rải rác” ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000, đổi tiếp thành “Cây bụi” với phân
loại “Rừng cây bụi”, “Cây bụi rải rác” ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 và cuối cùng
chuyển thành “Cây bụi và thảm cỏ” với phân loại thành “Rừng cây bụi” và
“Cây bụi rải rác” chia ra “Trên can” và “Dưới nước”ở các tỷ lệ từ 1/250000 đến
1/1000000. Cách phân loại trên rất lộn xộn đặc biệt là đối với tỷ lệ từ 1/250000
đến 1/1000000 tên chung là“Cây bụi và thảm cỏ” nhưng phân loại lại là “Rừng
cây bụi” và “Cây bụi rải rác” với tiêu chí khác hẳn nhau. Cây bụi ở Việt Nam
khác với cây bụi ở nhiều nước phương tây và cũng có đặc điểm tương tự như
rừng thưa là hoặc mọc dày đặc thành rừng, hoặc mọc rải rác xen lẫn với cây to
và cỏ và hoặc mọc xen lẫn với cỏ; điều này cũng có thể thấy rất rõ qua khảo sát
nội dung bản đồ địa hình hiện có. Đối với trường hợp cây bụi mọc xen lẫn với
cây to và cỏ đã có quy định thể hiện “Rừng thưa xen lẫn cây bụi và cỏ”. Vì vậy
2 trường hợp phân bố cây bụi còn lại đề nghị tách thành 2 nội dung với tên gọi
là “Rừng cây bụi” dùng để thể hiện những khu vực cây bụi mọc dày đặc thành
rừng và “Cây bụi rải rác xen lẫn cỏ” dùng để thể hiện những khu vực cây bụi
mọc thưa thớt xen kẽ với cỏ. Hai nội dung này thống nhất áp dụng chung cho cả
dãy tỷ lệ.
+ Nội dung “Thực vật trong khu dân cư với tán cây” chia ra “Có độ che
phủ trên 20%” và”Có độ che phủ tán cây dưới 20%” được quy định thể hiện trên
bản đồ tỷ lệ 1/2000,1/5000 thành một nội dung riêng và mặc dù không có quy
định riêng nhưng trong ký hiệu của các tỷ lệ bản đồ từ tỷ lệ 1/10000 đến
1/100000 thực vật trong khu dân cư được gián tiếp quy định tại các nội dung
“Phần có cây che phủ”, “Phần không có cây che phủ” của “Làng” và “Làng có
cây che phủ”, “Làng ít cây che phủ”. Cách đưa ra quy định như vậy thực tế chỉ
để giải quyết cách biểu thị phần thực vật liên quan đến dân cư (chủ yếu là dân cư
nông thôn) trong đo vẽ, thành lập bản đồ bằng công nghệ truyền thống mà chưa
đưa ra được giải pháp chung cho thể hiện lớp phủ thực vật theo quan điểm công
nghệ bản đồ số. Với quan điểm này thực vật là một lớp nội dung của bản đồ địa
hình và thực vật trong dân cư phải là một quy định thành phần của lớp nội dung
này. Vì vậy nội dung này cần được quy định riêng trong nhóm lớp “Thực vật”
trong nội dung hệ thống bản đồ địa hình quốc gia áp dụng cho những tỷ lệ có
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khả năng phân biệt biểu thị được phần thực vật này từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000
trên bản đồ. Nội dung này lấy tên gọi là “Phần dân cư, công viên, nghĩa trang có
độ che phủ tán cây trên 20%” trong đó quy định thể hiện các phần có thực vật
che phủ trong khu dân cư và công viên thành vùng thực vật khép kín khi có độ
che phủ tán cây đạt từ 20% trở lên. Phần thực vật này biểu thị trên bản đồ bằng
ký hiệu tương đương với ký hiệu “Rừng thưa xen lẫn bụi và cỏ”.
+ Nội dung “Dải cây và hàng cây to, cao (từ 4 m trở lên)” quy định thể
hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000, đổi thành “Dải rừng dài, hẹp, hàng cây”
trên bản đồ 1/10000, 1/25000 nay thống nhất lại tên gọi chung cho chính xác
là “Dải cây hẹp, hàng cây” quy định thể hiện trên các tỷ lệ bản đồ như quy định
hiện hành.
+ Các nội dung “Cây độc lập” quy định thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ
1/2000 đến 1/25000, đổi thành “Cây độc lập, cụm cây độc lập” ở tỷ lệ 1/50000,
1/100000 và nội dung “Cụm cây độc lập” quy định thể hiện trên bản đồ tỷ lệ
1/2000 đến 1/25000 cần được thống nhất quy định để tránh mâu thuẫn và thiếu
nhất quán trong hệ thống nội dung. Trên thực tế nội dung cây độc lập hay cụm
cây độc lập có mục tiêu chung là bổ sung vật có ý nghĩa định hướng trên bản đồ;
nội dung này chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với vùng trống trải ít vật định hướng,
tuy nhiên trong điều kiện Việt Nam vùng trống trải ít vật định hướng không
nhiều. Việc phân loại chi tiết thành cây và cụm cây lại làm phức tạp thêm nôi
dung và quá trình đo vẽ. Vì vậy đề nghị gộp chung 2 nội dung này thành một nội
dung là“Cây độc lập, cụm cây độc lập”.
+ Các nội dung “Cỏ thấp” và “Cỏ cao” phân loại thành “Trên cạn”, “Dưới
nước” quy định thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000, đổi thành
“Cỏ” không phân biệt cao thấp nhưng vẫn giữ phân loại “Trên cạn”, “Dưới
nước” ở tỷ lệ 1/50000, 1/100000 cần được quy định để thể hiện thống nhất trên
các tỷ lệ bản đồ khác nhau. Việc phân loại thành “Cỏ thấp”,“Cỏ cao” và “Trên
cạn”, “Dưới nước” không có nhiều ý nghĩa trong khi để thể hiện nội dung này
cần phải điều tra không đơn giản. Vì vậy đề nghị không phân biệt cỏ cao, cỏ
thấp và trên cạn , dưới nước và nội dung “Cỏ thấp” và “Cỏ cao” thể hiện chung
trong nội dung lấy tên là “Cỏ”.
+ Các nội dung “Cây trồng thân gỗ (cây công nghiệp, cây ăn quả lâu
năm)”, “Cây trồng thân dừa, cọ” kèm theo phân loại “Mọc thành rừng” và
“Không thành rừng” quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến
1/100000 được chuyển gộp chung với các nội dung cây trồng phân theo loại
thân cây khác đổi tên thành “Cây trồng” ở các tỷ lệ 1/250000, 1/500000,
1/1000000 kèm theo phân loại thành “Cây lâu năm mọc thành rừng”, “Cây lâu
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năm mọc không thành rừng”, “Cây hàng năm” và “Cây công nghiệp ngắn
ngày”. Cách phân loại này không hợp lý cần được điều chỉnh theo hướng áp
dụng một cách phân loại khác tổng quan và ổn định hơn như đã nêu tại phần nội
dung đề nghị bỏ. Sau khi khảo sát, nghiên cứu, tham khảo thêm cách phân loại
của một số nước Đề tài đề nghị chuyển 2 nội dung này thành “Cây công nghiệp,
cây ăn quả lâu năm mọc thành rừng” dùng để thể hiện các vùng cây công
nghiệp, cây ăn quả lâu năm đã phát triển ổn định có độ che phủ tán cây dày đặc
như rừng trên nền ảnh dùng để đo vẽ lập bản đồ và “Cây công nghiệp, cây ăn
quả lâu năm mọc không thành rừng hoặc non, mới trồng” dùng để thể hiện các
vùng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trồng thưa hoặc là dạng cây bụi, cây
non, thấp độ che phủ tán cây không cao. Phần phân loại nội dung “Cây hàng
năm” và “Cây công nghiệp ngắn ngày” quy định ở tỷ lệ 1/250000, 1/500000,
1/1000000 sẽ chuyển vào nội dung tương ứng ở phần tiếp sau
+ Nội dung “Lúa” phân biệt “Lúa nước” và “Lúa nương” quy định thể
hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/25000, gộp chung thành “Lúa” ở các
tỷ lệ khác đến 1/1000000. Cách phân loại này gây phức tạp cho việc phải điều
tra để phân biệt lúa nương và lúa nước ở vùng núi trong khi ý nghĩa của phân
loại này không lớn. Vì vậy nội dung này đề nghị thống nhất thể hiện trên tất cả
các tỷ lệ bản đồ là “Lúa” không cần phân biệt lúa nương và lúa nước.
+ Các nội dung “Màu”, “Rau”, “Hoa, cây cảnh”, “Sen, ấu, súng, bèo.v.v”
quy định là những nội dung riêng biệt thể hiện trên bản đồ các tỷ lệ từ 1/2000
đến 1/25000, sau đó gộp lại thành “Rau, màu, hoa cây cảnh” thể hiện trên các tỷ
lệ khác từ 1/50000 đến 1/1000000. Cách phân loại nội dung chi tiết này ở các tỷ
lệ từ 1/2000 đến 1/25000 gây rất nhiều khó khăn, tốn kém cho công tác điều vẽ
trong khi ý nghĩa của những phân loại này không lớn do thực tế phân bố cây
trồng hàng năm và cây ngắn ngày của Việt Nam thường không ổn định do có
nhiều mùa, vụ hoặc do nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng khá thường xuyên
để đáp ứng nhu cầu của kinh tế thị trường. Vì vậy giải pháp chọn phân loại bao
quát chung có tính ổn định cao hơn như đã phân tích ở trên là cần thiết. Do đó
những nội dung này đề nghị thống nhất gộp chung thành một nội dung lấy tên là
“Rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, hoa, cây cảnh” dùng chung để thể hiện
tất cả các loại cây trồng loại này và không cần phân biệt chi tiết loại cây và tên
cây.
- Nội dung đề nghị bổ sung
+ Đề nghị bổ sung “Vùng trống không có thực vật” dùng để biểu thị
những khu vực không có thực vật, đảm bảo đúng tính chất của bản đồ số là
không có vùng nền trống trên bản đồ.
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h. Nhóm lớp “Ranh giới” (tên gọi trong quy định hiện hành là “Ranh
giới , tường rào” đối với các tỷ lệ từ 1/2000 đến 1/100000 và “Địa giới hành
chính và ranh giới” đối với các tỷ lệ từ 1/250000 đến 1/1000000)
Nhóm lớp nội dung này đề nghị thay đổi tên gọi từ “ranh giới, tường rào”
thành “Ranh giới” vì xét thấy phần nội dung tường rào có liên quan chặt chẽ hơn
với dân cư và các địa vật kinh tế xã hội cần chuyển sang nhóm lớp này cho phù
hợp. Trong công nghệ bản đồ số việc tách riêng tường rào khỏi dân cư và các
địa vật kinh tế xã hội là bất hợp lý và không đảm bảo được sự đầy đủ, tính liên
tục của nhóm lớp dân cư và các địa vật kinh tế xã hội; bản đồ địa hình của các
nước khác cũng không ghép nội dung tường rào với ranh giới.
- Nội dung đề nghị bỏ
Phần này không có nội dung đề nghị bỏ
-Nội dung đề nghị chỉnh sửa, điều chỉnh
+ Nội dung “Ranh giới sử dụng đất” hiện được quy định thể hiện trên các
bản đồ từ tỷ lệ 1/2000 đến 1/100000 tuy nhiên tên gọi này mang tính chất của
quản lý đất đai mà không phản ánh rõ đối tượng cần quy định thể hiện, vì vậy đề
nghị sửa lại tên gọi cho chính xác là “Ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên và các
vùng quản lý đặc biệt” áp dụng cho tất cả các tỷ lệ bản đồ khi có thể biểu thị
được theo tỷ lệ.
+ Nội dung “Ranh giới thực vật” phận loại thành “Chính xác” và “Không
chính xác” quy định thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2000 đến 1/25000, đổi thành
“Ranh giới thực vật” không phân biệt “Chính xác”, “Không chính xác” ở tỷ lệ
1/50000, 1/100000. Nội dung này được tham khảo áp dụng theo quy định nội
dung bản đồ địa hình của Liên Xô cũ trước đây, theo đó phân biệt thể hiện là
ranh giới thực vật là “Chính xác” khi vị trí các điểm góc ngoặt của ranh giới
được xác định bằng thiết bị đo chính xác như xác định vị trí các điểm địa vật chi
tiết khác tại thực địa và ranh giới “Không chính xác” khi những điểm này không
được đo chính xác mà xác định bằng các phương pháp khác với độ chính xác
thấp hơn. Việc phân biệt ranh giới “Chính xác” và “Không chính xác” chỉ có ý
nghĩa trong đo vẽ bản đồ bằng công nghệ cũ khi bản đồ địa hình được đo vẽ trực
tiếp ngoài thực địa, với công nghệ hiện nay việc xác định ranh giới thực vật và
các địa vật căn cứ theo kết quả điều vẽ và đo vẽ trên ảnh vì vậy không còn cần
thiết phải phân biệt ranh giới “Chính xác” và “Không chính xác” do đó cần loại
bỏ phân loại này. Tuy nhiên ranh giới này được dùng chung để thể hiện phạm vị
phân bố không chỉ của thực vật mà còn là giới hạn của vùng dân cư và các loại
đia vật khác như đã phân tích và đề xuất ở trên. Vì vậy nội dung này đề nghị lấy
tên gọi là “Ranh giới vùng dân cư, ranh giới thực vật và các địa vật khác”.
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Những nội dung sau đây đề nghị điều chỉnh và chuyển sang nhóm lớp
“Dân cư và các địa vật kinh tế xã hội”:
+ Nội dung “Thành, lũy” quy định thể hiện trên các bản đồ từ tỷ lệ 1/2000
đến 1/100000 trong đó phân biệt thể hiện theo vật liệu xây dựng thành “Bằng
gạch, đá, bê tông” và “Bằng đất”, riêng đối với tỷ lệ 1/2000 và 1/5000 còn phân
biệt theo khả năng biểu thị thành vẽ “Theo tỷ lệ” và vẽ “Nửa theo tỷ lệ”. Trên
thực tế thành lũy ở Việt Nam không nhiều và những thành đắp bằng đất tồn tại
đến ngày nay hầu như chỉ còn là phế tích không khác biệt với các đoạn bờ đất
đắp cao hoặc đê và vì vậy xét về cách biểu thị trên bản đồ loại nội dung này
không cần phân biệt bằng ký hiệu riêng mà dùng ngay các ký hiệu đê, bờ đắp
cao để thể hiện và ghi chú giải thích bổ sung cho đối tượng khi cần thiết. Với
quan điểm này nội dung “Thành, lũy” trong chuẩn nội dung mới sẽ là thành lũy
thực sự, được xây dựng kiên cố còn tồn tại đến ngày nay theo đúng cách giải
quyết trong nội dung bản đồ địa hình của các nước khác. Đối với tỷ lệ lớn
1/2000, 1/5000 cần giữ cách phân loại theo khả năng biểu thị thành “Vẽ theo tỷ
lệ” và “Vẽ nửa theo tỷ lệ”.
+ Các nội dung “Tường” với phân loại thành “Xây gạch, đá”, “Tường đất
cao trên 1m” quy định thể hiện trên bản đồ tỷ lệ 1/2000, 1/5000, đổi thành
“Tường” không phân loại trên bản đồ 1/10000, 1/25000 và nội dung “Hàng rào”
với phân loại chi tiết thành hàng rào “Song sắt, bê tông”, “Dây, lưới kim loại”
quy định thể hiện trên bản đồ 1/2000, 1/5000, đổi thành “Hàng rào” không kèm
theo phân loại ở tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và đổi thành “Hàng rào, tường xây” ở tỷ
lệ 1/50000, 1/100000. Đây là những quy định phân loại quá chi tiết đối với một
loại đối tượng không có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng bản đồ và để thực
hiện nghiêm túc theo đúng quy định này người làm bản đồ tốn kém không ít thời
gian và công sức. Vì vậy trong chuẩn nội dung mới đề nghị gộp nội dung này
thành “Hàng rào, tường vây” không kèm theo phân loại nào khác dùng để thể
hiện các loại hàng rào, tường vây khi chúng đủ điều kiện thể hiện và cần thể
hiện để phản ánh đúng đặc trưng của địa vật trên thực địa.
- Nội dung đề nghị bổ sung
Nhóm lớp này không cần thiết bổ sung thêm nội dung.
i. Các ghi chú trên bản đồ
Trong quy định hiện hành mỗi nhóm tỷ lệ bản đồ đều kèm theo các quy
định về mẫu chữ ghi chú và quy định ghi chú tắt. Đối với bản đồ số những ghi
chú này thực tế phải được gắn với nội dung của các nhóm lớp nội dung khác
nhau tạo thành nội dung chung của bản đồ. Tuy nhiên phần chữ ghi chú trong
quy định nội dung vẫn nên bố trí riêng thành một nhóm quy định để đảm bảo
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thuận tiện cho việc sử dụng vì từng nội dung cụ thể của bản đồ có thể có quy
định thể hiện ở tỷ lệ này nhưng lại không quy định phải thể hiện ở tỷ lệ khác do
yêu cầu phải khái quát hóa, tổng hợp nội dung và nếu bố trí quy định về ghi chú
theo từng nội dung thì không thể tránh khỏi sự lặp lại quy định và dễ dẫn đến
nhầm lẫn và khó trong quá trình sử dụng. Vì vậy trong đề xuất chuẩn nội dung
mới vẫn đề nghị tách riêng phần ghi chú mặc dù nội dung này không phải là
nhóm lớp riêng.
Nội dung từng loại ghi chú cụ thể được xem xét, lựa chọn trên cơ sở các
quy định về loại chữ ghi chú cho các nhóm tỷ lệ bản đồ hiện hành và căn cứ theo
đề xuất điều chỉnh, sửa đổi xây dựng chuẩn nội dung mới của hệ thống bản đồ
địa hình quốc gia. Theo nguyên tắc trên phần nội dung này đã được xây dựng và
đề xuất trong bảng danh mục chuẩn nội dung, thứ tự loại ghi chú và một số tên
loại ghi chú đã được điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định chuẩn nội dung
mới (xem Bảng đề xuất danh mục chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình
quốc gia- phụ lục 2)
II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG KÝ HIỆU CHO HỆ THỐNG
BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA
1. Các tập ký hiệu bản đồ và ký hiệu dạng số của bản đồ địa hình hiện hành
Tại thời điểm hiện nay, bản đồ địa hình được thành lập biểu thị theo quy
định tại các tập các ký hiệu sau:
1.
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 - Hà
Nội 1995 - Tổng cục Địa chính.
2.
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000 - Hà Nội 1995 Tổng cục Địa chính.
3.
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 - Hà Nội 1998 Tổng cục Địa chính.
4.
Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000,
1:50.000, 1:100.000 - Hà Nội 2000 - Tổng cục Địa chính.
5.
Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000 Hà Nội 2006 – Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trong số các tập tài liệu trên, “Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình
tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 và 1:100.000” được ban hành có kèm theo các
tệp tin thư viện ký hiệu BĐĐH trong môi trường Microstation. Về nội dung, các
bộ ký hiệu dạng số lặp lại những nội dung quy định của các tập ký hiệu. Về hình
thức, các ký hiệu số cơ bản tuân thủ đúng theo những quy định về hình dáng,
kích thước và màu sắc ký hiệu trong các tập ký hiệu bản đồ.
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Trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh các bộ ký hiệu trước đây, các
nhóm biên soạn cũng đã có một số nhận xét, đánh giá và đề xuất thay đổi ký
hiệu. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn, xây dựng ký hiệu, việc điều chỉnh,
thay đổi nội dung và ký hiệu cũng mới chỉ được thực hiện rất hạn chế vì cần
phải đảm bảo sự thống nhất tương đối cho hệ thống hơn nữa chưa có những
nghiên cứu toàn bộ, tổng thể để có một cuộc “cách mạng” thực sự nào đối với cả
hệ thống nội dung bản đồ địa hình mà chủ yếu mới chỉ thực hiện giải quyết
cục bộ những vấn đề nổi cộm cho một số tỷ lệ. Ký hiệu dạng số hiện hành chưa
mang đúng tính chất số; việc điều chỉnh, thay đổi một số ký hiệu dạng số thời
gian vừa qua không có ý nghĩa lớn mà chủ yếu là đơn giản hóa ký hiệu nhằm
giảm dung lượng của các tệp tin bản đồ, ví dụ như cách biểu thị các loại hình bãi
cát, vùng núi đá.
2. Nhận xét chung hệ thống ký hiệu hiện hành
a.Ưu điểm
Nhìn chung các tập ký hiệu hiện hành đều được biên soạn công phu và
đều có sự kế thừa của các tập ký hiệu được biên soạn trước đó, đồng thời còn có
một số nội dung đã được cải tiến về hình thức ký hiệu. Các ký hiệu đều được
thiết kế kỹ lưỡng, đảm bảo yêu cầu đối với ký hiệu quy ước là đặc trưng cho đối
tượng cần biểu thị, dễ liên hệ với thế giới thực mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ
cao. các KH hiện hành có kích thước và lực nét phù hợp, dễ đọc, dễ in.
Nhiều ký hiệu hình tuyến phức tạp trước đây đã được đơn giản hóa và
lược bỏ chi tiết, như ký đường sắt (trước đây thể hiện bằng đường 2 nét với các
đốt đen trắng), đường sắt đang làm, đường dây điện (trên giá gỗ, trên cột kim
loại), đường bên vách núi, v.v..

a

b

Hình 2: KH các loại đường sắt ở tỷ lệ 1:5.000: (a) KH 1977, (b) KH 1995.
94
___________________________________________________________________________
Báo cáo tổng kết KHKTđề tài: “Nghiên cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án
xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số”.

Bộ Tài nguyên và Môi trường – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
_____________________________________________________________________________________________________

Một số ký hiệu độc lập được cải tiến về hình thức để dễ liên tưởng với
thực tế, đơn giản hơn và hiện đại hơn, như trạm tiếp xăng dầu, điếm canh đê, đài
phun nước, phao tín hiệu, đèn biển, cây 2 tán, 3 tán. Một số ký hiệu khác được
điều chỉnh kích thước cho cân đối hơn, như ký hiệu nhà độc lập, nhà không
tường, bệnh viện, đá độc lập v.v.
Các ký hiệu trải vùng địa hình, thực vật cũng được thay đổi theo hướng dễ
vẽ và dễ đọc hơn, như ký hiệu đầm lầy, bãi bùn (nét trải thưa hơn), rừng cây bụi,
ký hiệu sen, ấu, súng, rau, màu.

a)

b)

Hình 3: ký hiệu bãi bùn ở tỷ lệ 1:10.000: (a) KH 1973, (b) KH 1995.

Các bộ ký hiệu dạng số trong phần mềm Microstation đã phục vụ kịp thời
cho việc biên tập trình bày bản đồ địa hình bằng phần mềm này. Các ký hiệu có
hình thức sắc nét, màu sắc và kích thước đảm bảo đúng quy định, dễ sử dụng.
b. Nhược điểm
a) Tính thống nhất chưa cao
Đây là nhược điểm lớn nhất của hệ thống ký hiệu hiện hành.
- Các ký hiệu ở các tỷ lệ khác nhau chưa được khái quát về mặt khái niệm
(ngữ nghĩa), do vậy sinh ra một số mâu thuẫn giữa các nội dung ở tỷ lệ lớn và tỷ
lệ nhỏ. Một số ký hiệu có ở tỷ lệ nhỏ, nhưng lại không có ở tỷ lệ lớn hơn.
- Ký hiệu của từng nhóm tỷ lệ được xây dựng riêng biệt, không đồng thời
nên phần lớn là cùng một nội dung nhưng lại được thể hiện bằng các ký hiệu gần
giống nhau, nhưng thực tế không đồng dạng với nhau, nghĩa là tỷ lệ giữa kích
thước chiều rộng và chiều cao (đối với ký hiệu độc lập) hoặc khoảng cách giữa
các thành phần ký hiệu hình tuyến không đồng nhất. Đây là cản trở lớn đối với
việc biên tập trình bày bản đồ địa hình trên máy tính. Điều này dẫn đến đòi hỏi
mỗi một tỷ lệ phải xây dựng một thư viện ký hiệu riêng. Hơn nữa, đối với phần
mềm cần xác định môi trường làm việc cho từng loại bản đồ như Microstation,
điều này còn dẫn đến sự cần thiết phải xác lập cho mỗi tỷ lệ bản đồ địa hình một
môi trường biên tập riêng, gây nhiều phiền phức trong việc sử dụng đồng thời
bản đồ ở những tỷ lệ khác nhau.
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Hình 4 : KH hình tuyến không đồng
dạng: KH biên giới quốc gia ở các tỷ lệ
có hình dáng giống nhau, nhưng tỷ lệ
giữa đốt đen và đốt trắng không đồng
nhất.
a) TL 1:2.000 và 1:5.000
b) TL 1: 10.000 và 1:25.000

a)

b)

c) TL 1:50.000 và 1:100.000
c)

a) KH trạm bưu điện
a1: TL 1:2.000 – 1:5.000
a2: TL 1:10.000 – 1:25.000
b) KH trạm xăng
b1: TL 1:2.000 – 1:5.000
b2: TL 1:10.000 – 1:25.000
Hình 5: Ký hiệu độc lập không đồng dạng: Các ký hiệu ở TL 1:2.000 – 1:5.000 trông
“lùn” hơn ở tỷ lệ 1:10.000 – 1:25.000.

Màu sắc ký hiệu ở các tỷ lệ cũng không thống nhất: ở tỷ lệ lớn các ký hiệu
chỉ thể hiện bằng 3 màu: nâu, lơ, đen; tỷ lệ trung bình dùng 4 màu: nâu, lơ, ve,
đen; tỷ lệ nhỏ dùng 6 màu: nâu, lơ, ve, đen, tím, đỏ. Do đó có một số yếu tố nội
dung ở các tỷ lệ khác nhau được biểu thị bằng ký hiệu giống nhau về hình dáng,
nhưng lại khác nhau về màu (nhất là các ký hiệu thực vật, khi thì màu đen, khi
thì màu ve).
b) Một số điểm chưa phù hợp với công nghệ số:
- Một số ký hiệu hình tuyến có hình dáng phức tạp, dễ sinh lỗi trong quá
trình thao tác trên máy tính, ví dụ như ký hiệu đường biên giới quốc gia, đường
địa giới các cấp không xác định, ký hiệu vách đá.
- Nhiều yếu tố được thể hiện bằng các ký hiệu trải nền phức tạp như bến
phà lát đá hộc, đập chắn sóng lát đá hộc, tơram vùng núi đá vôi, tơram vùng
nuôi trồng thủy sản, ruộng muối. Hiệu quả truyền đạt thông tin của các ký hiệu
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này không cao, nhưng lại gây khó khăn cho việc biên tập vì dễ sinh lỗi và làm
tăng đáng kể dung lượng tệp tin, gây khó khăn cho lưu trữ dữ liệu.
- Việc quy định bo đường biên giới quốc gia về một phía (ở dãy tỷ lệ nhỏ)
làm cho việc biên tập thể hiện gặp nhiều rắc rối vì phải tạo lập vùng đệm dọc
theo đường biên giới.
- Khung trong và khung ngoài còn rườm rà, nhiều chi tiết vụn vặt nên khó
áp dụng các công cụ phần mềm để tự động dựng khung.
- Xu hướng công nghệ chung của nhiều nước hiện nay coi bản đồ là một
phương tiện để biểu diễn dữ liệu không gian. Do vậy, thường cơ sở dữ liệu
không gian được xây dựng trước, rồi từ đó mới tạo lập bản đồ. Nếu theo xu
hướng đó thì các ký hiệu hiện nay chưa được thiết kế sẵn sàng để thực hiện theo
phương án biên tập bản đồ từ cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin địa lý.
c) Khả năng đọc của ký hiệu
- Tỷ trọng dung lượng nội dung bản đồ theo quy định hiện hành cao,
nhiều ghi chú quá chi tiết gây khó khăn trong việc thu thập thông tin trong thành
lập bản đồ và khó đọc trong quá trình sử dụng bản đồ.
- Một số ký hiệu dạng điểm có nhiều chi tiết và lực nét mảnh gây khó
khăn trong quá trình chế in và gây khó đọc bản đồ, ví dụ như gác chuông, lô cốt
chìm, nổi, bệnh viện, trường học.
- Một số ký hiệu phân loại biểu thị quá chi tiết, khiến người đọc không thể
nhớ được ký hiệu nào biểu thị loại nội dung nào, ví dụ như ký hiệu các loại cầu.
- Số lượng ký hiệu đường nét đứt còn nhiều gây khó khăn cho công nghệ
bản đồ số.
- Một số chữ ghi chú có kích cỡ quá nhỏ, nhất là trên bản đồ thuộc nhóm
tỷ lệ nhỏ gây khó khăn cho việc đọc bản đồ
d) Màu sắc:
- Số lượng màu quy định sử dụng không thống nhất dẫn đến sự khác nhau
về màu sắc của cùng một loại ký hiệu ở các tỷ lệ khác nhau. Các ký hiệu ở tỷ lệ
lớn thể hiện bằng 3 màu, tỷ lệ trung bình thể hiện bằng 4 màu và tỷ lệ nhỏ thể
hiện bằng 6 màu.
e) Tính phù hợp với thực tế:
- Một số yếu tố nội dung không còn phù hợp với thực tế, nhưng có một số
đối tượng đã xuất hiện trên thực tế lại chưa có trong hệ thống ký hiệu.
- Các ký hiệu thực vật phân loại quá kỹ, trong khi đối tượng này trên thực
tế lại không có tính ổn định cao.
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III. Phương án đề xuất thay đổi hệ thống ký hiệu hiện hành
Trên cơ sở những đánh giá trên và nguyên tắc điều chỉnh thay đổi đề xuất
chuẩn nội dung và phương án xây dựng ký hiệu bản đồ cho hệ thống bản đồ địa
hình quốc gia nhóm nghiên cứu Đề tài đã xác định để có phương án thiết kế ký
hiệu hợp lý cần bám sát nội dung chuẩn đã đề xuất, đảm bảo nguyên tắc cao
nhất là thống nhất tên gọi, hình thức và màu sắc ký hiệu trong toàn hệ thống
Các ký hiệu cần được điều chỉnh thiết kế theo hướng giảm khối lượng tính toán
của máy tính khi đọc dữ liệu, giảm bộ nhớ lưu trữ các thư viện ký hiệu, lưu trữ
các bản đồ đã biên tập và hỗ trợ cho việc sử dụng bản đồ số để xây dựng cơ sở
dữ liệu không gian cho các ứng dụng GIS cũng như thuận lợi cho việc biên tập
và in ấn bản đồ địa hình bằng các phần mềm GIS. Xu hướng chung là khắc phục
các chi tiết phức tạp trong các ký hiệu. Đề tài đã nghiên cứu đồng thời tham
khảo cách xử lý đối với ký hiệu bản đồ của một số nước đã khảo sát, thử nghiệm
việc thiết kế điều chỉnh một số ký hiệu đặc trưng, điển hình cho những khó
khăn, vướng mắc trong việc sử dụng công nghệ bản đồ số hiện nay, (xem mẫu
đề xuất phương án xây dựng ký hiệu cho hệ thống bản đồ địa hình quốc gia Phụ lục 3) trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất thành phương án chung xây dựng ký
hiệu theo chuẩn nội dung mới đề xuất như sau:
1) Đảm bảo tính thống nhất của hệ thống ký hiệu
- Toàn bộ ký hiệu cần được thiết kế biên tập thành một tập trong đó thống
nhất tên gọi, thống nhất hình thức ký hiệu ở tất cả các tỷ lệ để đảm bảo sự nhất
quán, liên thông của các yếu tố nội dung từ tỷ lệ lớn đến tỷ lệ nhỏ. Điều này dễ
dàng thực hiện trên cơ sở danh mục chuẩn nội dung đã đề xuất của Đề tài.
- Xây dựng một thư viện ký hiệu thống nhất dùng chung cho tất cả các tỷ
lệ bản đồ trong hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Để đảm bảo sự hài hòa giữa
kích thước ký hiệu với tỷ lệ bản đồ Đề tài đã nghiên cứu, thử nghiệm và tham
khảo kinh nghiệm của Niu Di Lân và một số nước khác trong việc chọn thiết kế
các ký hiệu quy ước cho một nhóm tỷ lệ để làm chuẩn trong thư viện ký hiệu,
khi thay đổi tỷ lệ bản đồ thì thay đổi hệ số thu, phóng (cỡ) của ký hiệu theo
nguyên tắc như thay đổi cỡ chữ. Thực tế khảo sát, thử nghiệm cho thấy chọn ký
hiệu thiết kế cho nhóm tỷ lệ lớn 1:2.000 – 1:5.000 làm chuẩn là phù hợp, hệ số
tỷ lệ ký hiệu của nhóm tỷ lệ bản đồ chọn làm chuẩn này sẽ là 1, khi chuyển
sang nhóm tỷ lệ 1/10000 đến 1/100000 thì dùng hệ số tỷ lệ là 0.85 và cho dãy
tỷ lệ từ 1/250000 đến 1/1000000 thì dùng hệ số là 0,65.
2) Thay đổi quy định về màu sắc ký hiệu
Như đã phân tích, số lượng màu cho ký hiệu bản đồ trong quy định hiện
hành quy định khác nhau cho các nhóm tỷ lệ dẫn đến sự khác nhau trong màu
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sắc ký hiệu, khó khăn trong thiết kế ký hiệu và khác biệt của bản đồ địa hình
Việt Nam với bản đồ các nước khác đồng thời cũng gây khó khăn cho việc đọc
và sử dụng bản đồ. Sau khi nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước
khác và thử nghiệm trên mẫu bản đồ Viêt Nam, Đề tài đề xuất phương án màu
cho ký hiệu bản đồ địa hình Việt Nam như sau:
- Thống nhất sử dung 6 màu cho bản đồ địa hình Việt Nam như nhiều
nước khác đã sử dụng bao gồm: Đen, nâu, lơ ,ve, đỏ, tím (thêm 2 màu mới là đỏ
và tím so với 4 màu hiện dùng cho bản đồ địa hình từ tỷ lệ 1/10000 đến
1/1000000)
- Quy định sử dụng màu thống nhất cho ký hiệu trong tất cả các tỷ lệ bản
đồ :
+ Tất cả các ký hiệu thực vật đều dùng màu ve (cho cả nền và nét ký
hiệu);
+ Tất cả ký hiệu thủy văn đều dùng màu lơ (cả nền và nét ký hiệu)
+ Ký hiệu biên giới và địa giới hành chính thống nhất dùng bo màu tím
theo một nguyên tắc chung thống nhất cho tất cả các tỷ lệ;
+ Sử dụng thêm màu đỏ cho các đối tượng đường giao thông để tăng khả
năng phân biệt thể hiện.
+ Điều chỉnh màu nổi hơn cho những đối tượng cần thể hiện nổi bật.
3) Đơn giản hóa một số ký hiệu quy ước (ký hiệu điểm) phức tạp
- Đơn giản bớt các nét vẽ chi tiết của một số ký hiệu độc lập dạng điểm
có nét vẽ phức tạp.
- Thay các ký hiệu quy ước phức tạp bằng ký hiệu đơn giản hơn
- Tăng lực nét và kích thước một số ký hiệu hiện hành có thể kế thừa
nhưng lực nét quá mảnh
- Làm nổi bật những vật định hướng quan trọng bằng dùng những màu nổi
hơn như màu đỏ và tím mới bổ sung thay cho màu đen hiện dùng để ký hiệu nổi
rõ hơn.
- Đơn giản hóa ký hiệu những ký hiệu mà chuẩn nội dung đã điều chỉnh
theo hướng giảm phân loại chi tiết như ký hiệu cầu không phân loại chi tiết cầu
theo đặc điểm kiến trúc và vật liệu làm cầu;
- Bổ sung bằng ký hiệu đơn giản cho những đối tượng mới bổ sung trong
đề xuất chuẩn nội dung.
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4) Đơn giản hóa một số ký hiệu hình tuyến phức tạp, khó tạo ký hiệu và
thường gây lỗi trong quá trình biên tập bản đồ
Để khắc phục những bất cập của các ký hiệu cho một số địa vật hình
tuyến được vẽ lại dưới dạng số từ các ký hiệu quy định cho bản đồ giấy là loại
ký hiệu thường có nét vẽ phức tạp rất khó xử lý trong công nghệ bản đồ số và
thường gây lỗi trong quá trình biên tập và gây phức tạp không ít cho các ứng
dung lập cơ sở dữ liệu và thông tin địa lý Đề tài đã nghiên cứu và đề xuất một số
giải pháp thay đổi như sau:
- Đơn giản hóa một số ký hiệu hình tuyến phức tạp, khó tạo ký hiệu và
thường gây lỗi trong quá trình biên tập, in ấn và chuyển đổi định dạng dữ liệu:
+ Ký hiệu biên giới quốc gia: bỏ các tai của đốt ký hiệu và thay đường
viền (bo) địa giới một bên ký hiệu thành viền (bo) ở cả 2 bên ký hiệu, dễ đọc và
dễ xử lý hơn trong công nghệ số, mặt khác cũng phù hợp với cách xử lý của
nhiều nước khác.
+ Ký hiệu đường địa giới chưa xác định các cấp tỉnh, huyện, xã thiết kế
lại, bỏ các nét gạch chéo vì hay sinh lỗi trong quá trình in và chuyển đổi định
dạng dữ liệu.
+ Ký hiệu đường sắt thiết kế lại thay bằng 1 nét đen, không vẽ các nét
gạch ngang vì hay sinh lỗi trong quá trình in và chuyển đổi định dạng dữ liệu,
loại ký hiệu này cũng tương tự như ký hiệu nhiều nước khác đang dùng.
+ Giảm bớt những ký hiệu có nét trải (đê, đường sắt) thành các ký hiệu
nét trơn (cấu trúc 1 hoặc 2 đường song song, dùng thêm màu khác để bổ trợ
thông tin);
+Thay đổi những ký hiệu có những phần tử kích thước to hoặc nhỏ dần
(thành lũy, dòng chảy, khe rãnh sói mòn) thành ký hiệu có kích thước đồng nhất;
+ Thống nhất ký hiệu đắp cao cho các loại đường giao thông và đê để đơn
giản cho việc thể hiện những đoạn đắp cao.
+Thay đổi lại hình thức ký hiệu đường dây tải điện, đường dây thông tin
+ Đơn giản hóa ký hiệu hàng rào theo chuẩn nội dung đề xuất không phân
loại chi tiết hàng rào theo vật liệu.
5) Đơn giản hóa một số ký hiệu dạng nền vùng phức tạp
- Thay các ký hiệu trải vùng phức tạp như vùng nuôi trồng thủy sản, vùng
núi đá thành ký hiệu các vùng màu đơn giản để giảm bớt dung lượng bộ nhớ và
thời gian xử lý dữ liệu của máy tính
- Thay các ký hiệu vẽ nét phức tạp như núi đá, vách đá, đá độc lập không
biểu thị được bằng bình độ bằng ký hiệu đơn giản hơn.
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6)Thay đổi quy định về cách thể hiện một số yếu tố nội dung nhằm
giảm bớt thời gian biên tập và phù hợp với việc sử dụng dữ liệu cho GIS.
- Quy định hạn chế việc vẽ nhà bên trong khu phố (chỉ biểu thị những nhà
lớn , nhà cao đột xuất vẽ được theo tỷ lệ) đối với tỷ lệ 1/10000, 1/25000 và
không biểu thị nhà độc lập không vẽ được theo tỷ lệ bản đồ bên trong khu dân
cư tập trung từ tỷ lệ 1: 10 000; lược bỏ bớt những điểm dân cư nhỏ từ tỷ lệ
1/50000 (đã đưa vào yêu cầu biểu thị trong danh mục nội dung chuẩn đề xuất)
- Quy định phải thể hiện ranh giới khu dân cư, ranh giới làng (đã nêu
trong quy định danh mục chuẩn nội dung bản đồ).
- Thống nhất hình thức ký hiệu cùng bản chất của các đối tượng dưới
nước và trên cạn như đá chìm, đá nổi, đá tảng, bãi đá chìm, nổi - vẽ ký hiệu
giống như trên cạn.
- Đường ô tô đang làm vẫn vẽ mép đường liên tục, chỉ đứt quãng phần
nền màu lòng đường;
- Đường ô tô cấp cao vẽ liên tục qua vùng dân cư mà không chuyển thành
đường phố (để phân biệt đường ô tô và khối nhà thì nền màu khối nhà thể hiện
nhạt hơn) như vậy sẽ dễ dàng xác định được sự liên tục của đường ô tô.
- Đơn giản hóa cách trình bày khung trong và bỏ khung ngoài của bản đồ.
Những đề xuất cụ thể được trình bày trong phụ lục “Đề xuất phương án
xây dựng ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia “ - phụ lục 3 kèm theo
báo cáo.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Sau thời gian nghiên cứu theo kế hoạch đăng ký, Đề tài đã hoàn thành
toàn bộ mục tiêu và nội dung nghiên cứu đề ra bao gồm việc nghiên cứu khảo
sát nhu cầu sử dụng bản đồ địa hình của các Bộ, ngành, địa phương trong nước
để tìm ra những yêu cầu đối với nội dung cụ thể của bản đồ địa hinh; khảo sát,
nghiên cứu nội dung bản đồ địa hình của một số nước trên thế giới để so sánh
đối chiếu với thực tế Việt Nam và tham khảo, học tập trong quá trình xây dựng
đề xuất chuẩn nội dung; Nghiên cứu, tìm hiểu về chuẩn thông tin địa lý
ISO/TC211 và việc áp dụng những chuẩn này trong quy định về chuẩn thông tin
địa lý quốc gia của Việt Nam để xác định mối quan hệ giữa nội dung, ký hiệu
bản đồ địa hình với chuẩn thông tin địa lý, từ đó đưa ra những điều chỉnh, thay
cần thiết đối với nội dung và ký hiệu bản đồ cho phù hợp với yêu cầu xây dựng
cơ sở dữ liệu và thông tin địa lý.
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Đề tài cũng đã khảo sát, đánh giá lại toàn bộ nội dung và ký hiệu hiện
hành quy định cho hệ thống bản đồ địa hình Việt Nam của tất cả các tỷ lệ bao
gồm cả bản đồ địa hình đáy biển, tổng hợp những ưu điểm, nhược điểm của nội
dung và ký hiệu của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia hiện hành trên cơ sở đó
phân tích, nghiên cứu đưa ra nguyên tắc điều chỉnh xây dựng chuẩn nội dung
mới của bản đồ địa hình quốc gia và đề xuất phương án xây dựng ký hiệu cho
chuẩn nội dung mới theo hướng đáp ứng nhu cầu của công nghệ bản đồ số và
công nghệ thông tin địa lý đồng thời thực hiện việc sắp xếp điều chỉnh lại các
nhóm lớp nội dung và từng đối tượng nội dung cụ thể đối với từng tỷ lệ bản đồ
địa hình trong hệ thống bản đồ địa hình quốc gia, bổ sung những nội dung mới
đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai của kinh tế xã hội Việt Nam. Kết qủa
là đã hình thành được một tập danh mục đề xuất chuẩn nội dung bản đồ cho toàn
hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.
Trên cơ sở danh muc đề xuất chuẩn nội dung mới, Đề tài dựa trên nguyên
tắc đặt ra và căn cứ kết quả phân tích, đánh giá ưu, nhược điểm của hệ thống ký
hiệu hiện hành nghiên cứu, thử nghiệm và đưa ra đề xuất phương án xây dựng
hệ thống ký hiệu mới cho toàn bộ hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Điểm khác
biệt nổi bật trong phương án đề xuất xây dựng ký hiệu mới so với hệ thống ký
hiệu hiện hành là thống nhất tên gọi, cách phân loại nội dung, hình thức và màu
sắc ký hiệu của từng đối tượng nội dung bản đồ trong tất cả các tỷ lệ thuộc hệ
thống bản đồ bằng xây dựng bộ ký hiệu chuẩn cho thư viện ký hiệu chung áp
dụng thống nhất cho cả hệ thống địa hình quốc gia và quy định kich thước ký
hiệu theo nhóm tỷ lệ, khi thay đổi tỷ lệ chỉ cần thay đổi hệ số thu phóng ký hiệu
như thay đổi cỡ chữ.
Những nghiên cứu thử nghiệm của Đề tài về ký hiệu đã xử lý bao trùm
những vấn đề phức tạp, bất cập trong hệ thống ký hiệu dạng số hiện hành, đưa ra
giải pháp và phương án cụ thể cho những ký hiệu khó và giải quyết bất cập cho
những ký hiệu đặc trưng, điển hình, có thử nghiệm bằng việc thể hiện thử trên
bản đồ để khẳng định tính khả thi của phương án đề xuất.
Khối lượng công việc mà Đề tài đã hoàn thành là rất lớn, trong đó có
những phần nội dung đã thực hiện vượt hơn khối lượng đã đăng ký rất nhiều đó
là việc xây dựng những nội dung cụ thể cho định nghĩa/mô tả đối tượng nội
dung và nghiên cứu, đưa ra quy định cụ thể về yêu cầu thể hiện nội dung cho
từng tỷ lệ bản đồ trong danh mục chuẩn nội dung đã đề xuất (theo đề cương đã
đăng ký không có phần việc này mà chỉ đưa ra danh mục đề xuất chuẩn nội
dung). Phần đề xuất phương án xây dựng ký hiệu cũng chỉ yêu cầu đề xuất ký
hiệu cho một số ký hiệu khó, đặc trưng của các nhóm lớp nội dung và không có
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thử nghiệm cụ thể trên bản đồ. Tuy nhiên Đề tài đã đề xuất hầu như toàn bộ ký
hiệu của hệ thống đồng thời cũng đã thực hiện thử nghiệm trên bản đồ nhằm
khẳng định tính khả thi của phương án đề xuất. Đây là những phần việc có khối
lượng rất lớn và chiếm khá nhiều thời gian, tuy nhiên đã tạo những thuận lợi cơ
bản cho việc triển khai tiếp công tác xây dựng chuẩn sau khi Đề tài kết thúc
Với những kết quả như trên, có thể kết luận Đề tài đã hoàn thành vượt
mức các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đặt ra; sản phẩm của Đề tài có ý nghĩa
khoa học và thực tiễn cao trong bối cảnh ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam cần
nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các chuẩn về bản đồ để phục
vụ triển khai các Dự án lớn của Chính Phủ và thực hiện các quy định của Luật
về tiêu chuẩn quy chuẩn. Đây cũng là Đề tài nghiên cứu đầu tiên có tầm bao
quát rộng và quan tâm được một cách tổng thể, toàn diện đến toàn bộ nội dung
của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia Việt Nam. Những nghiên cứu và phát
hiện của Đề tài đã chỉ rõ sự bất cập và lộn xộn trong quy định nội dung hiện
hành của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Sự bất cập này đã gây không ít khó
khăn trong quá trình triển khai các dự án đo vẽ thành lập bản đồ địa hình thời
gian qua và chừng mực nào đó không tránh khỏi có những lãng phí nhất định.
Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc xây dựng và điều chỉnh nội dung, ký
hiệu bản đồ địa hình cần được thực hiện một cách có hệ thống mà không nên
thực hiện riêng cho từng tỷ lệ hoặc nhóm tỷ lệ bản đồ như trước đây, vì việc làm
này đã tốn kém không ít nhưng cũng không giải quyết được triệt để những bất
cập và mâu thuẫn, khó đảm bảo tính thống nhất trong quy định nội dung của cả
hệ thống.
Việc nghiên cứu và đề xuất một danh mục chuẩn nội dung thống nhất của
Đề tài cho cả hệ thống bản đồ với những quy định cụ thể về yêu cầu thể hiện
từng nội dung cho từng tỷ lệ và phương án xây dựng ký hiệu với những xem xét
thử nghiệm để khẳng định tính khả thi là cố gắng lớn của nhóm nghiên cứu với
mong muốn rút ngắn hơn thời gian hoàn thiện chuẩn nội dung của hệ thống bản
đồ địa hình quốc gia. Kết quả nghiên cứu của Đề tài cần được xem xét đánh giá
thêm để sử dụng, tuy nhiên với suy nghĩ chủ quan của người thực hiện, Đề tài
cho rằng định hướng xây dựng chuẩn nội dung và phương án xây dựng ký hiệu
bản đồ theo hướng Đề tài đề xuất là hợp lý, khả thi và mong muốn được quan
tâm thực hiện, tất nhiên cần tiếp tục xem xét điều chỉnh để hoàn thiện chi tiết
trên cơ sở Đề tài đã đề xuất. Từ những vấn đề nêu trên Đề tài xin có một số kiến
nghị như sau:
- Đề nghị Bộ Tài nguyên Mội trường xem xét đầu tư tiếp cho Cục Đo đạc
và Bản đồ Việt Nam được thực hiện Dự án xây dựng hoàn thiện chuẩn nội
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dung, ký hiệu bản đồ địa hình trên cơ sở hướng nghiên cứu và kết quả đề xuất
mà Đề tài đã thực hiện.
- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
xem xét điều chỉnh lại danh mục chuẩn đối tượng thông tin địa lý, mã code đối
tượng, thuộc tính của các đối tượng cũng như những quy định liên quan khác
trong quy định chuẩn thông tin địa lý hiện hành cho phù hợp với chuẩn nội dung
mới nếu kết quả nghiên cứu của đề tài được chấp nhận hoàn thiện đưa vào áp
dụng để đảm bảo sự phù hợp của chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia với
chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình.
- Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xem xét sử dụng kết quả
nghiên cứu và điều chỉnh lại dự kiến kế hoạch xây dựng chuẩn bản đồ cho từng
tỷ lệ và nhóm tỷ lệ theo hướng xây dựng chuẩn chung cho cả hệ thống tỷ lệ của
bản đồ địa hình quốc gia trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài để đẩy nhanh
hơn tiến độ xây dựng chuẩn và đảm bảo tính thống nhất trong cả hệ thống bản
đồ địa hình quốc gia.
Đề tài xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường,
lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ, lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản
đồ Việt Nam đã tạo điều kiện để Đề tài thực hiện; cảm ơn các cộng tác viên của
Nhà Xuất bản Bản đồ, Trung tâm Viễn Thám, Công ty Đo đạc Ảnh địa hình và
các đơn vị khác đã phối hợp thực hiện và hoàn thành Đề tài./.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT

Tên tài liệu

Tác giả, Nhà xuất bản, năm xuất bản

1

Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ Quyết định số 1125/ĐĐBĐ, ngày
1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000
19/11/1994 của Tổng cục Địa chính

2

Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ Quyết định số 1126/ĐĐBĐ, ngày
1/10000 và 1/25000
19/11/1994 của Tổng cục Địa chính

3

Quy định cơ sở toán học, độ chính Quyết định số 180/1998/QĐ-ĐC
xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa ngày 31/3/1998 của Tổng cục Địa
hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
chính

4

Quy định cơ sở toán học, độ chính Quyết định số 180/1998/QĐ-ĐC
xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa ngày 31/3/1998 của Tổng cục Địa
hình đáy biển tỷ lệ 1:10000
chính

5

Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ Quyết định số 178/1998/QĐ-ĐC
1/50.000 và 1/100000
ngày 31/3/1998 của Tổng cục Địa
chính

6

Quy định kỹ thuật số hóa bản đồ Quyết định số 70/2000/QĐ-ĐC
địa hình tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, ngày 25/2/2000 của Tổng cục Địa
1:50.000, 1:100.000
chính

7

Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ Quyết định số 11/2006/QĐ-BTNMT
1/250000, 1/500000 và 1/1 000 000 ngày 22/8/2006 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường

8

Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ Quyết định số 03/2007/QĐ-BTNMT
địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50000
ngày 12/02/2007 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường

9

Australian Topographic
specifications – All scales

Western Autralian Survey and
Mapping authority – Perth 1982

10 Spesifikasi peta topografi bercetak- Jabatan Ukur
skala 1/10000 (ký hiệu bản đồ địa Malaysia - 2006
hình 1/10000 - Malaysia)
11 Bản đồ địa hình các loại tỷ lệ

dan

Pemetaan

Do cơ quan đo đạc bản đồ quốc gia
Các nước Na uy, Tây Úc, Mỹ,
Phần Lan, Liên Xô cũ, Malaysia …
xuất bản vào nhiều năm khác nhau
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12 Các trang Web đã khảo sát
http://nationalmap.gov/gio/standards/index.html
http://mapserver.maptech.com/mapserver/topographic_symbols/USGS_top
.html
http://www.csus.edu/indiv/s/slaymaker/Archives/Geol10L/topomap.htm
http://www.csus.edu/indiv/s/slaymaker/Archives/Geol10L/topomap.htm#B
uildings%20and%20Related%20Features
http://maps.nrcan.gc.ca/topo101/symbols_e.php
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/booklets/symbols/ Topographic Map Symbols
http://maps.nrcan.gc.ca/cartospecs/ChapBoundaries/ChapBoundariesEF50
/Bdy1stClass010704E50.htm Boundaries 1/50 000
http://www.swisstopo.ch/totally cartographic symbol_signs_Swiss from
Federal Office of Topography swisstopo.pdf
http://www.bkg.bund.de/nn_1148/EN/FederalAgency/Products/Maps/Gen
eral_20Maps/General__Maps.html#doc5444bodyText1
http://www.linz.govt.nz/core/topography/topographicmaps/260mapindex/
pp05/index.html
http://rkkaww2.armchairgeneral.com/maps/keymap/mapkey.htm
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