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TT Tên đề tài 
CNĐT- 

Khoa 
GVHD Tính cấp thiết Mục tiêu Nội dung chính 

Sản phẩm và yêu 

cầu đối với sản 

phẩm 

Dự kiến 

kinh phí 

(triệu) 

1 

 

Phân tích diễn 

biến đường bờ 

biển từ ảnh vệ 

tinh Sentinel -2 

khu vực Tỉnh 

Bến Tre 

1.Lê 

Huyền 

Trân 

2.Nguyễn 

Thị 

Phương 

Đoan 

ThS. 

Huỳnh 

Yến Nhi 

Hiện nay, đã có rất nhiều công 

trình nghiên cứu sự biến động 

đường bờ hay xói lở bồi tụ bằng 

các phương pháp khác nhau. 

Trong những năm gần đây, có 

nhiều nghiên cứu liên quan đến 

việc cải tiến các phương pháp trích 

xuất đường bờ như ứng dụng 

phương pháp ảnh tỷ số nhằm rút 

trích đường bờ từ ảnh viễn thám 

(Đào Nguyên Khôi và các cộng 

sự, 2018; Phan Thị Kiều Diễm và 

các cộng sự, 2013; Lê Thị Ngọc 

Ánh, 2016). Một số nghiên cứu đã 

sử dụng phương pháp phân cụm 

mờ và thiết lập ngưỡng để trích 

xuất thông tin đường bờ ảnh dữ 

liệu vệ tinh radar (Lê Thị Kim 

Thoa và Huỳnh Yến Nhi, 2019). 

Phân tích 

diễn biến 

đường bờ 

biển từ ảnh 

vệ tinh 

Sentinel-2 

khu vực 

Tỉnh Bến 

Tre. 

Thành lập bản đồ hiện 

trạng đường bờ biển 

tỉnh Bến Tre năm 

2016. 

- Thành lập bản đồ 

hiện trạng đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre năm 

2018. 

- Thành lập bản đồ 

hiện trạng đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre năm 

2021. 

- Thành lập được bản 

đồ biến động đường 

bờ biển tỉnh Bến Tre 

2016-2021. 

- Phân tích được diễn 

biến đường bờ khu 

vực bờ biển tỉnh Bến 

Tre 2016-2021. 

Bản đồ hiện trạng 

đường bờ biển 

tỉnh Bến Tre năm 

2016 

- Bản đồ hiện 

trạng đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre 

năm 2018 

- Bản đồ hiện 

trạng đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre 

năm 2021 

- Bản đồ biến 

động đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre 

2016-2021 

- Phân tích diễn 

biến đường bờ 

biển tỉnh Bến Tre 

2016-2021 

5.000.000 

đồng 
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Từ năm 2015, vệ tinh Sentinel-2 

được đưa vào quỹ đạo, đã cung 

cấp ảnh vệ tinh độ phân giải 10m, 

là nguồn dữ liệu quan trọng phục 

vụ nghiên cứu đường bờ biển 

(Nguyễn Mạnh Cường và Bùi Thị 

Kiên Trinh, 2018; Nguyễn Hải 

Đông và các cộng sự, 2019). Với 

lợi thế chi phí thấp và bao phủ khu 

vực rộng lớn, công nghệ viễn thám 

và GIS là hướng tiếp cận hiệu quả, 

đang được ứng dụng phổ biến 

trong nghiên cứu đánh giá hiện 

trạng, diễn biến xói lở bồi tụ bờ 

biển vùng cửa sông. 

  

2 Đánh giá và 

thành lập bản đồ 

nguy cơ sạt lở 

bờ biển tỉnh Sóc 

Trăng 

1.Hoàng 

Khánh 

Huy 

2.Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Trân 

1.ThS. 

Trần Thị 

Kim 

2.ThS. 

Phùng 

Thị Mỹ 

Diễm 

Các nghiên cứu đa phần tập trung 

đi vào đánh giá, dự báo và mô 

phỏng biến động đường bờ mà 

theo xu hướng hiện nay trong 

việc ứng phó với thiên tai sạt lở là 

dựa trên tiếp cận về đánh giá 

nguy cơ, rủi ro và hiểm họa phục 

vụ cho quản lý bền vững. David L 

Rosgen et al. (1996) đã phát triển 

một phương pháp có giá trị thực 

tiễn cao dùng để đánh giá nguy cơ 

sạt lở bờ dựa trên chỉ số sạt lở bờ 

(Bank Erosion Hazard Index, 

Mục tiêu cụ 

thể: 

Đánh giá và 

thành lập 

được bản đồ 

nguy cơ sạt 

lở bờ biển 

tỉnh Sóc 

Trăng 

Mục tiêu chi 

tiết: 

- Tổng quan 

được hiện 

Để thực hiện các mục 

tiêu nghiên cứu trên, 

đề tài dự kiến thực 

hiện với các nội dung 

sau: 

Nội dung 1: Tổng 

quan hiện trạng sạt lở 

bờ biển tại khu vực 

nghiên cứu nhằm xác 

định những vùng sạt 

lở điển hình trong 

những năm qua (dự 

kiến 2015 – 2020) 

- Bản đồ nguy cơ 

sạt lở bờ biển 

tỉnh Sóc Trăng 

- Báo cáo đánh 

giá nguy cơ sạt 

lở bờ biển tỉnh 

Sóc Trăng 

 

5.000.000 

đồng 
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BEHI), và ứng suất gần bờ (Near 

Bank Stress, NBS). HZ Abidin et 

al. (2015) đánh giá rủi ro do sạt lở 

bờ chỉ xét đến chỉ số ứng suất gần 

bờ. Tại Việt Nam, thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT Ngày 12 

tháng 10 năm 2016 về Quy định 

kỹ thuật thiết lập hành lang bảo 

vệ bờ biển của Việt Nam, có ban 

hành việc thành lập bản đồ nguy 

cơ sạt lở biển dựa trên công thức 

của Dean, công thức của 

Sunamura và Horikawa và công 

thức của Larson và Krau – là cơ 

sở phục vụ cho việc quản lý và 

quy hoạch kinh tế xã hội cũng 

như dự báo rủi ro sạt lở bờ biển 

của địa phương.Từ các phân tích 

trên, đề tài “Đánh giá và thành 

lập bản đồ nguy cơ sạt lở bờ biển 

tỉnh Sóc Trăng” được đề xuất 

thực hiện. 

 

trạng sạt lở 

bờ biển tại 

khu vực 

nghiên cứu 

- Tổng quan 

được các 

công thức 

tính toán 

nguy cơ sạt 

lở bờ biển 

- Thu thập 

và kế thừa 

được cơ sở 

dữ liệu phục 

vụ cho tính 

toán nguy cơ 

sạt lở bờ 

biển 

- Thiết lập 

và đánh giá 

được bản đồ 

nguy cơ sạt 

lở bờ biển 

tỉnh Sóc 

Trăng 

 

Nội dung 2: Tổng 

quan các công thức 

tính toán nguy cơ sạt 

lở bờ biển, lựa chọn 

công thức thực 

nghiệm cho tính toán. 

Dựa theo thông tư số 

29/2016/TT-BTNMT 

Ngày 12 tháng 10 

năm 2016 về Quy 

định kỹ thuật thiết lập 

hành lang bảo vệ bờ 

biển, các công thức 

dự kiến dùng cho tính 

toán như sau: 

-Công thức của Dean 

-Công thức của 

Sunamura và 

Horikawa 

- Công thức của 

Larson và Kraus 

Nội dung 3: Thu thập 

các tài liệu để phục vụ 

tính toán: 

- Địa hình vùng ven 

biển khu vực nghiên 

cứu, 2019 (Viện kỹ 

thuật biển) 
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- Chiều cao sóng có 

nghĩa ngoài khơi, chu 

kỳ đỉnh sóng tại Côn 

Đảo năm 2019 (Đài 

Khí tượng Thủy văn 

khu vực nam bộ). 

- Các báo cáo và Tài 

liệu liên quan. 

Nội dung 4: Xây dựng 

bản đồ và viết báo cáo 

đánh đánh giá nguy 

cơ sạt lở bờ biển tỉnh 

Sóc Trăng. 

3 Ứng dụng phần 

mềm UTIDE dự 

báo mực nước 

triều ở khu vực 

Nam Bộ 

1.Trần Thị 

Ngọc 

Diệu 

2.Bùi 

Kiến 

Quốc 

ThS. 

Nguyễn 

Văn Tín  

So với các khu vực ven biển khác 

trong cả nước, ven biển Nam Bộ 

ít bị ảnh hưởng của các loại hình 

thiên tai có nguồn gốc từ biển tuy 

nhiên với đặt thù Nam Bộ là một 

khu vực khá bằng phẳng và có địa 

hình tương đối thấp và được phủ 

kín bởi hai hệ thống sông Tiền và 

Sông Hậu nên mặt dù vậy ngày 

ngày nay do sự ảnh hưởng của 

các con đập mực nước đổ về hạ 

lưu giảm cộng với việc biên giới 

với biển tương đối dài nên  khu 

vực  này thường xuyên chịu ảnh 

hưởng của xâm nhập mặn do 

Dự báo sự 

thay đổi của 

mực nước từ 

làm giảm đi 

tính bất ngờ 

về sự xuất 

hiện từ đó 

kịp thời đề 

xuất ra các 

kế hoạch 

ứng phó phù 

hợp để ngăn 

chặn hoặc 

làm giảm 

một phần 

Thu thập tổng hợp các 

tài liệu về khu vực 

nghiên cứu vùng ven 

bờ biển Nam Bộ 

- Thu thập số liệu mực 

nước tại khu vực ven 

biển Nam Bộ tại các 

cơ quan quản lý, các 

trạm thủy văn 

- Xử lý số liệu mực 

nước đầu vào của 

vùng ven biển Nam 

Bộ bằng phần Mềm 

Utide 

- Xác định hằng số 

- Dữ liệu mực 

nước tại các trạm 

Ven biển Nam 

Bộ. 

- Báo cáo đánh 

giá các dạng 

Thủy triều ở 

Nam Bộ 

- Các bản tin dự 

báo thủy triều 

cập nhập trên 

Website của 

Khoa Quản lý 

Tài nguyên Biển 

và Hải đảo. 

5.000.000 

đồng 
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nước biển lấn xâu vào đất liền và 

khu vực này tương đối nhạy cảm 

khi thủy triều biến đổi bất thường 

của mực nước 

Năm 2018 thành phố Cần Thơ đã 

chứng kiến một trong các cơn lũ 

lịch sử với mực nước là 

2,23m(10/10/2018) vượt qua cả 

đợt luc trước đó là vào năm 

2011(hơn 0,08m) và đã gây ra 

hậu quả nhiều hậu quả nghiêm 

trọng . 

Nhận thấy được sự cấp thiết của 

vấn đề trên, việc lựa chọn đề tài 

“Xây xựng bản tin dự báo triều 

hàng tuần ở khu vực Nam Bộ trên 

wedise khoa ”  là cần thiết để hỗ 

trợ cho việc học tập nghiên cứu 

và dự báo nguy cơ thiệt hại do 

triều ở các tỉnh phía Nam nhằm 

giảm thiểu các tác động tiêu cực 

lên đời sống kinh tế xã hội của 

người trong địa bàn khu vực. 

nào đó sự 

ảnh hưởng 

đến đời 

sống. 

 

sóng tại các trạm khu 

vực Nam Bộ 

- Mô phỏng diễn biến 

của mực nước triều 

trong quá khứ 

- Đánh giá tương quan 

giữa mực nước triều 

mô phỏng và thực đo 

- Xác định dạng thủy 

triều: bán nhật triều, 

nhật triều, bán nhật 

triều không đều, 

nhật triều không 

đều. 

- Dự báo thủy triều 

năm 2021 cho các 

trạm ven biển ở Nam 

Bộ 

- Đưa các bản tin dự 

báo thủy triều lên 

Website Khoa Quản lý 

Tài nguyên Biển và 

Hải đảo. 

- Báo cáo tổng 

kết của đề tài 

 

XÁC NHẬN CỦA KHOA 

 

(Đã ký) 

 

Lê Thị Kim Thoa 


