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Ở VIỆT NAM, TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
MẠNH MẼ TRONG THỜI GIAN QUA ĐÃ TẠO NÊN NHIỀU 
ÁP LỰC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, ĐÒI HỎI 
PHẢI CÓ NHỮNG GIẢI PHÁP CÓ TÍNH ĐỘT PHÁ ĐỂ GIA 
TĂNG HIỆU QUẢ VÀ ĐẢM BẢO TÍNH BỀN VỮNG CỦA 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT. NHẬN THỨC 
RÕ ĐIỀU NÀY, TRONG NHỮNG NĂM QUA, TRƯỜNG ĐH 
KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN ĐÃ ĐẨY MẠNH HOẠT 
ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA KHÔNG GIAN 
TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI BỀN VỮNG.

PGS.TS TRẦN QUỐC BÌNH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN ĐÃ CÓ 
MỘT VÀI TRAO ĐỔI XOAY QUANH NỘI DUNG NÀY.

THÚC ĐẨY ĐÀO TẠO, 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ 
CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TRONG ĐẠI HỌC
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- Thưa ông, là một trong các cơ sở 

giáo dục đại học của Việt Nam, trong 

thời gian qua, Trường ĐH Khoa học 

Tự nhiên đã thực hiện các nghiên 

cứu và hoạt động gì để thúc đẩy việc 

chuyển đổi số và ứng dụng công 

nghệ thông tin địa không gian?

Khoảng 10 năm nay, Trường ĐH Khoa 

học Tự nhiên đã hòa nhập vào xu thế 

chung của thế giới về chuyển đổi số 

và ứng dụng các công nghệ hiện đại, 

trong đó, có công nghệ thông tin địa 

không gian. Trường đã mở ngành đào 

tạo Khoa học Thông tin Địa không 

gian và được xã hội đón nhận.

Cùng với đó, Trường đã đổi mới và cập 

nhật nhiều chương trình đào tạo khác 

theo hướng tăng cường các môn học 

về công nghệ thông tin, công nghệ 

thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu trên 

nền tảng hệ thông tin địa lý, 

bay chụp không người lái, quét 

laser... Sắp tới, Nhà trường dự 

kiến sẽ đưa thêm một số yếu tố 

của điện toán đám mây, dữ liệu 

lớn, học máy vào các chương 

trình đào tạo đại học và sau 

đại học có liên quan nhằm tăng 

cường kiến thức cho sinh viên.

Ngoài ra, Nhà trường cũng tăng 

cường hoạt động thực hành, 

thực tập trên các phần mềm 

hiện đại, các trang thiết bị hiện 

đại, giúp cho sinh viên tiếp cận 

được công nghệ này ngay từ khi 

còn học trong Trường.

Về hoạt động nghiên cứu, Nhà 

trường đã triển khai một số đề 

tài dự án cấp bộ, tỉnh, quốc gia 

và các gói thầu dịch vụ tư vấn 

về xây dựng các cơ sở dữ liệu và 

hệ thống thông tin tài nguyên 

và môi trường, các hệ thống 

phân tích và xử lý dữ liệu. Đặc 

biệt, trong thời gian gần đây, 

các cán bộ của Khoa Địa lý đã 

chủ trì hoặc tham gia xây dựng 

cơ sở dữ liệu phục vụ quy hoạch 

cấp tỉnh cho nhiều tỉnh, thành 

trong cả nước.

- Xin ông cho biết, Trường đã 

có những kế hoạch gì để tăng 

cường hiểu biết của lãnh đạo, 

đội ngũ giảng viên và sinh 

viên, nhất là các khoa, ngành 

liên quan đến lĩnh vực đất đai 

và công nghệ thông tin, về vai 

trò của chuyển đổi số và ứng 

dụng công nghệ thông tin địa 

không gian?
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ĐHQGHN đã xây dựng Chiến lược 

phát triển đến năm 2030, tầm 

nhìn 2045, trong đó xác định 

chuyển đổi số là môt trong những 

nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng 

đầu và Trường ĐH Khoa học Tự 

nhiên là một thành viên tích cực 

trong chiến lược đó. Ngoài ra, thế 

mạnh của Trường là cơ sở đào tạo 

và nghiên cứu cả về các khoa học 

trái đất và khoa học dữ liệu, Toán 

- Tin ứng dụng, Internet vạn vật. 

Trường cũng đã được đầu tư 02 hệ 

thống tính toán hiệu năng cao để 

giải quyết các bài toán mô phỏng, 

xử lý dữ liệu lớn và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo.

Với đặc thù của lĩnh vực hoạt động 

là khoa học tự nhiên, nhu cầu về 

chuyển đổi số hay ứng dụng các 

công nghệ hiện đại đã xuất hiện từ 

lâu theo một cách rất tự nhiên 

trong Nhà trường. Trong xu thế 

phát triển mạnh mẽ của cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư 

trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà 

trường sẽ tiếp tục triển khai các 

giải pháp để thúc đẩy nhận thức 

của xã hội nói chung và cán bộ, 

sinh viên nói riêng đối với vai trò 

của chuyển đổi số và ứng dụng 

của công nghệ thông tin địa 

không gian hiện đại.

- Để việc thực hiện các kế 
hoạch và chiến lược trên đạt 
hiệu quả cao, Trường đã điều 
chỉnh và mở mới các chương 
trình đào tạo như thế nào, 
thưa ông?

Định kỳ 2 năm 1 lần, Nhà trường 

rà soát và điều chỉnh các chương 

trình đào tạo, bài giảng theo góp 

ý của các bên liên quan (trong 

đó, có các nhà tuyển dụng) và 

cập nhật những kết quả nghiên 

cứu khoa học mới. Vấn đề 

chuyển đổi số và ứng dụng công 

nghệ thông tin địa không gian là 

một trong những chủ đề được 

quan tâm nhiều khi xây dựng 

hoặc cập nhật các chương trình 

đào tạo của Nhà trường.

Lấy ví dụ ở Khoa Địa lý, bên cạnh 

ngành Địa lý truyền thống, từ 

năm 1997 đã mở mới ngành Địa 

chính (nay là Quản lý đất đai) rất 

thành công. Và gần đây, Khoa 

đã mở thêm 2 ngành đào tạo 

mới là Khoa học thông tin địa 

không gian và Quản lý phát triển 

đô thị và bất động sản. Trong 

các ngành đào tạo này, các yếu 

tố công nghệ, đặc biệt là công 
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nghệ thông tin địa không gian, được chú 

trọng đặc biệt vì đây là một thế mạnh của 

Khoa Địa lý. Khoa đã xây dựng và được 

phê duyệt một dự án đầu tư với kinh phí 

gần 15 tỷ đồng cho các thiết bị thông 

tin địa không gian hiện đại phục vụ đào 

tạo và nghiên cứu. Các Khoa khác của 

Trường cũng có những ngành đào tạo 

có yếu tố về chuyển đổi số và công nghệ 

thông tin địa không gian.

- Hợp tác quốc tế là một trong những 

nhiệm vụ trọng tâm được Nhà trường 

quan tâm đẩy mạnh trong thời gian 

qua. Ông có thể chia sẻ hiệu quả của sự 

hợp tác này và kỳ vọng của Nhà trường 

về sự phối hợp với các đối tác quốc tế 

trong tương lai?

Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên 

cứu khoa học là một trong những thế 

mạnh của ĐHQGHN nói chung và Trường 

ĐH Khoa học Tự nhiên nói riêng. Chúng tôi có mối quan 

hệ hợp tác với hàng chục đối tác ở châu Âu, châu Á và 

Bắc Mỹ.

Riêng đối với lĩnh vực quản lý đất đai, thông tin địa không 

gian thì Hàn Quốc là một trong những đối tác thân thiết 

của Nhà trường trong hơn 10 năm qua. Nhiều chuyên 

gia Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc với Trường về 

các báo cáo khoa học. Nghiên cứu sinh của cả 2 phía 

cũng đã có những kỳ làm việc dài hạn ở Việt Nam và Hàn 

Quốc. Nhiều cán bộ và sinh viên của Trường đã bảo vệ 

luận án tiến sĩ ở Hàn Quốc do các Giáo sư thuộc Đại học 

Daegu và Hiệp hội Địa chính Hàn Quốc hướng dẫn.

Một trong những sự kiện tiêu biểu về quan hệ hợp tác 

này là Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác Việt Nam - 

Hàn Quốc về quản lý đất đai bền vững và công nghệ 

thông tin địa không gian” được tổ chức tại Trường ĐH 

Khoa học Tự nhiên tháng 6/2022. Hội thảo đã thu hút 

được sự tham gia của gần 100 nhà khoa học, nhà quản 

lý, chuyên gia đến từ Việt Nam và Hàn Quốc.

Với các lĩnh vực khoa học hiện nay có hợp tác chặt chẽ 

với các đối tác Hàn Quốc là quản lý đất đai, khoa học 

vật liệu, công nghệ sinh học, Nhà trường có chủ trương 

mở rộng hợp tác sang nhiều lĩnh vực khoa học thế mạnh 

khác trong thời gian sắp tới.

- Trân trọng cảm ơn ông!
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