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Abstract. Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS và GPS. Nghiên cứu tìm 

hiểu về một số phƣơng pháp thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng Mobile GIS 

và GPS. Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thành lập bản đồ địa chính, 

bản đồ địa hình và bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở một số khu vực thuộc thành phố 

Hà Nội và các tỉnh Quảng Trị; Nghệ An; Bắc Ninh; Tuyên Quang, từ đó đƣa ra nhận 

xét đánh giá về khả năng ứng dụng Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu không 

gian về đất đai. 
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Content. 

I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Hiện nay việc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ 1/5000; bản đồ địa 

chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

hoặc bản điều tra ngoại nghiệp dùng cho thành lập cơ sở dữ liệu tỷ lệ 1/2000; tỷ lệ 

1/5000 và tỷ lệ 1/10.000 gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do địa hình phức tạp, dân cƣ 

phân bố rải rác, địa vật mới xuất hiện cần bổ sung nhiều. Nếu sử dụng máy toàn đạc để 

đo vẽ sẽ tốn kinh phí, thời gian và nhân lực. Vì vậy ứng dụng công nghệ Mobile - GIS 

là rất cần thiết để khắc phục các yếu điểm của phƣơng pháp đo đạc truyền thống. 

Trong năm 2009 Công ty Đo đạc Ảnh Địa hình (APT) tiến hành dự án chỉnh lý 

biến động bản đồ địa chính thành phố Huế; qua kết quả thống kê của các Sở thuộc tỉnh 

Thừa Thiên Huế cho thấy đối tƣợng, địa vật mới xuất hiện thêm rất nhiều so với bản 

đồ địa chính cũ. Tuy nhiên theo phƣơng pháp truyền thống vẫn phải thành lập lƣới 

khống chế đo vẽ, sau đó tiến hành đo vẽ chi tiết. Công đoạn này kéo dài, kinh phí lớn 

và cần nhiều nhân lực. Cùng thời gian này APT cũng tiến hành dự án GIS Huế gồm 



chủ yếu các gói GIS giao thông, dân cƣ cơ sở hạ tầng dựa trên cơ sở dự án thành lập 

dữ liệu nền tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án GIS Huế có khối lƣợng rất lớn về khâu điều 

tra ngoại nghiệp, bổ sung thông tin thuộc tính các đối tƣợng. Để phục vụ quá trình điều 

tra thì phải in một lƣợng bản ngoại nghiệp bằng giấy rất lớn, sau đó ngƣời đi điều vẽ sẽ 

bổ sung thông tin hình học và thuộc tính ngoài thực địa, tiếp đến khâu xử lý nội nghiệp 

sẽ chuẩn hóa lại các thông tin trên và chuyển vào cơ sở dữ liệu. Nhƣ vậy phải qua 

nhiều công đoạn để chuyển một đối tƣợng vào bản đồ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu. 

Đồng thời thông tin qua nhiều công đoạn xử lý sẽ dễ bị thiếu sót và sai lệch. 

5 năm một lần, các tỉnh, thành phố đều tiến hành thành lập bản đồ kiểm kê, bản đồ 

quy hoạch sử dụng đất. Trong đó có rất nhiều huyện, xã thuộc vùng trung du miền núi, 

đối tƣợng mới xuất hiện không nhiều, chủ yếu là trụ sở UBND, trƣờng học, bệnh viện, 

nhà văn hóa, tuy nhiên việc giải đoán các đối tƣợng này trên bản ngoại nghiệp khi đi 

điều tra gặp rất nhiều khó khăn do địa hình khó khăn, đối tƣợng xuất hiện rải rác. Một 

số địa phƣơng đã triển khai kèm dự án đo đạc đất thuộc cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên 

việc thành lập lƣới đo vẽ phức tạp và mất nhiều thời gian đi lại. 

Với các dự án thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500; 1/1000; 1/2000 thì lại gặp trở 

ngại do đối tƣợng dày đặc, việc lập sơ đồ và nối điểm đòi hỏi độ chính xác cao, nếu có 

sơ suất có thể phải đo lại. Mặt khác đối với bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000; 1/5000 thì 

khu vực vùng ven của các thành phố thị trấn có nhiều thửa đất nông nghiệp nằm tách 

rời khu dân cƣ, để đo vẽ những thửa này đòi hỏi phải lập nhiều điểm phụ rất mất thời 

gian và không đảm bảo độ chính xác. 

Từ những thực tế trên đòi hỏi phải có những công nghệ nhanh chóng hơn, tiết kiệm 

chi phí đồng thời vẫn đảm bảo độ chính xác, và một trong những công nghệ đó là 

Mobile GIS.  

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ các thiết bị di động nhƣ điện 

thoại, PDA đã đƣợc tích hợp công nghệ GPS, GPRS, 3G. Sự hội tụ này đã mở ra khả 

năng ứng dụng công nghệ Mobile GIS trong thu thập dữ liệu không gian. Mobile GIS 

sẽ giải quyết đƣợc nhiều khó khăn gặp phải trong việc đo vẽ bản đồ nói chung cũng 

nhƣ giải quyết đƣợc nhiều vấn đề của các lĩnh vực khác nhƣ dẫn đƣờng, cứu hỏa, cảnh 

báo bão, môi trƣờng, quy hoạch. Ƣu điểm của công nghệ này trong đo vẽ thành lập 

bản đồ là khả năng quan sát và đối chiếu thực địa, khắc phục đƣợc nhiều vấn đề trong 

đo vẽ và xử lý nội nghiệp nhƣ về bình sai, nối điểm, đồng thời tiết kiệm đƣợc thời gian 

và nhân lực. Để nâng cao độ chính xác của Mobile GIS nhằm đáp ứng yêu cầu của đo 

đạc bản đồ phải kết hợp Mobile GIS với công nghệ GPS. 



III.  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Tìm hiểu về khả năng ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ 

liệu không gian về đất đai ở các tỷ lệ khác nhau. 

IV.  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu tổng quan về công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu về 

đất đai; 

- Nghiên cứu xây dựng một số quy trình thu thập dữ liệu không gian về đất đai bằng 

Mobile GIS và GPS; 

- Thử nghiệm ứng dụng Mobile GIS và GPS thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 

tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị; bản đồ địa chính đất lâm nghiệp 1/10.000 tại 

tỉnh Quảng Trị; bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch tại tỉnh Nghệ An; thu thập dữ 

liệu phục vụ dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền tỷ lệ 1/10.000 khu đo Bắc Giang. 

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: để tìm hiểu về cơ sở khoa học của 

công nghệ GPS, Mobile GIS và ứng dụng của chúng trong thu thập dữ liệu 

không gian. 

- Phƣơng pháp thử nghiệm thực tế: nhằm kiểm tra và đánh giá tính khả thi của 

các ý tƣởng lý thuyết. 

- Phƣơng pháp so sánh: nhằm đánh giá độ chính xác của các kết quả đo đạc. 

VI. CƠ SỞ TÀI LIỆU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

- Các tài liệu chuyên ngành: sách, tạp chí, báo cáo đề tài, dự án. 

- Các số liệu đo đạc thực tế tại các dự án: ..... 

- Các tƣ liệu ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính,... 

hiện có tại Công ty Đo đạc Ảnh địa hình. 

VII. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 

Luận văn đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2010 đến tháng 11 

năm 2010 tại các địa điểm sau: 

- Đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 tại thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Trị; 



- Đo vẽ bản đồ địa chính đất lâm nghiệp tỷ lệ 1/10.000 huyện Hƣớng Hóa tỉnh 

Quảng Trị; 

- Đo vẽ điều tra bổ sung thực địa dự án kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ quy 

hoạch tỷ lệ 1/10.000 huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An. 

- Điều vẽ bổ sung thực địa dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền tỷ lệ 1/10.000 khu 

đo Bắc Giang 

Bảng tiến độ, kế hoạch thực hiện: 

Thời gian Công việc 

Tháng 3/2010 Thu thập tài liệu về chuyên môn về các khu đo thành phố Hà Nội, 

Bắc Giang, Nghệ An, Quảng Trị 

Tháng 4, 5 năm 

2010 

Hoàn thành chƣơng 1, 2 

Tháng 6, 7, 8, 9 

năm 2010 

- Đi đo vẽ thực địa, đánh giá kết quả  

- Hoàn thành chƣơng 3 

Tháng 11/2010 - Hoàn thành chƣơng 4 

Tháng 12/2010 - Bảo vệ luận văn 

VIII.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

- Báo cáo tổng quan về tình hình ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu 

thập dữ liệu không gian. 

- Các quy trình ứng dụng công nghệ Mobile GIS và GPS trong đo đạc địa chính ở các 

tỷ lệ khác nhau. 

- Đánh giá về tính khả thi của công nghệ Mobile GIS và GPS trong thu thập dữ liệu 

không gian về đất đai ở các tỷ lệ khác nhau. 
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