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Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10

Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu

Kế hoạch triển khai trong thời gian tới



I.Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10

Chương VIII của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT
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1. Quy định truyền nhận:

5 phút 60 phút



I. Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10

DOANH NGHIỆP BỘ TNMT
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1. Quy định truyền nhận:

5 phút

Truyền trực tiếp lên Bộ TNMT nếu thuộc diện giám sát đặc biệt

Chính phủ

5 phút



I. Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10
1

2. Một số thay đổi về truyền nhận trong TT10

1. Nhận, lưu giữ và quản lý DL:

▪ Lưu trữ dữ liệu liên tục ít nhất 60 ngày

▪ Niêm phong các cổng kết nối không sử dụng để

truyền, nhận

▪ Đặt tên thông số, đơn vị đo theo PL

2. Truyền dữ liệu:

▪ Phương thức truyền FTP, mở rộng thêm FTPs và

sFTP

▪ Tốc độ đường truyền 30Mb/s

▪ Phải sử dụng phần mềm do Bộ TNMT để truyền DL 

(Sở TNMT)



I. Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10
1

2. Một số điểm thay đổi về truyền nhận trong TT10

3. Định dạng và nội dung tệp dữ liệu:

▪ File truyền phải được tổ chức theo thư mục

▪ Xem camera theo phương thức streaming RTSP

▪ Dữ liệu camera phải lưu 03 tháng

▪ Xem DL tối thiểu trong 03 năm gần nhất

4. Bảo mật:

▪ Cung cấp tất cả các cấp mật khẩu của Dataloger

▪ Kiểm soát các cổng kết nối, cấu hình, nâng cấp

Dataloger

5. Yêu cầu truyền dữ liệu về Bộ TNMT:

▪ Truyền về Bộ TNMT chậm nhất 10 ngày và đạt 80%.



 Bộ TNMT đã xây dựng phần mềm (EnviSoft) dùng chung trên cả nước để

truyền, nhận và quản lý dữ liệu quan trắc tự động->tiếp tục nâng cấp

 Phần mềm được phát triển trên 2 nền tảng là Web và di động (Mobi).

 Bộ TNMT đã giao Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc đầu mối

 Đã triển khai cho các địa phương

3. Tổ chức truyền nhận:

I. Quản lý truyền nhận dữ liệu theo TT10
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▪ Một số trạm còn có việc kết nối qua thiết bị trung gian

▪ Chưa niêm phong hết các cổng của Dataloger

▪ Dataloger đấu nối với thiết bị màn hình hiển thị ở ngoài dẫn tới có khả

năng bị truy cập, điều khiển

▪ Dữ liệu truyền về không phân chia theo thư mục

▪ File truyền dữ liệu chưa đồng bộ với thời gian thực

▪ Nhiều đơn vị bị gián đoạn truyền quá 12 tiếng nhưng không thấy gửi

văn bản

▪ Tên thông số chưa thống nhất

▪ Chưa bàn giao hết các cấp tài khoản của Dataloger

1. Yêu cầu đối với hệ thống truyền nhận:

II. Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu



▪ Có khoảng hơn 1.200 trạm đang được truyền về Bộ TNMT

▪ Có nhiều trạm chưa truyền hoặc dừng truyền trong thời gian dài mà

không có báo cáo

▪ Nhiều trạm chưa cung cấp đủ thông tin của trạm như: QCVN, hệ số,…

▪ Hơn 40% trạm có tỷ lệ nhận dữ liệu thấp (dưới 80%)

▪ Còn nhiều giá trị dữ liệu bất thường được truyền đi (giá trị âm, bằng 0, 

bằng nhau liên tiếp,…)

▪ Số liệu của trạm có nhiều giá trị của thông số quan trắc vượt nhiều

ngày liên tiếp

2. Dữ liệu tiếp nhận

II. Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu



❖Thực hiện chỉ đạo của Bộ,TCMT: Trung tâm QTMT miền Bắc (NCEM) 

là đơn vị đầu mối triển khai, quản lý dữ liệu quan trắc môi trường. Từ

đó đã tham mưu 1 số văn bản nhằm thúc đẩy việc kết nối:

- Công văn số 1671/TCMT-QTMB ngày 17/6/2021 về việc thực hiện

kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục:

+ Y/c truyền đầy đủ các trạm

+ Kiểm soát chất lượng số liệu

+ Bố trí đủ kinh phí để duy trì, vận hành trạm

+ Rà soát, b/c số lượng trạm theo NĐ40

+ NCEM thực hiện đánh giá số lượng trạm, chất lượng kết nối,…

3. Các hoạt động tương tác, hỗ trợ

II. Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu



- Công văn số 2965/TCMT-QTMB ngày 12/10/2021 về việc thực hiện

kiểm soát, kết nối số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục:

+ Làm rõ nguyên nhân trạm không truyền, mất kết nối

+ Kiểm duyệt, công bố chỉ số AQI

+ Bổ sung thông tin còn thiếu về Trạm

+ Sử dụng phần mềm truyền nhận của Bộ để truyền nhận DL

3. Các hoạt động tương tác, hỗ trợ

II. Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu



- Công văn ngày 11/11/2021 của NCEM về việc cung cấp bổ sung 

thông tin trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục

+ Yêu cầu 1 số trạm còn thiếu thông tin về QCVN, thiết bị để hoàn thiện CSDL 

phục vụ việc nâng cấp phần mềm và hỗ trợ công tác đánh giá dữ liệu

❖NCEM đã tương tác hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn truyền dữ liệu, sử dụng

phần mềm khai thác, giám sát dữ liệu trực tuyến

+ Cài đặt lại hệ thống truyền nhận

+ Cấu hình FTP

+ Chuyển đổi hệ thống máy chủ

+ Kiểm duyệt dữ liệu

3. Các hoạt động tương tác, hỗ trợ

II. Đánh giá kết quả truyền nhận dữ liệu
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- Dự án “Trung tâm tích hợp, xử lý thông

tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới quan

trắc môi trường Quốc gia” tại 79 Văn Tiến

Dũng:

+ Mục tiêu: Tích hợp dữ liệu QTMT, thống

nhất từ Trung ương đến địa phương; Xây

dựng hạ tầng phục vụ công tác cảnh báo, dự

báo ô nhiễm môi trường.

+ Khởi công năm 2021 và hoàn thành năm

2022

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

1. Tập trung triển khai một số Dự án trọng điểm để tăng cường năng

lực QTMT
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- Tiểu Dự án “Xây dựng dữ liệu

quan trắc lĩnh vực môi trường”:

+ Mục tiêu: Tích hợp CSDL QTMT

theo kiến trúc Chính phủ điện tử

2.0 của Bộ TNMT; Hệ thống các

phần mềm, mô hình cảnh báo, dự

báo ô nhiễm môi trường.

+ Dự án triển khai 2021-2022.

+ Phạm vi: các Bộ, ngành, 63 Sở

TNMT và các Doanh nghiệp.

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

1. Tập trung triển khai một số Dự án trọng điểm để tăng cường năng

lực QTMT
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❖ Nâng cấp trên cơ sở phần mềm đã được Bộ TNMT chuyển giao cho

các địa phương

❖ Hệ thống phần mềm được nâng cấp toàn diện, đáp ứng cao hơn về

truyền nhận DL:

- Kiến trúc theo mô hình: chia dự án thành các dịch vụ nhỏ độc lập(microservice) 

tạo thuận lợi cho quá trình nâng cấp và phát triển về sau

- Ứng dụng công nghệ xử lý dữ liệu lớn (bigdata)

- Đáp ứng mở rộng các giao thức truyền nhận dữ liệu theo TT10

- Ứng dụng AI/ML trong công tác giám sát, kiểm duyệt dữ liệu và cảnh báo

- Tăng cường tiện ích trong khai thác, tra cứu dữ liệu và tạo các báo cáo động

- Cung cấp giải pháp đồng bộ dữ liệu giữa Trung ương và Địa phương

- Đóng gói và triển khai cài đặt đơn giản: triển khai từ xa và hướng dẫn qua buổi

giới thiệu online

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
2. Triển khai phần mềm truyền nhận theo TT10
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III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
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III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
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❖ Hệ thống phần mềm mới này tạo ra 1 hệ sinh thái gồm nhiều phần

mềm:

- Phần mềm cho quan trắc định kỳ: các đơn vị có thể cập nhật DL và gửi báo cáo

định kỳ qua hệ thống

- Kiểm soát chất lượng quan trắc định kỳ: quản lý hệ thống Vimcerts, khai báo

thông tin thống nhất toàn quốc

- Kiểm soát chất lượng quan trắc tự động: hỗ trợ trung ương và địa phương khai

báo, cập nhật đầy đủ các thông tin về thiết bị, nhật ký, SOP vận hành trạm,…

- Hệ thống khai báo thu phí nước thải liên thông từ doanh nghiệp đến cơ quan

quản lý thông qua môi trường mạng dựa trên số liệu tự động được tích hợp

- Các thông tin báo cáo, dữ liệu được chia sẻ liên thông giữa các đơn vị, giữa các

Bộ/ngành

- …

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

2. Triển khai phần mềm truyền nhận theo TT10
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❖ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc sẽ phối hợp với Sở TNMT

sử dụng hệ sinh thái mới này để hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý

dữ liệu quan trắc môi trường tự động:

▪ Thúc đẩy truyền nhận dữ liệu

▪ Đánh giá tỷ lệ truyền nhận

▪ Giám sát, cảnh báo dữ liệu vượt QCVN

▪ Tra cứu, báo cáo thông minh,…

❖Thực hiện quan trắc đối chứng

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới

3. Phối hợp đánh giá dữ liệu tiếp nhận
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 Phạm vi:

❖Theo cơ chế phân quyền cho người sử dụng

❖Theo chức năng

❖Theo trạm QT

❖Theo thời gian

 Hình thức:

❖Trên nền tảng Web

❖Trên nền tảng ứng dụng di động

4. Khai thác và chia sẻ dữ liệu:

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
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Khai thác dữ liệu trên Web:

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới



 Ứng dụng EnviSoft đáp ứng đầy đủ

các yêu cầu, nhu cầu về thông tin đối

với các trạm quan trắc không khí,

nước mặt, khí thải, nước thải cho các

cơ quan quản lý nhà nước về môi

trường.

 Ứng dụng chạy ổn định trên 02 nền

tảng di động phổ biến Android và IOS

23

Khai thác dữ liệu trên ứng dụng di động:



Chia sẻ dữ liệu:
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 Các đơn vị trong TCMT

 Các đơn vị có liên quan trong Bộ

 Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

 Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ:

1. Chỉ số chất lượng môi trường không khí

2. Các nguồn thải thuộc diện giám sát đặc biệt

3. Hệ thống camera giám sát các nguồn thải đặc biệt, thủy văn các hồ lớn 

như hồ Thủy điện Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình,…

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới



Chia sẻ dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ :

25

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
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 Đối tượng:

- Chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) cho cộng đồng từ

- Bản tin cảnh báo, dự báo chất lượng không khí ( hiện nay đang chạy nội

bộ, tiến tới sẽ công bố ra cộng đồng)

 Đối tượng người sử dụng: Cộng đồng

 Phạm vi:

- Các trạm quan trắc môi trường không khí của Trung ương và địa phương

 Hình thức: Trang Web, ứng dụng di động, bảng điện tử,…

 Địa chỉ:

- Trang web của TCMT.

- Ứng dụng di động: VN Air.

- Trang web của Sở TNMT.

Công bố thông tin:
III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
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Công bố thông tin trên Web:

III. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới



 Ứng dụng “VN Air” đáp ứng

đầy đủ các yêu cầu, nhu

cầu về thông tin chỉ số chất

lượng môi trường không

khí tới cộng đồng

 Ứng dụng chạy ổn định

trên 02 nền tảng di động

phổ biến Android và IOS
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Công bố thông tin trên ứng dụng di động:



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Văn Hùng Vỹ: 0912.696.358, email: hungvy@cem.gov.vn

FanpageLiên hệ VN Air EnviSoft


