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1. Phạm vi: huyện Thuận Nam, Ninh Phước, 
Ninh Hải, Thuận Bắc và TP. PR-TC. 

2. PPNC: Thu thập, tổng hợp, phân tích tài liệu; 
PP GIS, PP Khảo sát thực địa, PP Chuyên gia, ..

I  Phạm vi I. Phạm vi 
nghiêncứu, 
phương

phápnghiên
cứu

1 Bđồ hà h hí h đị hì h i thô ở h1. Cơ sở dữ liệu về các nguồn tài nguyên

Ứngdụng GIS 
xây dựng cơ sở
dự liệu phục vụ
QL tổng hợp
đới bờ tỉnh
Ninh Thuận

II. Dự liệu
thôngtin, 
đầuvào

IV. Dự kiến
kết quả đạt
được

1. Bđồ hành chính, địa hình, giao thông, cơ sở hạ
tầng,  …

2. Tình hình QL đới bờ tại tỉnh Ninh Thuận

3. Nguồn Tài nguyên, đa dạng sinh học đới bờ. 

4. ĐK tự nhiên, Phát triển Kinh tế,  Xã Hội, văn hóa, 
lịch sử, …

1. Cơ sở dữ liệu về các nguồn tài nguyên
vùng đới bờ tại tỉnh Ninh Thuận

2. Các bản đồ chuyên đề : TN nước, đất, các
vùng ngập nước; bản đồ khu đô thị, dân cư
ven vùng đới bờ; bản đồ các ngành kinh tế
khai thác các nguồn tài nguyên vùng đới
bờ, …

Ninh Thuận

III. Nội dung 
t iể kh i

5. Phần mềm Arc Gis, Arc View, MapInfo, phần
mềm số hóa bản đồ, … 

3.  Tình hình quản lý đới bờ tỉnh Ninh Thuận. 

4.  Kiến nghị giải pháp quản lý đới bờ,,… 

triểnkhai
thựchiện

1. Thu thập thông tin: bản đồ, các nguồn tài nguyên, tình
hình quản lý đời bờ, KT-XH, ..

2. Tổng quan ứng dụng GIS trong quản lý đới bờ ở thế
giới và Việt Nam.

3. Khảo sát thực địa, tham khảo ý kiến chuyên gia, ..3.  Khảo sát thực địa, tham khảo ý kiến chuyên gia, ..

4. Xây dựng các cơ sở dự liệu về: các nguồn tài nguyên, đa
dạng sinh học; Chất lượng MT nước, đất; Bản đồ đất
ngập nước; Các vùng dân cư, khu phát triển kinh tế - xã
hội; Xác định vùng đới bờ dễ bị ảnh hưởng.













 

Đánh giá ảnh hưởng của 

Thuốc BVTV ở An Giang 

Tổng quan về 

thuốc BVTV
Tổng quan về An 

Giang

Giải pháp 

quản lý 

Đánh giá ảnh 

hưởng của TBVTV

Hiện trạng sử 

dụng TBVTV
Các loại thuốc 

sử dụng 

Định nghĩa 

Loại cây 

trồng

Các con 

đường gây độc Các dạng 

thuốc BVTV

KTXH 

Đặc điểm 

canh tác

ĐKTN Các nhóm 

thuốc BVTV

Liều lượng sử 

dụng Kỹ thuật sử 

dụng

Thực vật 

Động vật Con người 

Môi trường 

Văn 

hóa 

Kinh 

tế 

Đặc điểm đất 

đai 

Đặc điểm 

thủy văn 

Vị trí địa lý 

Dân số 

Đất Nước Năng 

suất

Chất 

lượng

Đề xuất 


