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ABSTRACT 

STUDY ON PRODUCTION OF BROMELAIN POWDER FROM PINEAPPLE WASTES 

Dao Thi My Linh*, Nguyen Thi Quynh Mai, 
Do Thi Hoang Tuyen, Nguyen Thi Nhu Phuong 

Ho Chi Minh City University of Food Industry 
*Email: linhdtm@cntp.edu.vn 

This study was conducted to produce bromelain powders from pineapple wastes by 
spray drying. The results showed that the suitable carrier agent was skim milk at a 
concentration of 10% (w/v). To obtain the highest activity of bromelain enzyme, the drying 
process was carried out at inlet air temperature of 110 °C, outlet air temperature of 60 °C, 
feed flow rate of 288 mL/h (8 rpm). The obtained bromelain powder had activity of 
1542,550 ± 98,384 (UI/g), dynamic parameters Km = 2,031 mM and Vmax = 0,054 mM/min 
with casein substrate, hydrolysis activity at pH 7 and 40 oC. Bromelain powder was stored at 
0 °C in aluminum bags and can be kept 50% activity after 20 days. 

Keywords: Enzyme, bromelain, membrane processing, pineapple wastes, spray drying. 
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XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ WEB-GIS
ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN
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TÓM TẮT

Ngày nay, việc ứng dụng tin học trong quản lý môi trường đang là xu hướng trên thế
giới, tin học giúp cho công tác quản lý thông tin về môi trường thuận tiện hơn và cho thấy 
tiềm năng lớn trong hoạch định chính sách môi trường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến 
hành  xây  dựng  mô hình  hóa  quản  lý  thông  tin  tài  nguyên  và  môi  trường  trên  địa  bàn  tỉnh 
Quảng Ngãi, viết tắt là ENVIMQNg (ENVironmental Information Management Software for 
Quang Ngai). ENVIMQNg cung cấp các thông tin môi trường cần thiết cho các nhà quản lý 
dự án môi trường, các nhà nghiên cứu, các đơn vị và cơ quan pháp chế cấp tỉnh/ nhà nước.
ENVIMQNg đóng vai trò là công cụ quản lý, chia sẻ thông tin, thực hiện các báo cáo định kì
và đồng thời giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho người dân. Đặc điểm nổi bật 
của ENVIMQNg là được tích hợp ứng dụng công nghệ Web-GIS, cho phép hiển thị thông
tin môi trường gắn liền với bản đồ và tọa độ, giúp dễ dàng truy cập từ xa và giao diện trực 
quan thân thiện hơn cho người sử dụng. Việc ứng dụng ENVIMQng hứa hẹn mở ra hướng
quản lý khoa học và phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Quảng Ngãi.

Từ khóa: Quản  lý  môi  trường, ENVIM, Web-GIS, Quảng Ngãi,  cơ  sở dữ liệu,  quan  trắc  môi
trường.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong những năm qua tuy cũng 
được chú trọng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, cụ thể là việc quản lý các dữ liệu môi trường tại 
tỉnh  vẫn  chưa  được  tin  học  hóa,  chưa  đáp ứng  kịp  theo  yêu  cầu  của  công  tác  quản  lý  môi
trường trong giai đoạn hiện nay. Điều này gây hạn chế trong việc tìm kiếm, tiếp cận và khai 
thác  các  dữ liệu  thông  tin  về môi  trường.  Thêm  vào  đó,  do  chưa  có  cơ  sở dữ liệu  (CSDL- 
Database)  về thông  tin  môi  trường  nên  công  tác  xây  dựng  báo  cáo,  phân  tích  đánh  giá  hiện 
trạng hằng năm chưa được chuẩn hóa, rất khó khăn trong việc lưu trữ cũng như tổng hợp thông 
tin. Do vậy công tác quản lý phần nào gặp trở ngại.

  Bên  cạnh  đó,  việc  nâng  cao  ý  thức  người  dân  trong  công  tác  bảo  vệ môi  trường  chưa 
được chú trọng, do thiếu phương tiện để truyền tải thông tin, người dân không thể tiếp cận, truy 
cập và sử dụng được các CSDL môi trường có sẵn.

Chính  vì  thế,  cần  thúc  đẩy  xây  dựng  một  mô  hình  trung  gian  nhằm  tận  dụng  các  thế
mạnh của công nghệ thông tin để truyền tải những hoạch định kinh tế-môi trường của nhà 
quản lý đến người dân, giúp thu nhận những phản hồi, đồng bộ hóa các thông tin môi trường,
và hình thành nên CSDL về môi trường trong hệ thống lưu trữ.
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Hiện  nay,  nhiều  mô  hình  quản  lý  và  xử lý dữ liệu  không  gian  được  đa  dạng  hóa  chức
năng,  cụ thể:  bản  đồ số,  cơ  sở dữ liệu  bản  đồ và hệ thống  thông  tin  địa  lý (Geographic 
Information System-GIS). Kết nối chặt chẽ thông tin môi trường sẽ tạo ra một công cụ hỗ trợ
bảo vệ môi trường hiệu quả, giúp giải quyết những bất cập nêu trên, giúp kết nối và chia sẻ
thông tin giữa những nhà quản lý, nhà nghiên cứu và người dân. Đây cũng là một cách kết nối 
hiệu quả và đồng bộ về quản lý môi trường giữa tỉnh Quảng Ngãi với khu vực miền Trung, với 
cả nước và thế giới. Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã xây dựng 
công cụ quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ENVIMQNg, nhằm mang lại những 
tiện  ích  thiết  thực  trong  hoạch  định  chính  sách  kinh  tế - xã  hội  và  xây  dựng  CSDL  về môi
trường tại địa phương.

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Những  quyết  sách  tích  cực  cho  sự “Phát  triển  bền  vững”  (Sustainable  development),
phụ thuộc rất nhiều vào công tác đánh giá, dự báo về nguồn tài nguyên – môi trường. Đóng
góp rất lớn vào sự chuẩn xác của những đánh giá đó là công tác xây dựng CSDL với những
thông tin cơ bản về môi trường tại địa phương. Ngoài ra, công tác giám sát chất lượng môi
trường trong giai đoạn hiện nay đã hình thành khối lượng thông tin lớn và cần được lưu trữ.
Trong khi đó, tình hình phát triển kinh tế và các làn sóng đầu tư vào địa phương, phần nào
thúc đẩy sự điều chỉnh trong quy hoạch phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế hơn, do
vậy quá trình cập nhật phải luôn được chú trọng. Ngoài ra, nhu cầu khai thác sử dụng có hiệu 
quả các thông tin môi trường từ CSDL để hỗ trợ cho các nhà quản lý chính sách, cũng đang
là  vấn  đề cần  quan  tâm.  Chính  vì  vậy,  việc  xây  dựng hệ thống  thông  tin môi  trường
(HTTTMT) (Environmental Information System- EIS) để hỗ trợ cho công tác giám sát, quản 
lý môi trường là rất cần thiết.

  Hệ thống thông tin môi trường được xây dựng theo hướng module. Trong những nghiên 
cứu trước đây, Bùi Tá Long và ctv năm 2002 bước đầu được đề xuất là sự tích hợp ba khối:
khối  quan  trắc  môi  trường,  khối  mô  hình  toán  và  khối cung  cấp  thông  tin  môi  trường [3]. 
Một số ứng dụng cụ thể được thể hiện trong các nghiên cứu của nhóm tác giả năm 2002-2007
[4, 5], và cũng được áp dụng trong các nghiên cứu của Johansen (2007) và Li (2007) [6, 7].

Nằm trong chuỗi phần mềm tích hợp CSDL về thông tin môi trường, Hệ thống thông
tin  địa  lý  (GIS- Geographic  Information  System) và  các  công  nghệ liên  quan  đã  và  đang
chứng tỏ là một phương tiện đặc biệt hỗ trợ hữu hiệu cho nhiều hoạt động của con người. 
Nhiều nước phát triển đã coi GIS như là một công nghệ then chốt và đã có nhiều chính sách, 
những  chương  trình  quốc gia  được  đầu  tư  nhằm  nghiên  cứu, ứng  dụng  GIS  trong  các  lĩnh
vực khác [8-10]. Hiện nay, công nghệ Web-GIS là một hướng nghiên cứu ứng dụng nhiều 
triển vọng trong lĩnh vực GIS, thể hiện sự cải tiến quan trọng từ GIS truyền thống. Tại các
nước phát triển, Web-GIS đã được ứng dụng để giải quyết các bài toán về môi trường [5, 6, 11]. 
Những  phần  mềm  dựa  trên  công  nghệ Web-GIS  đã  được  xây  dựng  để đáp ứng  nhu  cầu 
phong phú của cuộc sống [12, 13].

  Nghiên cứu của Bùi Tá Long và ctv (2003) đề xuất một mô hình thông tin được đặt tên 
là INSEMAG  (INformation  System  for  supporting  Enviroronmental  Management  for  An 
Giang) [4]. Đây là một hệ thông tin tích hợp, trợ giúp công tác quản lý môi trường, trong đó 
hệ  quản trị  CSDL  được  chọn  là  MS  SQL  server  2003 - quản lý các  dữ  liệu quan  trắc  môi 
trường nước, không khí, khí tượng, thủy văn,... Dữ liệu GIS được kế thừa từ các phần mềm 
truyền  thống  như  Mapinfo  và  các  mô  hình  tính  toán  ô  nhiễm  không  khí  và  nước  mặt. 
INSEMAG có các mục tiêu giúp thuận tiện trong việc diễn giải thông tin môi trường; hỗ trợ 
phân tích thông tin môi trường; cung cấp công cụ trong việc phân tích, đánh giá các phương
án khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nâng cấp phần mềm INSEM thành phiên bản
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Hiện nay, nhiều mô hình quản lý và xử lý dữ liệu không gian được đa dạng hóa chức 
năng, cụ thể: bản đồ số, cơ sở dữ liệu bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý (Geographic 
Information System-GIS). Kết nối chặt chẽ thông tin môi trường sẽ tạo ra một công cụ hỗ trợ 
bảo vệ môi trường hiệu quả, giúp giải quyết những bất cập nêu trên, giúp kết nối và chia sẻ 
thông tin giữa những nhà quản lý, nhà nghiên cứu và người dân. Đây cũng là một cách kết nối 
hiệu quả và đồng bộ về quản lý môi trường giữa tỉnh Quảng Ngãi với khu vực Miền Trung, với 
cả nước và thế giới. Xuất phát từ những nhu cầu trên, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã xây dựng 
công cụ quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ENVIMQNg, nhằm mang lại những 
tiện ích thiết thực trong hoạch định chính sách kinh tế - xã hội và xây dựng CSDL về môi 
trường tại địa phương. 

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Những quyết sách tích cực cho sự “Phát triển bền vững” (Sustainable Development), 
phụ thuộc rất nhiều vào công tác đánh giá, dự báo về nguồn tài nguyên – môi trường. Đóng 
góp rất lớn vào sự chuẩn xác của những đánh giá đó là công tác xây dựng CSDL với những 
thông tin cơ bản về môi trường tại địa phương. Ngoài ra, công tác giám sát chất lượng môi 
trường trong giai đoạn hiện nay đã hình thành khối lượng thông tin lớn và cần được lưu trữ. 
Trong khi đó, tình hình phát triển kinh tế và các làn sóng đầu tư vào địa phương, phần nào 
thúc đẩy sự điều chỉnh trong quy hoạch phát triển cho phù hợp với tình hình thực tế hơn, do 
vậy quá trình cập nhật phải luôn được chú trọng. Ngoài ra, nhu cầu khai thác sử dụng có hiệu 
quả các thông tin môi trường từ CSDL để hỗ trợ cho các nhà quản lý chính sách, cũng đang 
là vấn đề cần quan tâm. Chính vì vậy, việc xây dựng Hệ thống thông tin môi trường 
(HTTTMT) (Environmental Information System- EIS) để hỗ trợ cho công tác giám sát, quản 
lý môi trường là rất cần thiết.  

Hệ thống thông tin môi trường được xây dựng theo hướng module. Trong những nghiên 
cứu trước đây, Bùi Tá Long và ctv năm 2002 bước đầu được đề xuất là sự tích hợp ba khối: 
khối quan trắc môi trường, khối mô hình toán và khối cung cấp thông tin môi trường [3]. 
Một số ứng dụng cụ thể được thể hiện trong các nghiên cứu của nhóm tác giả năm 2002-2007 
[4, 5], và cũng được áp dụng trong các nghiên cứu của Johansen (2007) và Li (2007) [6, 7].   

Nằm trong chuỗi phần mềm tích hợp CSDL về thông tin môi trường, Hệ thống thông 
tin địa lý (GIS- Geographic Information System) và các công nghệ liên quan đã và đang 
chứng tỏ là một phương tiện đặc biệt hỗ trợ hữu hiệu cho nhiều hoạt động của con người. 
Nhiều nước phát triển đã coi GIS như là một công nghệ then chốt và đã có nhiều chính sách, 
những chương trình quốc gia được đầu tư nhằm nghiên cứu, ứng dụng GIS trong các lĩnh 
vực khác [8-10]. Hiện nay, công nghệ Web-GIS là một hướng nghiên cứu ứng dụng nhiều 
triển vọng trong lĩnh vực GIS, thể hiện sự cải tiến quan trọng từ GIS truyền thống. Tại các 
nước phát triển, Web-GIS đã được ứng dụng để giải quyết các bài toán về môi trường [5, 6, 11]. 
Những phần mềm dựa trên công nghệ Web-GIS đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu 
phong phú của cuộc sống [12, 13]. 

Nghiên cứu của Bùi Tá Long và ctv (2003) đề xuất một mô hình thông tin được đặt tên 
là INSEMAG (INformation System for supporting Enviroronmental Management for An 
Giang) [4]. Đây là một hệ thông tin tích hợp, trợ giúp công tác quản lý môi trường, trong đó 
hệ quản trị CSDL được chọn là MS SQL server 2003 - quản lý các dữ liệu quan trắc môi 
trường nước, không khí, khí tượng, thủy văn,... Dữ liệu GIS được kế thừa từ các phần mềm 
truyền thống như Mapinfo và các mô hình tính toán ô nhiễm không khí và nước mặt. 
INSEMAG có các mục tiêu giúp thuận tiện trong việc diễn giải thông tin môi trường; hỗ trợ 
phân tích thông tin môi trường; cung cấp công cụ trong việc phân tích, đánh giá các phương 
án khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện nâng cấp phần mềm INSEM thành phiên bản 

Xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ Web-GIS ứng dụng trong quản lý môi trường… 
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mới, được đặt tên là ENVIM (Environment Management). Mô hình lý luận của ENVIM 
được trình bày trên Hình 1.  

ENVIM tích hợp cơ sở dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường với các lớp GIS truyền 
thống như các lớp về sông ngòi, hành chính... Các module chính của ENVIM gồm: Module 
quản lý dữ liệu, module phân tích, truy vấn, làm báo cáo, và module mô hình. Chương trình 
ENVIM cho phép thực hiện nhanh chóng các loại báo cáo môi trường, đánh giá và so sánh với 
các tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam. Bên cạnh đó chương trình có khả năng tính toán, mô 
phỏng ảnh hưởng các hoạt động kinh tế - xã hội lên chất lượng môi trường trong phạm vi một 
vùng. 

Có thể thấy, ENVIM hoạt động trên nền Web-GIS giúp người sử dụng có thể truy cập các 
dữ liệu từ xa dễ dàng thông qua Internet, mà không cần đăng nhập trong CSDL cục bộ như 
trước đây, điều này cho phép số lượng người sử dụng tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, do kết 
nối thông qua internet, các CSDL cũng được cập nhật thường xuyên và đồng bộ hơn. Sự kết 
nối, trao đổi thông tin giữa người sử dụng, người dân và các nhà quản lý cũng được cải thiện. 
Người sử dụng có thể thiết lập việc tìm kiếm hay đặt câu hỏi phân tích trực tuyến và miễn phí 
về các đối tượng không gian mà không cần phải tốn chi phí chi trả cho một phần mềm GIS như 
trước đây (Hình 1). 

 

 
Hình 1. Mô hình lý luận của ENVIM 
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- Web-GIS ứng  dụng  sẽ tự động  lấy  các  dữ liệu  từ ứng  dụng  ENVIM.  Theo  yêu  cầu  của
công tác quản lý, dữ liệu này có thể cho phép chia sẻ hay công bố thông qua Web-GIS môi
trường.

- Tuân thủ các qui định của công tác quản lý nhà nước. Đảm bảo sự phân cấp trong công
tác quản lý CSDL môi trường. Các dữ liệu sẽ được nhập theo qui chế do Sở TNMT đặt 
ra  và  sẽ được  cập  nhật  thường  xuyên.  Dữ liệu này  sẽ được  quản lý  tập trung  và  thống
nhất tại Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi.

- Trong ứng dụng ENVIM, các CSDL môi trường gắn liền với GIS.
- Các  báo  cáo liên  quan  tới dữ liệu  môi  trường  phải  bám  sát  những  biểu  mẫu  hiện  hành

đồng thời phải giúp cho Sở TNMT giám sát chất lượng môi trường.
  Để xây dựng chương trình ENVIMQNg, trong nghiên cứu này đã kế thừa nhiều kết quả 

trước đây. ENVIMQNg được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa 2 chương trình riêng biệt là
ứng dụng ENVIM (ENVIM Application) và Web-GIS môi trường. Cả hai chương trình này 
được  xây  dựng  tương  đối  độc  lập  nhưng  phụ thuộc  lẫn  nhau  và  có  thể tích  hợp  được  với 
nhau.  Mô  hình  lý  luận  ENVIMQNg  được  trình  bày  trên  Hình  2.  Cụ thể,  trên  địa  bàn  tỉnh 
Quảng Ngãi, các thông tin địa lý, chính sách, quản lý môi trường, hoạch định kinh tế xã hội
được cơ quan quản lý cập nhật và đồng bộ hóa hình thành CSDL cho ENVIM. Thêm vào đó, 
các thông tin môi trường về nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, tiếng ồn…
được cập nhật hàng năm từ các doanh nghiệp trên địa bàn cũng là một trong những nguồn 
thông  tin  quan  trọng  đáng  kể.  Cùng  với  CSDL  của  GIS  được  xây  dựng  từ quan  trắc  môi
trường, ứng  dụng  Web-GIS  sẽ chia  sẻ CSDL  trên  Web  server  để lưu  trữ,  cập  nhật  và  làm 
nguồn thông tin môi trường quan trọng cho người sử dụng. 

 

Hình 2. Mô hình lý luận của chương trình ENVIMQNg 
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- Web-GIS ứng dụng sẽ tự động lấy các dữ liệu từ ứng dụng ENVIM. Theo yêu cầu của 
công tác quản lý, dữ liệu này có thể cho phép chia sẻ hay công bố thông qua Web-GIS môi 
trường. 

- Tuân thủ các qui định của công tác quản lý nhà nước. Đảm bảo sự phân cấp trong công 
tác quản lý CSDL môi trường. Các dữ liệu sẽ được nhập theo qui chế do Sở TNMT đặt 
ra và sẽ được cập nhật thường xuyên. Dữ liệu này sẽ được quản lý tập trung và thống 
nhất tại Sở TNMT tỉnh Quảng Ngãi. 

- Trong ứng dụng ENVIM, các CSDL môi trường gắn liền với GIS. 
- Các báo cáo liên quan tới dữ liệu môi trường phải bám sát những biểu mẫu hiện hành 
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trước đây. ENVIMQNg được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa 2 chương trình riêng biệt là 
ứng dụng ENVIM (ENVIM Application) và Web-GIS môi trường. Cả hai chương trình này 
được xây dựng tương đối độc lập nhưng phụ thuộc lẫn nhau và có thể tích hợp được với 
nhau. Mô hình lý luận ENVIMQNg được trình bày trên Hình 2. Cụ thể, trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi, các thông tin địa lý, chính sách, quản lý môi trường, hoạch định kinh tế xã hội 
được cơ quan quản lý cập nhật và đồng bộ hóa hình thành CSDL cho ENVIM. Thêm vào đó, 
các thông tin môi trường về nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải, tiếng ồn… 
được cập nhật hằng năm từ các doanh nghiệp trên địa bàn cũng là một trong những nguồn 
thông tin quan trọng đáng kể. Cùng với CSDL của GIS được xây dựng từ quan trắc môi 
trường, ứng dụng Web-GIS sẽ chia sẻ CSDL trên Web server để lưu trữ, cập nhật và làm 
nguồn thông tin môi trường quan trọng cho người sử dụng. 

 

Hình 2. Mô hình lý luận của chương trình ENVIMQNg 

Trên Hình 2, GIS đóng vai trò nền tích hợp cho ENVIM. GIS tổ chức dữ liệu không 
gian sao cho ENVIM có thể hiển thị bản đồ địa lý từng vùng theo yêu cầu của người sử dụng. 
Các chức năng truyền thống của GIS cung cấp công cụ phân tích các lớp thông tin môi 

Quảng Ngãi
Địa lý

Chính sách
môi trường

Quản lý môi trường

Kinh tế + Xã hội

Doanh nghiệp

Chất thải rắn

Chất thải nguy hiểm

Nước thải

Không khí và tiếng ồn

Quan trắc

CSDL ENVIM CSDL GIS

GIS

Ứng Dụng ENVIM Nhập Liệu

CSDL trên WEB Server Web GIS môi trường

Người sử dụng

Xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ Web-GIS ứng dụng trong quản lý môi trường… 
 

37 

trường và hiển thị các mối quan hệ của các thông tin với nhau, như sự phụ thuộc giữa tải 
lượng ô nhiễm do các nguồn xả với mức độ ô nhiễm tại nơi tiếp nhận. 

Xét về giao diện của ứng dụng ENVIMQNg (Hình 3), có thể thấy giao diện được Việt 
hóa, thân thiện và dễ dàng sử dụng. Các lớp thông tin môi trường từ GIS được mô hình hóa, 
trực quan hơn, định vị được địa bàn có cấp độ hành chính nhỏ hơn, cho phép theo dõi các 
nguồn thải, và lưu lượng thải dựa trên tọa độ. 

 
Hình 3. Giao diện khởi động của ENVIMQNg 

Ứng dụng ENVIM được xây dựng cho Quảng Ngãi là một chương trình tích hợp trong 
một công cụ duy nhất các module sau đây: 

- Module quản lý bản đồ số hoá. 
- Module quản lý dữ liệu. 
- Module phân tích, truy vấn, làm báo cáo. 
- Module quản lý tập văn bản môi trường. 
- Module mô hình. 
- Module quản lý giao diện và giao tiếp user. 
Các phần mềm GIS thông dụng trên thế giới cụ thể như Mapinfo hay ArcView rất mạnh 

về xử lý các dữ liệu không gian, tuy nhiên phần hỗ trợ tích hợp mô hình tính toán gặp nhiều 
khó khăn. Đây là lý do thúc đẩy nhiều nhóm và trung tâm nghiên cứu trên thế giới xây dựng 
các phần mềm tích hợp mô hình toán và GIS để giải quyết nhiều bài toán ứng dụng. Việc 
tích hợp mô hình toán vào công cụ GIS và xử lý dữ liệu môi trường đã được tiến hành trong 
một số đề tài trước đây. Trong ứng dụng ENVIMQNg được tích hợp mô hình toán: mô hình 
khí Berliand và mô hình nước QUAL2K. Các CSDL cần thiết để chạy mô hình toán trong 
ENVIMQNg bao gồm: các dữ liệu từ các trạm khí tượng, các dữ liệu về nguồn thải điểm 
(chiều cao, đường kính nguồn thải, tải lượng ô nhiễm...). Các dữ liệu này được ENVIMQNg 
quản lý và được người sử dụng lựa chọn để đưa vào phần kịch bản. Ngoài ra, để chạy mô 
hình toán, các dữ liệu liên quan tới sự hoạt động của nguồn thải (lưu lượng, tải lượng ô 
nhiễm, nhiệt độ khí thoát ra...) được nhập vào thông qua giao diện của ENVIMQNg. Các số 
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liệu sau khi nhập vào, sẽ được ứng dụng ENVIMQNg xử lý và phân tích, kết quả của mô 
hình tính toán sẽ được hiển thị trên hệ thống Web-GIS, giúp người sử dụng và nhà quản lý 
có thể truy cập từ xa và đưa ra các hoạch định chính xác hơn (Hình 4). 

 

Hình 4. Các mô hình toán môi trường được tích hợp trong ENVIQNg 

Ứng dụng ENVIMQNg được thiết kế hướng đến các tiêu chí sau:  

- Quản lý tổng hợp và thống nhất các thông tin liên quan tới các phát thải, xả thải vào 
môi trường.   

- Tính toán theo mô hình sự lan truyền và khuyếch tán tác nhân ô nhiễm trong môi 
trường không khí và nước kênh sông. 

- Cung cấp công cụ trong việc phân tích, đánh giá ảnh hưởng các nguồn, điểm theo các 
kịch bản khác nhau. 

Cũng giống như trong các sản phẩm trước đây của nhóm nghiên cứu, hệ thống thông tin 
địa lý (GIS) đóng vai trò nền tích hợp cho module mô hình toán trong ứng dụng ENVIM. 
GIS tổ chức thông tin không gian sao cho ENVIM có thể hiển thị bản đồ ô nhiễm theo các 
đường đồng mức (Hình 5). Kết quả hiển thị sau khi phân tích từ ENVIMQNg – Web-GIS 
cho thấy, vùng tâm ô nhiễm xảy ra Phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, và giảm dần theo 
các đường đồng mức. Do vậy, nhờ mô hình ENVIMQNg – Web-GIS, các nhà quản lý sẽ tiến 
hành các biện pháp kiểm soát môi trường, khoanh vùng và giảm sự khuếch rộng của vùng ô 
nhiễm trên địa bàn. 
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liệu sau khi nhập vào, sẽ được ứng dụng ENVIMQNg xử lý và phân tích, kết quả của mô 
hình tính toán sẽ được hiển thị trên hệ thống Web-GIS, giúp người sử dụng và nhà quản lý 
có thể truy cập từ xa và đưa ra các hoạch định chính xác hơn (Hình 4). 
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Xử lí số liệu

Xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ Web-GIS ứng dụng trong quản lý môi trường… 
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Hình 5. Khoanh vùng ô nhiễm trên nền bản đồ GIS trong ENVIMQNg 

3.2. Cấu trúc module Web-GIS môi trường trong ứng dụng ENVIMQNg 

Mục đích của Web-GIS môi trường là cung cấp các thông tin môi trường cần thiết cho 
các nhà quản lý dự án môi trường hay các nhà nghiên cứu, các đơn vị và cơ quan pháp chế. 
Công nghệ Web-GIS về thông tin môi trường còn có thể đóng vai trò là một trung tâm thông 
tin công cộng, giúp nâng cao nhận thức về môi trường cho người dân. Dựa trên các tiêu chí 
đó, các module trong Web-GIS được thiết kế chuyên hóa như sau: 

- Module quản lý số liệu quan trắc môi trường: chịu trách nhiệm quản lý tất cá các số liệu 
liên quan tới quan trắc môi trường như quan trắc môi trường không khí, nước mặt, nước 
ngầm, nước thải, khí thải. 

- Module báo cáo kết quả quan trắc môi trường: tự động xuất các báo cáo thống kê số liệu 
quan trắc theo các tiêu chí khác nhau.   

- Module quản lý doanh nghiệp: quản lý các doanh nghiệp, tình hình sản xuất, tình hình sử 
dụng tài nguyên, hoá chất, nhiên liệu… 

- Module báo cáo tình hình doanh nghiệp: kết xuất các báo cáo về tình hình xả thải của các 
doanh nghiệp, tình hình xả thải vượt tiêu chuẩn Việt Nam của các doanh nghiệp… 

- Module quản lý tin tức: quản lý tin tức về quản lý môi trường, tình hình tự nhiên, kinh tế 
chính trị, xã hội, các qui định nhà nước về môi trường, các thông tin về quản lý môi 
trường. 

- Module quản lý phân quyền: quản lý các đối tượng tham gia sử dụng hệ thống, phân cấp 
quyền hạn… 

3.3. Tính ưu việt của tích hợp Web-GIS môi trường trong ENVIMQNg 

Các công nghệ Web-GIS được ứng dụng, cho phép tích hợp các dòng thông tin, dữ liệu môi 
trường và cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng tới các trang Web của chương trình. Điểm 
mấu chốt của hệ thống Web-GIS là hệ thống thông tin địa lý chứa các dữ liệu môi trường 
thay đổi theo thời gian. Người sử dụng có thể quan sát trực quan và truy cập tới các trang 
Web có bản đồ được gắn với các thông tin môi trường ví dụ như các điểm quan trắc chất 
lượng nước, không khí, các nguồn thải… 
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Hình 6. Bản đồ Web-GIS Quảng Ngãi với thông tin về môi trường 

ENVIMQNg có khả năng truy cập trực tuyến những thông tin không gian hay tìm kiếm 
thông tin môi trường liên quan đã được liên kết từ trình duyệt Web (Hình 7). Ứng dụng sẽ 
giúp người sử dụng tìm kiếm các thông tin liên quan tới quan trắc cũng như các doanh 
nghiệp theo địa bàn (huyện, xã) hay lĩnh vực hoạt động. Ứng dụng cũng giúp cập nhật những 
hiện trạng môi trường theo thời gian thực. Từ đó, giúp người sử dụng, nhà quản lý và các 
doanh nghiệp có thể trao đổi trực tuyến và miễn phí về các đối tượng không gian mà không 
cần phải tốn tiền cho một phần mềm GIS nào. 

 

Hình 7. Module quản lý số liệu quan trắc môi trường trong Web-GIS 

Phương pháp thiết kế theo module cho phép quản lý thông tin khác nhau, liên quan tới 
môi trường, giúp các nhà quản lý tại địa phương dễ dàng cập nhật, trao đổi thông tin dữ liệu. 
Bên cạnh đó, ENVIMQNg giúp truy xuất các báo cáo liên quan tới chất lượng môi trường 
một cách trực tuyến thể hiện tọa độ không gian và thời gian, tương ứng với tiêu chuẩn chất 
lượng môi trường với các tiêu chí như độ ồn, độ ô nhiễm không khí, nguồn nước… một cách 
hoàn toàn tự động (Hình 8). 

Các module quản lý môi trường
trong Web-GIS

Hiện trạng chất lượng môi trường Quản lý nhà nước về môi trường

Chất
lượng
nước
mặt

Chất
lượng
nước
ngầm

Chất
lượng
không

khí

Chất
thải rắn Theo địa bàn Theo lĩnh vực

hoạt động

- Chỉ tiêu
- Thời gian
- Địa bàn

- Khối lượng
- Thành phần
- Thời gian
- Địa bàn

Doanh nghiệp
-Thông tin chung
- Hoá chất, nguyên liệu
- Nước thải, tiếng ồn
- Sự cố môi trường

- Ô nhiễm
- Phê chuẩn ĐTM
-Khiếu tô
- Thanh tra
- Quan trắc
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Xây dựng phần mềm tích hợp công nghệ Web-GIS ứng dụng trong quản lý môi trường… 
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Hình 8. Báo cáo quan trắc môi trường được thực hiện tự động bởi ENVIMQNg. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xây dựng thành công công cụ tin học ENVIMQNg, hướng đến phục vụ 
cho các nhà quản lý môi trường. Sản phẩm của đề tài là công cụ quản lý môi trường hiện đại, 
giúp các cấp quản lý môi trường lưu trữ và truy xuất báo cáo dễ dàng hơn. 

ENVIMQNg còn hướng đến cho nhiều đối tượng khác nhau có nhu cầu về thông tin 
môi trường trên địa bàn tỉnh Quãng Ngãi. Cùng với việc kết hợp với ứng dụng công nghệ 
Web-GIS, sản phẩm của đề tài mang lại cái nhìn trực quan, là nơi chia sẻ các thông tin môi 
trường hữu ích, cũng như đóng góp ý kiến để công tác quản lý môi trường trên địa bàn được 
hoạt động hiệu quả.  
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ABSTRACT

BUILDING SOFTWARE INTEGRATING WEB-GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS, COMPATIBLE FOR THE ENVIROMENTAL MANAGEMENT

IN QUANG NGAI

Tran Duc Thao*, Truong Thi Dieu Hien
Ho Chi Minh City University of Food Industry

*Email: thaodt@cntp.edu.vn 

Merging between informatics and environmental management is recently a world wide 
trend. Informatics has been facilitating environmental management and exhibits enomous 
potentials to environmental related policies. In this study, we has built up software for the 
administration of natural resources and environment database in Quang Ngai, a province in 
the Middle of Viet Nam, named ENVIMQNg (ENVironmental Information Management 
Software for Quang Ngai). ENVIMQNg provides the crucial information of environment to 
the project managers, researchers, organizations and the legal offices at provincial and 
national levels. ENVIMQNg plays the role of management tool to share the environmental 
information and concurrently helps to raise the people’s awareness of environmental 
protection. Remarkably, ENVIMQNg is integrated with Web-GIS technology to display 
maps with environmental information and longitude/latitude data, helps to remote access and 
is more visual for users. Application of ENVIMQng opens a promising direction for 
environmental management suitable for the situation of Quang Ngai Province. 

Keywords: Environmental management, ENVIM, Web-GIS, Quang Ngai, database, 
environmental monitoring. 




