
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ban Ch! "#o Qu$c gia  
N%m Qu$c t& Hành tinh Trái "'t 

Liên h!: V" H#p tác Qu$c t% - B& Tài nguyên và Môi tr'(ng. 
)*a ch+:  83 Nguy,n Chí Thanh – Hà N&i 

Tel: 04-7734528 

Hãy h!"ng #ng N$m Qu%c t& Hành tinh 
Trái '(t b)ng nhi*u hình th#c, n+i dung, 
tr,c ti&p ho-c gián ti&p " các c(p khu v,c, 
qu%c gia ho-c '.a ph!/ng nh)m t$ng c!0ng 
và m" r+ng khoa h1c Trái '(t, ph2c v2 r+ng 
rãi, thi&t th,c h/n cho xã h+i. 

Tài li!u tuyên truy"n c#a 
Ban Ch$ %&o Qu'c gia 

N(m Qu'c t) Hành tinh Trái %*t 



Ý t!"ng v# N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t 
(IYPE) 'ã '!)c '!a ra t* n$m 2000 t+i cu,c h-p 
H,i '.ng Liên hi/p Khoa h-c '0a ch(t qu%c t& 
(IUGS). Vi/c tuyên b% N$m Qu%c t& Hành tinh Trái 
'(t '!)c coi là m,t ph!1ng ti/n h2u hi/u '3 th3 
hi/n vi/c xã h,i có th3 có l)i nh! th& nào t* nh2ng 
hi3u bi&t v# Trái '(t 'ã '!)c tích l4y trong su%t 
th5i gian qua.  

Sau m,t ')t nghiên c6u kh7 thi, ý t!"ng 'ã 
'!)c Ban Khoa h-c trái '(t c8a UNESCO tr9c ti&p 
8ng h,, tr" thành sáng ki&n chung c8a IUGS và 
UNESCO.  

Ngày 26-8-2004, H,i '.ng liên t0ch c8a IUGS 
và H,i ngh0 :0a ch(t qu%c t& '+i di/n cho gi;i khoa 
h-c Trái '(t c8a 140 qu%c gia và khu v9c 'ã thông 
qua m,t b7n tuyên b% v# N$m Qu%c t& Hành tinh 
Trái '(t. 

H,i '.ng này 'ã '# ngh0 Ban Giám '%c 
UNESCO thông qua ch!1ng trình N$m Qu%c t& 
Hành tinh Trái '(t, v;i lý do nh! sau: 

- Các khoa h-c Trái '(t có th3 'óng góp 'áng 
k3 vào vi/c b7o '7m m,t th& gi;i an toàn h1n, lành 
m+nh h1n và th0nh v!)ng h1n; 

- Vi/c xã h,i s< d=ng nh2hg kh7 n$ng 'óng 
góp này hi/n nay còn quá ít so v;i kh7 n$ng th9c t& 
và c>n ph7i t$ng lên 'áng k3; 

- Vi/c tuyên b% N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t 
d!;i s9 b7o tr) c8a các n!;c thành viên Liên h)p 
qu%c s? giúp cho các khoa h-c Trái '(t 'óng góp 
'!)c '>y '8 vào vi/c phát tri3n b#n v2ng c8a hành 
tinh. 

Ngày 22-12-2005, t+i H,i ngh0 toàn th3 l>n th6 
68 " New York, :+i h,i '.ng Liên h)p qu%c 'ã 
thông qua ngh0 quy&t 60/192 l(y n$m 2008 là N$m 
Qu%c t& Hành tinh Trái '(t. Các ho+t ',ng c8a N$m 
Qu%c t& Hành tinh Trái '(t d9 ki&n kéo dài ba n$m 
t* 2007 '&n 2009. 

Ngày 28/1/2008, Th8 t!;ng Chính ph8 'ã ra Quy&t 
'0nh s% 131/Q:-TTg v# vi/c thành l@p Ban ChA '+o Qu%c 
gia N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t c8a Vi/t Nam, thành 
ph>n nh! sau: 

! Tr!"ng ban: Th6 tr!"ng th!5ng tr9c B, Tài nguyên 
và Môi tr!5ng. 

! Phó Tr!"ng ban th!5ng tr9c: C=c tr!"ng C=c :0a 
ch(t và Khoáng s7n Vi/t Nam. 

! Phó Tr!"ng ban: C=c tr!"ng C=c B7o v/ Môi tr!5ng. 
! :+i di/n c(p V= c8a V$n phòng Chính ph8 
! :+i di/n c(p V= c8a B, Khoa h-c và Công ngh/ 
! :+i di/n c(p V= c8a B, Công Th!1ng 
! :+i di/n c(p V= c8a B, Giáo d=c và :ào t+o 
! :+i di/n c(p v= c8a Vi/n Khoa h-c và Công ngh/ 

Qu%c gia. 
! :+i di/n c8a UB ban Qu%c gia UNESCO Vi/t Nam. 
! :+i di/n c8a Liên hi/p các h,i Khoa h-c và KC thu@t 

Vi/t  Nam . 

Các ho&t %+ng chính h,-ng .ng N(m Qu'c t) 
Hành tinh Trái %*t c#a Vi!t Nam bao g/m: 

! TD ch6c lE phát ',ng Qu%c gia h!"ng 6ng N$m 
Qu%c t& Hành tinh Trái '(t. 

! Tuyên truy#n v# N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t. 
! Trình diEn, h!;ng dFn c,ng '.ng phòng tránh thiên 

tai, b7o v/ môi tr!5ng, b7o v/ mình và c,ng '.ng. 
! Xây d9ng ch!1ng trình, d9 án nghiên c6u 'i#u tra c1 

b7n theo các ch8 '# c8a N$m Qu%c t& Hành tinh Trái 
'(t. 

! TD ch6c và tham gia các ho+t ',ng qu%c t& trong 
N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t. 



M=c 'ích chung c8a N$m Qu%c t& Hành tinh Trái 
'(t là 'em các ki&n th6c v# khoa h-c trái '(t '3 xây 
d9ng m,t Trái '(t an toàn, lành m+nh và th0nh v!)ng 
h1n cho các th& h/ t!1ng lai, c= th3 là:  

! Gi7m thi3u r8i ro cho xã h,i do các tai bi&n t9 
nhiên và tác ',ng c8a con ng!5i gây ra. 

! Nâng cao các ki&n th6c v# y t& c8a khoa h-c Trái 
'(t '%i v;i s6c khGe con ng!5i. 

! Phát hi/n các ngu.n tài nguyên thiên nhiên m;i 
và s< d=ng chúng nhHm phát tri3n b#n v2ng. 

! Xây d9ng k&t c(u an toàn và m" r,ng các vùng 
'ô th0, s< d=ng h)p lý không gian ng>m t9 nhiên 

! Xác '0nh y&u t% phi con ng!5i trong vi/c thay 'Di 
khí h@u.  

! T$ng cu5ng s9 hi3u bi&t v# ngu.n tài nguyên 
thiên nhiên, th!5ng gây ra nh2ng c$ng thIng 
gi2a các n!;c làng gi#ng. 

! Phát hi/n các ngu.n n!;c ng>m nHm sâu và khó 
ti&p c@n. 

! Nâng cao hi3u bi&t v# s9 ti&n hóa c8a s9 s%ng. 
! :Jy m+nh m%i quan tâm '&n các khoa h-c Trái 

'(t trong xã h,i nói chung. 
! Khuy&n khích nhi#u thanh niên theo h-c ngành 

khoa h-c Trái '(t " các tr!5ng '+i h-c. 

2. Tai bi)n thiên nhiên: Gi7m thi3u r8i ro, 
nâng cao nh@n th6c c,ng '.ng. 

3. Trái %*t và s.c kh0e: Xây d9ng môi tr!5ng 
s%ng an toàn h1n. 

4. Khí h1u: Nghiên c6u cD khí h@u thông qua 
các t>ng '(t 'á '3 d9 'oán s9 thay 'Di khí 
h@u trong t!1ng lai. 

5. Tài nguyên thiên nhiên: Nâng cao hi3u 
bi&t, ti&n t;i s< d=ng b#n v2ng tài nguyên 
thiên nhiên. 

6. Các siêu %ô th2: Phát tri3n các 'ô th0 theo 
h!;ng 'i sâu xu%ng lòng '(t. 

7. Các t3ng sâu Trái %*t: Nghiên c6u các t>ng 
sâu t* vG '&n nhân Trái '(t nhHm hi3u bi&t 
thêm v# b7n ch(t hành tinh chúng ta.  

8. 4&i d,5ng: V9c thIm c8a th5i gian. Nghiên 
c6u '+i d!1ng ph=c v= l)i ích con ng!5i và 
gi7m nhK tác ',ng c8a thiên tai. 

9. L6p th7 nh,8ng: Làn da s%ng c8a Trái '(t, 
chL d9a c1 b7n cho cu,c s%ng và phát tri3n 
c8a con ng!5i . 

10. S9 s'ng trên Trái %*t: Ngu.n g%c c8a s9 'a 
d+ng, nghiên c6u quá trình phát tri3n c8a s9
s%ng trong quá kh6, hi/n t+i và t!1ng lai. 

3&n cu%i tháng 4 n$m 2008 có 68 n!4c 
'ã thành l5p 6y ban qu%c gia N$m Qu%c t& 
Hành tinh Trái '(t và g7n 30 n!4c 'ang 
chu8n b. thành l5p ho-c 'ang xem xét '9 
thành l5p. 

L: phát '+ng toàn c7u N$m Qu%c t& 
Hành tinh Trái '(t 'ã '!;c t< ch#c tr1ng th9 
t=i tr2 s" UNESCO, th> 'ô Paris, C+ng hoà 
Pháp vào ngày 12 và 13 tháng 2 n$m 2008. 



 

:3 th9c hi/n N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t, "
c(p qu%c t& 'ã thành l@p My ban qu%c t& v# N$m Qu%c 
t& Hành tinh Trái '(t. My ban g.m hai b, ph@n: H,i 
'.ng và Ban th! ký. H,i '.ng ch0u trách nhi/m v#
vi/c ra quy&t '0nh và '+i di/n cho t(t c7 các bên tham 
gia; Ban th! ký ch0u trách nhi/m qu7n lý các ho+t 
',ng hàng ngày theo s9 chA '+o c8a H,i '.ng. C1 c(u 
này bNt '>u có hi/u l9c t* 1 - 1 - 2007. 

Nhi/m v= c8a Ban th! ký do C=c :0a ch(t Na Uy 
'7m nhi/m, '!)c l9a ch-n thông qua '(u th>u vào 
tháng 5 - 2006. Giáo s! Eduardo de Mulder, thu,c C=c 
:0a ch(t Hà Lan, nguyên là Ch8 t0ch Liên hi/p Khoa 
h-c :0a ch(t qu%c t&, '!)c ch-n là Giám '%c 'i#u 
hành My ban qu%c t& N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t.

Tham gia My ban qu%c t& và các ban c8a N$m 
Qu%c t& Hành tinh Trái '(t g.m nhi#u tD ch6c qu%c t& 
và qu%c gia khác nhau:  

! Liên hi/p TrNc '0a và :0a v@t lý qu%c t& 
(IUGG) 

! Liên hi/p :0a lý qu%c t& (IGU)  
! Liên hi/p Khoa h-c '0a ch(t qu%c t& (IUGS) 
! Ch!1ng trình Th+ch quy3n qu%c t& (ILP) 
! C=c :0a ch(t Hà Lan (TNO) 
! H,i :0a ch(t London (GSL) 
! Trung tâm Tham v(n và thông tin v# '(t qu%c 

t& (IRIC) 
! TD h)p H,i :0a ch(t công trình qu%c t& 

(IAEG), H,i C1 h-c 'á qu%c t& (ISRM), H,i C1 
h-c '(t và :0a kC thu@t công trình qu%c t& 
(ISSMGE) 

! Liên hi/p qu%c t& v# nghiên c6u :/ t6  (INQUA) 
! Vi/n :0a ch(t Hoa kO (AGI)  
! H,i :0a ch(t d>u khí Hoa kO (AAPG)  
! Vi/n các nhà :0a ch(t chuyên nghi/p Hoa kO 

(AIPG). 
Ngoài ra còn có 26 tD ch6c '%i tác hL tr).  
P c(p qu%c gia, mLi n!;c '#u thành l@p My ban 

qu%c gia N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t c8a mình. Sau 
khi thành l@p, mLi My ban qu%c gia s? ký m,t b7n ghi 
nh; thGa thu@n v;i My ban qu%c t& N$m Qu%c t& Hành 
tinh Trái '(t, ghi rõ m%i quan h/, s9 ph%i h)p hành 
',ng, quy#n l)i và trách nhi/m c8a mLi bên, trong 'ó 
My ban qu%c t& kêu g-i các My ban qu%c gia 'óng góp 
3% thu nh@p c8a mình t* các ngu.n trong n!;c cho 
các ho+t ',ng c8a My ban qu%c t&.  

Các ho+t ',ng c8a N$m Qu%c t& Hành tinh Trái '(t 
'!)c '!a vào hai ch!1ng trình chính: Ch!1ng trình 
khoa h-c và Ch!1ng trình qu7ng bá.  

V# ch!1ng trình khoa h-c, My ban qu%c t& N$m 
Qu%c t& Hành tinh Trái '(t khuy&n khích các My ban 
qu%c gia, các tD ch6c khoa h-c Trái '(t và các nhà khoa 
h-c Trái '(t '$ng ký và tri3n khai các '# tài nghiên c6u 
thu,c 10 lQnh v9c:  

1. N,6c d,6i %*t: Ngu.n d9 tr2 cho hành tinh 
khát. Áp d=ng nh2ng công ngh/ m;i '3 th$m 
dò, khai thác n!;c d!;i '(t ph=c v= c,ng '.ng. 


