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chuyên đề về hiện trạng và biến động diện tích CCNLN thời điểm: 2004, 2011 và 2016 
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môi trường liên quan đến xu hướng biến động CCNLN trong mối quan hệ với biến 

động lớp phủ rừng hướng tới mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp bền vững tỉnh 

Lâm Đồng và toàn vùng Tây Nguyên. Đặc biệt các nghiên cứu theo hướng ứng dụng 

công nghệ viễn thám và GIS trong quản lý CCNLN sử dụng ảnh viễn thám đa độ phân 

giải, đa thời gian. Việc phân tích chuỗi ảnh có độ phân giải về thời gian ngày càng cao 

và miễn phí như: Landat8, Sentinel-1, 2, 3,... sử dụng các công cụ hiện đại trên nền 



tảng ứng dụng điện toán đám mây và dữ liệu lớn (big data) sẽ làm tăng tính hiệu quả 

và độ tin cậy của các nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Identify the criteries to choose the time of remote sensing data and classification 

using hight resolution remote sensing images based on analyzing the knowledge of 

nature and social conditions, crop calendar and ecological conditions of perennial 

crops; 

- The result show that the trend of land-cover changes (focus on perennial crops 

and forest cover changes) in 2004 to 2016, Bảo Lâm district, Lâm Đồng province, 

employed the Logistic regression models. 

12. Practical applicability, if any: 

- The urgency of thesis topic is related to contribute the scientific basis in 

applied remote sensing and GIS for the perennial crops management. The results of the 

Thesis, specially the land cover and change map of perennial crops in 2004, 2011 and 

2016, and the trend of perennial crops and forest cover changes will be important 

scientific basis for the perennial crops management in Bảo Lâm district, Lâm Đồng 

province. 

13. Further research directions, if any 

To continue the detail research on the assessments of natural and social 

affection and environment released on the trend of perennial crops cover change with 

deforestation for the sustainable development of agriculture in Lâm Đồng province 

and the Central Highlands of Vietnam. Specially, the applied remote sensing and GIS 

for the perennial crops management using multi-resolution and multi-date remote 

sensing data. The analysis of this remote sensing data such as: Landsat8, Sentinel-1, 2, 

3 required the application of the new technology that applied cloud computing and big 

data to improve accuracy and increase the effective when applied remote sensing and 

GIS. 



14. Thesis-related publications: 

[1] Toan Le Quang (2014), “Research on relationship between average 

evapotranspiration with forest cover change in Lâm Đồng province of Vietnam”, 

Nationwide GIS application conference proceedings, pp. 941-954;  

[2] Pham Viet Hoa, Le Quang Toan, Nguyen Vu Giang, Nguyen Tien Cong, 

Nguyen Thi Quynh Trang (2014), “Research on median resolution image (MODIS) in 

monitoring the environmental indicates affected the forest cover of The Central 

Highlands of Vietnam”, Proceeding of international conference on science and 

sustainable and development of Agriculture in Lâm Đồng province, The Central 

Highlands of Vietnam, pp. 330-339; 

[3] Nguyen Thuy Linh, Le Quang Toan (2015), “The assessment of land used 

and planning changes using SPOT5 image (Bảo Lâm district, Lâm Đồng province)”, 

Nationwide GIS application conference proceedings, pp. 559-563;  

[4] Pham Viet Hoa, Nguyen An Binh, Leon T. Hauser, Nguyen Vu Giang, 

Nguyen Thi Quynh Trang, Le Quang Toan, Vu Huu Long, Pham Viet Hong, Le Vu 

Hong Hai, Nguyen Quang Tuan (2017), “Deforestation and drought: integrating 

remotely sensed indices in a Web-GIS environment for the central highlands of 

Vietnam”, Proceeding Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER). ISBN 

978-604-913-618-4.  

[5] Le Quang Toan, Pham Van Cu, Bui Quang Thanh, Pham Viet Hoa, Vu Huu 

Long, Nguyen Thi Quynh Trang, Leon Tobias Hauser (2017), “A Hybrid Approach to 

Improve Classification Accuracy of Mapping Perennial Crops in Bảo Lâm District, 

Lâm Đồng Province”, International Journal of Geoinformatics, 13(4), pp 25-35. 

[6] TOAN, Le Quang; CU, Pham Van; THANH, Bui Quang (2018), “The 

Trajectories of Perennial Crops Cover Change in Relationship with Forest Cover 

Change in Bao Lam District, Lam Dong Province”, VNU Journal of Science: Earth 

and Environmental Sciences, 34(4), pp 1-10. ISSN 2588-1094. 

doi: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4112. 

 Date: 12/11/ 2018 

Supervisor  

 

Assoc.Prof.Dr. Pham Van Cu 

PhD Student 

 

Le Quang Toan 

 

https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4112

