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MỤC TIÊU 
* Mục tiêu:
- Đưa ra được bức tranh hiện trạng và sự biến động tài nguyên rừng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
1999 - 2012.
- Xác định nguyên nhân gây biến động tài nguyên rừng của tỉnh trong giai đoạn trên và đề xuất
giải pháp nhằm góp phần bảo vệ, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên rừng của tỉnh.
- Xây dựng các bản đồ hiện trạng và bản đồ biến động tài nguyên rừng giai đoạn 1999 - 2012
bằng công nghệ viễn thám và GIS.
 
NỘI DUNG 
* Nội dung:
- Điều tra, khảo sát và thu thập dữ liệu có liên quan phục vụ công tác nghiên cứu
- Nghiên cứu, đánh giá các nhân tố khí hậu và sinh thái đến sự phát triển của thảm thực vật rừng.
- Xây dựng bản đồ hiện trạng rừng các năm 1999, 2012 và bản đồ biến động rừng giai đoạn
1999 - 2012 tỉnh Thái Nguyên bằng công nghệ viễn thám và GIS, tỷ lệ 1/330.000.
- Đề xuất các vùng trồng rừng trên địa bàn phục vụ công tác quy hoạch phát triển KT - XH.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Phương pháp bản đồ, biểu đồ
- Phương pháp thu thập tài liệu, các số liệu thống kê
- Phương pháp điều tra thực tế
HIỆU QUẢ KTXH 
 Các kết quả nghiên cứu trong đề tài là những vấn đề được sử dụng trong giảng dạy các nội dung
liên quan đến môi trường và phát triển bền vững ở các trường đại học và trường phổ thông.
 Trên cơ sở tiến hành nghiên cứu đề tài, các luận văn thạc sĩ và đề tài nghiên cứu khoa học của
sinh viên có thể nâng cao năng lực chuyên môn của người học khi tiếp cận với những vấn đề liên
quan đến khai thác và quản lý tài nguyên rừng.
 Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu (văn bản + bản đồ) tham khảo cho các Sở ban
ngành liên quan của tỉnh và các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc trong quá trình quy hoạch tài
nguyên rừng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
+ Sinh viên khoa Địa lí – ĐHSP Thái Nguyên; khoa Môi trường và Trái Đất – ĐHKH Thái Nguyên
+ Phòng Khoa học và công nghệ các huyện, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên
+ Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên
+ Chi cục Kiểm Lâm và chi cục Lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên


