
(Provisional Translation)

No. English Vietnamese
1 acid rain mưa axit
2 advantage đem lại lợi ích, sự thuận lợi
3 agency cơ quan, tác dụng
4 appropriate thích hợp
5 armed vũ trang
6 arrangement sự xắp xếp
7 attenuation due to scattering
8 automatic rain-gauge máy đo mưa tự động
9 autonomous fireproofing thiết bị tự báo cháy

10 availability sẵn sàng
11 bearing capacity khả năng chứa đựng, khả năng chịu lực
12 bearing capacity factor hệ số tải dung
13 brief ngắn gọn, bản tóm tắt
14 bulletin bản tin (trình bày ngắn gon)
15 C horizon tầng C
16 candidate ứng cử viên (TT), người dự thi
17 citizens dân thành thị
18 commitment sự giao phó, lời cam kết
19 community cộng đồng
20 consequence hậu quả, kết quả

21 consolidate làm cho chắc chắn, củng cố, hop nhat, thong nhat

22 contribution sự đóng góp, gop phan, bài báo
23 conventional house nhà thông thường
24 Co-ordinates tọa độ
25 councils Hội đồng
26 covered by asphalt on all faces scattering
27 crushed stone đá nghiền vụn
28 debt limit nợ tới hạn
29 delta vùng châu thổ
30 desert sa mạc
31 differential thermal analysis bảng phân tích về nhiệt độ khác nhau
32 dimensional analysis phân tích thứ nguyên
33 directivity dđịnh hướng
34 disaster around mountainous region thảm họa xung quanh khu vực núi
35 disaster prone de gap tham hoa
36 disseminate phổ biến
37 Drill Ren luyen, tap luyen/may khoan
38 duty-bound bắt buộc phải làm
39 earth pressure during an earthquake lực trái đất dưới tác dụng của động đất
40 earthquake động đất
41 earthquake catalog danh mục các trận động đất
42 earthquake disaster thảm họa do động đất
43 earthquake engineering kỹ sư về lĩnh vực động đất
44 earthquake fire cháy do động đất
45 earthquake response spectrum
46 earthquake warning cảnh báo động đất
47 effect tác động, tác dụng, hiệu quả, hiệu lực
48 effectively có hiệu quả, thực tế
49 effectiveness sự có hiệu lực

50 efficiency hiệu lực/hiệu quả; năng lực/khả năng; năng
suất/hiệu suất

51 enhance làm tăng, nâng cao
52 ensure bảo hiểm, đảm bảo
53 erosion control law luật kiểm soát hư hỏng
54 erosion control works coông việc kiểm soạt sự ăn mòn
55 estate điền trang
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56 expect
57 experimental basin
58 facalities for Sabo điều kiện thuận lợi của Sabo
59 fence works làm hàng rào
60 flank eruption sự phun ra từ bên sườn núi
61 geomagnetic deep sounding
62 geoscope kính địa tiềm vọng
63 group of vigilantes participation vector
64 guarantee su bao hanh, su bao lanh
65 guide line đường chuẩn
66 hall of residence ký túc xá
67 harmonize làm hài hòa, cân đối
68 hillside works làm việc trên sườn đồi
69 historical documents of earthquake Bản liệt kê các trận động đất
70 hyetograph biểu đồ quá trình mưa tuyết hàng ănm

71 implement dụng cụ, công cụ, phương tiện
thi hành, thực hiện đầy đủ

72 implementation sự thực hiện đầy đủ
73 in residence sống ở 1 nơi cụ thể (vì công việc, cuộc sống)
74 individual disaster prevention tưự ngăn ngừa thảm họa

75 institution thể chế, cơ chế, trụ sở cơ quan, tổ chức quen
thuộc

76 integrate kết hợp, hòa nhập
77 intermediate giữa, trung gian
78 inverted pendulum con lắc ngược
79 inverted well giếng cấp nước
80 issue sự phát hành, kết quả, đưa ra
81 jet stream gió xoáy với tốc độ 400km/h
82 Journal tap san, bao hang ngay
83 keeping studying ko ngừng nghiên cứu
84 legislation pháp luật, sự xây dựng luật
85 logistics hậu cần
86 magnetic survey sự thăm dò từ
87 manner cách cư xử, loại
88 master plan of Sabo works dự án điểm cho việc xây dựng Sabo
89 maximum amplitude biên độ tối đa
90 maximum depth of snow cover Độ dày lớn nhất của lớp vỏ tuyết
91 maximum instantaneous wind speed tốc độ gió lớn nhất tại thời điểm
92 maximum possible flood trận lũ lớn nhất có thể xuất hiện
93 maximum possible rainfall lượng mưa lớn nhất có thể xảy ra
94 maximum response displacement di dời là biện pháp hiệu quả nhất

95 maximum water equivalent of snow cover
lượng nước lớn nhất tuwong đương với lớp phủ
tuyết

96 mechanism máy móc, cơ cấu, cơ chế
97 mobilize huy động, động viên
98 mountain effect tác đọng của núi
99 mountain range dãy núi, rặng núi

100 mountain weather thời tiết ở vùng núi
101 nationwide khắp cả nước, toàn quốc
102 necessary resources nguồn lực cần thiết
103 OLS:ordinary least squares Bình phương thông thường nhỏ nhất
104 opportunities cơ hội, thời cơ
105 Opportunity thời cơ, cơ hội
106 optimization method phương pháp tối ưu
107 optimum moisture content dđộ ngậm nước trong diều kiện tốt nhất
108 order to để mà, mục đích để
109 oxidation reaction phản ứng ô xi hóa
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110 oxygen deficient air sự thiếu hụt ô xi trong không khí
111 oxygen deficient layer lớp thiếu ô xi
112 participation factor nhân tố tham gia quân sự
113 pattern of seismic activity mô hình về sự rung động do động đất
114 peak gust gió giật mạnh nhất
115 peak hour Giờ cao điểm
116 perform Thi hành, thực hiện
117 period-based giai đoạn
118 physical valuation sự đánh giá về vật chất
119 planning for erosion control lập kế hoạch kiểm soát sự hư hỏng
120 possible có thể thực hiện được, sự có thể

121 preparedness phòng ngừa (tình trạng đã được phòng bị), sự
sẵn sàng

122 principle nguồn gốc, nguyên tắc cơ bản
123 priority quyền ưu tiên
124 priority-based trọng điểm
125 proactive chủ động, tiên phong
126 program chương trình
127 raise nâng cao, nâng lên
128 reference map bản đồ tham khảo

129 reference point in Sabo works những điểm tham khảo trong việc xây dựng Sabo
130 regulation for erosion control sự điều chỉnh cho việc kiểm soát hư hỏng
131 relevant thích đáng, có liên quan
132 residence quá trình ở, nhà biệt thự
133 residual soil đất tàn tích
134 residual strength nồng độ dư
135 residual uplift
136 response ứng phó
137 responsibility for st/sb trách nhiệm, nhiệm vụ
138 responsive phản ứng nhanh, đáp lại
139 retire về hưu
140 return period sự lặp lại của 1 chu kỳ
141 rock pressure
142 Sabo designated area chỉ roc vùng Sabo
143 Sabo investigation Nghiên cứu Sabo

144 Sabo works for environmental  improvement
project xây dựng Sabo cho các dự án bảo vệ môi trường

145 sampling sự lấy mẫu
146 sand bars bãi cát cửa sông
147 sand bypassing sự chuyenr dòng của cát
148 sand compaction pile method phương pháp bằng cọc nén cát
149 sandstone sa thạch
150 sastrugi sự cắt xén đoạn thừa
151 scattered wave sóng rời rạc
152 scattering source nguồn tán xạ
153 seam đường lối
154 secondary landslide sự lở đất thứ 2
155 sector collapse
156 sediment control dam dđập kiểm soát bùn
157 seismic action hành động khi x/h động đất
158 seismic bed rock động đất tầng thổ nhưỡng
159 seismic driving force lực truyền động trong động đất
160 seismic energy năng lượng địa chấn
161 seismic gap khoảng cách giữa các trận động đất
162 seismic load tải trọng địa chán
163 seismic observation sự quan sát động đất
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164 seismic risk sự rủi ro do động đất
165 seismic risk map bản đồ rủi ro do động đất
166 seismic zoning khoanh vùng động đất
167 seismicity độ động đất
168 seismo tectonics kiến tạo học do địa chấn
169 seismogram biểu đồ địa chấn
170 seismograph máy ghi địa chấn
171 seismological network mạng lưới địa chấn
172 seismological observatory đài quan sát địa chấn
173 seismology địa chấn học
174 self-similarity model tương đồng về mô hình
175 shear line biểu đồ lực cắt
176 shelter sự che chở
177 site nơi, chỗ, vị trí
178 snow sampler lấy mẫu tuyết
179 sounding tiếng kêu
180 subdivision sự chia nhỏ ra
181 subduction sự giảm
182 succeed nối tiếp, kế thừa
183 summit eruption sự phọt ra từ đỉnh núi lửa
184 surf zone vùng đệm
185 sustainable có thể chống đỡ, chịu đụng được
186 sustainable development phát triển bền vững
187 synchronous đồng thời, đồng bộ
188 take-out mua mang về
189 target mục tiêu, kết quả hướng tới
190 territory lãnh thổ, khu vực, vùng, miền
191 tertiary creep từ biến giai đoan 3
192 test thử
193 thixotropy flow
194 three components of forces 3 thành phần của lực
195 three-dimensional model mô hình 3D
196 time factor hệ số thời gian
197 time history response analysis method
198 time-counter map
199 timely kịp thời
200 triangulation net lưới tam giác (dùng trong trắc đạt)
201 triangulation station trạm đo tam giác
202 triangulation survey trắc đạc theo phương pháp tam giác
203 trilateration survey khảo sát bằng phép đo 3 cạnh của tam giác
204 triple junction ngã 3
205 unleash phát huy, tháo ra
206 urban renewal sự khôi phục thành phố
207 utilize sử dụng
208 vertex điểm cao nhất
209 voluntary organization for disaster prevention
210 water-stage autometic recorder
211 wave breaking sóng vỡ
212 well drilling khoan giếng
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