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Lời cảm ơn  
 

Đây là sản phẩm của sự nỗ lực tập thể và quan hệ hợp tác với sự đóng góp tích cực của tư 
vấn, GS.TS. Vương Văn Quỳnh, Angus McWin và TS. Nguyễn Mạnh Hà, các cán bộ Quỹ Bảo vệ 

Phát triển rừng Việt Nam và  Liên minh Đất rừng, với 3 tổ chức thành viên tham gia trực 

tiếp là Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn 
Quản lý Tài nguyên (CORENARM), và Trung tâm Phát triển Kinh tế và Môi trường Bền vững 

(SEEDS).  Các ý kiến và đóng góp quý báu từ 39 Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng cấp tỉnh cũng  
như các bài học từ quá trình thí điểm tại các tỉnh Kon Tum, Lào Cai, Thừa Thiên Huế và 

Quảng Nam cũng đã được lồng ghép vào tài liệu trong quá trình hoàn thiện.  

Xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Chương trình Hỗ trợ Liên Minh 
của Oxfam Việt Nam và Chương trình Giám sát Rừng toàn cầu (Global Forest Watch) thuộc 

Viện Tài nguyên Thế giới (World Resource Institute) đã tài trợ kinh phí để hoàn thiện tài 
liệu này.   
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Tài liệu này hướng dẫn một cách tổng quát về việc thiết lập và vận hành hệ thống giám sát – 

đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cấp tỉnh. Tài liệu này bao gồm các phần 
nội dung và gắn kết thống nhất với nhau như sơ đồ dưới đây:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cơ sở và định hướng xây 
dựng nội dung giám sát – 
đánh giá chi trả DVMTR dành 
cho cấp tỉnh  

 Các định nghĩa và khía cạnh 
chính  

 Phạm vi thực hiện  
 

Khung nội dung GS-ĐG 

 Tính cần thiết của hệ thống GS – ĐG chi trả DVMTR 

Hướng dẫn thực hiện GS – ĐG Chi trả DVMTR 

 

 Hướng dẫn tổ chức thực hiện 
và vai trò các bên liên quan  

 Xây dựng bộ chỉ số giám sát – 
đánh giá  

 Các biểu mẫu thu thập thông 

tin   

 Tổng hợp kết quả, đánh giá và 

cho điểm  

 Xây dựng báo cáo giám sát – 

đánh giá  

  

Hướng dẫn thực hiện  

 Giới thiệu: Sử dụng ứng dụng 
di động hỗ trợ giám sát thực 
hiện tuần tra BVR trong chi 
trả DVMTR  

 

Ứng dụng di động trong GS-
ĐG 

 

 Hướng dẫn quản trị hệ thống 

GS thực hiện tuần tra BVR cấp 
tỉnh và địa phương 

 Các trường thuộc tính thông 
tin thu thập trong quá trình 
giám sát  

 Sử dụng ứng dụng DĐ trong 
giám sát thực hiện tuần tra 

BVR trong chi trả DVMTR ở 

cấp địa phương  

 Hướng dẫn cài đặt máy chủ  

 Hướng dẫn sử dụng sử dụng  

SMART trong  quản lý CSDL và 
truy xuất báo cáo hoạt động  

Hướng dẫn thực hiện  
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I - Giới thiệu  

Chính thức bắt đầu thực hiện toàn quốc từ ngày 01/01/2011 theo Nghị định 99/2010/NĐ-

CP ngày 24/9/2010, chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được đánh giá là một chính 

sách cột mốc, hướng tới cả hai mục tiêu lớn là  giải quyết tình trạng phá rừng, suy thoái 

rừng, tăng hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu 

nhập, nâng cao đời sống cho người dân làm nghệ rừng và đồng bào các dân tộc thiểu số 

vùng rừng.  

Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), tính đến tháng 9/2015, toàn qioosc đã 

thu được hơn 5000 tỷ đồng (tương đương với 225 triệu USD) từ các đối tượng sử dụng 

dịch vụ như các công ty thủy điện, nước sạch và du lịch sinh thái. Nguồn thu từ chi trả 

DVMTR đã bổ sung và giúp giảm áp lực chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư lâm nghiệp 

hàng năm từ 22-25%. Với mức chi trả trung bình 250.000 VNĐ/ha, chính sách này đã bổ 

sung thêm thu nhập trung bình từ 1.8 – 2 triệu VNĐ/hộ/năm cho gần 349.000 hộ gia đình 

cùng hơn 5.700 nhó mhooj, cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ gần 5 triệu ha rừng 

(khoảng 35% tổng diện tích rừng) trên toàn quốc.  

Ngoài những con số đáng ghi nhận về mặt kinh tế hay đóng góp cho sinh kế, thực tiễn chi 

trả DVMTR tại các địa phương vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong 5 năm đàu thực hiện, 

phần lớn các hướng dẫn chính sách chi trả DVMTR tập trung vào các nội dung xây dựng thể 

chế,  cơ chế hoạt động và vận hành Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng, mà thiếu vắng một định 

hướng rõ ràng và đồng bộ về một hệ thống giám sát - đánh giá thực hiện và tác động chính 

sách chi trả DVMTR cấp địa phương. Một số vấn đề cụ thể như sau:  

 Hoạt động giám sát thay đổi độ che phủ rừng tương đối yếu, đặc biệt là ở cấp địa 

phương (xã, huyện). Dữ liệu này hiện nay chủ yếu dựa vào hệ thống báo cáo của 

các kiểm lâm địa bàn, những người đảm trách nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng cũng 

như giám sát thực hiện chi trả DVMTR cấp địa phương. Chính vì vậy mà độ tin cậy 

và chính xác của dữ liệu không cao.  

 Chính quyền cấp tỉnh thường chỉ  yêu cầu đánh giá chất lượng thực hiện đối với 

10% diện tích rừng được bảo vệ nhận chi trả DVMTR hàng năm. Tuy nhiên, hoạt 

động này cũng khó thực hiện ở nhiều địa phương do thiếu các nhân lực và năng lực 

kỹ thuật.  

 Hiện tượng “dịch chuyển” mất rừng và suy thoái rừng từ các khu vực rừng nhận 

chi trả DVMTR sang các khu vực lân cận chưa được nhận chi trả, hiện nay, vẫn 

chưa được quan tâm đánh giá. Hiện tượng này có thể sẽ là giảm chất lượng thực 

hiện các mục tiêu quản lý bảo vệ rừng tổng thể.  

 Hoạt động theo dõi và giám sát yếu cũng có thể dẫn tới sự không công bằng giữa 

những người tham gia chi trả DVMTR. Những người tham gia có thể nhận chi trả 

dù có thực hiện tuần tra bảo vệ rừng hay không. Ngược lại, những người sử dụng 
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dịch vụ và chi trả sẽ có những nghi vấn đề hiệu quả thực sự của việc sử dụng 

nguồn tiền DVMTR để bảo vệ rừng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ hệ sinh 

thái rừng.  

Để góp phần giải quyết các nhược điểm trên, nhóm nghiên cứu của Quỹ Bảo vệ Phát triển 

rừng Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) đã nghiên cứu và thử 

nghiệm việc sử dụng ứng dụng phần mềm và các thiết bị di động đơn giản (như 

smartphone) trong thực hiện tuần tra bảo vệ rừng tại các khu vực chi trả dịch vụ môi 

trường rừng. Đây được coi là một phần bổ trợ thông tin quan trọng cho hệ thống giám sát – 

đánh giá chi trả DVMTR mà Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam cùng các đơn vị đối tác 

khác đang triển khai xây dựng ở Việt Nam.  
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II - Hướng dẫn quản trị hệ thống giám sát thực hiện tuần tra 
bảo vệ rừng cấp tỉnh và địa phương  
 

1.1. Tổng quan về vận hành hệ thống GSTTBVR trong chi trả DVMTR  

Quá trình thực hiện hệ thống GSTTBVR cấp tỉnh cần có nhiều tổ chức và cá nhân cùng tham 

gia, do đó cần phải xây dựng được một cơ chế quản lý chung cho toàn hệ thống GSTTBVR 

cấp tỉnh. Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng cấp tỉnh là đơn vị có trách nhiệm chính xây dựng và 

vận hành hệ thống này với tư cách là cơ quan chỉ đạo hệ thống này. Bên cạnh đó có phòng 

giám sát của quỹ tỉnh cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động và giám sát việc chi trả DVMTR.  

Bảng 1: Quản lý chung hệ thống GSTTBVR 

Tên hoạt động 
Quản lý hệ thống GSTTBVR trong chi trả 
DVMTR cấp tỉnh 

Đơn vị thực hiện Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh  

Số người  

Tần suất Thường xuyên khi có hoạt động GSTTBVR 

Nội dung hoạt động 

- Xác định các đơn vị, cá nhân tham 
gia hệ thống 

- Thành lập tổ chuyên trách thực hiện 
GSTTBVR, cài đặt bảo dưỡng hệ 
thống máy chủ, thiết bị di động thu 
thập dữ liệu ngoài thực địa và phần 
mềm quản lý cơ sở dữ liệu. 

- Quản lý vật chất, cơ sở dữ liệu 

Tài liệu tham khảo 
Hướng dẫn dành cho quản trị hệ thống 
GSTTBVR 
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1.2. Quy trình công việc về quản lý hệ thống GSTTBVR trong chi trả DVMTR  

Người quản lý hệ thống GSTTBVR cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý các công việc khác nhau, 

bao gồm quản lý ngân sách, nhân sự, thiết bị vật tư và tiến độ công việc.  

Trước hết, người quản lý phải lập được danh sách các nhân sự từ các cơ quan có liên quan 

đến vận hành hệ thống GSTTBVR cấp tỉnh.  

Sau khi đã xác định được những người có trách nhiệm, cần thành lập TCT và tổ chức họp để 

khởi động các hoạt động và  phổ biến về mục tiêu và nhiệm vụ cũng như kế hoạch của các 

cuộc GSTTBVR. Mỗi mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch phải được ghi lại và mã hóa rõ ràng để 

đưa vào hệ thống quản lý.  

Song song, người quản lý cần phải ước tính tổng chi phí vận hành. Khi triển khai, cần phải 

mua sắm các trang thiết bị như thiết bị di động thu thập dữ liệu ngoài thực địa, thiết bị máy 

tính để đáp ứng nhu cầu máy chủ chứa dữ liệu, và máy tính cho các cán bộ xử lý số liệu. Việc 

cài đặt hệ thống máy chủ, duy tu, bảo dưỡng có thể vượt quá giới hạn của CCKL thì có thể 

thuê khoán bên ngoài. Tuy nhiên, phần làm về CSDL nếu vượt quá khả năng của cán bộ Quỹ 

thì cần phải chú trọng việc nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm, thúc đẩy sự tham gia của 

Kiểm lâm trong hoạt động giám sát chi trả DVMTR. Hơn nữa, việc thu thập dữ liệu ngoài 

thực địa là nhiệm vụ của tổ QLBVR cần phải có các khóa tập huấn, đào tạo kỹ năng sử dụng 

thiết bị và thu thập các thông tin cần thiết trên tuyến điều tra. 
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Hệ thống GSTTBVR 

Xác định các tổ chức, cá nhân 

chiu trách nhiệm thực hiện 

Thành lập TCT 

Họp tổ TCT đưa ra kế 

hoạch, mục tiêu, nhiệm 
vụ 

Cài đặt, vận hành 
máy chủ và các 
thiết bị cho hệ 

thống 

Kế hoạch, 
mục tiêu, 
nhiệm vụ 

Duy trì, bảo 
dưỡng 

Tập huấn cán bộ 
quản lý máy chủ 
và xử lý dữ liệu 

Chiết xuất thông 

tin và xử lý dữ 

liệu được gửi từ 
thiết bị di động 

Lưu vào CSDL  

Truy vấn CSDL 
và lập báo cáo 

 

Hình 1 : Quy trình vận hành hệ thống GSTTBVR 
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1.3 Công việc cụ thể của người quản lý hệ thống GSTTBVR  

Phần này mô tả từng phần việc cụ thể trong quy trình quản trị hệ thống GSTTBVR. Người 

quản lý hệ thống cần đảm bảo công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo để tránh được các 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hệ thống GSTTBVR. 

Xác định cơ quan thực hiện và các bên tham gia 

Mặc dù việc vận hành hệ thống GSTTBVR chủ yếu thuộc trách nhiệm của Quỹ BVPTR, tuy 

nhiên tham gia hệ thống này còn nhiều đơn vị và cá nhân khác cung tham gia thực hiện hệ 

thống. Các đơn vị và các nhân đó bao gồm (không giới hạn): 

 CCKL 

 Các hạt kiểm lâm 

 Các ban quản lý rừng (BQLR), chủ rừng tổ chức và các đơn vị tổ chức được giao rừng 

nhưng không phải chủ rừng  

 Tổ tuần tra và bảo vệ rừng cấp địa phương cơ sở (cấp thôn bản) v.v… 

Sau khi xác định được các cơ quan thực hiện và các bên tham gia thực hiện, cần phải xác 

định cụ thể từng đầu mối đại diện của các đơn vị đó. Cần thu thập thông tin về tên, số điện 

thoại và địa chỉ email để lập thành một danh sách và lưu lại quản lý. Danh sách phải luôn 

được cập nhật. 

 Thành lập TCT 

Do có nhiều đơn vị và các nhân liên quan khác nhau cùng tham gia vận hành hệ thống 

GSTTBVR, do đó cần phải thiết lập một cơ chế quản lý chung trong hệ thống. Quỹ BVPTR 

chịu trách nhiệm chính trong việc thành lập và điều hành TCT với tư cách là cơ quan điều 

phối. 

TCT bao gồm các cán bộ từ các đơn vị khác nhau trong đó có các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh 

như CCKL, Phòng Giám sát và Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, Hạt Kiểm lâm, đơn vị 

chủ rừng và tổ QLBVR cấp địa phương. Qua việc thành lập TCT, các mối quan hệ ngang dọc 

giữa các cấp, các đơn vị được thiết lập và duy trì. Các thành viên TCT được chia sẻ thông tin, 

ý  kiến của họ về các vấn đề phát sinh trong hoạt động của họ, điều đó tạo điều kiện cho TCT 

đưa ra được các giải pháp hiệu quả. 

 Tổ chức họp TCT và phân công công việc 

Sau khi đã thành lập TCT, người quản lý hệ thống GSTTBVR cần phải quyết định tần suất tổ 

chức các cuộc họp, tần suất các cuộc giám sát có thể thường xuyên đều đặn hay một số cuộc 
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tuần tra bất kỳ. Trước mỗi cuộc tuần tra, đề cần phải họp TCT để đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ 

và các kế hoạch của cuộc tuần tra. Tất cả hoạt động này được lưu trữ trong hệ thống để có 

cơ sở làm báo cáo sau này. Mỗi TCT sẽ có nhiệm vụ khác nhau:  

o Tổ quản trị hệ thống máy chủ: 

Tổ quản trị:  

Có nhiệm vụ cài đặt, duy trì hệ thống kho chứa máy chủ trên google engine. Mỗi khi có 

sự cố xảy ra tổ có trách nhiệm sửa chữa và duy trì. Bên cạnh đó, người quản trị máy chủ 

có quyền cung câp tài khoản, và mật mã cho cán bộ thuộc tổ QLBVR để họ có thể tải biểu 

mẫu về thiết bị di động trước khi đi thu thập dữ liệu ngoài thực địa. Ngoài ra cán bộ 

quản trị cần nắm bắt rõ nhu cầu cũng như dữ liệu đội thu thập để có thể thiết kế biểu 

mẫu cho từng đợt giám sát cụ thể phủ hợp với kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Dữ 

liệu được lưu trên máy chủ sẽ được tổ quản trị kiểm tra xác nhận và xuất file đưa sang 

bộ phận tổ xây dựng cơ sở dữ liệu để làm và lưu trữ dữ liệu. Tham khảo hướng dẫn cài 

đặt máy chủ ODK Aggregate trên Google Engine.  

 

o Tổ QLBVR 

Tổ QLBVR:  

Có nhiệm vụ đi thu thập dữ liệu ngoài thực địa. Làm các điều tra tại hiện trường. Xác định 

vị trí tọa độ của các hiện tượng hay dấu hiệu bất thường trong tuyến giám sát điều tra. 

Sau khi thu thập dữ liệu xong, tổ QLBVR cần phải kiểm tra lại tất cả các dữ liệu đã thu 

thập ngoài thực địa, rà soát lại một số lỗi chưa chuẩn. Sau khi kiểm tra kỹ có sự kết nối 

internet của thiết bị ứng dụng sẽ trực tiếp gửi dữ liệu thu thập được trên thiết bị di động 

về máy chủ. Tham khảo hướng dẫn sử dụng ứng dụng Geo ODK trên thiết bị di động 

thông minh (Smartphone). 

 

o Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu 

Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu:  

Có nhiệm vụ nhận tệp tin từ tổ quản trị. Sau khi có dữ liệu thô, tổ xây dựng cơ sở dữ liệu 

phải làm sạch dữ liệu và xử lý dữ liệu để đưa vào phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu Smart. 

Trong phần mềm này, các cuộc tuần tra giám sát bảo vệ rừng sẽ được nhập liệu và được 
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tham chiếu với các kế hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ đã được đặt ra. Các nhân viên trong 

các TCT hay các tổ chức tham gia hệ thống đều được nhập liệu và lưu trữ trong phần 

mềm. Do phần mềm được sử dụng bởi nhiều tổ khác nhau nên người quản trị phần mềm 

phải phân quyền sử dụng và chức năng nhiệm vụ của các thành viên nhưu: người nhập 

liệu, người quản lý hay chuyên gia phân tích dữ liệu  

 

 

Hình 2: Sơ đồ tổ chức của các tổ chuyên trách (TCT) trong hệ thống GSTTBVR 

 

  

Máy chủ trực tuyến 
ODK Aggregate trên 

Google Engine 

Xây dựng cơ sở dữ 
liệu trên SMART 

Desktop 

Thu thập dữ liệu 

bằng ứng dụng ODK 
Collect trên điện 

thoại di động 

Thao tác làm sạch và 
xử lý dữ liệu bằng 

Open Refine 

Ứng dụng Geo ODK sẽ tải 

biểu mẫu từ máy chủ ODK 
Aggregate về điện thoại. 

Sau khi thu thập đầy đủ 
thông tin Geo ODK sẽ gửi 

dữ liệu về máy chủ trực 
tuyến thông qua internet. 

Bước 1: Kiểm tra 

file dữ liệu csv đã 
được làm sạch hay 

chưa 

Bước 2: Nếu không 
nhập được vào CSDL 

cần quay lại bước 
làm sạch dữ liệu cho 

đến khi đáp ứng yêu 
cầu 

Tạo ra các nhu cầu để tạo 

biểu mẫu ODK với sự tham 
chiếu của mô hình dữ liệu 

trong SMART và các yêu 
cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đặt 

Tổ quản trị hệ thống 

Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu 

Tổ thu thập dữ liệu dữ liệu 
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 Trang thiết bị và phần mềm 

Việc quản lý toàn bộ hệ thống thiết bị di động và ứng dụng cũng như là các phần mềm cài 

đặt máy chủ và phần mềm cơ sở dữ liệu là một việc rất quan trọng và đòi hỏi các cán bộ có 

một số hiểu biết nhất định. Chính vì vậy, việc phân công công việc hay thiết bị cho các TCT 

cần phải đúng người đúng việc. 

 Quản lý thiết bị di động và ứng dụng 

Người được giao quản lý thiết bị di động và ứng dụng phải có trách nhiệm quản lý và bảo trì 

tất cả các thiết bị di động (bao gồm cả việc cài đặt phần mềm ứng dụng) đang được sử dụng 

cho mục đích GSTTBVR. 

Về thiết bị di động thu thập thông tin ngoài thực địa: 

 Soạn thảo và thiết kế biểu mẫu 

 Quản lý thiết bị di động thông qua số seri máy 

 Sửa chữa, bảo hành các điện thoại nếu bị hỏng hóc 

 Cài đặt, cài đặt lại, hay cần nâng cấp phiên bản phần mềm ứng dụng mã nguồn mở. 

 Thay đổi người dùng (trong trường hợp luân chuyển thiết bị). Mỗi thiết bị được gắn 

với một tài khoản người dùng cố định. Khi luân chuyển thiết bị cần phải cài đặt lại tài 

khoản và mật mã. 

Trước khi bàn giao thiết bị, cần phải dán nhãn với mã số cho từng thiết bị và lưu. Người 

nhận thiết bị phải ký nhận. Để xác định quy trình quản lý thiết bị nói chung cũng như là xác 

định trách nhiệm của người dùng máy điện thoại cần phải xây dựng quy chế quản lý thiết bị 

phù hợp với cơ quan CCKL. Các bước hoạt động, sử dụng điện thoại và phần mềm ứng dụng 

cần tham khảo sách hướng dẫn sử dụng ứng dụng mobile.  

 Máy chủ nhận dữ liệu 

Máy chủ được cài đặt ở chế độ tự động hoàn toàn để nhận dữ liệu từ thiết bị di động. Vì cơ 

chế tự động nhận dữ liệu nên các cán bộ thu thập dữ liệu nên kiểm tra kỹ trước khi gửi dữ 

liệu về máy chủ để tránh trùng lặp dữ liệu. Máy chủ chỉ hiểu các lần gửi khác nhau sẽ là các 

dữ liệu khác nhau. Trong một số trường hợp, tín hiệu internet bị gián đoạn do nhiều 

nguyên nhân, người quản trị phải kịp thời gọi nhà cung cấp đến sửa chữa kịp thời để quá 

trình nhận dữ liệu suôn sẻ. Tham khảo sách hướng dẫn cài đặt máy chủ và chiết xuất dữ 

liệu phục vụ cho việc lưu cơ sở dữ liệu. 

 Phần mềm cơ sở dữ liệu 

Phần mềm lưu trữ cơ sở dữ liệu sau khi cán bộ thu thập dữ liệu ngoài thực địa là một phần 

mềm mã nguồn mở. Trong đó, các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của cuộc GSTTBVR đều 
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được nhập liệu thống nhất trong phần mềm này. Đó là phần mềm chuyên phục vụ cho mục 

đích của hệ thống. Các thuộc tính của đối tượng thu thập đều được thiết kế phục vụ mục 

đích tuần tra bảo vệ rừng. Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng phần mềm Smart. 

Bảng: Các trang thiết bị cấn thiết để vận hành hệ thống  GSTTBVR 

Tên thiết bị Số lượng cần thiết 

Điện thoại smartphone Mỗi Tổ QLBVR 1 chiếc 

Túi đựng điện thoại smartphone Mỗi Tổ QLBVR 1 chiếc 

 

Máy chủ nhận dữ liệu 

 

Mỗi tỉnh 1 chiếc (Máy chủ thử 

nghiệm được cài đặt trên google 

engine tương ứng với một địa chỉ 

email) 

Phần mềm ứng dụng cho mobile 

thu thập ngoài thực địa 

Mỗi thiết bị điện thoại di động sẽ 

có một phần mềm Geo ODK và 

một phần mềm kiểm tra hiệu 

chỉnh độ chính xác GPS test. 

Phần mềm ứng dụng máy chủ 

chạy trên web 

ODK Aggregate mỗi tỉnh sẽ có một 

ứng dụng web 

Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 
Mỗi tỉnh sẽ có một phần mềm mã 

nguồn mở để lưu trữ dữ liệu 

Smart. 

 

Tập huấn cán bộ 

Việc vận hành hệ thống GSTTBVR sẽ cần đến một số kỹ năng về công nghệ thông tin và các 

kỹ năng khác, do đó công tác xây dựng năng lực là rất quan trọng. Các lớp tập huấn nâng 

cao năng lực cần được thực hiện cho một số lượng đủ cán bộ để vận hành, khi đó việc điều 

chuyển nhân sự sẽ không làm ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống trong thời gian 

dài. Cần tổ chức tập huấn bổ túc kiến thức cho các tổ thu thập ngoài thực địa, tổ quản trị 

máy chủ cũng như là tổ xây dựng cơ sở dữ liệu. Mặc dù đối với các lớp tập huấn ban đầu có 

thể cần đến các giảng viên từ nguồn bên ngoài, tuy nhiên, tỉnh cần nõ lực để đào tạo các cán 

bộ khác trong tỉnh nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống.  
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Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Mục đích của việc xây dựng và lưu trữ dữ liệu là để quản lý các thông tin của các cuộc điều 

tra giám sát rừng. Sau mỗi cuộc điều tra thông tin sẽ được lưu lại và được sử dụng để tham 
khảo cho các quá trình giám sát sau này. Dữ liệu sau khi được chiết xuất từ máy chủ sẽ 

được làm sạch và đưa vào phần mềm Smart 3.2 để lưu trữ. Sau khi thiết lập được cơ sở dữ 

liệu, chúng ta có thể dựa vào đó để làm các truy vấn và báo cáo theo từng giai đoạn thời kỳ. 
Từ đó thông tin quản lý sẽ được chặt chẽ và được quản lý một cách sát sao và tốt hơn. Cơ sở 

dữ liệu cũng được phân quyền đối với các tài khoản sử dụng như: người quản trị, người 

quản lý và người nhập liệu. Phần mềm cũng cho phép các các nhân và các tổ chức khác nhau 
tham gia quản lý dữ liệu.  

  



15 | T r a n g  

 

III - Các trường thuộc tính thông tin thu thập và tạo XLSForm 
biểu mẫu  
 

Như đã giới thiệu ở Phần 1, một số trường thông tin và chỉ số của Khung nội dung giám sát 
– đánh giá chi trả DVMTR sẽ được lựa chọn để sử dụng xây dựng nên các trường thuộc tính 
thông tin sẽ được thu thập trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng. Cụ thể:  

III.3.1. Mức độ 
thiệt hại do mất 
rừng  

Chỉ số này thể hiện sự thay đổi diện tích rừng trong vùng chi trả DVMTR theo thời 
gian, từ đó phản ánh được kết quả hoạt động bảo vệ rừng trên các diện tích được chi 
trả. 
 
 

 
III. 3.2. Mức vi 
phạm lâm luật 

 
Chỉ số này thể hiện mức độ tuân thủ lâm luật trong khu vực chi trả DVMTR, từ đó 
phần nào phản ánh kết quả hoạt động bảo vệ rừng trên các diện tích được chi trả.  
 

Các thông tin, bằng chứng liên quan đến tiêu chí và chỉ số này được chi tiết hóa thành các 
trường thuộc tính thông tin, câu hỏi như trong bảng dưới đây:  

0 Dữ liệu nền trước khi thực hiện giám sát  Câu hỏi/thông tin giám sát  

0.1 Bản đồ ranh giới và bản đồ khu vực chi trả DVMTR theo chủ rừng/nhóm tuần tra bảo vệ rừng  
0.2 Danh sách các nhóm tuần tra bảo vệ rừng trong khu vực 
0.3 Xác định vị trí/số lượng các cây lớn tại khu vực tuần tra, bảo vệ 

0.4 Bản đồ kiểm kê rừng khu vực giám sát, có phần chất lượng rừng  
1 Giám sát hoạt động tuần tra bảo vệ rừng nhận chi trả 

1.1 Nhận diện nhóm thực hiện Tên tổ, nhóm 

Tỉnh 
Xã  
Thôn 
Lưu vực sông 

Lưu vực thủy điện  
Số người trong nhóm  

1.2 Thời gian thực hiện tuần tra Ghi nhận ngày giờ thực hiện 

Thời gian thực hiện tuần tra (từ lúc bắt đầu – kết 
thúc) 

Số lượt tuần tra:  X  trong năm  
1.3 Số người tham gia tuần tra lần tuần tra thứ X  Số hộ/cá nhân tham gia tuần tra  

  Danh sách tên hộ/cá nhân tham gia tuần tra  
1.4 Có kiểm lâm địa bàn tham gia hay không Có/không 

1.5 Có cán bộ lâm nghiệp xã đi cùng hay không Có/không 
1.6 Ghi nhận điểm bắt đầu tuần tra và đường tuần 

tra trong lần tuần tra thứ X 
Sơ đồ đường đi tuần tra 

II Giám sát kết quả tuần tra bảo vệ rừng nhận chi trả DVMTR 
2.1 Tần suất bắt gặp người trong rừng  

Thông tin này thể hiện cả mức độ rủi ro đối với 
rừng 

Có/không 

Đó là: người địa phương hay người lạ 
Số người bắt gặp trong lần tuần tra x 
Mục đích vào rừng  
Dụng cụ mang theo 

Hình thức xử lý  
Chụp ảnh  
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2.2  Điểm nóng cháy rừng  Điểm dễ xảy ra cháy  
Đánh dấu địa điểm  
Chụp ảnh  

Trong khu vực quản lý của anh chị, có dễ cháy 
không?  
Nếu có, khả năng dễ cháy xảy ra ở khu vực nào?  

Trong khu vực có xảy ra cháy trong thời gian vừa 
qua không? 

Nếu có, thời gian cháy là khi nào? 
Hình thức xử lý khi xảy ra cháy? 
Chụp ảnh  

2.3 Điểm nóng phá rừng  Trong khu vực quản lý của anh chị, có dấu hiệu 
chặt cây trong thời gian qua không? 

Dấu hiệu chặt cây là gì?  
Số lượng cây? 
Đường kính bao nhiêu(cm)? 
Tình trạng 

Hình thức xử lý khi xảy ra tình trạng chặt cây là 
gì? 

Chụp ảnh  
2.4 Điểm nóng mất rừng  Trong khu vực quản lý của anh chị, có nương rẫy 

hay không? 
Nếu có từ khi nào? 
Diện tích của nương rẫy là bao nhiêu(m2)? 
Loài cây đang canh tác là gì? 

Chụp ảnh tại nương rẫy 
2.5 Điểm nóng chuyển đổi mục đích  Trong khu vực quản lý của anh chị, có xảy ra 

chuyển mục đích sử dụng đất hay không? 
Tên dự án là gì? 
Diện tích bị mất là bao nhiêu(m2)? 

Chụp ảnh  
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IV - Hướng dẫn sử dụng ứng dụng DĐ trong giám sát thực hiện 
tuần tra BVR trong chi trả DVMTR ở cấp địa phương  
 

Phần này trình bày chi tiết cách thức sử dụng ứng dụng di động GEO ODK trong giám sát thực 
hiện tuần tra bảo vệ rừng trong chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).  Những nội dung 

trong các phần “Lưu ý” nhằm nhắc nhở người sử dụng cần phải chú ý, và cần phải nhớ các nội 

dung này trong quá trình thao tác, sử dụng phần mềm trên điện thoại. Các hình ảnh được sử 

dụng trong sổ tay này là các hình ảnh được sao chép khi sử dụng phần mềm GEO ODK trên 

điện thoại di động. Khi đọc tài liệu này, cách tốt nhất để nắm vững các nội dung là vừa đọc 
vừa thao tác trên điện thoại đã cài đặt các phần mềm Geo ODK, ứng dụng cần thiết và đã 

được tải form từ máy chủ của VNFF.  
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Giải thích các từ viết tắt, các từ tiếng Anh 

Từ viết tắt/tiếng Anh Giải thích 

3D Chế độ không gian ba chiều 

3D Fix Đã thu được tín hiệu (GPS) để hiển thị theo 3 

chiều 
Accuracy Sai số (GPS) 

Android Tên gọi của hệ điều hành cho các thiết bị di động 

Camera Tên của ứng dụng chụp ảnh  

CSDL Cơ sở dữ liệu  

DVMTR Dich vụ môi trường rừng 

Feets Đơn vị đo chiều dài (1 feet = 0,3048 mét) 

Geo ODK Tên của ứng dụng di động thu thập dữ liệu thực 

địa Geotagging Gán dữ liệu địa lý 

GPS Hệ thống định vị toàn cầu dân dụng của Mỹ 

GPS Test 
Tên của một ứng dụng máy tính bảng dùng để 

xem dữ liệu tọa độ 

In Use Thu được tín hiệu (số vệ tinh GPS) 

In View Quan sát được (số vệ tinh GPS) 

Inches Đơn vị đo chiều dài (1 inch = 2,54 cm). 

Internet 
Hệ thống thông tin toàn cầu gồm các mạng máy 

tính được liên kết với nhau 

MBTiles Một định dạng bản đồ dành cho máy tính bảng 

Meters Đơn vị đo chiều dài (mét) 

No Fix 
Chưa thu được tín hiệu (GPS) để hiển thị theo 3 

chiều 

Status Tình trạng (tín hiệu GPS) 

True North Cực bắc của trái đất tính theo trục 

VNFF Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam 

 



19 | T r a n g  

 

4.1. Tổng quan về XLSForm và cách tạo biểu mẫu  

XLSForm là một công cụ để đơn giản hóa việc tạo các biểu mẫu. Các biểu mẫu có thể được 

thiết kế ở dạng tệp tin excel rồi sau đó được chuyển đổi sang một dạng XForm có thể được 

sử dụng với các công cụ GeoODK.  

Định dạng cơ bản 

Mỗi một tệp tin phải có ba bảng tính (worksheet): giám sát (survey), lựa chọn (choices) và 

thiết lập (setting): 

 Bảng tính giám sát chứa đựng các cấu trúc và hầu hết nội dung của biểu mẫu. Nó chứa 

đựng đầy đủ danh sách các câu hỏi và các thông tin về việc giám sát ra sao. Hầu hết mỗi 

dòng là một câu hỏi. Có một số dòng đặc biệt là cấu trúc của tệp tin như là gộp nhóm, lặp 

lại…. 

 Bảng tính lựa chọn được sử dụng để chỉ định các lựa chọn cho các câu hỏi có nhiều lựa 

chọn. Mỗi dòng là một lựa chọn. Các lựa chọn với tên các danh sách giống nhau được 

xem như là một phần của bộ lựa chọn. Điều này cho phép bộ lựa chọn có thể được sử 

dụng lại cho nhiều lần khác nhau. Ví dụ: lựa chọn có hay không (yes/no). 

 Bảng tính thiết lập (setting) có mục đích hiển thị tên của biểu mẫu trên thiết bị di động 

cho người sử dụng có thể biết được biểu mẫu đang dùng. Worksheet này sẽ có hai cột là 

tên của biểu mẫu và biến được gán tên. 

Mỗi một worksheet có một bộ các cột thông tin cần thiết theo đúng định dạng của tệp tin 

excel. Thêm vào đó mỗi bảng tính có các cột lựa chọn cho phép kiểm soát các hoạt động cho 

mỗi lần nhập liệu ở biểu mẫu. Các cột nhập liệu có thể bỏ trống hoặc bắt buộc nhập tùy vào 

sự kiểm soát có mục đích của người tạo. Mỗi câu hỏi điều tra phải được gán vào một biến có 

tên xác định. Kiểu chữ được sử dụng kiểu chữ phù hợp nhất cho người sử dụng. 

Kiểu dữ liệu 

GeoODK hỗ trợ các kiểu dữ liệu sau: 

Kiểu dữ liệu Mô tả 

Integer Dữ liệu nhập vào là dạng số dưới dạng số nguyên  

decimal Dữ liệu nhập vào là dữ liệu dạng số thập phân 

select_one [options] Câu hỏi lựa chọn; Chỉ chọn câu trả lời duy nhất.  
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select_multiple [options] Câu hỏi lựa chọn; Có thể chọn nhiều phương án. 

note Hiển hị một thông báo trên màn hình. Không có nhập liệu.  

geopoint Xác định vị trí điểm tọa độ. 

geoshape Xác định vị trí vùng tọa độ. 

image Chụp ảnh để lưu 

barcode Quét mã code, cần được cài đặt ứng dụng quét mã. 

date Nhập dữ liệu ngày 

datetime Chấp nhận nhập liệu dạng ngày và thời gian. 

audio Ghi âm bản ghi  

video Quay video 

calculate Thực hiện tính toán.  

 

Để thu thập vị trí của một kho chứa biểu mẫu có thể được thiết kế một cách đơn giản như 
sau:   

Bảng tính giám sát (survey) 

Kiểu Tên biến Nhãn hiển thị 

text name Tên của kho chứa là gì? 

geopoint geopoint Thu thập tọa độ GPS của kho chứa này.  

  

Các kiểu câu hỏi điều tra 

Câu hỏi có sự lựa chọn 

Ứng dụng thu thập dữ liệu ngoài thực địa GeoODK có hỗ trợ cho câu hỏi chỉ chọn duy nhất 

và có thể đa lựa chọn. Để viết một câu hỏi đa lựa chọn cần thêm vào bảng tính thứ hai 
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(choices) các danh sách được lựa chọn đi kèm. Đây là một ví dụ về câu hỏi lựa chọn duy 

nhất: 

 

Bảng giám sát 
(Survey) 

   

 Kiểu (type) Tên biến 
(name) 

Nhãn hiển thị (label) 

 select_one yes_no likes_pizza Do you like pizza? 

Các lựa chọn 
(Choices) 

   

 Danh sách lựa chọn  

(list name) 

Tên biến 
(name) 

Nhãn hiển thị (label) 

 yes_no yes Yes 

 yes_no no No 

Có ba cột trong worksheet lựa chọn (choices):  

- list name : chứa tên tên của danh sách lựa chọn. 

- name: chứa giá trị mà nó được đề xuất tới cơ sở dữ liệu nếu lựa chọn này được chấp 

nhận. 

- label: là nhãn của giá trị thể hiện trên màn hình điện thoại cho sự lựa chọn này 

Để thêm một câu hỏi lựa chọn tới phần giám sát bạn phải thêm một câu hỏi với kiểu lựa 

chọn một trong danh sách “select_one list-name”. Khi đó list-name phải được tương xứng 

với danh sách từ worksheet lựa chọn. 

Chúng ta cũng có thể thêm các câu hỏi lựa chọn mà nó cho phép có nhiều câu trả lời được 

lựa chọn như sau:  
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Bảng tính 
giám sát 
(Survey) 

   

 Kiểu (type) Tên biến (name) Nhãn hiển thị 
(label) 

 select_multiple 
pizza_toppings 

favorite_topping Favorite 
toppings 

Các lựa chọn 
(Choices) 

   

 Danh sách lựa chọn  

(list name) 

Tên biến (name) Nhãn hiển thị 
(label) 

 pizza_toppings cheese Cheese 

 pizza_toppings pepperoni Pepperoni 

 pizza_toppings sausage Sausage 

 

 

 

 

 

Câu hỏi bỏ qua 

Một tính năng tốt ở ứng dụng thu thập GeoODK là có khả năng bỏ qua một câu hỏi dựa trên 

kết quả của câu trả lời trước. Dưới đây là một ví dụ làm thế nào để sử dụng XLSForm: 

  

 Lời khuyên: Đừng quên nhãn của dòng đầu tiên “list name”, “name”, 

“label”. 

 Hãy chắc chắn rằng nhãn của các cột trong bảng tính lựa chọn (choices) 

tương ứng với trong bảng tính giám sát (survey). 
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Bảng tính 
giám sát 
(Survey) 

    

 Kiểu dữ liệu 
(type) 

Tên biến 
(name) 

Nhãn hiển thị 
(label) 

Liên quan 
(relevant) 

 select_one yes_no likes_pizza Do you like 
pizza? 

 

 select_multiple 
pizza_toppings 

favorite_topp
ing 

What is your 
favorite 
topping? 

selected(${likes_
pizza}, ‘yes’) 

 

Đây là câu hỏi sẽ được tương xứng câu hỏi “Do you like pizza?” (Bạn có thích pizza không?) 

và nếu có thì sở thích của bạn là cái nào? Trong cột nhập liệu “relevant” sẽ được chỉ ra giá 

trị là đúng hay sai (true or false) của biểu thức XPath. Khi biểu thức được đánh giá đúng thì 

các lựa chọn khác sẽ được liệt kê để chọn lựa và ngược lại nếu sai (false) câu hỏi sẽ được bỏ 

qua. 

 

 Metadata 

Công cụ thu thập dữ liệu GeoODK sẽ có một số trường mô tả tự động nhập liệu cho việc thu 

thập dữ liệu từ thiết bị di động mà không cần nhập liệu bằng tay. 

start Ngày và thời gian bắt đầu cuộc tuần tra 

end Ngày và thời gian kết thúc cuộc tuần tra 

today Ngày thực hiện cuộc tuần tra 

deviceid Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế 

subscriberid Số nhận dạng người đăng ký thiết bị di động quốc tế  
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sim_serial Số sim 

phone_number Số điện thoại 

 

Nếu các bạn muốn các thông tin mô tả trên thì cần phải đưa các thông tin lên đầu của 

worksheet. 

 

 

 

 

 Cấu trúc các cột trong bảng tính giám sát (survey), lựa chọn (choices) và thiết lập 

(settings) 

Trong bảng tính giám sát cũng như trong bảng tính lựa chọn tất cả các nhãn của các cột của 

hai bảng tính phải tương xứng với nhau. Đặc biệt không được sai tên. Các tên cột bao giờ 

cũng được đặt dòng đầu tiên của bảng tính 

Tên các cột Định nghĩa 

Type Kiểu dữ liệu 

Name Tên biến dữ liệu được chứa giá trị dưới dạng text 

Label Nhãn hiển thị của biến dữ liệu trên màn hình thiết 

bị 

Hint Lời nhắc chỉ dẫn đối với mỗi thông tin nhập liệu 

trên ứng dụng 

Constraint Các điều kiện giới hạn của các thông tin khi nhập 

liệu 

Constraint_message Thông báo nhắc nếu các thông tin nhập vào không 

đúng giới hạn quy định 

Required Trường dữ liệu này là có hai giá trị: yes/no 

(có/không). Nếu yêu cầu có là bắt buộc còn không 

là không bắt buộc. 

 Lời khuyên: Các thông tin trên sẽ không được gắn với nhãn metadata và 

cũng không hiển thị trên màn hình thiết bị di động. Thông tin trên sẽ được 

nhập liệu tự động mỗi khi người sử dụng bắt đầu cuộc tuần tra trong tệp tin 

dữ liệu gửi về máy chủ. 
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Appearance Giao diện hiển thị trên thiết bị  

Default Giá trị mặc định được gán ban đầu 

Relevant Liên quan đến câu hỏi bỏ qua và biểu thức XPath 

Read_only Giá trị chỉ có thể đọc 

Calculation Liên quan đến biểu thức tính toán 

Image Gắn với dữ liệu ảnh 

Audio Gắn với dữ liệu tệp âm thanh 

Video Gắn với dữ liệu phim 

Form_title Nhãn hiện thị của tệp tin 

Form_id Tên của biến tên tệp tin  

 

4.2. Chuyển đổi từ tệp tin excel sang tệp tin xml  

Biểu mẫu được tải về từ máy chủ và được dùng cho ứng dụng GeoODK là biểu mẫu dưới 

định dạng *.XML. Chính vì vậy sau khi thiết kế xong trên excel, chúng ta cần phải chuyển đổi 

định dạng tệp tin. Có hai cách lựa chọn: hoặc có thể chuyển đổi trực tuyến (online) hoặc có 

thể chuyển đổi ngoại tuyến (offline). 

Chuyển đổi trực tuyến 

Bước 1: Truy cập tới trang web http://geoodk.com/xlsform_converter.php 

Bước 2: Kích lên nút chọn file Choose File 

 

Ấn nút và tải file 

Ấn nút và tải file 

http://geoodk.com/xlsform_converter.php
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Bước 3: Ấn nút Submit để gửi file 

Bước 4: Ấn nút Download để tải biểu mẫu về. Lúc này biểu mẫu có thể được dùng để tải lên 

máy chủ. Và khi đó các thiết bị di động sẽ tải về máy và sử dụng được cho quá trình thu thập 

dữ liệu. 

 

 

 Chuyển đổi ngoại tuyến 

Bước 1: Truy cập tới trang web http://geoodk.com/xlsform_converter.php 

Bước 2: Kích vào đường dẫn để tải file chạy về máy tính 

 

Bước 3: Kéo thả file excel lên file chạy xlsform. Kết quả của sự chuyển đổi sẽ được lưu tại 

thư mục output 

Ấn nút và tải biểu mẫu 

Kích vào đường dẫn 

http://geoodk.com/xlsform_converter.php
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File chuyển đổi là file có định dạng xml. File này sẽ được tải lên máy chủ và sử dụng cho 

ứng dụng di động. 

4.3. Tổng quan về thiết bị thu thập dữ liệu  

Ứng dụng thu thập dữ liệu ngoài thực địa là một ứng dụng mã nguồn mở Geo ODK được 

thiết kế và phát triển phục vụ cho công tác khảo sát, đo đạc và điều tra thông tin ngoài hiện 
trường, đảm bảo được sử dụng miễn phí, đơn giản và dễ sử dụng cộng với cho độ chính xác 

phù hợp với công việc cần sử dụng. Khi sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, có 
thể thay thế được các thiết bị và công cụ sau: 

 Thiết bị GPS cầm tay 

 Máy chụp ảnh kỹ thuật số có tích hợp GPS, la bàn và bản đồ dạng giấy 

 Phiếu khảo sát thực địa dạng giấy. 

Về mặt lý thuyết, ứng dụng thu thập dữ liệu thực địa có thể chạy trên bất kỳ thiết bị (điện 

thoại thông minh hoặc máy tính bảng) thuộc bất kỳ hãng sản xuất nào có sử dụng hệ điều 

hành Android phiên bản 4.0 trở lên. Tuy nhiên để khai thác triệt để các chức năng của ứng 

dụng thu thập dữ liệu ngoài thực địa, các thiết bị dùng cần phải có các cấu hình sau: 

 Hệ điều hành Android phiên bản 4.0 trở lên 

 Độ lớn màn hình khoảng 5 inches trở lên 

 Có ống kính chụp ảnh phía sau máy 

 Có cảm biến thu tín hiệu vệ tinh GPS  

 Có cảm biến la bàn 

 Có khả năng kết nối internet không dây (Wifi). 

 Dung lượng pin lớn (thời gian sử dụng ứng dụng của điện thoại lâu). 
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Về mặt thực tế, để đảm bảo tính khả thi và đảm bảo đủ cấu hình nêu trên, khai thác hết các 

chức năng của ứng dụng thu thập dữ liệu thực địa, khuyên dùng thiết bị điện thoại thông 

minh nhãn hiệu Samsung J7 Prime hoặc tương đương. 

 

Tài liệu hướng dẫn vận hành này được xây dựng trên cơ sở ứng dụng thu thập dữ liệu 

thực địa trên điện thoại Samsung J7 Prime. Với các thiết bị khác xin tham khảo hướng dẫn 

sử dụng của nhà sản xuất và tham vấn tác giả tài liệu để có thêm chi tiết. 

 

4.4. Cài đặt ứng dụng, kiểm tra độ chính xác, bản đồ nền  
 

Trước khi tiến hành cuộc GSTTBVR cần phải kiểm tra kỹ tình trạng hoạt động (cả phần 
cứng và phần mềm) của thiết bị cũng như các ứng dụng và bản đồ nền cần thiết. 

4.1.1 Kiểm tra phần cứng 

 Toàn thân máy không bị vỡ 

 Màn hình hiển thị tốt. 

 Màn hình cảm ứng hoạt động tốt 

 Cảm biến thu tín hiệu vệ tinh GPS hoạt động tốt (thử phần mềm ứng dujgn trong máy). 

 Cảm biến la bàn số hoạt động tốt (thử bằng phần mềm ứng dụng trong máy) 

 Chức năng chụp ảnh hoạt động tốt 

 Chức năng kết nối internet (Wifi) 

 Pin và bộ sạc pin hoạt động tốt 

 Pin dự phòng có mang theo. 

 

4.1.2. Cài đặt phần mềm, kiểm tra độ chính xác của thiết bị 

Cài đặt phần mềm Geo ODK 

Từ giao diện chính của màn hình điện thoại chạy hệ điều hành Android chọn “CH Play” > Gõ 

vào cửa sổ tìm kiếm và chọn “Geo ODK Collect” > Cài đặt > Bấm “Chấp nhận” rồi chờ máy tải 

phần mềm về và tự động cài đặt. 
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Mở phần mềm Geo ODK collect trên máy điện thoại > chọn   > Settings 

 

Form Management: Quản lý các biểu 
mẫu 

General Settings: Cài đặt chung 

Admin Settings: Cài đặt quản trị 

Map/Theme Settings: Cài đặt bản đồ và 
giao diện 

  

 

 

Chọn “General Settings” 

- Phần Nền tảng máy chủ chọn “ Khác” 

 URL: nhập tên máy chủ ODK Aggregate (https://giam-sat-bao-ve-rung.appspot.com) 

 Tên truy cập: Nhập tên truy cập máy chủ của bạn 

 Mật khẩu: Nhập mật khẩu của bạn 

https://giam-sat-bao-ve-rung.appspot.com/


30 | T r a n g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên truy cập và mật khẩu sẽ được người quản trị hệ thống thiết lập và gửi cho cán bộ thu 

thập dữ liệu ngoài thực địa. Cán bộ thu thập dữ liệu ngoài thực địa sau khi đã đăng nhập 
được vào hệ thống sẽ phải tải biểu mẫu từ máy chủ về để chuẩn bị cho cuộc GSTTBVR. 

4.1.3. Chức năng thu tín hiệu vệ tinh và chức năng la bàn số 

Sử dụng phần mềm “GPS Test” đã được cài sẵn trong máy (là phần mềm mã nguồn mở). 

Người sử dụng có thể tải về sử dụng miễn phí. 

Đưa máy ra ngoài khởi động máy và chạm vào biểu tượng trên màn hình, chờ một lát để 

thiết bị thu tín hiệu vệ tinh, tín hiệu GPS thu được sẽ được thể hiện trong hình sau: 
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Chờ đến khi số sai số trong chạy xuống dưới số 10 và số vệ tinh GPS thu được tín hiệu lớn 

hơn số 7 (mất khoảng 5 phút để đạt được các tham số này nếu người dùng đứng tại một 

chỗ và trong điều kiện thời tiết trung bình. Nếu người dùng di chuyển nhiều và thời tiết 

xấu, thời gian có thể lâu hơn). 

Để kiểm tra chức năng la bàn số, người dùng sử dụng màn hình 3D của ứng 

dụng “GPS Test”, bằng cách chạm vào ô 3D như trong hình sau: 

Cường độ tín 
hiệu vệ tinh GPS 

Số vệ tinh GPS 

thu được tín 
hiệu 

Độ sai số GPS  
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Người sử dụng có thể cho hiển thị các vệ tinh như: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU…  

 

 

 

Để kiểm tra 
chức năng la 

bàn số 

Để kiểm tra vị 
trí của các vệ 

tinh 
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 Kiểm tra bản đồ ngoại tuyến 

Geo ODK sử dụng hệ tọa độ toàn cầu WGS 84, chính vì vậy khi muốn đưa thêm bản đồ 

ngoại tuyến để làm rõ hơn các đường bao ranh giới hay tham khảo một số điểm cháy rừng 

trước đó chúng ta cần phải đưa bản đồ ngoại tuyến vào thiết bị. Bản đồ ngoại tuyến được 

làm dưới dạng file .mbtiles. Sau đó sẽ được sao chép vào một tệp thư mục có tên là geoodk 

trong máy điện thoại thông minh. 

Bước 1: Sao chép tệp tin bản đồ ngoại tuyến vào thư mục geoodk 

 

 

  

 Lời khuyên: Ngoài việc kiểm tra thiết bị bằng phần mềm GPS Test, chúng ta có 

thể sử dụng một số phần mềm khác như GPS Status hay GPS Essentials. Chúng đều 
có chức năng giống.  nhau. 

 Lời khuyên: Có thể sao chép nhiều lớp bản đồ ngoại tuyến. Cán bộ thu thập 

dữ liệu sẽ có nhiều lựa chọn khác nhau với mỗi khu vực hay mỗi địa bàn khác 

nhau. 
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Bước 2: Mở ứng dụng Geo ODK từ màn hình điện thoại thông minh 

 
 

Bước 3: Mở Map Data 

 
 

Chạm biểu 

tượng để mở 
ứng dụng 
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Bước 4: Chọn biểu tượng nhiều lớp thông tin sau đó ứng dụng sẽ mở ra các lựa chọn lớp 
bản đồ ngoại tuyến 

 
 

Bước 5: Sau khi lựa chọn lớp bản đồ mong muốn lớp bản đồ ngoại tuyên được hiển thị trên 
màn hình của ứng dụng 

Chạm biểu tượng 

để lựa chọn các 

lớp bản đồ ngoại 
tuyến 
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 Lời khuyên: Bản đồ nền ngoại tuyến nếu có thể nên chia thành các tệp xã 

khác nhau khi cán bộ thu thập đến địa bàn nào sẽ bật lên. Không nên để chung 

một tệp tin dẫn đến thiết bị sẽ phải tải dữ liệu nặng và tốc độ tải dữ liệu sẽ chậm 

tiến độ hoạt động. 
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4.4. Thao tác thu thập dữ liệu ngoài thực địa  

 

Giao diện chính 

Sau khi được mở ra, ứng dụng khảo sát thực địa có giao diện chính như hình minh họa sau 

đây:  

Các chức năng chính bao gồm: 

Thu thập dữ liệu 

Đồng bộ dữ liệu 

Chỉnh sửa dữ liệu 

Bản đồ 

Xóa dữ liệu 

Cài đặt 

 

 

 

Chức năng thu thập dữ liệu 

Chức năng này cho người sử dụng lựa chọn biểu mẫu đã được tải về trên điện thoại di động 

để có thể tiến hành thu thập dữ liệu ở ngoài thực địa. 

 

Chức năng đồng bộ dữ liệu 

Tại cửa sổ của chức năng này sẽ hiển thị và cho phép lựa chọn các biểu mẫu đã được ghi lại 
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trong quá trình đi thực địa để đồng bộ lên hệ thống.  

 

Chỉnh sửa dữ liệu 

Chức năng này cho phép người sử dụng chỉnh sửa các biểu mẫu đã lưu. 

 

 

 

Bản đồ 

Chức năng này cho phép người sử dụng để xem vị trí hiện tại, lựa chọn bản đồ nền, lớp bản 
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đồ offline  

 

 

 
 

Xóa dữ liệu 

Chức năng này cho phép lựa chọn để xóa các biểu mẫu đã lưu trong quá trình đi thực địa 

hoặc xóa các biểu mẫu trống đã tải về từ máy chủ. 

Cài đặt bản 
đồ 

Vị trí hiện tại 

Lựa chọn 

bản đồ ngoại 
tuyến 
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Tải biểu mẫu 

Chức năng này cho phép người dùng tải biểu mẫu từ máy chủ về thiết bị. Biểu mẫu sẽ được 

dùng trong quá trình thu thập các câu hỏi, sự kiện hay vị trí của cán bộ tuần tra rừng. 

 

 

Thiết bị sẽ tải và mở ra thư mục có chưa các biểu mẫu. Cán bộ thu thập dữ liệu lựa chọn 

biểu mẫu cần thiết cho cuộc điều tra tích vào ô và nhấn nút tải lựa chọn. 

Cửa sổ để chọn 

các biểu mẫu đã 
tải về Cửa sổ để chọn 

các biểu mẫu đã 
lưu 

Chọn thư mục 

chứa biểu mẫu để 
tải về 
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Các bước chuẩn bị trước tuần tra 

Trước khi đi thực địa, người sử dụng điện thoại phải tiến hành các công việc chuẩn bị 

sau: 

 Kiểm tra tình trạng thiết bị xem còn hoạt động tốt không; 

 Kiểm tra tình trạng pin có đủ dùng trong ngày không (thông thường thiết bị phải 

còn trên 75% pin thì mới đủ dùng để thao tác ngoài hiện trường trong khoảng 3 

-4h giờ), nếu không đủ hoặc hết hoặc sắp hết pin thì phải sạc thêm hoặc mang 

theo pin tích điện dự phòng. 

 Kiểm tra lại các phần mềm ứng dụng cần thiết như GPS Test, Geo ODK và kiểm 

tra lại các biểu mẫu cần thiết để đảm bảo điện thoại hoạt động với đầy đủ các 

chức năng cần thiết ngoài thực địa. Trường hợp không đủ các phần mềm trên 

hoặc các tham số đã bị thay đổi, người dùng cần thực hiện các thao tác cài đặt 

hoặc tải lại các biểu mẫu từ máy chủ. 
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 Kiểm tra lại lần nữa các bản đồ nền trong máy (xem đã có bản đồ offline của khu 

vực tuần tra của mình chưa?); 

 Kiểm tra các phần mềm, ứng dụng không cần thiết đang chạy ngầm trong máy. 

Thoát hoàn toàn các ứng dụng này trước khi bắt đầu khảo sát. 

1. Các bước tuần tra 

Khởi động ứng dụng Geo ODK 

 

Chọn Collect Data 

 

 
 

 
 

 

 
 

Chọn biểu mẫu đã được tải sẵn về điện thoại 
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Tiếp theo vuốt màn hình từ phải sang trái để lật các trang tiếp theo hoặc vuốt từ trái sang 

phải để quay về trang trước. Đầu tiên khởi động ứng dụng sau đó chọn tỉnh, huyện và xã. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



44 | T r a n g  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhập tên lưu vực sông mà anh/chị đang tuần tra 
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Nhập tên trưởng nhóm/ tên người tuần tra (đại diện) 

 
 
 

 

Nhập số người tham gia tuần tra 
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Trường hợp số hộ/cá nhân đi tuần tra nhiều hơn 1 thì thực hiện nhập thêm tên của các cá 

nhân/ hộ > Thêm nhóm > nhập họ tên của những người đi tuần tra cùng, sau khi đã thêm 
đủ họ tên của nhóm chọn “Không thêm” 
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Tiếp theo nhập tên nhóm tuần tra bảo vệ rừng của mình 

 

 
 

 

 

 

 

Cán bộ Kiểm lâm có tham gia cùng hay không? (Lựa chọn câu trả lời có/không) 

 

Cán bộ Lâm nghiệp có tham gia cùng hay không? (Lựa chọn câu trả lời có/không) 

 

Trong quá trình tuần tra nhóm của anh/chị có kết hợp khai thác lâm sản phụ không? (Lựa 
chọn câu trả lời có/không) 

 

Nếu có thì nhập tên loại lâm sản phụ là gì? 
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Bắt đầu tuyến tuần tra > Chọn “Record GeoTrace” >  

 

 

 

 

 

Chọn chế độ tự động ghi dữ liệu GPS “Automatic Mode” > Start (Máy sẽ tự động ghi dữ liệu 
GPS) 
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Cho đến khi gặp các vụ việc trên tuyến tuần tra thì bấm  rồi bấm  chọn “Save as 
Polyline” 

 

 

Khi gặp vụ việc chọn “Các hoạt động trên tuyến tuần tra” > Thêm nhóm > Cửa sổ sẽ xuất 
hiện các hoạt động trên tuyến tuần tra chia làm các trường hợp: 

- Bắt gặp con người trực tiếp 

- Điểm dễ xảy ra cháy 

- Điểm nóng phá rừng 

- Điểm nóng mất rừng 

- Điểm nóng chuyển đổi mục đích sử dụng 

Tùy vào các trường hợp thực tế mà tại 1 điểm có thể gặp 1 hoặc nhiều hoạt động 
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Đối với trường hợp con người bắt gặp trực tiếp 

 

Nhập Id cho điểm con người bắt gặp trực tiếp (VD: GN1) > Ghi lại tọa độ của điểm > rồi bấm 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lời khuyên: Để có độ chính xác cao hay độ sai số nhỏ. Khi xác định vị trí của 

điểm chờ cho sai số điểm của thiết bị xuống dưới 10m (Curent GPS Accuracy: 

8m) 
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Nhập số người bắt gặp trực tiếp > Người bắt gặp là người ở đâu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lựa chọn xem  Mục đích vào rừng của người bắt gặp là gì?> Dụng cụ mang theo là gì 

 

 

Lựa chọn hình thức xử lý khi bắt gặp con người trực tiếp trong rừng? 
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Đối với trường hợp điểm dễ xảy ra cháy 

 

 

 

Nhập Id cho điểm dễ xảy ra cháy (VD:DC1) > Ghi lại tọa độ của điểm > rồi bấm  

 

 

 

 

 

 Lời khuyên: Nếu trong trường hợp tại 1 điểm cùng xảy ra các hoạt động 

khác nhau ta tiến hành thêm nhóm các hoạt động khác. Nếu chỉ xảy ra một hoạt 

động ta không nên thêm nhóm các hoạt động khác và chuyển đến màn hình tiếp 

tục tuần tra. 
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Trong khu vực của anh chị có dễ xảy ra cháy không? (Lựa chọn câu trả lời có/không) 

 

 

Nếu có thì nằm ở khu vực nào? (Nhập tên của khu vực dễ có khả năng cháy) > Chụp ảnh ở 

điểm có khả năng xảy ra cháy> Bấm “ Lưu” 
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Trong khu vực quản lý của anh chị có xảy ra cháy giữa hai lần tuần tra không? (Lựa chọn 
có/không)> Nếu có , thời gian xảy ra cháy là khi nào? > Hình thức xử lý khi xảy ra cháy là gì? 

 

  

 

 

Đối với trường hợp điểm nóng phá rừng 
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Nhập Id cho điểm nóng phá rừng (VD: PR1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong khu vực quản lý của anh chị, khoảng thời gian giữa 2 lần tuần tra có dấu hiệu chặt 

cây không? ? (Lựa chọn câu trả lời có/không) 
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Nếu có thì Dấu hiệu chặt cây là gì?> Số lượng cây > đường kính bao nhiêu (cm)?> Tình trạng 
> Hình thức xử lý khi xảy ra tình trạng chặt cấy 
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Đối với trường hợp điểm nóng mất rừng 

 

Nhập Id điểm nóng mất rừng  
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Trong khu vực quản lý của anh chị có nương rẫy hay không? (Lựa chọn có/không)> Nếu có, 
từ khi nào? 

 

 

Diện tích của nương rẫy là bao nhiêu (m2)?> Loài cây đang canh tác là gì?> Chụp ảnh > Bấm 
“Lưu” 
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Đối với trường hợp điểm nóng chuyển đổi mục đích 

 

Nhập Id điểm nóng chuyển đổi mục đích 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



60 | T r a n g  

 

 

Trong khu vực quản lý của anh chị có xảy ra CMĐ sử dụng đất hay không? > Nếu có, tên dự 

án là gì?> Diện tích bị mất là bao nhiêu (m2)? > Chụp ảnh> Bấm “Lưu” 

 

 

 

Tiếp tục tuần tra  

 

 

Tiếp tục tuần tra lại tiến hành ghi dữ liệu GPS tự động như đã thực hiện ở trên. 

Trong trường hợp hết tuyến tuần tra ta chọn không thêm > Lưu biểu mẫu và thoát 
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Khi kết thúc tuyến tuần tra và đã lưu biểu mẫu cần phải tiếp tục đồng bộ hóa dữ liệu lên 

máy chủ. Từ Màn hình chính chọn      > Đánh dấu vào biểu mẫu mới lưu rồi bấm 
“Gửi lựa chọn”. Như vậy là đã hoàn tất quá trình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Bảo quản thiết bị và lưu ý khi sử dụng  

Sử dụng và bảo quản thiết bị 

Cũng như các thiết bị điện tử khác, đặc biệt là các thiết bị điện tử cầm tay và sử dụng ngoài 

trời, thiết bị điện thoại thông minh cầm tay phải được bảo quản cẩn thận để có thời gian 

sử dụng dài nhất có thể. 

 Tránh làm rơi, vỡ và va chạm mạnh với các vật thể khác 

Thiết bị điện tử rất dễ bị vỡ, hỏng, hoặc các chức năng bị ảnh hưởng nếu sử dụng không 

đúng cách. Cán bộ thu thập dữ liệu phải được trang bị thêm túi đựng chuyên dụng để 

thuận tiện trong quá trình di chuyển và/hoặc vượt chướng ngại vật trong quá trình thao 

tác ngoài thực địa. 

Không nên bỏ chung điện thoại với các vật thể và thiết bị khác trong túi tránh gây xước 

hỏng màn hình và va đập điện thoại. Người khảo sát không cố gắng dùng tay đang cầm 

 Lời khuyên: Trong quá trình gửi dữ liệu, cán bộ thu thập thông tin cần phải 

kiểm tra thiết bị và kết nối mạng của thiết bị và tránh gửi nhiều lần một tệp dữ 

liệu. Nếu tệp dữ liệu được gửi nhiều lần máy chủ không hiểu là trùng lặp mà vẫn 

hiểu đó là dữ liệu của các cuộc tuần tra khác nhau. 
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thiết bị để cầm kéo hoặc bám vượt chướng ngại vật trên đường đi. Trường hợp gặp 

chướng ngại vật, người khảo sát nhất thiết phải cho thiết bị vào trong túi đựng chuyên 

dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.  

Tránh làm ướt thiết bị 

Người khảo sát có thể gặp mưa bất ngờ trong quá trình di chuyển hoặc đang 

thao tác thu thập số liệu ngoài hiện trường. Thiết bị điện thoại thông minh mà người 

khảo sát đang sử dụng không phải là loại thiết bị có thể chống nước, do đó, 

khi gặp mưa, người khảo sát cần khẩn trương dừng ngay việc thu thập dữ 

liệu và bỏ thiết bị vào bên trong dụng cụ chống thấm nước chuyên dụng, có thể bỏ vào 

trong túi ni-lon có khóa kéo hoặc bọc bên trong áo mưa, trước khi di chuyển đến nơi trú 

mưa.  

 Sử dụng pin 

Để đảm bảo cho thiết bị hoạt động tốt ngoài thực địa, người khảo sát cần 

đảm bảo sạc pin đầy đủ (nếu trước khi sạc pin mà thiết bị còn trên 50% thì 

không nên sạc) và nên mang theo sạc pin và pin dự phòng đi theo, đề phòng quá trình 

khảo sát mất nhiều thời gian hơn dự kiến. 

Với điều kiện bình thường, pin của thiết bị nếu được sạc đầy 100% thì thiết 

bị có thể hoạt động liên tục với màn hình luôn sáng trong khoảng thời gian 

đến 8 giờ. Tuy nhiên, để đảm bảo tiết kiệm pin, người khảo sát nên tắt màn 

hình thiết bị (bấm nhẹ vào nút nguồn bên cạnh máy) trước khi di chuyển hoặc 

bỏ vào túi đựng chuyên dụng, cũng như nên tắt màn hình trong quá trình di 

chuyển từ điểm này đến điểm khác khi thu thập số liệu thực địa. 

 Cách thức bảo quản 

Khi không sử dụng đến, thiết bị cần được bảo quản tốt theo quy trình sau: 

 Lau chùi thiết bị bằng vải mềm, không dùng các vật thể cứng để cố 

gắng tác động vào thiết bị nhằm lấy một thứ gì đó dính trên thiết bị, đặc biệt là đối với 

màn hình; 

 Không dùng nước, xà phòng hoặc một loại chất ăn mòn khác để lau, 

rửa thiết bị. 

 Tắt nguồn thiết bị (tắt hoàn toàn) trước khi đưa thiết bị vào bảo quản. 

 Để thiết bị vào hộp có chống ẩm, cất hộp ở nơi khô ráo, chắc chắn. 

Ít nhất mỗi tháng một lần, thiết bị phải được lấy ra khỏi nơi bảo quản và sạc 

pin, sử dụng trong thời gian tối thiểu 15 phút, sau đó lại tiến hành quy trình 
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bảo quản, cất giữ máy như trên. Mặc dù thiết bị điện thoại này có thể được sử dụng với 

các chức năng khác như các chức năng điện thoại, nhưng do thiết  

bị được trang bị với mục đích sử dụng làm thiết bị giám sát tuần tra bảo vệ rừng ngoài 

thực địa, nên người dùng không được sử dụng thiết bị này vào những mục đích và 

công việc khác ngoài việc giám sát tuần tra bảo vệ rừng.  

 Làm gì khi thiết bị không sử dụng được? 

Khi thiết bị hỏng kể cả về phần cứng và phần mềm, đề nghị người dùng 

lập biên bản, nêu rõ tình trạng hỏng hóc của thiết bị và chuyển thiết bị về cấp 

tỉnh để tiến hành những thủ tục cần thiết tiếp theo.  

 

Quản lý thiết bị và truy cập theo tên người sử dụng 

Quản lý thiết bị theo người dùng 

Theo thiết kế của hệ thống, mỗi xã (mỗi kiểm lâm địa bàn hay mỗi tổ QLBVR) sẽ trở thành 

một người dùng/người thu thập dữ liệu khoài thực địa. Do đó, thiết bị không thể được cho 

mượn, thuê hay điều chuyển mà không có sự can thiệp của cấp tỉnh.  

 

 Chuyển đổi, đăng ký lại người dùng và cài đặt phần mềm 

Các trường hợp sau đây phải được cấp tỉnh giải quyết, xử lý: 

 Máy bị hỏng không sử dụng được, phải đổi sang máy khác. 

 Cài đặt ứng dụng mới trên các thiết bị mới. 

 Điều chuyển thiết bị giữa các đơn vị (giữa các xã trong huyện hoặc 

giữa các xã trong tỉnh). 
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Bảng -  Các trường dữ liệu của biểu mẫu  

Kiểu dữ liệu Ghi chú 

start Bắt đầu tuần tra  

today Ngày tuần tra 

deviceid Số thiết bị 

subscriberid Số nhà sản xuất 

simserial  Số sim 

phonenumber Số điện thoại 

media_logo Logo của ứng dụng 

tinh Chọn tỉnh 

huyen Chọn huyện 

xa Chọn xã 

luuvuc Nhập tên lưu vực sông mà anh/chị đang tuần tra 

tentruongnhom Tên trưởng nhóm / Tên người thực hiện tuần tra (đại diện) 

songuoithamgia Số người tham gia tuần tra? 

ten_ho Số hộ/cá nhân đi tuần tra nhiều hơn 1? 

repeat_ten Tên hộ/cá nhân 

ten Tên hộ/cá nhân đi tuần tra 

repeat_ten  Vòng lặp để nhập thông tin 

nhomttbvr Nhóm tuần tra BVR 

suthamgiakl Cán bộ Kiểm lâm có tham gia cùng hay không? 

suthamgiaCBLN Cán bộ Lâm nghiệp có tham gia cùng hay không? 

kethoplayLSNG Trong quá trình tuần tra nhóm của anh/ chị có kết hợp khai thác lâm sản phụ không?  

loaiLSNG Loại lâm sản ngoài gỗ là gì? 

geotrace Bắt đầu tuyến tuần tra  

repeat_survey Các hoạt động trên tuyến tuần tra 

TH Các hoạt động trên tuyến tuần tra? 

ghichu Ghi chú một số thông tin bổ sung 
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repeat_TH1 Bắt gặp con người trực tiếp 

id_gn Nhập ID điểm bắt gặp con người trực tiếp. Ví dụ: GN1 

geopoint_1 Vị trí tọa độ của điểm 

soluongcnbgtt Số người bắt gặp trực tiếp? 

nguoila Người bắt gặp là người ở đâu? 

mucdich Mục đích vào rừng? 

dungcu Dụng cụ mang theo là gì? 

hinhthucxl Hình thức xử lý là gì? 

repeat_TH2 Điểm dễ xảy ra cháy 

id_dc Nhập ID điểm xảy ra dễ cháy. Ví dụ: DC1 

geopoint_2  Vị trí tọa độ điểm 

khanangchayrung Trong khu vực quản lý của anh chị, có dễ cháy không? 

diemknchay Nếu có khả năng dễ cháy thì nằm ở khu vực nào? 

image1 Chụp ảnh tại điểm khả năng xảy ra cháy (1) 

image2 Chụp ảnh tại điểm khả năng xảy ra cháy (2) 

diemchay Trong khu vực quản lý của anh chị, có xảy ra cháy trong thời gian qua không?  

tgchay Nếu có, thời gian xảy ra cháy là khi nào? 

hinhthucxlchay Hình thức xử lý khi xảy ra cháy là gì? 

repeat_TH3 Điểm nóng phá rừng 

id_pr Nhập ID điểm nóng phá rừng. Ví dụ: PR1 

geopoint_3  Vị trí tọa độ điểm 

diemnongpharung Trong khu vực quản lý của anh chị, có dấu hiệu chặt cây trong thời gian qua không?  

dauhieuchatcay Dấu hiệu chặt cây là gì? 

soluongcay Số lượng cây? 

duongkinh Đường kính bao nhiêu(cm)? 

tinhtrang Tình trạng 

hinhthucxlchatcay Hình thức xử lý khi xảy ra tình trạng chặt cây là gì? 

repeat_TH4 Điểm nóng mất rừng 

id_mr Nhập ID điểm nóng mất rừng. Ví dụ: MR1 
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geopoint_4  Vị trí tọa độ điểm 

diemnongmatrung Trong khu vực quản lý của anh chị, có nương rẫy hay không?  

nuongray Nếu có từ khi nào? 

dientichnr Diện tích của nương rẫy là bao nhiêu(m2)? 

loaicaydangtrong Loài cây đang canh tác là gì? 

image3 Chụp ảnh tại nương rẫy (1) 

image4 Chụp ảnh tại nương rẫy (2) 

repeat_TH5 Điểm nóng chuyển đổi mục đích 

id_cd Nhập ID điểm nóng chuyển đổi mục đích sử dụng. Ví dụ: CD1 

geopoint_5 Vị trí tọa độ điểm 

diemnongcmd Trong khu vực quản lý của anh chị, có xảy ra chuyển mục đích sử dụng đất hay không?  

tenduan Tên dự án là gì? 

dientichcmd Diện tích bị mất là bao nhiêu(m2)? 

image5 Chụp ảnh tại khu vực CMĐ (1) 

image6 Chụp ảnh tại khu vực CMĐ (2) 

trace_tiep Tiếp tục tuần tra? 

geotrace Tiếp tục tuần tra rừng 

end Kết thúc tuần tra 
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Bảng – Mã khóa các trường dữ liệu 

STT Mã khóa Trường dữ liệu 

1  matuantra Mã hiệu tuần tra 

2  khtuantra Kế hoạch tuần tra 

3  phuongthuc Phương thức tuần tra 

4  phuongtien Phương tiện tuần tra 

5  vutrang Tuần tra có được trang bị vũ khí  

6  tinh Tên tỉnh 

7  huyen Tên huyện 

8  xa Tên xã 

9  luuvuc Tên lưu vực 

10  tentruongnhom Tên trưởng nhóm 

11  ten_ho Số hộ/cá nhân đi tuần tra nhiều hơn 1 

12  songuoithamgia Số người tham gia 

13  repeat_ten Tên hộ/cá nhân 

14  nhomttbvr Tên nhóm tuần tra BVR 

15  nhiemvu Nhiệm vụ tuần tra 

16  muctieu Mục tiêu tuần tra 

17  danhanh  

18  suthamgiakl Sự tham gia của cán bộ Kiểm lâm 

19  kiemlam Tên cán bộ Kiểm lâm 
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20  suthamgiaCBLN Sự tham gia của cán bộ Lâm nghiệp 

21  lamnghiep Tên cán bộ Lâm nghiệp 

22  kethoplayLSNG Kết hợp lấy lâm sản ngoài gỗ khi tuần tra 

23  loaiLSNG Loài lâm sản ngoài gỗ 

24  nguoila1 Người lạ trong thôn 

25  nguoila2 Người lạ ngoài thôn 

26  yes Có 

27  no Không 

28  

mucdich1 

Lấy lâm sản ngoài gỗ (Lấy măng và rau, lấy củi, lấy mật 

ong, lấy cây thuốc và nấm, lấy song mây,...) 

29  mucdich2 Lấy gỗ 

30  mucdich3 Săn bắn 

31  mucdich4 Các hình thức khác 

32  dungcu1 Súng 

33  dungcu2 Cưa máy 

34  dungcu3 Cưa tay 

35  dungcu4 Gùi 

36  dungcu5 Dụng cụ khác 

37  hinhthucxl1 Tuyên truyền vận động 

38  hinhthucxl2 Gọi điện cho Kiểm lâm/công an 

39  hinhthucxl3 Báo cáo sau khi kết thúc tuần tra 
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40  hinhthucxl4 Không báo cáo gì cả 

41  hinhthucxlchay1 Báo cáo Kiểm lâm 

42  hinhthucxlchay2 Huy động thôn chữa cháy 

43  hinhthucxlchay3 Hình thức khác 

44  dauhieuchatcay1 Ken cây trái phép 

45  dauhieuchatcay2 Phát quang cây bụi 

46  dauhieuchatcay3 Lán trại 

47  dauhieuchatcay4 Nghe thấy tiếng cưa máy 

48  dauhieuchatcay5 Bẫy 

49  dauhieuchatcay6 Dấu vết khác 

50  tinhtrang1 Chặt nhiều nhát 

51  tinhtrang2 Đã đánh dấu 

52  hinhthucxlchatcay1 Tuyên truyền vận động 

53  hinhthucxlchatcay2 Gọi điện cho Kiểm lâm/công an 

54  hinhthucxlchatcay3 Báo cáo sau khi kết thúc tuần tra 

55  hinhthucxlchatcay4 Không báo cáo gì cả 

56  nuongray1 Mới 

57  nuongray2 Rẫy cũ đang bỏ hoang 

58  nuongray3 Rẫy đang làm 

59  TH1 Bắt gặp con người trực tiếp 

60  TH2 Điểm dễ xảy ra cháy 
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61  TH3 Điểm nóng phá rừng 

62  TH4 Điểm nóng mất rừng 

63  TH5 Điểm nóng chuyển đổi mục đích sử dụng 
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V - Hướng dẫn cài đặt máy chủ trên Google Engine và các chức 
năng của hệ thống giám sát tuần tra bảo vệ rừng cấp tỉnh  

Tiến trình thực hiện hệ thống GSTTBVR cấp tỉnh là quá trình thu nhận dữ liệu ngoài thực 

địa rồi gửi dữ liệu trực tiếp từ hiện trường về máy chủ. Chính vì vậy hệ thống này sử dụng 

một hệ thống thu nhận dữ liệu từ ứng dụng di động và chuyển dữ liệu thông quá môi 

trường trực tuyến web hay còn gọi là FormHub. Hệ thống này cho phép làm dữ liệu dễ dàng 

và nhanh chóng với định dạng tệp tin biểu mẫu bằng Excel và truy cập từ xa biểu mẫu bằng 

thiết bị di động Android. Các biểu mẫu có thể truy cập một cách dễ dàng. Nó cũng có khả 

năng hiển thị dữ liệu trực tiếp thu nhận được trên thiết bị ứng dụng hay trên web với các 

công cụ được cung cấp bởi FormHub. 

Trong hệ thống này, chúng tôi sử dụng sự tập hợp dữ liệu bằng công cụ dữ liệu mở (ODK 

Aggregate). ODK Aggregate cung cấp một máy chủ sẵn sàng triển khai và kho chứa dữ liệu 

tới; 

 Cũng cấp biểu mẫu thu thập thông tin cho các thiết bị di động thu thập dữ liệu (ODK 

Collect). 

 Nhận các biểu mẫu đã được thu thập ngoài thực dịa  

 Hiển thị các dữ liệu bản đồ sử dụng các dữ liệu thu thập ngoài thực địa và các biểu đồ 

đơn giản. 

 Xuất dữ liệu dưới dạng các định dạng csv (dạng bảng biểu) hay dạng KML (dạng tệp tin 

dành cho Google Earth). 

 Xuất bản dữ liệu và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống bên ngoài. 

 

5.1. Quy trình cài đặt ODK Aggregate  

Yêu cầu cài đặt 

Để có thể cài đặt và sử dụng kho chứa miễn phí trên google. Yêu cầu của hệ thống cần có 

như sau; 

 Java đã được cài đặt trên máy tính là phiên bản 7 hoặc cao hơn từ địa chỉ 

https://www.java.com/en/download (Để xác nhận đúng phiên bản yêu cầu) 

 Một tài khoản của Google (Tương ứng với một tài khoản email trên Google) để sử dụng 

App Engine; Tài khoản này sẽ là người sở hữu Google Cloud Platform “project” và sẽ 

được thực thi dưới tài khoản của bạn.  

  

https://www.java.com/en/download
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 Khởi tạo dự án trên Google 

Để thiết lập một dự án trên Google Cloud Platform cần truy cập đến tài khoản Google 

1. Truy cập đến tài khoản của Google 

2. Mở cửa sổ web và truy cập đến Google Cloud Platform   

3. Tạo một dự án mới bằng cách kích lên nhãn “Console” (hay còn gọi là bảng điều khiển) 

sẽ mở ra giao diện như sau 

 

4. Đặt tên cho dự án sau khi kích vào nhãn “Create project”. Lưu ý: tên của dự án mà bạn 

chọn sẽ xác định chính xác số mã hóa (ID) của dự án, số ID thông thường chính là  tên 

của dự án tuy nhiên trong một vài trường hợp nó sẽ được thay thế khoảng cách trắng 

bằng dấu gạch ngang.  

  

 Lời khuyên: Tài khoản này sẽ được miễn phí nếu như dung lượng sử dụng và 
số lượng truy cập trong giới hạn cho phép. Nếu vượt quá mức độ sử dụng miễn phí 

máy chủ trên App Engine sẽ ngường chấp nhận các yêu cầu trong vòng 24 giờ để 
thiết lập tại múi giờ Los Angeles CA. 

https://cloud.google.com/
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5. Dự án sẽ được xác định với đường URL là <số ID của dự án>.appspot.com. Ví dụ như 

sau: 

 

 

 Thiết lập ứng dụng Google Engine 

Trước khi bắt đầu tải dữ liệu lên Google Engine: Tài khoản Google của bạn cần được thiết 

lập theo các bước sau: 

1. Mở giao diện web và truy cập đến địa chỉ: 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps 
 

Đường link đến bảng điều khiển 

Đường link URL 

Tên dự án 

Số ID của dự án 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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2. Trong hộp cần tích vào nhãn ghi “Access for less secure apps” hoặc cho phép ứng dụng 
kém an toàn truy cập, tích vào mục “Turn on” hoặc bật lên 

 

 
 

3. Mở Google Platform truy cập đến App Engine 

 

 

4. Thiết lập ngôn ngữ App Engine 



75 | T r a n g  

 

 

 

5. Thiết lập vị trí cho App Engine  
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6. Sau khi vị trí được thiết lập thì App Engine đã được triển khai  

 

 

Cài  đặt ODK Aggregate và thiết lập máy chủ  

1. Mở trang web http://opendatakit.org/downloads/ 

2. Lựa chọn phiên bản ODK Aggregate phù hợp để cài đặt. Người sử dụng Windows nên 

chọn ODK Aggregate v1.4.13 windows-installer.exe 

 

3. Tải tệp tin về và cài đặt theo hướng dẫn của winzard. Theo sau các bước setup mà 

winzard đề xuất: 

http://opendatakit.org/downloads/
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a. Setup – ODK Aggregate: Kích trên nút “Next” ở bên góc phải bên dưới 

 

 

b. Lựa chọn vào “I accept the agreement” và kích “Next” 

 

 

c. Lực chọn thư mục đầu ra có chứa dữ liệu của bộ cài. Đặt tên cho thư mục và kích “Next”. 
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d. Chọn Platform là Google App Engine 

 

e. Chọn tên của kho chứa rồi sau đó kích “Next” 
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f. Tạo tên tài khoản (Có thể đặt là: “Admin”). Sau đó kích “Next” 
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g. Sau khi cài đặt tên tài khoản. Bạn cần phải đưa số ID của ứng dụng. Chính là số mã hóa 

ID của dự án 

 

 

h. Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, chúng ta cần phải xác nhận lại mã code qua email. Đầu 

tiên kích vào “Delete Token”. Sau đó kích vào “Get Token”  

 Lời khuyên: Lần đầu tiên truy cập bạn sử dụng tài khoản này với mật mã là 

“aggregate”. Sau khi truy cập đến tài khoản bạn có thể đổi mật mã để bảo đảm an 
toàn cho sự truy cập lần sau.  
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i. Sau khi nhận được mã code qua email, sao chép và dán vào ô “Code from Google’s 

account authorization web page (granting access for Google App Engine)”:  
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j. Sau khi kích “OK” kích vào “Rollback” rồi sau đó kích vào “Upload ODK Aggregate” phần 

mềm sẽ xử lý như hình 

 

k. Kết thúc quá trình xử lý sẽ được báo như sau 
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l. Sau khi hoàn tất các bước Upload ODK Aggregate ở trên thành công bạn quay lại trang:  

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps 

Và tắt chức năng truy cập tích vào “Turn off”. 

m. Sau khi hoàn tất các bước trên, có thể truy cập tới máy chủ chứa dữ liệu với đường link 

như sau: 

 

https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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5.2. Các chức năng xử lý và vận hành của hệ thống máy chủ   

 

Phần này mô tả từng phần việc cụ thể trong quy trình xử lý dữ liệu được gửi về máy chủ từ 

thiết bị di động. Người quản lý hệ thống cần đảm bảo công tác quản trị dữ liệu như: phân 

quyền sử dụng, xuất nhập dữ liệu, truy vấn dữ liệu…  

Quản trị người dùng 

Đăng nhập vào server bằng tài khoản Admin > Chọn Site Admin 

 

 
- Usename: Tên người dùng 

- Fullname: Tên đầy đủ 

- Account Type: Kiểu tài khoản (Có thể sử dụng tài khoản đăng nhập ODK hoặc google do 

người quản trị hệ thống cài đặt) 

- Các cấp độ người dùng bao gồm: 

 Data Collector: Ở cấp độ này người dùng có thể tải form và gửi dữ liệu lên hệ thống 

(lưu ý: các tài khoản anonymousUser cũng phải cấp quyền thì mới có thể tải form 

hoặc gửi dữ liệu lên hệ thống. 

 Data Viewer: ở cấp độ này người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống, tạo bộ lọc và 

xem các bản tổng hợp dữ liệu và tạo ra file csv hoặc kml để tải về. 

 Form Manager: ở cấp độ người dùng này có thể tải các form thu thập dữ liệu, xóa các 

form và các dữ liệu đã thu thập trên Hệ thống. 

 Site Administrator: ở cấp độ người dùng này là cấp độ quản trị hệ thống bao gồm 

chức năng quản lý mẫu, thêm người dùng, xóa người dùng, thiết lập mật khẩu và các 

chức năng cho người dùng khác. 

 

Để tạo tài khoản người dùng: Nhập tên người dùng (cho các tài khoản ODK) hoặc địa chỉ e-

mail (đối với các tài khoản Google Gmail) để thêm vào danh sách các người dùng trong bảng 

trên. Rồi chọn “Add” sau đó chon “Save Changes” > cài đặt mật khẩu cho người dùng bằng 
cách chọn “Change Password” 
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Trên giao diện của ODK Aggregate, người quản trị có thể khởi tạo các user và quyền truy 
cập bằng cách tải tải form phân quyền. 

 
Người quản trị tải form bằng cách click nút Upload Users and Capabilities. 

 
 

 Quản trị mẫu biểu thu thập dữ liệu (Form) 

Chỉ có người dùng ở cấp độ Form Manager và Site Adminnistrator có quyền truy cập vào hệ 
thống để quản trị các mẫu biểu. 

Đăng nhập vào hệ thống > Chọn Form Management 

 

Thêm Form mới: chọn “Add New Form” > chọn file xml đã tạo và các tập tin media > Upload 
Form 
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Xóa mẫu biểu thu thập dữ liệu bằng cách lựa chọn biểu mẫu cần xóa rồi bấm  

 

Quản trị dữ liệu 

Chỉ có người dùng ở cấp độ Data Viewer, Form Manager và Site Adminnistrator có quyền 

truy cập vào hệ thống để xem các dữ liệu đã được thu thập và xuất ra dưới dạng CSV hoặc 
KML. 

Đăng nhập vào hệ thống > Chọn Submissions 

 
 

Tại cửa sổ này ta có thể xem toàn bộ các biểu mẫu và dữ liệu đã thu thập trên hệ thống.  

 

- Chọn biểu mẫu cần xem:   

 
- Các mã khóa thể hiện ở dòng đầu tiên (Xem phụ lục I) 
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- Xuất dữ liệu chọn  

Khi bộ lọc (Filter) để ở chế độ none, dữ liệu được export là toàn bộ dữ 

liệu có trong server. Chính vì vậy, nếu chúng ta quan tâm đến dữ liệu nào thì cần phải thiết 
lập các tiêu chí lọc.  

- Tạo mới tiêu chí lọc bằng cách click vào nút Add Filter 

 

- Cửa số tạo các tiêu chí lọc sẽ hiện ra và ở đó chúng ta có thể chọn cách hiển thị theo 

dòng hoặc theo cột cũng như là các điều kiện và các phép toán logic. Điều kiện được lấy 

theo tên của các trường thông tin. 

Lựa chọn Form 
cần xem 

Bộ lọc theo các 
tiêu chí khác 

nhau. 

Xuất dữ liệu 

Mã khóa của 
các trường dữ 

liệu 
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- Sau khi tạo xong tiêu chí và các phép toán cần phải Apply Filter và Save as Filter thì trên 

tab Filter sẽ xuất hiện các trường hợp lọc mà bạn đã làm. Khi muốn export dữ liệu của 

trường hợp nào thì chỉ cần click vào Filter và chọn sau đó Export sẽ cho ra file dữ liệu 

mà các bạn muốn 
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VI - Hướng dẫn sử dụng sử dụng  SMART trong  quản lý CSDL và 

truy xuất báo cáo hoạt động  

Xem thêm tài liệu sử dụng SMART trong quản lý CSDL và truy xuất các báo cáo hoạt động  

 

 


