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ỨNG DỤNG DI ĐỘNG (MOBILE APP) GIÁM SÁT 
THỰC HIỆN TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG TRONG CHI 
TRẢ DVMTR CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Nhóm nghiên cứu: 

Ngô Hải Ly, Nguyễn Hải Vân,

Phùng Ngọc Khanh, Nguyễn Việt Dũng

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG DI ĐỘNG: GEO-ODK  

 Phần mềm sử dụng: GeoODK
(http://geoodk.com/)  là phần mềm
mã nguồn mở, nhằm cung cấp cách
thức thu thập và lữu trữ các thông tin 
địa lý thông qua các công cụ cho phép
hiển thị, phân tích và thao tác xử lý
các dữ liệu mặt đất cho các nhu cầu cụ
thể. 

 GeoODK có thể được sử dụng dễ dàng
và thuận lợi bởi các nhà hoạch định
chính sách, doanh nghiệp, NGOs… 
trong các lĩnh vực như quản lý rủi ro
thiên tai, nông nghiệp, lâm nghiệp, 
v…v. Mô hình cơ chế hoạt động của GeoODK 

http://geoodk.com/
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II. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG DI ĐỘNG: GEO-ODK (t.t) 

Ứng dụng cho phép thu thập dữ liệu và vẽ bản đồ từ thực địa. Cụ thể: 

• Cho phép sử dụng các lớp bản đồ trực tuyến hoặc offline 

• Cho phép bổ sung và chồng xếp các lớp bản đồ khác nhau trên
cùng một hệ thống

• Cho phép thay đổi các bản đồ nền khác nhau

• Cho phép thiết kế các form mẫu thu thập và nhập dữ liệu để thực
hiện điều tra tại thực địa

• Có thể sửa chữa trực tiếp dữ liệu đã thu thập ngay trên công cụ; 

• Cho phép download các form mẫu từ máy chủ và gửi dữ liệu đã
thu thập từ thực đia về máy chủ khi có internet. 

Ứng dụng cho phép thu thập dữ liệu và vẽ bản đồ từ thực địa. 
Cụ thể: 

• Xác định vị trí điểm của người đi thu thập dữ liệu;

• Vẽ được tuyến đường đi và vùng thực hiện giám sát

• Cho phép lưu giữ các thuộc tính thông tin: bảng hỏi 
(survey), hình ảnh, video, audio

• Cho phép xác định các thông tin về: thiết bị giám sát, người 
thực hiện giám sát và thời gian thực hiện

• Cho phép nhiều người sử dụng và phân quyền sử dụng dữ 
liệu (dưới dạng các users) 
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III. ÁP DỤNG GEO-ODK  VÀ SMART TRONG GIÁM SÁT 
THỰC HIỆN TUẦN TRA BẢO VỆ RỪNG TRONG CHI 
TRẢ DVMTR TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Tạo form thu thập dữ liêu   

 Bước 1: Lựa chọn chỉ số trong bộ công chỉ số PFES M&E: Cải thiện kết quả bảo
vệ phát triển rừng

 Bước 2: Cụ thể hóa chỉ số giám sát thành các trường thông tin cần thu thập

 Bước 3: Thiết kế form thu thập thông tin trong GeoODK và upload lên server và
cài đặt vào thiết bị di động
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2. Thiết lập hệ thống lưu trữ thu nhận dữ liệu

Sử dụng công cụ ODK Aggregate để cài đặt serve lưu trữ dữ liệu thu
thập trên hệ thống google platform. 

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

(Demo cách các thông tin thu thập thực địa được đẩy trực tiếp lên server) 

Trở lại

3. Thu thập thông tin thực địa

 Bước 1: Lựa chọn tỉnh thí điểm thu thập thông tin: Lào Cai và Kon Tum 

Mỗi tỉnh sẽ thí điểm: 2 xã có diện tích rừng được chi trả 

Đối tượng tham gia: Quỹ BVPTR, Kiểm lâm, UBND xã và người dân tham gia

 Bước 2:  Thiết lập nhóm công tác địa phương và tổ chức tập huấn sử dụng 
phần mềm 

 Bước 3: Tổ chức thí điểm thu thập dữ liệu trong thời gian (3 tháng: tháng 
12/2016 – tháng 2/2017)  

Trở lại
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 Thông tin thu thập từ thực địa sẽ được gửi trực tiếp lên hệ thống lữu trữ

 Cán bộ (Quỹ/kiểm lâm) sẽ phải xử lý dữ liệu thu thập và xuất dữ liệu dưới các dạng: 

4. Tạo cơ sở dữ liệu

5. Xử lý dữ liệu và lập báo cáo bằng SMART
File CSV đã được xử lý
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