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PHÁT TRIỂN 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   

I. BỐI CẢNH

 Ngày 24/9/2010 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị
định 99/2010/NĐ-CP về Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng.

 Đến tháng 9/2015, toàn quốc đã thu được hơn 5000 tỷ
đồng từ các đối tượng sử dụng dịch vụ.

 Trong 5 năm thực hiện vẫn còn thiếu vắng một hệ thống
giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác động chính
sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương
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I. BỐI CẢNH (t.t) 

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); 

 Chính quyền cấp tỉnh thường chỉ yếu cầu đánh giá chất lượng, 
thực hiện đối với 10% . 

 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. 

 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. 

I. BỐI CẢNH (t.t) 

Dự án này được để xuất nhằm giải quyết những vấn đề nêu ra trên đây 
thông qua các hoạt đông tập huấn tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ 
thuật cho các bên liên quan tại địa phương trong việc sử dụng phần 
mềm và các thiết bị di động để thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả 
tuần tra bảo vệ rừng tại các khu vực nhận chi trả DVMTR tại địa 

phương. 

 Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng làm thông tin đầu vào cho các 
báo cáo giám sát thực hiện QLBVR nhận chi trả DVMTR của các Quỹ 
BVPTR 

 Hỗ trợ ban giám sát thực hiện nghiệm thu chi trả DVMTR hàng năm

 Hỗ trợ kiểm lâm trong thiết kế kế hoạch tuần tra BVR, xác định các 
điểm nóng BVR và nâng cao hiệu quả tuần tra BVR cấp địa phương 
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 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 

II - Hướng dẫn quản trị hệ thống giám sát thực hiện
tuần tra bảo vệ rừng cấp tỉnh và địa phương
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1.1. Tổng quan về vận hành hệ thống GSTTBVR 
trong chi trả DVMTR 

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

Bảng 1: Quản lý chung hệ thống GSTTBVR

1.2. Quy trình
công việc về
quản lý hệ thống
GSTTBVR trong
chi trả DVMTR

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 

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 OD K s ẽ tả i

biểu m ẫu từ máy chủ OD K

Aggre gate về đ iện thoạ i. Sau

khi thu thập đ ầy đủ thôngt in

Geo OD K s ẽ gửi dữ li ệu v ề
máy chủ tr ực tuyến thôn g

qua internet.

Bước 1: K iể m tr a fil e

dữ l iệu csv đ ã đ ược

làm sạch hay chưa

Bước 2 : N ếu không

nhập đượ c vào C SDL

cần quay lạ i bướ c l àm

sạch dữ li ệu cho đến
khi đáp ứng yêu cầu

Tạo r a c ác nhu c ầu đ ể tạo bi ểu

mẫu OD K vớ i s ự tha m chi ếu

của mô hình dữ li ệu tron g

SMA RT và các yêu cầu, mụ c

tiêu, nhiệm vụ đặt ra.

Tổ quản trị hệ thống

Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu

Tổ thu thập dữ liệu dữ liệu

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

Vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên trách

Tổ quản tr ị:

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

cố xảy ra tổ có trách nhiệm sửa chữa và duy tr ì. Bên cạnh đó, người quản tr ị 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 b ị di động trước khi đi thu thập dữ liệu ngoài thực đ ịa. Ngoài ra cán bộ quản tr ị 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 tr ị 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.
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Vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên trách

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).

Vai trò và nhiệm vụ của tổ chuyên trách

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 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
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Trang thiết bị và phần mềm

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 nghi ệm đư ợc 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.

Bảng 2 : Các trang thiết bị cấn thiết để vận hành hệ thống GSTTBVR

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
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Khởi tạo dự án trên 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

Thiết lập ứng dụng Google Engine

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

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

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

https://cloud.google.com/
https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps
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Tên miền của máy chủ

Đường link đến bảng điều khiển

Đường link URL

https://<số ID của dự án>.appspot.com.

Thiết lập ứng dụng Google Engine

3. Mở Google Platform truy cập đến App Engine

4. Thiết lập ngôn ngữ App Engine

5. Thiết lập ngôn ngữ App Engine

6. Sau khi vị trí được thiết lập thì App Engine đã được triển

khai
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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

Cài đặt ODK Aggregate và thiết lập máy chủ

Lời khuyên: Lần đầ u tiên truy cập bạ n sử dụng tài khoả n 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.

http://opendatakit.org/downloads/
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Quản trị người dùng

Các cấp độ người dùng

 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
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Quản trị mẫu biểu thu thập dữ liệu (Form)

Quản trị mẫu biểu thu thập dữ liệu (Form)
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Quản trị dữ liệu

Lựa chọn Form 
cần xem

Bộ lọc theo các tiêu chí
khác nhau. Xuất dữ liệu

Mã khóa của các 
trường dữ liệu

Quản trị dữ liệu
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