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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

PanNature

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

Quy trình vận hành hệ
thống GSTTBVR trong
chi trả DVMTR
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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 ra.

Tổ quản trị hệ thống

Tổ xây dựng cơ sở dữ liệu

Tổ thu thập dữ liệu

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

Các phần mềm trong hệ thống

2. Phần mềm cho thiết bị di động: 

GeoODK

1. Phần mềm cho thiết lập máy chủ: 

ODK Aggregate

4. Phần mềm cho thiết lập cơ sở dữ liệu: 

SMART

3. Phần mềm cho lọc dữ liệu và làm

sạch: OpenRefine
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1. Tạo biểu
mẫu

2. Tải biểu
mẫu lên máy

chủ

3. Thu thập
dữ liệu ngoài

thực địa

4. Gửi dữ liệu
về máy chủ
trực tuyến

5. Dữ liệu được xử lý và

thành lập cơ sở dữ liệu

6. Dữ liệu được lưu và chiết
xuất thông tin mỗi khi cần
làm báo cáo

Quy trình

Bước 1: Tạo biểu mẫu thu thập

- Tổ chức họp các bên đưa ra nhu cầu, mục đích của cuộc tuần tra

- Các thông tin cần được thu thập trong quá trình tuần tra

- Đối tượng sử dụng thiết bị là người dân nên yêu cầu các thông tin 

diễn giải trong quá trình thu thập gọn nhẹ, dễ hiểu



8/6/2018

4

Bước 2: Tải biểu mẫu lên máy chủ

16. Cải thiện kết quả bảo về và phát triển rừng

16.1. Vị trí của khu vực được chi trả

cũng như thời gian thực hiện giám

sát

Bước 3: Thu thập dữ liệu dựa trên chỉ số
giám sát
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Chỉ số giám sát

16.2. Số lượt tuần tra BVR/Tần suất 

đi tuần tra rừng trung bình của hộ gia 

đình, nhóm hộ BVR hoặc BQL rừng 

cộng đồng

16.2.1. Tên trưởng nhóm

16.2.2. Số người tham gia

16.2.3. Tên hộ

16.2.4. Kiểm lâm có đi cùng hay không?

16.2.5. Cán bộ lâm nghiệp có đi cùng hay 

không

Chỉ số giám sát

16.2.6. Có kết hợp khai thác lâm sản phụ

hay không?
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16.3. Các  điểm nóng mất rừng/phá 

rừng/cháy rừng của tỉnh, huyện, xã, 

chủ rừng nằm trong khu vực chi trả 

DVMTR

Chỉ số giám sát

16.3.4. Điểm chuyển đổi mục đích sử dụng

16.3.1. Điểm nóng dễ cháy rừng

16.3.3. Điểm nóng mất rừng

16.3.2. Điểm nóng phá rừng

Bước 4: Xử lý dữ liệu trên OpenRefine

1. Xuất dữ liệu từ máy chủ dưới dạng file json
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2. Từ OpenRefine sau khi đã làm sạch và xử lý xuất dưới dạng file csv để nhập

vào SMART

Bước 5: Xây dựng cơ sở dữ liệm trong SMART

1. SMART có thể quản lý danh sách nhân viên, tổ chức tham gia hệ thống tuần

tra, bảo vệ rừng
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2. SMART quản lý dữ liệu không gian về bản đồ

3. SMART có thể nhập được dữ liệu từ các cuộc tuần tra bằng ứng dụng điện

thoại thông minh
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4. SMART có thể làm các truy vấn theo yêu cầu thống kê các số liệu

5. Làm báo cáo danh sách các nhân viên tổ chức tham gia hệ thống khi cần
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6. Làm báo cáo thống kê các cuộc tuần tra, bảo vệ rừng theo từng chuyên đề

7. Xuất báo cáo dưới dạng file.doc
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Giao diện báo cáo sau khi xuất ra dưới dạng file.doc

GitHub: https://github.com/dataPanNature/ODK_collect 

PanNature có hỗ trợ trang web hướng dẫn thiết lập và sử dụng

trực tuyến hệ thống giám sát tuần tra, bảo vệ rừng.
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 

Mọi thông tin và câu hỏi xin liên hệ qua địa chỉ: 
Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Phòng Nghiên cứu Chính sách
policy@nature.org.vn

Phòng dữ liệu
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