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SỬ DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG
GIÁM SÁT PFES VÀ CƠ HỘI TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ 

QUẢN TRỊ RỪNG/REDD+

Trình bày: Trần Quốc Cảnh – Phó Giám đốc QBVPTR TT Huế

Hà Nội, ngày 21/08/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CÁC CÔNG CỤ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

NỘI DUNG TRÌNH BÀY
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Chính sách mới

Liên quan đến nhiều đối tượng

Diện tích rộng, vùng núi khó khăn

Nguồn kinh phí lớn

Kinh phí chi trả chưa tương xứng với giá trị rừng
mang lại

Nguồn chi trả không ổn định qua các năm

ĐẶT VẤN ĐỀ

5

Báo cáo, thống kê

Công nghệ GIS, Viễn thám

Bộ chỉ số

CÁC CÔNG CỤ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

6

Xây dựng
bộ chỉ số

Chuyển
thành văn
bản, báo

cáo

Sử dụng
các công cụ

thực hiện

Đánh giá

Tính cấp
thiết công

tác Kiểm tra
giám sát, 
đánh giá
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Mục đích và kết quả mong đợi của hoạt động giám sát, 

đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Mục đích

• Nhằm theo dõi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chính 
sách chi trả DVMTR của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và 
các chủ rừng là tổ chức nhà nước, cộng đồng, nhóm hộ trên địa
bàn tỉnh Thừa thiên Huế.

Kết quả
mong đợi

• Quỹ BVPTR Việt Nam và các bên liên quan nắm được tình
hình hực hiện chính sách chi trả DVMTR của Quỹ BVPTR 
tỉnh.

• Quỹ BV&PTR tỉnh nắm được đầy đủ, kịp thời, chính xác
tình hình, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR của
các chủ rừng, để qua đó có những can thiệp, hỗ trợ cần thiết
nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rừng.

• Nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện chính sách, quản trị
rừng của các chủ rừng.

• Công khai, minh bạch thông tin trong tổ chức thực hiện chính
sách.
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Yêu cầu của hoạt động giám sát, đánh giá chính sách

chi trả DVMTR

Giám sát, đánh giá phải có tính cụ thể, rõ ràng

Đo lường được các chỉ số giám sát, đánh giá

Giám sát, đánh giá cần có tính thực tế

Giám sát, đánh giá cần có thời gian thích hợp
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Bộ công cụ gồm 2 phần Giám sát và Đánh giá

Giám sát và đánh giá: Gồm 4 tiêu chí

1. Thể chế, chính sách, và chỉ đạo điều hành;

2. Kinh tế;

3. Xã hội;

4. Môi trường.

Gồm 24 chỉ số: Trong đó giám sát gồm 15 chỉ số; Đánh giá 9 chỉ số.

Các công cụ sử dụng:

1. Bộ mẫu biểu đánh giá Quỹ BVPTR tỉnh (12 mẫu biểu)

2. Bộ mẫu biểu đánh giá các chủ rừng (12 mẫu biểu: Cộng đồng/nhóm hộ: 5; 
Tổ chức: 7);

3. Quản lý cơ sở dữ liệu DVMTR trên webgis;

4. Hệ thống theo dõi công tác tuần tra, giám sát đánh giá rừng, báo cáo 
trên máy tính bảng.

Tổng quan về bộ công cụ
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Nội dung và Chỉ số Giám sát

11

Nội dung và Chỉ số Đánh giá SỬ DỤNG CÔNG CỤ THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG 

GIÁM SÁT PFES

Mục đích

Sự cần thiết

Sơ đồ hoạt động
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• Mục đích:

1. Thu thập dữ liệu, báo cáo tuần tra

2. Thu thập hiện trường qua ứng dụng mobile hoặc ứng dụng
bên thứ 3 ODK

3. Báo cáo qua 24 biểu mẫu

4. Theo dõi lộ trình tuyến tuần tra

5. Theo dõi, duyệt số liệu/báo cáo tuần tra

6. Xem/Tra cứu bản đồ chi trả DVMTR

Nhằm:

1. Quản lý cơ sở dữ liệu DVMTR thông minh

2. Thực hiện chính sách chi trả DVMTR công bằng, minh 
bạch, kịp thời và hiệu quả

8

Mục đích sử dụng WebGIS

14

Sự cần thiết?

?!

Báo cáo?

Các bước trước đây

15

Cộng đồng sử dụng công cụ gì trong

công tác giám sát, quản trị rừng?

?
?

?
?

FRMS

?
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Quản lý cơ sở dữ liệu thiết bị di động

thông qua WebGIS

3G/4G

17

Tổng quan về hệ thống

Thu thập hiện trường WebGIS

1

Quản lý bản đồ DVMTR

2 3

4

Quản lý tuyến tuần tra

Thu thập thông 

tin chủ rừng

Lưu trữ, trích xuất, xuất bản lên
bản đồ hỗ trợ giám sát tuần tra

Sử dụng điện thoại thông
minh/máy tính bảng để thu
thập hiện trường

Lưu trữ, xuất bản bản đồ hỗ trợ tra
cứu thông tin

Tìm kiếm, thống kê, trích 
xuất các báo cáo quản lý

5

Quản trị DVMTR

Hệ quản trị nội dung linh
hoạt, cho phép thu thập
thông tin chủ rừng qua điện
thoại thông minh/máy tính
bảng hoặc máy tính để bàn

18

Sơ đồ hoạt động
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SỬ DỤNG THIẾT BỊ DI ĐỘNG TRONG GIÁM SÁT PFES VÀ CƠ HỘI TĂNG 

CƯỜNG QUẢN TRỊ RỪNG/REDD+

Sự cần thiết

Yêu cầu về hệ thống

Khả năng liên kết với WebGIS

Thiết lập hệ thống

Chuyển từ mẫu biểu sang máy tính bảng

20

Sự cần thiết

1

• Diện tích chi trả DVMTR rất lớn gần160.000ha chiếm trên 55% diện tích rừng
toàn tỉnh;

2
• Địa bàn hoạt động rộng 45 xã vùng sâu xa;

3

• Có đến 519 chủ rừng, trong đó có đến 506 chủ rừng là cộng đồng, nhóm hộ, hộ
gia đình và đa số là đồng bào vùng cao, vùng sâu

4
• Tạo tính công bằng, minh bạch, hiệu quả trong công tác tuần tra

5
• Theo dõi và quản lý được lộ trình tuần tra

6
• Xây dựng tuyến tuần tra cần thiết, vị trí điểm nóng

7
• Giảm các công đoạn hành chính, báo cáo truyền thống

21

Yêu cầu hệ thống

Dễ thực 
hiện

Chi phí thấp

Có thể thực 
hiện trong 
điều kiện 
rừng núi, 
khó khăn

Xem/Tra 
cứu bản đồ 

chi trả 
DVMTR
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Khả năng liên kết với WebGIS

23

Thiết lập hệ thống

Thiết lập máy chủ
quản trị cơ sở dữ
liệu từ smartphone

Tạo File mẫu

Thu thập dữ liệu hiện
trường/ Báo cáo

Cập nhật dữ liệu lên Web

Máy chủ
quản lý

CSDL

24

Từ hệ thống mẫu biểu sang mẫu smartphone
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Minh họa: Quản lý báo cáo của chủ rừng

26

Minh họa: Kết quả báo cáo được xuất ra

27

Minh họa: Lộ trình được chuyển về máy chủ

28

Minh họa: Lộ trình được chuyển về máy chủ

29

Minh họa: Hành vi xâm hại rừng trong tuần tra

30

Các đề xuất nhằm nâng cao công tác

giám sát PFES và quản trị rừng/REDD+

1
• Cần có quy chế quản lý, hoạt động bộ công cụ;

2
• Nhân rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin này vào chính sách chi trả DVMTR/ 

quản trị rừng để nâng cáo tính hiệu quả, minh bạch, kịp thời;

3

• Cần mở rộng thêm công tác giám sát chất lượng
rừng chi trả DVMTR/ quản trị rừng/REDD+;

4
• Để giảm công tác báo cáo truyền thống, cần sử dụng ứng dụng này để giảm các

thủ tục hành chính, chi phí, tạo tính tương tác cao giữa các bên liên quan;

5

• Cần nhân rộng trong các lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách, các chủ 
rừng để thu được thông tin một cách đa chiều, chính xác, phục vụ công tác quản lý 
rừng một cách hiệu quả tiến đến quản lý rừng theo hướng hiện đại.
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