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1. Giới thiệu chung 
Terra-i Việt Nam là công cụ được xây dựng nhằm thể hiện vị trí và thông tin các phát hiện biến 

động lớp phủ bề mặt đất do hệ thống Terra-i xử lý. Hệ thống Terra-i có khả năng cung cấp đến người dùng 

cảnh báo sớm khi phát hiện điểm mất rừng ở Việt Nam, hiện tại đang được thực hiện thí điểm tại huyện 

Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Công cụ này là kết quả dự án hợp tác giữa chương trình UN-REDD Việt Nam giai 

đoạn II và Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế, văn phòng đại diện khu vực Châu Á tại Hà Nội, Việt 

Nam. 

Terra-i Việt Nam sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-1/2 và Landsat-8 để phát hiện gần thời gian 

thực biến động lớp phủ rừng do tác động nhân sinh với độ phân giải không gian 10m và tần suất 12 

ngày/lần. Công cụ này cung cấp thông tin chuyên biệt phục vụ sử dụng bền vững và bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên và hệ sinh thái. 

Công cụ này là kết quả dự án hợp tác giữa chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II và Trung 

tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế, văn phòng đại diện khu vực Châu Á tại Hà Nội, Việt Nam.  

Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ các nhà quản lý ra quyết định, quy hoạch sử dụng đất, lực 

lượng kiểm lâm, các chủ rừng và các bên có liên quan trong giám sát và theo dõi diễn biến rừng như các 

tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương thông qua việc cung cấp dữ liệu gần thời gian thực thể hiện các 

khu vực đang có biến động lớp phủ rừng ở định dạng và tỷ lệ phù hợp với công việc ở các cấp quản lý khác 

nhau. Dự án phát triển và triển khai thí điểm hệ thống Terra-i, hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng 

gần thời gian thực tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

Trang web này (phiên bản thử nghiệm) được thiết kế để cung cấp cảnh báo sớm về các khu vực 

được phát hiện xảy ra mất rừng tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu trên trang web này là kết quả 

dự án thí điểm áp dụng thuật toán phát hiện biến động của hệ thống Terra-i sử dụng ảnh vệ tinh độ phân 

giải cao kết hợp tùy chỉnh phù hợp với điều kiện địa phương tại khu vực Tây Nguyên. Kết quả điều tra và 

kiếm chứng tại hiện trường do người dùng cung cấp sẽ được sử dụng để điều chỉnh và nâng cao độ chính 

xác của cảnh báo trong tương lai.  

Terra-i 

Hệ thống Terra-i có thành phần chính là công cụ phát hiện biến động gần thời gian thực lớp phủ 

rừng do hoạt động nhân sinh, cập nhật với tần suất 16 ngày/lần trên phạm vi toàn cầu. Hiện tại, Terra-i 

hoạt động và cung cấp dữ liệu khu vực châu Mỹ Latinh và toàn bộ khu vực nhiệt đới toàn cầu. 

Thuật toán phát hiện biến động của Terra-I dựa trên cơ sở khoa học rằng thực vật tự nhiên phát 

triển tuân theo quy luật và có thể dự báo được, tùy thuộc vào điều kiện lớp phủ và khí hậu tại thời điểm 

đó. Công nghệ mạng nơ-ron được sử dụng để tìm hiểu quy luật phát triển và thay đổi bình thường của 

lớp phủ thực vật tại mỗi khu vực dựa trên mối liên hệ với địa hình và lượng mưa. Từ đó, các khu vực có 

lớp phủ thực vật thay đổi bất thường ngoài quy luật, vượt qua giới hạn bình thường sẽ được đánh dấu là 

biến động. Toàn bộ quá trình phân tích được vận hành trên nhiều máy chủ (server), sử dụng ảnh vệ tinh 

với độ phân giải 250m và được cập nhật với tần suất 16 ngày/lần.  

Do đặc điểm biến động lớp phủ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thường là biến động có diện tích 

nhỏ, Terra-i đã và đang được phát triển phiên bản mới, sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-1/2 và Landsat-8 (độ 

phân giải không gian 10m) nhằm phát hiện các thay đổi nhỏ ở quy mô cấp huyện. Đây là tập trung chính 
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trong phát triển hệ thống Terra-i trong tương lai nhằm phù hợp với điều kiện đặc thù tại địa phương, bao 

gồm cả việc sử dụng ảnh vệ tinh có độ phân giải không gian cao hơn. 

Chương trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II 

Chương trình UN-REDD Việt Nam (Chương trình Hợp tác Liên hiệp quốc về giảm phát thải do mất 

rừng và suy thoái rừng tại các nước đang phát triển) Giai đoạn II nhằm mục tiêu là tăng cường khả năng 

của Việt Nam nhằm hưởng lợi từ chi trả dựa trên kết quả từ REDD+ và thực hiện thay đổi trong lĩnh vực 

lâm nghiệp.  

Lâm Đồng là một trong sáu tỉnh thí điểm thực hiện chương trình, là tập trung chính của Chương 

trình UN-REDD Việt Nam Giai đoạn II nhằm tạo nền tảng thí điểm REDD+ tại các cấp xã, huyện, tỉnh. 

 

2. Giao diện trang chính 
Terra-i Việt Nam được xây dựng là một phần của Terra-i toàn cầu. Địa chỉ trang web Terra-i Việt 

Nam: http://www.terra-i.org/terra-i/data/data-terra-i_vietnam.html.  
Giao diện trang chính của Terra-i Việt Nam (hình 1) bao gồm các mục sau: 
- Bản đồ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thể hiện các điểm cảnh báo mất rừng từ 01/01/2018 

đến hiện tại; 
- Bảng dữ liệu thể hiện thông tin các điểm cảnh báo mất rừng; 
- Các liên kết trong hệ thống Terra-i toàn cầu.  

 

 

Hình 1 Giao diện trang chủ Terra-i Việt Nam 
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Hình 2 Trang chủ Terra-i Việt Nam và các nhóm chức năng 

 

3. Các chức năng 
3.1. Bản đồ 

Bản đồ được truy cập ngay tại trang chủ của Terra-i Việt Nam, tại thẻ (tab) “Bản đồ” nằm ở góc 

phía trên bên phải.  

Các liên kết trong hệ 
thống Terra-i toàn cầu 

Bản đồ 

Bảng dữ liệu 
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Hình 3 Truy cập chức năng bản đồ 

 

Bản đồ thể hiện các điểm được phát hiện và cảnh báo mất rừng bởi hệ thống Terra-i, hiển thị 

trên bản đồ bằng các ký hiệu với màu sắc tương ứng với mức độ cảnh báo.  
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Điểm cảnh báo ở mức độ ưu tiên cao 

 
Điểm cảnh báo ở mức độ ưu tiên trung bình 

 
Điểm cảnh báo ở mức độ ưu tiên thấp 

Mức độ ưu tiên (cần được chú ý) của các điểm cảnh báo được xác định dựa trên hai tiêu chí:  

- diện tích được phát hiện có sự thay đổi tại điểm đó và  

- nguồn gốc rừng (tự nhiên hoặc rừng trồng).  

Cách phân chia ba mức cảnh báo được thể hiện trong bảng dưới đây :  

Diện tích Rừng tự nhiên Rừng trồng 

>1000m2 Cao Trung bình 

500-1000m2 Cao Thấp 

<500m2 Trung bình Thấp 

Người sử dụng có thể căn cứ vào mức cảnh báo này để ưu tiên tiến hành kiểm tra hiện trường tại 

những điểm được xếp vào mức cảnh báo cao để xử lý kịp thời các điểm nóng mất rừng. Người dùng có 

thể kiểm tra thông tin chi tiết về mức độ cảnh báo của từng điểm phát hiện mất rừng, cùng ghi chú về 

biện pháp ứng phó sau khi được kiểm tra thực địa bằng cách nhấn chuột vào từng điểm (hướng dẫn chi 

tiết nằm ở cuối mục 3.1, trang 9 của hướng dẫn này). Ngoài ra, người dùng có thể lựa chọn điểm cảnh báo 

theo thời điểm phát hiện bằng cách sử dụng thanh trượt hiển thị thời gian (mục 3.2, trang 11 của hướng 

dẫn này).  

Do số lượng cảnh báo nhiều nên tùy theo mức độ phóng to, thu nhỏ bản đồ mà các cảnh báo gần 

nhau có thể được gộp lại thành nhóm khi thu nhỏ bản đồ, số hiển thị ở giữa ký hiệu thể hiện số lượng 

cảnh báo đã được gộp thành nhóm (hình 4).  
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Hình 4 Gộp nhóm các điểm phát hiện và cảnh báo mất rừng 

 

 

Chức năng gộp nhóm điểm có thể tắt/bật tùy nhu cầu của người sử dụng. Tắt/bật chức năng này 

tại góc dưới phía bên phải bản đồ như hình dưới (hình 5) bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  để mở 

ra menu và chọn chức năng gộp nhóm điểm.  
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Hình 5 Bật/Tắt chức năng gộp nhóm điểm 

 

  

c 
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Bật chức năng gộp nhóm điểm Tắt chức năng gộp nhóm điểm 

  

  

  

 

  

c c 
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Khi nhấn chuột vào từng điểm cảnh báo mất rừng, bảng thông tin chi tiết của điểm cảnh báo đó 

sẽ hiện ra như hình dưới. Thông tin chi tiết được hiển thị bao gồm: số thứ tự, mức độ ưu tiên, chủ rừng, 

xã, loại đất/loại rừng, nguồn gốc, ngày phát hiện mất rừng, trạng thái kiểm tra thực địa (hình 6).  

 

Hình 6 Thông tin chi tiết của điểm cảnh báo mất rừng 

 

3.2. Bảng dữ liệu 

Chức năng này cho phép người sử dụng kiểm tra thông tin chi tiết các điểm phát hiện và cảnh báo 

mất rừng, bao gồm các thông tin địa điểm (xã), chủ rừng, người nhận khoán, loại đất/loại rừng, nguồn gốc 

rừng tại điểm cảnh báo, ngày phát hiện mất rừng và mức độ ưu tiên cảnh báo (cao, trung bình, thấp).  

Ở chế độ mặc định, thông tin của toàn bộ các điểm cảnh báo mất rừng được liệt kê đầy đủ (hình 

7). Tùy nhu cầu và mối quan tâm, người sử dụng có thể sử dụng bộ lọc để hiển thị dữ liệu mình mong 

muốn như hiển thị danh sách cảnh báo theo địa bàn xã, theo chủ rừng, người nhận khoán, loại đất loại 

rừng, nguồn gốc, ngày phát hiện hay mức độ ưu tiên cảnh báo. Để sử dụng bộ lọc này, người sử dụng chỉ 

cần nhấn chuột vào dấu + , toàn bộ menu sẽ được mở ra thể hiện các thông tin có thể lựa chọn (hình 8).  
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Hình 7 Bảng dữ liệu hiển thị thông tin chi tiết các điểm cảnh báo mất rừng 

 

 

Hình 8 Các bộ lọc dữ liệu có thể sử dụng 
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Ví dụ, khi lựa chọn thể hiện các điểm cảnh báo mất rừng trên địa bàn xã Bảo Thuận 

Bước 1 nhấn chuột vào dấu + của mục XÃ 
 

Bước 2 chọn tên xã Bảo Thuận từ danh sách các 

xã hiện ra, bảng kết quả sau khi chọn xã 

Bảo Thuận như hình dưới.  

Lưu ý: số trong ngoặc là tổng số điểm 

cảnh báo mất rừng trên địa bàn xã Bảo 

Thuận.  

 

 

 

Người dùng có thể chọn hiển thị trên bản đồ các điểm cảnh báo mất rừng theo thời gian bằng 

cách kéo thanh trượt hiển thị thời gian như bên dưới.  

 

Hiển thị tất cả điểm cảnh báo mất rừng trong 

thời gian có dữ liệu (ví dụ: từ 01/01/2018 

đến 30/05/2019). 

 

Chỉ hiển thị điểm cảnh báo mất rừng được 

phát hiện trong khoảng thời gian từ 

25/03/2019 đến 29/04/2019. 
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Người sử dụng có thể tải dữ liệu dưới định dạng CSV để thực hiện các phân tích chuyên sâu hơn 

hoặc chuẩn bị báo cáo bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng  ở góc dưới bên phải của bản đồ để mở 

ra thanh thực đơn (menu) và chọn chức năng “Tải dữ liệu định dạng CSV” (hình 9).  

 

 

Hình 9 Chức năng tải dữ liệu ở định dạng CSV 

 

 

3.3. Tải dữ liệu địa lý 
Chức năng tải dữ liệu địa lý được truy cập từ tab “Tải dữ liệu địa lý” nằm ở góc trên bên trái của 

bản đồ. Dữ liệu được cung cấp trong mục này ở định dạng shapefile (*.shp), sử dụng trong các phần mềm 
GIS chuyên nghiệp, khuyên dùng với người sử dụng có kiến thức cơ bản về hệ thông tin địa lý GIS và bản 
đồ.  

Mục này liệt kê toàn bộ dữ liệu các điểm cảnh báo mất rừng của Terra-i cho khu vực huyện Di Linh 
ở định dạng *.shp, có thể mở bằng các phần mềm GIS phổ biến như QGIS, ArcGIS. Dữ liệu hiện có từ 
01/01/2018 đến nay, cập nhật 12 ngày/lần khi có dữ liệu mới.  

 

  

c 
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Bước 1: Truy cập thẻ (tab) “Tải dữ liệu địa lý” ở góc trên bên trái của bản đồ.  

 

 
ngày bắt đầu và kết thúc 

của các tệp dữ liệu 
tên tệp dữ liệu Tải về 
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 Hai dãy số đầu hàng thể hiện mốc thời gian (ngày bắt đầu và kết thúc) của các tệp dữ liệu.  

 Tiếp đó là tên tệp dữ liệu để tải về (terra-i_data.zip). Toàn bộ dữ liệu địa lý (định dạng shapefile 
(*.shp)) đã được nén nên tệp tải về sẽ có định dạng zip (*.zip). 

Bước 2: Nhấn chuột vào biểu tượng  ở góc dưới bên phải để tải toàn bộ dữ liệu địa lý.  

Cửa sổ mới sẽ hiện ra để người sử dụng chọn nơi để lưu dữ liệu khi tải về máy tính.  

 

Bước 3: Giải nén bằng phần mềm giải nén như winzip, winrar v.v… 

 

Sau khi giải nén thành công, người sử dụng sẽ có thư mục “terra-i data” bao gồm một tệp mô tả 
các thuộc tính của dữ liệu địa lý (shapefile) và các tệp dữ liệu địa lý thể hiện các cảnh báo mất rừng như 
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hình dưới. Tên tệp dữ liệu địa lý thể hiện ngày bắt đầu và ngày kết thúc của chu kỳ cập nhật cảnh báo. 
Các tệp dữ liệu địa lý này có thể sử dụng trong các phần mềm GIS chuyên dụng như ArcGIS, QGIS v.v… 

 

Mỗi file dữ liệu tương ứng với một lần cập nhật cảnh báo. Thông tin thời gian được thể hiện trên 
tên file bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc chu kỳ cập nhật dữ liệu: 
Terra_i_YYYYMMDD(1)_YYYYMMDD(2).shp, trong đó YYYYMMDD(1) là ngày bắt đầu chu kỳ cập nhật dữ 
liệu, YYYYMMDD(2) là ngày kết thúc chu kỳ cập nhật dữ liệu.  

Ví dụ: Terra_i_20180101_20180113.shp => dữ liệu trong file này là bao gồm các điểm cảnh báo 
mất rừng phát hiện được trong thời gian từ 01/01/2018 đến 13/01/2018. 
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3.4. Báo cáo thực địa theo mẫu phiếu 
 

Bước 1: Ấn vào thẻ (tab) “Báo cáo thực địa theo mẫu phiếu” 

 

 

Bước 2: Điền thông tin như trong phiếu khảo sát thực địa (hình 10) vào mục tương ứng (điền vào dòng có 
chữ “Câu trả lời của bạn”) đối với các mục cần ghi chữ; đánh dấu chọn vào các mục tương ứng mô tả hiện 
trạng mất rừng và lớp phủ tại các hướng quan sát (hình 11).  

Các mục được đánh dấu * là các mục bắt buộc phải điền thông tin.  

Các thông tin khác có thể điền vào mục “Ghi chú bổ sung” như mô tả một số đặc trưng tại điểm khảo sát 
chưa thể hiện được trên phiếu khảo sát, dự đoán nguyên nhân mất rừng, đề xuất biện pháp ứng phó v.v… 
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Hình 10 Mẫu phiếu khảo sát thực địa 
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Hình 11 Đánh dấu chọn vào các mục mô tả trạng thái mất rừng và lớp phủ tại hướng quan sát 
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Bước 4: Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn nút “Gửi” (hoặc “Submit” tùy phiên bản của trình duyệt được 
sử dụng) ở cuối trang để hoàn tất. 

  

 

Khi gửi thành công, anh/chị sẽ nhận được thông báo “Câu trả lời của bạn đã được ghi lại” như hình dưới 
đây.  
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Các kết quả khảo sát thực địa sau khi được cập nhật vào hệ thống sẽ được kiểm tra xác nhận trước khi 
công bố trên website. Hiện tại do dự án đang trong giai đoạn thử nghiệm nên việc kiểm tra xác nhận do 
CIAT đảm nhiệm, dự kiến khi được triển khai và chuyển giao cho đơn vị có thẩm quyền thì công tác kiểm 
tra xác nhận sẽ do đơn vị có thẩm quyền thực hiện.  

Các điểm cảnh báo sau khi được cập nhật kết quả khảo sát thực địa (đã kiểm tra xác nhận) sẽ được chuyển 
trạng thái kiểm tra thực địa từ “Chưa kiểm tra” thành “Đã kiểm tra”; đồng thời các thông tin khảo sát thực 
địa sẽ được cập nhật trong bảng số liệu và hiển thị ở bảng thông tin của mỗi điểm cảnh báo khi nhấn chuột 
vào.  
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Hình 12 Thông tin điểm cảnh báo mất rừng sau khi đã được kiểm tra tại thực địa 

 

4. Một số lưu ý 
Trong quá trình thử nghiệm, Terra-i đã cho thấy hệ thống có khả năng liên kết với các hệ thống 

theo dõi và kiểm kê rừng hiện có bằng cách bổ sung thông tin cảnh báo mất rừng gần thời gian thực. Tuy 
nhiên, để thực hiện được điều này đòi hỏi phải có một cơ chế chính thức nhằm liên kết các hệ thống hiện 
tại hoạt động trơn tru, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và đáng tin cậy hỗ trợ công tác quản trị và 
theo dõi diễn biến rừng một cách hiệu quả. Hệ thống Terra-i hiện tại đã liên kết điểm phát hiện mất rừng 
với các thông tin cần thiết về lô, khoảnh, tiểu khu trong hệ thống thông tin quản lý lâm nghiệp (FORMIS). 
Khi hai hệ thống này được liên kết với nhau, hai hệ thống sẽ hỗ trợ bổ sung thông tin cho nhau, trong đó 
Terra-i cung cấp cảnh báo mất rừng gần thời gian thực, đồng thời hỗ trợ xác định các điểm biến động cần 
được báo cáo trong cập nhật biến động rừng chính thức hàng năm của FORMIS.  

Thông tin cảnh báo mất rừng do Terra-i cung cấp có thể được sử dụng bởi nhiều đối tượng người 
dùng khác nhau trong hệ thống giám sát thay đổi rừng. Ở các cấp quản lý và ra quyết định, thông tin cảnh 
báo mất rừng hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền có quyết định và biện pháp ứng phó kịp thời tại các điểm 
phát hiện mất rừng mới xảy ra trên quy mô nhỏ. Đối với lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng, ngoài thông 
tin cảnh báo mất rừng, các cán bộ kỹ thuật có thể khai thác dữ liệu địa lý sử dụng trong các phần mềm 
chuyên biệt thực hiện các phân tích chuyên sâu hơn về mặt thống kê và không gian. Ngoài ra, các tổ chức 
xã hội và cộng đồng địa phương cũng có thể truy cập thông tin cảnh báo mất rừng, kết hợp với các cơ 
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quan có thẩm quyền tiến hành điều tra thực địa, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện các biện pháp 
ứng phó và bảo vệ rừng.  

Trong giai đoạn thử nghiệm, hệ thống Terra-i cung cấp toàn bộ dữ liệu mở cho tất cả người dùng 
truy cập thông qua trang web chính thức Terra-i Việt Nam. Trong tương lai, khi hệ thống được triển khai 
chính thức, khả năng truy cập các loại thông tin và dữ liệu sẽ được quy định theo nhóm người dùng khác 
nhau thông qua phương thức đăng ký người dùng. Mọi hỗ trợ về mặt kỹ thuật do đội ngũ kỹ thuật Terra-
i tại CIAT đảm nhiệm. Mọi thông tin phản hồi và yêu cầu hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp qua địa chỉ email: 
l.reymondin@cgiar.org hoặc terra.i.ciat@gmail.com.  

 

---***--- 


