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Phần I

GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ TRONG CHI TRẢ DỊCH 

VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG Ở VIỆT NAM



Các bộ chỉ số giám sát, đánh gía đã được xây dựng ở Việt Nam

(1) - Bộ chỉ số do ADB phát triển năm 2015.

(2) - Bộ chỉ số do VNFF, GS. Vương Văn Quỳnh, Ths. Nguyễn Khắc Lâm nghiên cứu đề 

xuất năm 2016.

(3) - Bộ chỉ số do PanNature phát triển năm 2017.

(4) - Bộ chỉ số do WWF phát triển triển năm 2018.

(5) - Bộ chỉ số do VFD và CiFor phát triển 2018.



Bộ chỉ số 

ADB phát triển 

năm 2015

Bộ chỉ số giám sát đánh giá gồm: 43 chỉ số

giám sát và đánh giá.

Tần suất cập nhật của các chỉ số là hàng

năm hoặc 5 năm/lần tùy chỉ số, tần suất cập

nhật các tiêu chí là hàng năm.

ADB không phân định rõ giữa các tiêu chí

giám sát và đánh giá, mà phân loại dựa trên

nguồn gốc số liệu của các tiêu chí.



Bộ chỉ số do VNFF, 

GS. Vương Văn

Quỳnh, Ths. Nguyễn

Khắc Lâm nghiên cứu 

đề xuất năm 2016

- Bộ chỉ số giám sát gồm: 13 chỉ số.

- Bộ chỉ số đánh giá gồm: 10 chỉ số.

- Mục tiêu tập trung vào đánh giá tính

minh bạch, công bằng và hiệu quả của

quá trình chi trả DVMTR.

- Tần suất cập nhật của các chỉ số này

là hàng năm hoặc 3-5 năm.



Bộ chỉ số do 

PanNature 

phát triển năm 

2017

- Bộ chỉ số giám sát gồm: 22 chỉ số.

- Bộ chỉ số đánh giá gồm: 13 chỉ số.

- Đánh giá tính minh bạch, công bằng

và hiệu quả của chi trả DVMTR.

- Tần suất cập nhật của tất cả các chỉ

số này là hàng năm giống như các chỉ

số giám sát.



Bộ chỉ số do 

WWF phát 

triển triển năm 

2018

- Bộ chỉ số giám sát gồm: 18 chỉ số.

- Bộ chỉ số đánh giá gồm: 9 chỉ số.

- Chia ra 4 nhóm: (1) Thể chế, chính

sách và chỉ đạo điều hành, (2) Kinh tế,

(3) Xã hội, (4) Môi trường.



Bộ chỉ số do 

VFD – CiFor

phát triển 

2018

- Bộ chỉ số giám sát đánh giá gồm: 31

chỉ số.

- Được chia thành 4 nhóm: (1) Thể

chế, tổ chức, chính sách, chỉ đạo, điều

hành, (2) Môi trường, (3) Tài

chính/kinh tế, (4) Xã hội.



Bộ chỉ số do VFD - VNFF kế thừa và phát triển năm 2018 - 2019:

Bộ chỉ số 

ADB...

Bộ chỉ số VFD 

- VNFF 

2018_2019

Bộ chỉ số 

VNFF...
Bộ chỉ số 

CiFor...





Viện Sinh thái rừng và Môi trường

1. KIỂM TRA

Bước 1: Thông  

báo kế hoạch 

kiểm tra

Bước 2: Kiểm

tra đánh giá

Bước 3: Thông

báo kết quả kiểm 

tra đánh giá

Bước 4: Kết luận



Viện Sinh thái rừng và Môi trường

1. KIỂM TRA



Viện Sinh thái rừng và Môi trường

2. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ

Thông báo kế 
hoạch

Triển khai 
giám sát và 
đánh giá

Thông báo 
kết quả

Thống nhất, kết 
luận, phương án 
thực hiện kết 
luận

Giám sát thực 
hiện kết luận

1

2

3

4

5



Viện Sinh thái rừng và Môi trường



Viện Sinh thái rừng và Môi trường

3. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

Tốt

Đạt

Không đạt

Tốt

Đạt

Không đạt Tốt Đạt Không đạt

ĐÁNH GIÁ BỘ CHỈ SỐ

ĐÁNH GIÁ NHÓM CHỈ SỐ

ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ SỐ



Phần II

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CHI TRẢ

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VIỆT NAM



Diễn biến rừng
(Chi cục Kiểm lâm)

FRMS Downloader

Dữ liệu DBR

Sentinel 2 Download
Ứng dụng cảnh báo 

mất rừng

App Modile GeoPfes

Rà soát nội 
nghiệp

Kiểm tra ngoại 
nghiệp

Chuẩn hóa bản đồ, theo hiện trạng
Dữ liệu DBR điều chỉnh 

theo hiện trạng

v5PFES

Dữ liệu bản đồ DVMTR

Chuẩn hóa các 
trường, cập nhật 
lưu vực, hệ số K…

Cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR



Mục tiêu xây dựng ứng dụng:

Cho phép khai thác dữ liệu diễn biến rừng chuẩn hóa

thông qua Postgres.

Cung cấp công cụ để khai thác nguồn dữ liệu chính

thống đã được chuẩn hóa để phục vụ các yêu cầu

nhiệm vụ khác nhau

(Cần có tài khoản)



Các chức năng của ứng dụng

• Cho phép tải xuống dữ liệu DBR theo đơn vị

hành chính.

• Chuẩn hóa các trường thông tin (51 trường

thông tin)

• Định dạng hệ tọa độ của dữ liệu đầu ra.



Mục tiêu xây dựng ứng dụng:

Cung cấp công cụ giúp người dùng có thể khai thác

dữ liệu ảnh vệ tinh mới nhất phục vụ công tác ra soát

đối chứng, kiểm tra ngoài thực địa.



Các chức năng của ứng dụng

• Tìm và tải xuống dữ liệu ảnh theo khoảng thời

gian tùy chọn

• Lựa chọn được ranh giới, khu vực tải xuống

• Thiết lập các thông tham số về ngưỡng mây…



Mục tiêu xây dựng ứng dụng:

Phần mềm từ động phát hiện các

khu vực có biến động tăng, giảm

rừng theo các kỳ giám sát.

=> Cung cấp thêm cơ sở phục vụ

đối chiếu rà soát các khu vực có

biến động hiện trạng.
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Thiết lập các tham số cho phần mềm



TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

VIỆN SINH THÁI RỪNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Kết quả đầu ra



Mục tiêu xây dựng ứng dụng:

Cung cấp ứng dụng di động để

người dùng có thể dễ dàng khai thác các

dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường

rừng cũng như các công cụ phục vụ quá

trình khảo sát thực địa.

=> Các chức năng thay thế các công cụ

như bản đồ, GPS máy ảnh…



Khai thác dữ liệu bản đồ DVMTR trực tuyến
thông qua WMS

Người dùng có thể tùy chọn lớp bản đồ theo
năm và đơn vị hành chính.



Lớp bản đồ hiển thị nhãn và màu theo hiện trạng Người dùng có thể xem thông tin thuộc tính của các 
lô rừng



Dữ liệu bản đồ chuyển khi tải và lưu về thiết bị có thể sử 
dụng mà không cần đến mạng internet.



Thêm các đối tượng điểm đường vùng lên lớp bản đồ nền bằng tay hoặc GPS

Đối tượng điểm Đối tượng đường Đối tượng vùng



Thêm thông tin thuộc tính cho các đối 

tượng khoanh vẽ thực địa:

• Thông tin mô tả

• Thông tin về tọa độ/ độ dài/ diện tích

• Thời gian tạo

• Danh sách các ảnh thực địa mô tả đối 

tượng



Thêm ảnh thực địa kèm thông tin về ngày giờ 

vị trí chụp. 



Mục tiêu xây dựng ứng dụng:

Cung cấp các công cụ giúp người dung có thể xây

dựng bản đồ chi tra dịch vụ môi trường rừng theo

đúng cấu trúc từ dữ liệu diễn biến rừng.

Quản lý cơ sở dữ liệu, trích xuất mẫu biểu, bản đồ…



Các chức năng của ứng dụng

1. Chuẩn hóa dữ liệu diễn biến rừng

2. Xây dựng lớp bản đồ chi trả DVMTR

3. Truy vấn dữ liệu theo Mẫu 12 và 13 trong Thông 

tư 22

4. Quản lý Cơ sở dữ liệu chi trả DVMTR



Là căn cứ chính để xác định
vùng, mức chi trả, số tiền DVMTR
của các chủ rừng cũng như hộ gia
đình ứng với diện dích rừng cung
cấp dịch vụ môi trường rừng được
chi trả.

Bản đồ chi trả DVMTR




