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PHẦN I: MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN RỪNG
1.1. Kiến trúc và bộ Cơ sở dữ liệu FORMIS

Ghi chú: Nền FORMIS là giao diện chuẩn phục vụ cho việc xây dựng, tích
hợp và khai thác các nguồn dữ liệu, ứng dụng khác nhau.
1.2. Mô tả các bộ thông tin, dữ liệu tài nguyên rừng
1.2.1. Dữ liệu điều tra kiểm kê rừng (đã được chuẩn hoá - NFIS2):
Đây là dữ liệu của Dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc thực hiện
theo Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
"Phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016",
đã được chuẩn hóa và tích hợp 7.100.849 lô rừng có ranh giới, diện tích, bản đồ
không gian và 51 trường thuộc tính (tương đương 362 triệu thông tin) phục vụ
cho công tác tra cứu, nghiên cứu và là dữ liệu nền để cập nhật diễn biến vào Hệ
thống FORMIS. Từ bộ cơ sở dữ liệu này, có thể kết xuất ra 8 biểu:
+ Biểu tổng hợp diện tích các loại đất loại rừng theo mục đích sử dụng;
+ Biểu tổng hợp trữ lượng các loại rừng theo mục đích sử dụng;
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+ Biểu diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý;
+ Biểu trữ lượng các loại rừng phân theo chủ quản lý;
+ Biểu diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;
+ Biểu trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi;
+ Biểu tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất rừng;
+ Biểu tổng hợp diện tích rừng và độ che phủ rừng theo đơn vị hành chính
và toàn quốc.
Theo các cấp hành chính: Tỉnh, Huyện, Xã.
- Thời gian tích hợp: Năm 2015: 15 tỉnh; Năm 2016: 25 tỉnh và Năm 2017:
20 tỉnh.
- Tổng số lô rừng được tích hợp 7.100.849 lô rừng.
Mỗi lô rừng gồm 51 trường dữ liệu (xem tại bảng sau):
TT

Tên trường

Chú thích

1

TT

Số thứ tự

2

id

Cột dự trữ

3

matinh

Mã tỉnh theo quy định của Tổng cục Thống kê

4

mahuyen

Mã huyện theo quy định của Tổng cục Thống kê

5

maxa

Mã xã theo quy định của Tổng cục Thống kê

6

xa

Tên xã theo quy định của Tổng cục Thống kê

7

tk

Số hiệu tiểu khu

8

khoanh

Số hiệu khoảnh

9

lo

Số hiệu lô

10

thuad

Số hiệu thửa đất

11

tobando

Số hiệu tờ bản đồ địa chính

12

ddanh

Địa danh, thôn bản

13

dtich

Diện tích

14

nggocr

Nguồn gốc rừng
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TT

Tên trường

Chú thích

15

ldlr

Loại đất loại rừng

16

maldlr

Ký hiệu loại đất loại rừng

17

sldlr

Ký hiệu loại đất loại rừng phụ

18

namtr

Năm trồng

19

captuoi

Cấp tuổi

20

ktan

Số năm từ trồng đến khép tán

21

nggocrt

Nguồn gốc rừng trồng

22

thanhrung

Thành rừng=1, chưa thành rừng=2

23

mgo

Trữ lượng gỗ (m3/ha)

24

mtn

Số cây tre nứa (1000 cây/ha)

25

mgolo

Trữ lượng gỗ của lô (m3)

26

mtnlo

Số cây tre nứa của lô (1000 cây)

27

lapdia

Mã số điều kiện lập địa

28

malr3

Mã số 3 loại rừng

29

mdsd

Mục đích sử dụng

30

mamdsd

Mã số mục đích sử dụng

31

dtuong

Mã số đối tượng sử dụng

32

churung

Tên chủ rừng

33

machur

Mã số của chủ rừng

34

trchap

Mã số tình trạng tranh chấp

35

quyensd

Mã số tình trạng sử dụng

36

thoihansd

Năm hết hạn sử dụng đất

37

khoan

Mã số tình trạng khoán

38

nqh

Mã số tình trạng ngoài quy hoạch

39

nguoink

Tên người nhận khoán
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TT

Tên trường

Chú thích

40

nguoitrch

Tên người tranh chấp

41

mangnk

Mã số người nhận khoán

42

mangtrch

Mã số người tranh chấp

43

ngsinh

Mã số tình trạng nguyên sinh

44

Kd

Toạ độ X (mét từ kinh tuyến trục)

45

Vd

Toạ độ Y (mét từ xích đạo)

46

Capkd

Cấp kinh độ

47

Capvd

Cấp vĩ độ

48

locu

Tên lô lúc kiểm kê ở xã

49

vitrithua

Vị trí thửa so với thực địa (Mục V phụ lục 1)

50

tinh

Tên tỉnh theo quy định của Tổng cục Thống kê

51

huyen

Tên huyện theo quy định của Tổng cục Thống kê

1.2.2. Dữ liệu tài nguyên rừng năm 2016
Là dữ liệu năm 2016 được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết
định số 1819/QĐ-BNN-TCLN ngày 16/5/2017 về việc Công bố hiện trạng rừng
toàn quốc năm 2016. Dữ liệu này được cập nhật dựa trên nền là dữ liệu điều tra
kiểm kê rừng (đã được chuẩn hoá-NFIS2); bao gồm: 60 tỉnh có rừng (trong đó:
40 tỉnh sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS (xem Quy trình cập
nhật diễn biến tại Mục III), 20 tỉnh sử dụng kết quả điều tra kiểm kê rừng) và
được đóng gói thành bộ dữ liệu tĩnh.
1.2.3. Dữ liệu tài nguyên rừng năm 2017
Là dữ liệu năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết
định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/4/2018 về việc Công bố hiện trạng rừng
toàn quốc năm 2017. Dữ liệu này được cập nhật dựa trên nền tài nguyên rừng
năm 2016, bao gồm: 60 tỉnh có rừng (trong đó: 55 tỉnh sử dụng phần mềm Cập
nhật diễn biến rừng, 5 tỉnh: Hà Nam, Bình Thuận, Quảng Nam, TP. Hồ Chí Minh
và Kiên Giang không sử dụng Phần mềm để báo cáo) và được đóng gói thành bộ
dữ liệu tĩnh.
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1.2.4. Dữ liệu tài nguyên rừng đang cập nhật năm 2018
Đây là dữ liệu mà các tỉnh đang tiến hành cập nhật bằng phần mềm Cập
nhật diễn biến rừng để cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp năm 2018 trên
nền Dữ liệu tài nguyên rừng 2017. Hiện đã có 24 tỉnh đang cập nhật và đồng bộ;
tổng diện tích thay đổi là: 20.905,46 ha.
Việc cập nhật dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2018 và dữ liệu được
phê duyệt vào tháng 3/2019. Sau khi được phê duyệt, dữ liệu này sẽ được đóng
gói thành bộ dữ liệu tĩnh và chuyển sang Hệ thống thông tin Tài nguyên rừng.
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PHẦN II: XEM THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN RỪNG
2.1. Địa chỉ truy cập
Người dùng có thể truy cập để xem các thông tin, dữ liệu tài nguyên rừng
tại địa chỉ: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/
Sau khi truy cập vào địa chỉ trên, người dùng lựa chọn mục “Hệ thống
thông tin quản lý ngành lâm nghiệp” tại phần TIỆN ÍCH

Sau đó, người dùng lựa chọn “Xem thông tin tài nguyên rừng” trong mục
“Thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng”. Chi tiết “Xem thông tin tài nguyên rừng”
sẽ được trình bày chi tiếp phía dưới mục 2.
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2.2. Giới thiệu về hệ thống Thông tin Tài nguyên rừng
a) Giới thiệu
Hệ thống Thông tin Tài nguyên rừng là công cụ sử dụng để xem thông tin
tài nguyên rừng, cho phép hiển thị nhiều loại bản đồ chuyên đề khác nhau, thực
hiện truy vấn thông tin từ các lô rừng, chồng đè dữ liệu lâm nghiệp trên các lớp
nền bản đồ khác nhau và truy vấn thông tin thống kê của các lô rừng được lựa chọn.
Giao diện của hệ thống (ứng dụng được phát triển gồm cả giao diện tiếng
Việt và giao diện tiếng Anh):

1 - Thanh tiêu đề
Tên của ứng dụng: Hệ thống Thông tin Tài nguyên rừng được hiển thị trên
Thanh tiêu đề. Tên của các chuyên đề lâm nghiệp được lựa chọn cũng được hiển
thị trên thanh tiêu đề.
2 - Công cụ tiện ích: bao gồm 3 công cụ
- Công cụ xem thông tin
Công cụ xem thông tin dùng để xem thông tin thuộc tính của lô rừng được
chọn. Kết quả sẽ được hiển thị dưới dạng liệt kê theo các thông tin (trên thanh
công cụ Thông tin) trong phần chú thích bản đồ. Các bước thực hiện:
• Lựa chọn công cụ xem Thông tin
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• Nhấp chuột vào lô mà bạn quan tâm
• Ứng dụng sẽ hiển thị dữ liệu thuộc tính của lô mà bạn quan tâm đó

- Công cụ đo lường
Công cụ đo lường dùng để xác định, đo đạc vị trí, độ dài hoặc diện tích trên
bản đồ. Các bước thực hiện như sau:
Nhấp chuột vào nút
đo đạc khác nhau.

, mở thanh menu có 3 biểu tượng cho 3 chức năng

Chức năng đo đạc:
• Vị trí của điểm mà bạn nhấp chọn
• Khoảng cách của đường mà bạn đã số hóa
• Diện tích của đa giác mà bạn đã số hóa
Ví dụ: Khi tính toán chiều dài của một đoạn thẳng, lựa chọn công cụ đo
chiều dài ( ở giữa) và số hóa các đỉểm trên đường thẳng đó.Sau đó click đúp vào
điểm cuối cùng. Hình dưới đây minh họa cách thức ứng dụng hiển thị các kết quả
đo đạc:
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Đối với đoạn thẳng, đơn vị tính mặc định là mét. Bạn cũng có thể chuyển
đơn vị về km nếu cần.

Đơn vị mặc định đo diện tích là hectare. Bạn có thể đổi đơn vị thành km2
nếu cần.
- Công cụ in ấn
Công cụ in bản đồ giúp người dùng có thể in bản đồ của khu vực mong
muốn. Khi bạn nhấp vào nút in, hệ thống sẽ hiển thị hội thoại in để bạn có thể in
cửa sổ bản đồ hiện đang được hiển thị.
3 - Lựa chọn ngôn ngữ
Bạn có thể tùy chọn hiển thị bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
4 - Thanh menu
Các menu sẽ được giải thích cụ thể riêng.
5 - Cửa sổ bản đồ
Cửa sổ bản đồ hiển thị chồng các lớp bản đồ nền, các lớp bản đồ lâm nghiệp
và các dữ liệu tham khảo được lựa chọn.
6 - Cửa số chú thích bản đồ
Cửa số chú thích bản đồ có 3 tab:
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- Tab Chú thích bản đồ hiển thị các dữ liệu chú thích của bản đồ lâm nghiệp
được lựa chọn.
- Tab Lớp bản đồ hiển thị bản đồ nền hiện đang được lựa chọn, bản đồ lâm
nghiệp và các lớp bản đồ tham khảo.
- Tab Thông tin hiển thị kết quả truy vấn dữ liệu thuộc tính.
7 - Nút phóng to và thu nhỏ hiển thị bản đồ
Nút thu phóng cho phép bạn thay đổi tỷ lệ bản đồ. Bạn cũng có thể sử dụng
con lăn chuột để phóng to, thu nhỏ bản đồ. Ngoài ra, bạn có thể dịch chuyển bản
đồ bằng cách nhấp chuột (nhấp vào bản đồ, giữ chuột và di chuyển chuột).
• Với tỷ lệ thu nhỏ nhất (6), bản đồ hiển thị toàn lãnh thổ Việt Nam.
• Với tỷ lệ phóng to nhất (18), bản đồ hiển thị đến cấp lô.
• Bản đồ lâm nghiệp được hiển thị ở cấp độ phóng to từ 13 - 18.
8 - Thước tỷ lệ
Thước tỷ lệ hiển thị bằng một đường thẳng và dùng để hiển thị độ dài. Dải
số dưới thanh tỷ lệ hiển thị cấp độ thu phóng bản đồ hiện tại. Ứng dụng hoạt động
với các cấp độ thu phóng từ 6 - 18.
b) Chức năng tìm kiếm
Bạn có thể dễ dàng phóng đến một đơn vị hành chính theo các cấp từ tỉnh,
huyện, xã, tiểu khu, khoảnh và lô của một lô rừng cụ thể bằng cách sử dụng công
cụ lựa chọn. Các bước thực hiện như sau: Trên thanh công cụ của ứng dụng, chọn
mục “TÌM KIẾM”, sau đó chọn các thông tin từ tỉnh, huyện, xã…bạn quan tâm,
sau đó nhấn Tìm kiếm.

Lô rừng được tìm kiếm sẽ được hiển thị trên cửa sổ bản đồ của ứng dụng:
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Bất cứ khi nào bạn đếu có thể nhấp vào nút Thu phóng để lựa chọn thu
phóng bản đồ đến nơi mà bạn lựa chọn
c) Chức năng hiển thị bản đồ chuyên đề
Menu Bản đồ chuyên đề gồm các chuyên đề lâm nghiệp mà bạn có thể để
hiển thị trên bản đồ. Bản đồ lâm nghiệp sẽ kích hoạt khi nhấn hiển thị. Việc nhấp
chọn một loại chuyên đề sẽ tự động bỏ chọn các bản đồ chuyên đề được hiển thị
trước đó.
Bản đồ lâm nghiệp chỉ hiển thị khi bạn thu phóng ở mức độ vừa phải, tới
mức tỷ lệ bản đồ lớn hơn 1:70000 (VD: bản đồ cấp huyện và bản đồ cấp xã, tùy
thuộc vào kích cỡ của đơn vị hành chính đó). Với các tỷ lệ nhỏ hơn, dữ liệu bản
đồ sẽ không phù hợp để hiển thị xem. Bạn có thể lựa chọn một bản đồ theo tỷ lệ
nhỏ hơn. Sau đó, ứng dụng sẽ cảnh báo nếu tỷ lệ bạn cần không phù hợp để hiển
thị bản đồ. Bạn cũng có thể phóng to hơn để hiển thị các bản đồ lô rừng

Từ danh mục được hiển thị trong menu, đầu tiên, bạn cần mở một trong
các chuyên đề chính (Dữ liệu tài nguyên rừng 2016, dữ liệu Điều tra kiểm kê rừng
toàn quốc (NFIS)../…/) để chọn ra một loại bản đồ dưới các hạng mục đó
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Hình: Ví dụ Đầu tiên mở “Dữ liệu tài nguyên rừng 2017” là chuyên đề
chính, sau đó chọn bản đồ “Loại đất loại rừng”.
Tên của bản đồ chuyên đề được kích hoạt sẽ hiển thị trên phần tiêu để bản
đồ trong thanh công cụ ở trên.

Lựa chọn của bạn sẽ làm thay đổi nội dung trong phần Các lớp bản đồ và
cửa sổ Chú thích bản đồ.
Các dạng Lớp bản đồ, Chú thích bản đồ và Thông tin là đan xen nhau. Bạn
có thể lựa chọn giữa các sheet bằng cách nhấp chuột vào phần đầu của sheet bạn
cần xem. Màu vàng hiển thị sheet đó đang được kích hoạt.
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Hình: Cửa sổ chú thích bản đồ có 3 tab.
Màu vàng hiển thị tab đang được kích hoạt
Thanh trượt độ trong suốt sẽ làm thay đổi mức độ trong suốt của bản đồ lâm
nghiệp. Nếu bạn lựa chọn bản đồ địa hình nổi hoặc bản đồ địa hình bóng núi làm
bản đồ nền thì bạn cần có ý trên quan hệ giữa địa hình và các thông tin lâm nghiệp.

Hình: Bản đồ nền bóng núi và điều chỉnh độ trong suốt cho bản đồ lâm nghiệp
d) Dữ liệu tham khảo
Menu này gồm các lựa chọn dữ liệu tham khảo mà bạn có thể chồng đè lên
các lớp bản đồ lâm nghiệp trong cửa số hiển thị bản đồ
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Bạn có thể tùy chọn một số lớp dữ liệu tham khảo để thêm vào bản đồ
Một số lớp dữ liệu như các lớp “Dữ liệu nhóm”. VD: khi lựa chọn hiển thị
một khu vực hành chính, bạn lựa chọn theo ranh giới tỉnh, huyện, xã. Những phần
thực tế được hiển thị sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ bản đồ. Nếu bản đồ hiển thị tỷ lện nhỉ
thì ranh giới cấp xã, huyện sẽ bị ẩn đi. Nếu bản đồ tỷ lệ lớn (khi phóng to) thì
toàn bộ các ranh giới sẽ được hiển thị.
Ngoài ra còn có đơn vị quản lý rừng ở cấp tiểu khu và cấp khoảnh, tuy
nhiên đơn vị này chỉ có ở một số địa phương.
e) Chức năng thống kê
Bạn có thể thực hiện thống kê dữ liệu tài nguyên rừng bằng cách lựa chọn
một khu vực mà bạn quan tâm hoặc lựa chọn theo đơn vị hành chính (cấp tỉnh,
huyện, xã).

Hình: Lựa chọn đơn vị hành chính quan tâm (lựa chọn lô) hoặc đơn vị
hành chính cần thực hiện thống kê
- Lựa chọn tương tác
Khi chọn tùy chọn lô từ danh mục Chọn lô, hệ thống mở rộng sẽ cho bạn
công cụ để lựa chọn tương tác, thể hiện thông qua 2 biểu tượng chọn theo vòng
tròn và chọn theo vùng (polygon):
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Hình: Công cụ lựa chọn tương tác
• Công cụ khoanh vẽ theo hình tròn
Nhấp chọn vào tâm của vòng tròn. Giữ chuột và rê chuột từ trung tâm để
xác định bán kính của đường tròn.
Vòng tròn bạn vừa khoanh vẽ sẽ chọn toàn bộ các lô rừng nằm trong đường
tròn đó.
• Công cụ khoanh vẽ theo vùng
Số hóa các đỉnh của đa giác bằng cách nhấp chuột vào từng đỉnh một. Nhấp
đúp chuột vào đỉnh cuối cùng để hoàn thiện đa giác.
Hình đa giác bạn vừa khoanh vẽ sẽ lựa chọn các lô rừng nằm trong vùng đã
lựa chọn.
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Hình: trong ví dụ này, người dùng đã số hóa một hình đa giác. Cửa sổ thông tin
cho thấy ứng dụng đã chọn 574 lô nằm trong đa giác đó ( hoặc giao với đa giác
đó) và diện tích của hình đa giác này tương đương 1284 ha.
• Lựa chọn thuộc tính
Từ danh mục thuộc tính, chọn một thuộc tính mà bạn quan tâm
• Xem báo cáo
Khi bạn nhấp chọn vào mục Xem báo cáo, ứng dụng sẽ hiển thị một biểu
đồ đơn giản.
Ví dụ: Nếu bạn lựa chọn theo Chức năng rừng, biểu đồ sẽ hiển thị số phần
trăm diện tích của các loại rừng như rừng sản xuất, rừng đặc dụng hoặc rừng
phòng hộ.

18

Hình: Ứng dụng hiển thị thống kê cho các lô được lựa chọn. Dữ liệu thuộc tính
được lựa chọn là loại đất loại rừng. Thống kê cho thấy diện tích, số lượng các
lô và trữ lượng của rừng được phân chia theo loại đất loại rừng trong tổng số
574 lô được chọn.
• Thống kê theo đơn vị hành chính
Khi lựa chọn từ hai tùy chọn cho dữ liệu Thống kê theo diện tích được lựa
chọn, liệt kê tùy chọn Lựa chọn đơn vị hành chính, biểu mẫu mở cho phép bạn
chọn diện tích hành chính mà bạn quan tâm theo đơn vị tỉnh, huyện, xã. Tùy thuộc
vào lựa chọn của bạn, bạn có thể chọn theo thứ tự danh mục để hỗ trợ việc chọn
lựa dễ dàng hơn.
Lưu ý:
Cấp tỉnh và huyện là những đơn vị có số lượng lô rất lớn, do vậy cần nhiều
thời gian để xử lý dữ liệu thống kê.
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PHẦN III: TẢI VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN RỪNG
3.1. Tải dữ liệu tài nguyên rừng
Dữ liệu tài nguyên rừng có thể được tải về bằng cách sử dụng công cụ “Tải
dữ liệu tài nguyên rừng”.
Công cụ này được tải về từ địa chỉ: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/
Sau khi vào trình duyệt web, người dùng lựa chọn mục “Hệ thống thông
tin quản lý ngành lâm nghiệp” tại phần TIỆN ÍCH

Sau đó, người dùng lựa chọn mục “Thông tin, dữ liệu Tài nguyên rừng” và
chọn “Tải dữ liệu tài nguyên rừng”:
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Tiếp theo, người dùng có thể lựa chọn “Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng
công cụ tải dữ liệu” và “Công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng” như hình phía dưới.

Sau khi nhấn vào mục “Công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng”, công cụ sẽ tự
động được tải về dưới dạng file nén.
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Sau khi tải về, chúng ta giải nén để có được thư mục cài đặt của Công cụ
VNFRDownload. Chi tiết các bước cài đặt và cách sử dụng công cụ tải dữ liệu
được trình bày tại mục 3.2.
3.2. Hướng dẫn sử dụng công cụ để tải dữ liệu tài nguyên rừng
3.2.1. Cài đặt
Sau khi tải công cụ về, giải nén và tiến hành cài đặt theo các bước sau:
- Kích đúp chuột vào file setup.exe để tiến hành cài đặt

- Chọn Next

- Chọn Next
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* Chú ý: Mặc định, hệ thống sẽ cài đặt vào ổ C:\Program Files, nếu
muốn thay đổi vị trí cài đặt, ấn vào Browse và lựa chọn nơi cài đặt.
- Chọn Next
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- Bấm Close để hoàn thành việc cài đặt:

- Sau khi cài đặt xong, biểu tượng công cụ sẽ xuất hiện ở màn hình
desktop:

3.2.2. Hướng dẫn sử dụng
Kích đúp chuột vào biểu tượng VNFRDownload ở màn hình desktop để
tiến hành chạy công cụ tải dữ liệu tài nguyên rừng

a) Thay đổi ngôn ngữ
Lần đầu tiên khởi động, công cụ mặc định hiển thị giao diện tiếng Việt,
người dùng có thể chuyển đổi sang tiếng Anh để sử dụng.
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Sau khi chọn ngôn ngữ phù hợp, hộp thoại chọn ngôn ngữ mặc định xuất hiện.

Người dùng chọn “Yes” để thiết lập ngôn ngữ mặc định cho công cụ, từ
lần sau hệ thống sẽ nhớ và hiển thị đúng ngôn ngữ của người dùng.
b) Sử dụng công cụ:
- Bước 1: Người dùng phải tiến hành nhập các thông tin cá nhân.
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Trên giao diện có 2 nút lệnh:
(1): Người dùng lưu thông tin này cho những lần tải sau.
(2): Nạp lại thông tin người dùng đã lưu trước đó.
Bấm nút số (3): Chấp nhận để qua bước 2
* Chú ý: Nếu là lần đầu người dùng sử dụng công cụ tải dữ liệu thì máy sẽ
yêu cầu người dùng thực hiện xác thực email bằng cách gửi 1 mã số xác thực về
email của người dùng. Người dùng phải tiến hành đăng nhập vào email, lấy mã
số và nhập vào ô xác thực trên công cụ.

Email xác thực được gửi về email của người nhập

Người dùng nhập mã xác thực xác nhận email hợp lệ.
Nếu sau 5 lần nhập mã số xác thực sai, công cụ tải dự liệu tự động thoát.
Nếu mã số xác thực chính xác, công cụ sẽ chuyển sang bước tiếp theo.
- Bước 2: Người dùng phải đồng ý với điều khoản về bản quyền dữ liệu
của Tổng cục Lâm nghiệp.
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Tích vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý các điều khoản về bản quyền ở trên” và
bấm Tiếp tục.
- Bước 3: Người dùng chọn tài nguyên mình muốn tải về, chọn đơn vị
hành chính, các trường dữ liệu thuộc tính, chọn tên file lưu về máy cá nhân rồi
bấm tiến hành tải dữ liệu.

Hình: Chọn các điều kiện để tải dữ liệu
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1: Chọn bộ dữ liệu.
2: Chọn đơn vị hành chính cần tải (gõ chuỗi ký tự tiếng Việt không dấu có trong
tên của 1 đơn vị và bấm enter để lọc danh sách, hoặc nhập vào mã của đơn vị).
3: Chọn các trường thuộc tính của dữ liệu.
4: Chọn tên file lưu về và vị trí lưu file trong máy tính cá nhân.
5: Bấm Tải về để bắt đầu tiến hành tải dữ liệu.
File tải về mặc định ở dạng Shapefile. Nếu muốn chọn định dạng khác
(CSV), ấn vào mũi tên ở cạnh nút Tải về và bấm lệnh File CSV.

Công cụ bắt đầu thực hiện tải về dữ liệu, thời gian tải về tùy vào đơn vị
hành chính được chọn và tốc độ mạng internet của cả hệ thống máy chủ và máy
người dùng.
Bạn có thể bấm Hủy để hủy tiến trình tải về.
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Hình: Tiến hành tải dữ liệu
Sau khi tải dữ liệu về thành công, vào thư mục chưa tập tin tải về, giải nén
và sử dụng:
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Hình: File tải về mở trên QGIS
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PHẦN IV: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
4.1. Tổng quan
4.1.1. Những bên liên quan đến thỏa thuận
Tổng cục Lâm nghiệp là BÊN CUNG CẤP DỮ LIỆU (gọi tắt là Bên cung
cấp), là chủ sở hữu của các bộ dữ liệu có bản quyền được cung cấp cho bên sử
dụng để sử dụng theo những điều khoản liên quan tương ứng.
BÊN SỬ DỤNG DỮ LIỆU (gọi tắt là Bên sử dụng) là cá nhân hoặc tổ
chức sử dụng những dữ liệu đã được cung cấp. Thông qua việc tiếp nhận được
dữ liệu, Bên sử dụng đã chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận về quyền sử
dụng dữ liệu.
Thỏa thuận này không tạo dựng mối quan hệ hợp tác hoặc kinh doanh giữa
Bên cung cấp và Bên sử dụng.
4.1.2. Bộ dữ liệu
Bộ dữ liệu gồm những dữ liệu tài nguyên rừng sau đây:
- Dữ liệu tài nguyên rừng được thu thập như một phần của dữ liệu diễn biến
rừng do cán bộ kiểm lâm cấp huyện và cấp tỉnh cập nhật trên phạm vi cả nước,
đã được Bên cung cấp phê duyệt hoặc tham mưu trình phê duyệt và công bố hàng
năm (Sau đây được gọi là Dữ liệu tĩnh).
- Dữ liệu gốc từ Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc được chuẩn
hóa, tích hợp và công bố như một bộ cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi cả nước.
- Dữ liệu tài nguyên rừng được công bố hàng năm.
4.1.3. Phạm vi áp dụng thỏa thuận
Thỏa thuận này sẽ áp dụng đối với các bộ dữ liệu ngành Lâm nghiệp đã
được bên cung cấp phê duyệt hoặc tham mưu trình phê duyệt và lưu hành cho
phép mọi đối tượng, tổ chức truy cập thông qua dịch vụ tải dữ liệu trực tuyến.
Việc sử dụng các bộ dữ liệu khác của bên cung cấp đòi hỏi một thỏa thuận sử
dụng dữ liệu riêng giữa Bên cung cấp và Bên sử dụng.
4.2. Điều khoản thỏa thuận
Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân đều có quyền truy cập, tải, sử dụng dữ liệu
tài nguyên rừng đã được phê duyệt và phải tuân thủ các quy định hiện hành của
pháp luật Việt Nam.
4.2.1. Điều khoản sử dụng dữ liệu
Thông tin dữ liệu được sử dụng miễn phí và có thể:
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- Sao chép, điều chỉnh, sửa chữa các thông tin dữ liệu đã được cung cấp
phục vụ các mục đích phi thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được phép sử dụng phục vụ các mục đích thương mại khi đã thêm giá trị
gia tăng cho các dữ liệu được cung cấp.
- Sử dụng các dữ liệu đã được cung cấp như là một phần của các ứng dụng
hay dịch vụ.
4.2.2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên sử dụng dữ liệu
Khi phân phát dữ liệu đã được cung cấp hoặc khi sử dụng các dữ liệu này
như một phần của ứng dụng hay dịch vụ, Bên sử dụng cần phải:
- Ghi rõ bản quyền thuộc về Tổng cục Lâm nghiệp, tên của bộ dữ liệu đã
có bản quyền và thời gian mà bộ dữ liệu đã được trích xuất (ví dụ: Dữ liệu Tổng
Điều tra, kiểm kê rừng, ngày 2/4/2018 - Bản quyền thuộc về Tổng cục Lâm
nghiệp).
- Ghi rõ đường link truy cập thông tin dữ liệu đã sử dụng.
- Yêu cầu Bên sử dụng phải đưa ra các thông tin và tham chiếu về việc
được cung cấp sử dụng dữ liệu theo đúng thảo thuận về quyền sử dụng dữ liệu
khi cung cấp cho bên thứ 3 sử dụng dữ liệu, hay sao chép dữ liệu phục vụ cho các
dịch vụ hay các sản phẩm khác về dữ liệu.
- Nếu phục vụ cho mục đích dịch vụ hay tạo dựng các sản phẩm dữ liệu thì
người sử dụng dữ liệu có thể bỏ thông tin liên quan đến đơn vị cung cấp dữ liệu
nếu được Bên cung cấp dữ liệu cho phép.
Việc kê khai thông tin của Bên sử dụng dữ liệu phải đầy đủ, bài bản để có
thể tương thích, áp dụng được với các thiết bị của bên sử dụng dịch vụ và phân
phối dữ liệu.
Dựa trên thảo thuận về sử dụng dữ liệu, Bên sử dụng không cần phải diễn
giải, yêu cầu bên cung cấp hỗ trợ trong việc giới thiệu dịch vụ hay sản phẩm của
mình khi sử dụng những dữ liệu đã được cung cấp.
4.2.3. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Bên cung cấp dữ liệu
Dữ liệu được cung cấp cho Bên sử dụng và Bên cung cấp sẽ:
- Không chịu trách nhiệm về các lỗi có thể có trong bộ dữ liệu đã được
cung cấp và cũng không được phép đảm bảo rằng dữ liệu cung cấp là hoàn toàn
chính xác và được cập nhật đến thời điểm hiện tại. Bên cung cấp dữ liệu không
chịu trách nhiệm cho việc dữ liệu bị hủy hoại (hỏng) do quá trình sử dụng gây ra.
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- Không chịu trách nhiệm trong việc tiếp tục duy tu, cập nhật thường xuyên dữ
liệu đã cung cấp cũng như không có nghĩa vụ thông báo về sự gián đoạn hay ngừng
cung cấp Dữ liệu. Bên cung cấp không có trách nhiệm đối với mọi chi phí gián tiếp
hay trực tiếp có thể xảy ra liên quan đến sự gián đoạn việc cung cấp Dữ liệu.
4.2.4. Áp dụng
Việc áp dụng thỏa thuận sử dụng dữ liệu nêu trên tuân thủ theo các quy
định của pháp luật hiện hành.
4.3. Điều chỉnh các điều khoản
Bên cung cấp có thể thay đổi các điều khoản bất cứ khi nào áp dụng đối với
dữ liệu đã được cung cấp hoặc quyết định áp dụng các điều khoản khác đối với các
bộ dữ liệu. Tuy nhiên, kể cả khi có sự thay đổi về điều khoản mới thì những điều
khoản ràng buộc trước đó với những dữ liệu đã tải vẫn có giá trị.
Trên đây là bản Hướng dẫn truy cập, tải, sử dụng thông tin dữ liệu tài
nguyên rừng. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc thông tin bất cập
đề nghị liên hệ với Tổng cục Lâm nghiệp theo số điện thoại: 024.32.321.392 hoặc
gửi email về địa chỉ: tonghop@vnforest.gov.vn để kịp tổng hợp và hoàn thiện./.

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
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