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Lời nói đầu
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tỉnh để có cái nhìn tổng quát về Hệ thống theo dõi diễn biến rừng (TDDBR) cấp tỉnh và tham
khảo từng cẩm nang hướng dẫn, thao tác cũng như các tài liệu tập huấn đối với từng hạng mục
công việc cụ thể trong vận hành Hệ thống TDDBR, được trình bày tổng quát trong Hình 1 sau đây.

Các sách hướng dẫn
 Hướng dẫn dành cho người
Quản trị Hệ thống TDDBR
 Hướng dẫn Thực hiện tuần tra
rừng cấp bản

Các cẩm nang thao tác

 Hướng dẫn Thực hiện đo đếm
và báo cáo diễn biến rừng

 Cẩm nang thao tác Ứng dụng trên
máy tính bảng

 Hướng dẫn Quản lý cơ sở dữ
liệu (cho Hạt Kiểm lâm)

 Cẩm nang thao tác CSDL diễn
biến rừng (cho Hạt Kiểm lâm)

 Hướng dẫn Quản lý cơ sở dữ
liệu (cho Chi cục Kiểm lâm)

 Cẩm nang thao tác CSDL diễn
biến rừng (cho Chi cục Kiểm lâm)
 Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm
bảo chất lượng (xác minh bằng ảnh
vệ tinh)
 Cẩm nang thao tác Kiểm soát, đảm
bảo chất lượng (xác minh bằng ô
mẫu ngẫu nhiên)

Các tài liệu tập huấn
•

Tài liệu tập huấn I – Tập huấn các TTTR

•

Tài liệu tập huấn II – Tập huấn đo đếm và báo cáo DBR

•

Tài liệu tập huấn III – Video hướng dẫn thao tác CSDL cho các Hạt Kiểm lâm

•

Tài liệu tập huấn IV – Video hướng dẫn thao tác CSDL cho Chi cục Kiểm lâm

•

Tài liệu tập huấn V – Kiểm soát, đảm bảo chất lượng bằng ảnh vệ tinh

•

Tài liệu tập huấn VI – Kiểm soát, đảm bảo chất lượng bằng ô mẫu ngẫu nhiên

Hình 1: Cấu trúc các tài liệu hướng dẫn được xây dựng để vận hành Hệ thống TDDBR cấp tỉnh
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1.

Giới Thiệu

Sau khi Chương trình Hành động Quốc gia về REDD+ đã được phê duyệt, các tỉnh trên cả
nước cũng đang trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh. Tính đến nay,
Điện Biên và Lâm đồng là 02 tỉnh đã chính thức phê duyệt Kế hoạch Hành động REDD+ cấp
tỉnh trong khi rất nhiều tỉnh khác sẽ sớm hoàn thiện và phê duyệt trong những năm tới. Trong
nhiều nội dung của Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh, tăng cường năng lực thực hiện hệ
thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện
REDD+.
Tại những nơi người dân vẫn đang sử dụng đất và rừng, sự tham gia của họ trong quá trình
theo dõi diễn biến rừng (và quản lý rừng) là rất cần thiết. Để sự tham gia của họ đạt hiệu quả
cao, họ cần được tổ chức theo từng nhóm nhỏ.
Cuốn sách hướng dẫn này được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ thành lập, tập huấn và vận
hành các tổ tuần tra rừng cấp bản (TTTR). Cuốn sách là một tài liệu hướng dẫn cho những
giảng viên thực hiện tập huấn các TTTR.

Hệ thống Đo đếm và Báo cáo DBR
Tỉnh

Huyện

UBND xã

Xã

Bản đồ nền

Rừng chưa giao

Kiểm tra và Đo đếm
Báo cáo

Tập huấn TTTR
Nâng cao năng lực

Kiểm lâm
Thôn bản
Người dân
BQL bản

Tuần tra rừng
cấp bản

Hạt Kiểm lâm
Báo cáo tháng
của TTTR

Tổ tuần tra rừng

Đo đếm và báo cáo
diễn biến rừng
Phát hiện các diện
tích biến động cần
khảo sát

Báo cáo

Báo cáo

Kiểm tra và Đo đạc

(Cung cấp số liệu)

Đo đếm và Báo cáo

Kiểm tra và Đo đạc

(Sở NN)
CCLN
CCKL

Kiểm tra, cập nhật và
phê duyệt (cấp huyện)
(hợp đồng khoán bảo vệ rừng)

BQLR

Ảnh vệ tinh
Landsat mới nhất

Tổ chức
Công ty

LLVT

Kiểm tra và phê duyệt
(cấp tỉnh)

Kiểm soát, đảm
bảo chất lượng

Kiểm tra

Hình 2. Vị trí của tuần tra rừng ở cấp bản trong cơ cấu chung của Hệ thống TDDBR cấp tỉnh
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2.

Thành Lập Tổ Tuần Tra Rừng Cấp Bản

2.1.

Trước khi thành lập các tổ tuần tra rừng cấp bản

Trước khi thành lập các TTTR tại một bản, cán bộ kiểm lâm địa bàn cần phải kiểm tra xem
bản đó đã thành lập một tổ với chức năng tương tự hay chưa. Thông thường, mỗi bản đã có
một “tổ phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng” với sự tham gia của lãnh đạo bản, có nhiệm vụ
thực hiện các hoạt động PCCC rừng. Do đó, các TTTR nên được thành lập trên cơ sở các tổ
PCCC rừng hiện có, trong đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của họ cho hoạt động tuần tra
rừng nói chung.

2.2.

Họp bản để chọn lựa các thành viên TTTR

Tổ chức họp bản là bước đi đầu tiên để thành lập các TTTR. Mỗi bản cần tổ chức họp bản để
thảo luận vai trò mới (vai trò tăng cường) của các TTTR cũng như các thành viên của tổ.
Lãnh đạo bản, bao gồm trưởng bản, phó bản, bí thư bản và toàn bộ các hộ dân trong bản cần
tham gia cuộc họp này. Cán bộ kiểm lâm địa bàn hoặc từ Hạt kiểm lâm là cán bộ thúc đẩy các
cuộc họp này, có trách nhiệm giải thích rõ vai trò, trách nhiệm mới của các TTTR.
Tại các bản đã có một tổ/ nhóm thực hiện tuần tra rừng, phương án hợp lý nhất sẽ là chọn
lựa các thành viên từ tổ/ nhóm này làm thành viên TTTR. Các thành viên được lựa chọn cần
có đủ sức khỏe và muốn tham gia hoạt động tuần tra rừng. Những người dân quen thuộc với
diện tích rừng của bản cũng nên được đưa vào hoạt động này. Mỗi TTTR thường có 8-10
thành viên, tùy thuộc vào diện tích, đặc điểm rừng của bản cần tiến hành tuần tra.

Hình 3. Cán bộ kiểm lâm thúc đẩy một cuộc họp bản
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2.3.

Hợp thức hóa các tổ tuần tra rừng cấp bản

Sau khi các bản đã lựa chọn được các thành viên TTTR, trưởng bản sẽ gửi danh sách các
thành viên TTTR bao gồm tên các thành viên và số điện thoại của tổ trưởng và tổ phó đến
cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách bản đó và Ủy ban Nhân dân (UBND) xã.

Hình 4. Các thành viên một tổ tuần tra rừng cấp bản chụp ảnh cùng Chủ tịch UBND xã
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3.

Tập Huấn Tổ Tuần Tra Rừng Cấp Bản

3.1.

Mục đích khóa tập huấn

Khóa tập huấn này nhằm tăng cường năng lực cho các thành viên tổ tuần tra rừng với các
mục đích cụ thể như sau:


Cung cấp các TTTR những kiến thức cơ bản về tuần tra rừng cấp bản.



Trang bị các TTTR những kĩ năng cơ bản trong xác định diễn biến rừng trên bản đồ và
trên thực địa (bao gồm tập huấn trên thực địa).



Tập huấn các TTTR kĩ năng viết báo cáo để gửi cán bộ kiểm lâm địa bàn.

3.2.

Giảng viên

Về cơ bản, giảng viên phải là cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách các bản cần tập huấn; tuy
nhiên, tùy theo điều kiện và số lượng bản cần tập huấn, cán bộ Hạt kiểm lâm hoặc cán bộ
UBND xã cũng có thể làm giảng viên cho khóa tập huấn này.

3.3.

Chương trình tập huấn

Sau khi đã được xác định và cử tham gia, giảng viên cần chuẩn bị chương trình tập huấn. Mỗi
lớp tập huấn thông thường kéo dài trong 02 ngày, bao gồm nội dung thực hành trên thực địa.
Các khóa tập huấn bổ sung có thể được tổ chức thêm, phụ thuộc vào mức độ nắm bắt của
mỗi bản.
Nội dung trên lớp bao gồm các chủ đề như kiến thức cơ sở về tuần tra rừng cấp bản nên
được tổ chức trong ngày đầu tiên (chủ đề nói trên chỉ cần nửa ngày). Thời gian còn lại sẽ
được sử dụng cho nội dung thực hành trên thực địa. Giảng viên cần đưa thành viên TTTR ra
thực địa và hướng dẫn cách thức phát hiện diễn biến rừng, đồng thời hướng dẫn cách hoàn
thành mẫu biểu báo cáo (để gửi kiểm lâm địa bàn).
Vui lòng xem Phụ lục 1 để tham khảo chương trình tập huấn cho các TTTR.
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3.4.

Tài liệu tập huấn

Giảng viên cần chuẩn bị những tài liệu sau:


Bài thuyết trình



Mẫu biểu báo cáo cho TTTR



Hướng dẫn điền thông tin vào các mẫu biểu báo cáo



Bản đồ ảnh vệ tinh (chỉ rõ ranh giới rừng, điểm trồng rừng, điểm khoanh nuôi tái sinh
rừng và các thông tin khác)



Văn phòng phẩm (bút chì, tẩy, bảng. v.v)



Đồng phục cho TTTR và dụng cụ tuần tra (nếu có hỗ trợ)

Hỗ trợ đồng phục và dụng cụ tuần tra cho TTTR là không bắt buộc, phụ thuộc vào nguồn kinh
phí. Nếu hỗ trợ được, những vật dụng này có thể trao cho thành viên các TTTR vào cuối mỗi
lớp tập huấn và sẽ giúp nâng cao tinh thần nhóm của TTTR.
Xem Phụ lục 2 và 3 để tham khảo bản đồ vệ tinh và bài thuyết trình được sử dụng trong khóa
tập huấn cho TTTR.

3.5.

Tổ chức tập huấn

Giảng viên cần chuẩn bị trước tất cả các tài liệu tập huấn, đảm bảo nội dung tập huấn phù
hợp với bối cảnh địa phương. Bên cạnh đó, cũng cần thông báo trước đến các bản chương
trình tập huấn và xác nhận lại với từng bản trước thời điểm tập huấn 1-2 ngày.
Với các bản có điện, giảng viên có thể thực hiện bài giảng bằng máy chiếu để học viên có thể
hiểu rõ nội dung. Trong nội dung trên lớp, giảng viên nên sử dụng từ ngữ đơn giản và, nếu
cần thiết, nhờ một số người dân truyền tải nội dung tập huấn bằng ngôn ngữ của cộng đồng
dân tộc thiểu số để học viên nắm chắc kiến thức tập huấn. Nội dung trên lớp cần bao gồm
mục đích tuần tra rừng, thảo luận các nguyên nhân gây biến động rừng và các phương pháp
tuần tra (vui lòng xem danh sách cụ thể ở trang tiếp theo).
Giảng viên cũng cần lên kế hoạch tổ chức thực hành trên thực địa sao cho hợp lý, bao gồm
địa điểm thực hành và hướng dẫn thực hiện trên thực địa.

5

1. Mục đích và ý nghĩa của tuần tra rừng cấp bản
2. Nguyên nhân diễn biến rừng do các TTTR xác định
1)

2)

Nguyên nhân mất rừng


Cháy rừng



Sâu bệnh hại



Lấn chiếm đất rừng (ví dụ: Đốt nương làm rẫy)



Khai thác trái phép



Nguyên nhân khác (ví dụ: khuy rừng tre nứa, lở đất, xây dựng cơ sở hạ tầng)

Nguyên nhân tăng rừng


Trồng rừng



Khoanh nuôi tái sinh rừng

3. Phương pháp tuần tra rừng
1) Lập kế hoạch tuần tra rừng
2) Thực hiện tuần tra rừng
3) Cách phát hiện diễn biến rừng và các mối đe dọa rừng trên thực địa
4) Cách điền mẫu biểu báo cáo và báo cáo đến kiểm lâm địa bàn
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Hình 5. Cán bộ kiểm lâm tiến hành tập huấn lý thuyết cho TTTR

Hình 6. Cán bộ kiểm lâm giải thích về bản đồ ảnh vệ tinh cho các thành viên TTTR
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Hình 7. Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cách phát hiện diễn biến rừng bằng cách sử dụng bản đồ vệ tinh

Hình 8. Cán bộ kiểm lâm hướng dẫn cách điền thông tin vào mẫu biểu báo cáo
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4.

Thực Hiện Tuần Tra Rừng Cấp Bản

4.1.

Lập kế hoạch và chuẩn bị tuần tra rừng

TTTR cần xây dựng kế hoạch tuần tra trước khi tiến hành tuần tra, bao gồm (1) lộ trình tuần
tra và các điểm kiểm tra bằng cách sử dụng bản đồ ảnh vệ tinh và (2) tần suất tuần tra. TTTR
cần xây dựng tuyến tuần tra và lên kế hoạch các điểm kiểm tra, xem xét địa điểm diện tích
rừng được giao, khu vực trồng rừng và khu vực khoanh nuôi tái sinh rừng. Tần suất tuần tra
rừng có thể linh động, phụ thuộc vào tình hình và mùa vụ, nhưng khuyến khích nên tiến hành
tuần tra thường xuyên 1-2 lần mỗi tháng.
Trước khi tuần tra, TTTR cũng cần chuẩn bị các dụng cụ cần thiết như bản đồ vệ tinh (do đơn
vị kiểm lâm cung cấp) và dụng cụ tuần tra như dao đi rừng. Mỗi TTTR thường gồm 8-10
người và có thể chia thành từng nhóm 3-4 người để tuần tra hiệu quả hơn.

4.2.

Thực hiện tuần tra rừng

Theo lộ trình tuần tra và kế hoạch kiểm tra, TTTR sẽ kiểm tra và xác nhận xem diễn biến rừng
có xảy ra hay không. Nếu phát hiện diễn biến rừng do cháy rừng, đốt nương làm rẫy, khai
thác gỗ trái phép hoặc các nguyên nhân khác, TTTR cần kiểm tra địa điểm biến động trên bản
đồ, nguyên nhân biến động, biện pháp ngăn chặn đã áp dụng và người có trách nhiệm (nếu
biết) theo biểu nhật ký tuần tra rừng của TTTR (vui lòng xem Phụ lục 4). Sau khi đã điền đầy
đủ thông tin, TTTR cần gửi ngay đến cán bộ kiểm lâm địa bàn.
Thỉnh thoảng, TTTR có thể phát hiện gỗ dọc theo các đường rừng hoặc nghe tiếng khai thác
gỗ trong rừng. Nếu TTTR phát hiện bất kì mối đe dọa nào với rừng như cháy rừng, khai thác
gỗ trái phép hoặc vấn đề khác, họ cần gọi điện thông báo ngày đến cán bộ kiểm lâm địa bàn.
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4.3.

Báo cáo diễn biến rừng đến kiểm lâm địa bàn

Sau khi tiến hành tuần tra xong, TTTR cần điền thông tin vào biểu báo cáo (vui lòng xem Phụ
lục 4) và gửi báo cáo đến cán bộ kiểm lâm địa bàn.
Các thông tin cần điền vào biểu báo cáo của TTTR bao gồm:
Ngày tuần tra:

Ngày đi tuần tra của TTTR

Số hiệu lô rừng:

Số hiệu lô trên bản đồ vệ tinh

Địa điểm tuần tra:

Tên địa phương của núi, đồi, dông, khe, suối, … có thể
xác định được địa điểm

Nguyên nhân mất rừng:

Cháy rừng, sâu bệnh hại, lấn chiếm đất rừng (bao gồm
đốt nương làm rẫy), khai thác gỗ trái phép và các nguyên
nhân khác

Nguyên nhân tăng rừng:

Trồng rừng hoặc khoanh nuôi tái sinh rừng

Biện pháp ngăn chặn đã

Biện pháp đã áp dụng để ngăn chặn biến động (giảm)

áp dụng:

xảy ra

Người vi phạm:

Tên của (những) người gây ra biến động rừng

Tên người phát hiện:

Tên của người phát hiện diễn biến rừng và thông báo
cho TTTR hoặc trưởng bản

Ghi chú:

Thông tin bổ sung có thể hỗ trợ công tác kiểm tra của
kiểm lâm địa bàn

Sau khi các TTTR đã gửi báo cáo, kiểm lâm địa bàn sẽ kiểm tra và tổng hợp thành báo cáo
tháng (vui lòng Phụ lục 5), gửi UBND xã để phê duyệt trước khi gửi báo cáo lên Hạt kiểm lâm.
Với nội dung đo đạc và báo cáo diễn biến rừng do kiểm lâm địa bàn thực hiện, vui lòng tham
khảo Sách hướng dẫn thực hiện đo đếm và báo cáo Diễn biến rừng để biết thêm thông tin.
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5.

Thách Thức

Việc thực hiện tuần tra rừng cấp bản gặp một số khó khăn như được tổng hợp dưới đây.

5.1.

Động lực tuần tra rừng

Nguồn quỹ chi trả thông qua chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (CTDVMTR) và các
chương trình bảo vệ rừng sẽ khuyến khích hoạt động tuần tra rừng cấp bản. Số tiền thu được
từ các chương trình, chính sách này có thể sử dụng để chi trả phụ cấp cho các thành viên
TTTR và một số chi phí hoạt động của TTTR.
Tuy nhiên, một số bản có thể không sử dụng tiền CTDVMTR không đúng mục đích. Thay vào
đó, họ sử dụng tiền CTDVMTR để tổ chức tiệc tùng hoặc chia đều tiền chi trả DVMTR đến
các hộ trong bản (tức, không còn kinh phí cho các hoạt động bảo vệ rừng). Tại một số bản
khác, tiền CTDVMTR còn quá ít và không thể chi trả chi phí cho TTTR.
Để đảm bảo nguồn quỹ từ chính sách CTDVMTR và các nguồn tài chính khác được sử dụng
hiệu quả, đúng mục đích, cán bộ kiểm lâm địa bàn và UBND xã cần nâng cao nhận thức của
người dân, hướng dẫn họ giữ quỹ cho các hoạt động bảo vệ rừng. Với tiền CTDVMTR, Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh cũng cần tham gia vào quá trình này để đảm bảo tiền quỹ
sau khi giải ngân sẽ được quản lý và sử dụng cho mục đích bảo vệ rừng.

5.2.

Xây dựng năng lực cho các tổ tuần tra rừng cấp bản

Một số TTTR vẫn chưa thể báo cáo số liệu diễn biến rừng đúng thời gian và đúng như hướng
dẫn dù đã được tập huấn. Các khóa tập huấn bổ sung cần thực hiện hiệu quả với các TTTR
này.

5.3.

Trao đổi thông tin với cán bộ kiểm lâm địa bàn

TTTR tại các bản vùng cao khó có thể trao đổi thông tin thường xuyên với cán bộ kiểm lâm.
Do đó, cần xây dựng được phương án báo cáo diễn biến rừng từ TTTR đến kiểm lâm địa bàn
hiệu quả, đúng thời gian.
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5.4.

Khó khăn trong tuần tra rừng trong mùa mưa

Điều kiện đường đi khó khăn trong mùa mưa gây cản trở hoạt động tuần tra. TTTR cần xây
dựng kế hoạch tuần tra khả thi, thực tế cho từng năm, cân nhắc tính mùa vụ tại địa phương
mình.

5.5.

Vấn đề đạo đức

Báo cáo của TTTR đến kiểm lâm địa bàn có thể bao gồm những hành vi trái pháp luật của
các thành viên trong gia đình, người thân của TTTR hoặc chính những người dân trong bản.
Để đảm bảo quyền lợi cho những người báo cáo vi phạm, cần có cơ chế thưởng rõ ràng,
tránh trường hợp người báo cáo vi phạm bị xã hoặc bản khiển trách, xử phạt. Cơ chế này
cũng có thể chỉ rõ mức thưởng hàng năm cho những người có nhiều đóng góp nhất cho công
tác theo dõi diễn biến rừng.
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Phụ lục 1.

Chương trình Tập huấn tuần tra rừng cấp bản

1. Mục đích tập huấn
1)

Trang bị cho học viên những kĩ năng cơ bản trong tuần tra rừng

2)

Học viên nắm được cách xử lý một số tình huống trong quá trình tuần tra rừng

3)

Nâng cao tính hiệu quả của công tác tuần tra rừng

2. Chương trình tập huấn
Ngày 1:
Thời gian

Nội dung

08:00-08:30

Đăng ký thành phần tham gia

08:30-08:40

Khai mạc, giới thiệu chương trình tập huấn

08:40-10:00

Những kĩ năng cơ bản trong tuần tra rừng (bảo vệ rừng, nguyên nhân gây
biến động rừng, lập kế hoạch và thực hiện tuần tra rừng)

10:00-11:00

Báo cáo

11:00-11:30

Hỏi-đáp và thảo luận về công tác tuần tra rừng

11:30-13:30

Nghỉ trưa

13:30-14:30

Hướng dẫn trước khi đi thực địa

14:30-15:30

Thực hành về tuần tra rừng (ngoại nghiệp)

15:30-16:00

Hỏi-đáp và thảo luận quá trình thực hành trên thực địa

16:00-16:10

Bế mạc Ngày 1

Ngày 2:
Thời gian

Nội dung

08:00-08:30

Đăng ký thành phần tham gia

08:30-09:00

Hướng dẫn viết báo cáo

09:00-11:00

Thực hành viết báo cáo (Chuẩn bị báo cáo dựa trên kết quả thực hành
ngoại nghiệp trong Ngày 1)

11:00-11:20

Hỏi-đáp và thảo luận cách chuẩn bị báo cáo tuần tra rừng

11:20-11:30

Bế mạc
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Phụ lục 2. Mẫu bản đồ có nền ảnh vệ tinh dành cho Tổ tuần tra rừng cấp bản

Phụ lục 3.

Tài liệu tập huấn về Tuần tra rừng cấp bản
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Phụ lục 4. Mẫu biểu báo cáo tháng cho Tổ tuần tra rừng cấp bản

Phụ lục 5. Mẫu biểu báo cáo tháng cho kiểm lâm địa bàn
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