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PHẦN I: GIỚI THIỆU 

 

I. Mục đích của tài liệu 

 

Tài liệu này được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ nghiệp 

vụ tại các đơn vị cấp Huyện, cấp Tỉnh khai thác và sử dụng hệ thống Cơ sở dữ 

liệu theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

bền vững. 

 

II. Các từ viết tắt 

 

STT Từ viết tắt Nội dung 

1 GS&ĐG Giám sát và đánh giá 

2 CSDL Cơ sở dữ liệu 

3 NSD Người sử dụng 

 

III.  Điều kiện sử dụng hệ thống 

Để phần mềm hoạt động tốt nhất trong quá trình sử dụng, yêu cầu người sử 

dụng đáp ứng được các yêu cầu sau: 

Máy tính: Yêu cầu về phần cứng và hệ điều hành: Bộ nhớ Ram tối thiểu 4Gb, 

tốc độ sử lý CPU tối thiểu Pentumn IV 2.5Gb trở lên hoặc từ Core i3. Hệ điều hành 

tối thiểu Microsoft windows 7 hoặc Mac OS X 10.7 (Lion) trở lên. 

Trình duyệt web: Chrome, Firefox, Edge, Safari cập nhật bản mới nhất và 

yêu cầu cho phép sử dụng cookie và javascript (mặc định). 

Đường truyền Internet ổn định. 



Hệ thống Giám sát và Đánh giá Chƣơng trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng  - Người dùng cấp Tỉnh  4/55 

 

PHẦN II: ĐĂNG NHẬP - ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG 

 

Để khai thác và sử dụng hệ thống, thông qua các trình duyệt hiện hành, 

NSD truy cập vào hệ thống theo đường dẫn: http://tt12.giamsatdanhgia.com/ 

 

I. Đăng nhập 

 

 

Bƣớc 1: Chọn thành viên  

Bƣớc 2: Đăng nhập  

 

 

http://tt12.giamsatdanhgia.com/
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Nhập User/ pass theo nguyên tắc:  

Tên đăng nhập:  

- Cấp Tỉnh/ Thành phố: Tên tỉnh/ thành phố viết liền không dấu 

Ví dụ: Tỉnh Bắc Giang Tên đăng nhập: bacgiang 

- Cấp địa phương: Tên tỉnh, địa phương viết liền không dấu, ngăn cách 

bằng dấu gạch ngang. 

Ví dụ: Huyện Hiệp Hòa – Tỉnh Bắc Giang  Tên đăng nhập: bacgiang-

hiephoa 

Mật khẩu: 12345678 (Mặc định ban đầu có thể thay đổi). 

 

II. Thông tin tài khoản  

 

 

 

1. Thay đổi thông tin mật khẩu  

 

 

 

 

 

 



Hệ thống Giám sát và Đánh giá Chƣơng trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng  - Người dùng cấp Tỉnh  6/55 

 

2. Thay đổi thông tin tài khoản 

 

 

 

3. Đăng xuất khỏi tài khoản  
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PHẦN III: GIAO DIỆN - CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 

 

I. Giao diện các khối chức năng 

 

 

II. Các chức năng của hệ thống phần mềm 

Chức năng người dùng có thể thực hiện thao tác:  

1. Kế hoạch năm;  

2. Tình hình thực hiện;  

3. Dự án. 

4. Tổng hợp báo cáo  

5. Nhắc việc 
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PHẦN IV: KẾ HOẠCH NĂM 

 

Nội dung: Cho phép các cấp đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch năm (theo năm) 

cho các nghiệp vụ:  

1. Phát triển rừng;  

2. Khai thác gỗ và lâm sản;  

3. Dịch vụ môi trường rừng (MTR); 

4. Huy động vốn; 

 

 

 

I. Phát triển rừng  

 

 

1. Thêm mới kế hoạch năm  
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2. Sửa đổi kế hoạch 
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3. Xóa kế hoạch  

 

 

4. Xem chi tiết kế hoạch 
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II. Khai thác gỗ và lâm sản  

 

 

1. Thêm mới kế hoạch 
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2. Sửa đổi kế hoạch  

 

 

3. Xóa bỏ kế hoạch 
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4. Xem chi tiết kế hoạch 

 

 

III. Dịch vụ môi trƣờng rừng 
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1. Thêm mới kế hoạch  
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2. Sửa đổi kế hoạch  

 

 

3. Xóa kế hoạch  
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4. Xem chi tiết kế hoạch 

 

 

IV. Huy động vốn  
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1. Thêm mới kế hoạch  

 

 



Hệ thống Giám sát và Đánh giá Chƣơng trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp 

 

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng  - Người dùng cấp Tỉnh  20/55 

 

2. Sửa đổi kế hoạch  

 

 

3. Xóa kế hoạch  
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4. Xem chi tiết kế hoạch 
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PHẦN V: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

 

Nội dung: Cho phép các cấp đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện công việc (theo 

tháng) cho các nghiệp vụ  

 

1. Hiện trạng rừng 

2. Phát triển rừng; 

3. Bảo vệ rừng;  

4. Khai thác gỗ và lâm sản (LS); 

5. Dịch vụ môi trường rừng (MTR); 

6. Huy động vốn;  

 

I. Hiện trạng rừng  

 

 

1. Theo chủ quản lý  

Thêm mới “Hiện trạng rừng theo chủ quản lý” 

Cách 1: Nhập đầy đủ các thông số dữ liệu  Lưu thay đổi  

Cách 2:  

- Tải file Excel mẫu về, nhập đầy đủ thông tin  
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- Chọn “Nhập từ Excel”  Phần mềm sẽ tự lấy dữ liệu từ file Excel đưa 

vào phần mềm 

 

 

2. Diễn biến rừng  

Thêm mới “Hiện trạng rừng theo diễn biến rừng” 

Cách 1: Nhập đầy đủ các thông số dữ liệu  Lưu thay đổi  

Cách 2:  

- Tải file Excel mẫu về, nhập đầy đủ thông tin  

- Chọn “Nhập từ Excel”  Phần mềm sẽ tự lấy dữ liệu từ file Excel đưa 

vào phần mềm 
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3. Tỷ lệ che phủ  

Thêm mới “Hiện trạng rừng theo tỷ lệ che phủ” 

Cách 1: Nhập đầy đủ các thông số dữ liệu  Lưu thay đổi  

Cách 2:  

- Tải file Excel mẫu về, nhập đầy đủ thông tin  

- Chọn “Nhập từ Excel”  Phần mềm sẽ tự lấy dữ liệu từ file Excel đưa 

vào phần mềm 
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4. Mục đích sử dụng 

Thêm mới “Hiện trạng rừng theo mục đích sử dụng” 

Cách 1: Nhập đầy đủ các thông số dữ liệu  Lưu thay đổi  

Cách 2:  

- Tải file Excel mẫu về, nhập đầy đủ thông tin  

- Chọn “Nhập từ Excel”  Phần mềm sẽ tự lấy dữ liệu từ file Excel đưa 

vào phần mềm 
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II. Phát triển rừng  
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1. Thêm mới tình hình thực hiện 

 

 

2. Sửa đổi tình hình thực hiện 
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3. Xóa bỏ tình hình thực hiện 

 

 

4. Xem chi tiết tình hình thực hiện 

 

 

III. Bảo vệ rừng  
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1. Thêm mới tình hình thực hiện  
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2. Sửa đổi tình hình thực hiện  
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3. Xóa bỏ tình hình thực hiện 
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4. Xem chi tiết tình hình thực hiện 
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IV. Khai thác gỗ và lâm sản  

 

 

1. Thêm mới tình hình thực hiện  
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2. Sửa đổi tình hình thực hiện  

 

 

3. Xóa bỏ tình hình thực hiện 
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4. Xem chi tiết tình hình thực hiện 

 

 

V. Dịch vụ môi trƣờng rừng (MTR) 
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1. Thêm mới tình hình thực hiện  
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2. Sửa đổi tình hình thực hiện  

 

 

3. Xóa bỏ tình hình thực hiện 
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4. Xem chi tiết tình hình thực hiện 

 

 

VI. Huy động vốn 
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1. Thêm mới tình hình thực hiện  
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2. Sửa đổi tình hình thực hiện  
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3. Xóa bỏ tình hình thực hiện 
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4. Xem chi tiết tình hình thực hiện 
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PHẦN VI: DỰ ÁN 

 

Nội dung: Cho phép các cấp đơn vị báo cáo các vấn đề liên quan đến dự án:  

1. Thông tin về dự án 

2. Kế hoạch năm cho dự án 

3. Tình hình thực hiện của dự án  

 

I. Thông tin dự án  

 

1. Thêm mới dự án 

- Cập nhật thông tin đầy đủ vào hộp thoại hiện ra 

- Những ô đánh dấu * là những nội dung yêu cầu bắt buộc phải nhập đầy 

đủ 

- Sau khi cập nhật xong ấn “Lưu dữ liệu”. 
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2. Sửa đổi thông tin dự án  

Cập nhật lại thông tin cho bản ghi rồi nhấn “Lưu dữ liệu” 
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3. Xóa thông tin dự án  
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II. Kế hoạch năm 

 

 

Thêm mới kế hoạch cho Dự án 

 

 

III. Tình hình thực hiện 

 

Thêm mới “Tình hình thực hiện dự án” 

Cập nhật đầy đủ thông tin vào hộp thoại xuất hiện  Lưu dữ liệu 
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PHẦN VII: TỔNG HỢP BÁO CÁO 

 

Chức năng: Cho phép NSD xem báo cáo theo 2 loại báo cáo lớn:  

- Tổng hợp chỉ tiêu 

 Phát triển rừng  

 Bảo vệ rừng  

 Khai thác gỗ và lâm sản  

 Dịch vụ môi trường rừng  

 Huy động vốn  

 Chỉ tiêu phát triển ngành 

- TT12 – Thống kê ngành Lâm nghiệp 

I. Tổng hợp chỉ tiêu 

1. Phát triển rừng  
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2. Bảo vệ rừng  
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3. Khai thác gỗ và lâm sản  

 
4. Dịch vụ môi trƣờng rừng  
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5. Huy động vốn  

 
6. Chỉ tiêu phát triển ngành 
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II. TT2 – Thống kê ngành Lâm Nghiệp 
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PHẦN VIII: NHẮC VIỆC 

 

Chức năng: Cho phép NSD quản lý, giám sát, nhắc nhở việc lập số liệu báo cáo 

của các đơn vị cấp dưới:  

 

 

 

 

 


