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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 

Những nội dung, diễn giải, các kết quả phân tích, và các khuyến nghị trong cuốn sách này dựa trên 

những thông tin thu thập bởi GIZ, tư vấn, đối tác của GIZ và những người cung cấp tin và dữ liệu, và 

không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của GIZ hay BMZ.  

GIZ và BMZ từ chối chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng tài liệu này và các thông tin được 

cung cấp trong tài liệu bởi các cá nhân và tổ chức khác, cũng như bất kỳ tổn thất nào là kết quả của 

hành động đó. 

Thay mặt cho 

Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) 

  



STT Tên tài liệu hướng dẫn Nội dung hướng dẫn Ghi chú 

1.  Hướng dẫn quản lý và 

vận hành thiết bị 

- Danh mục các thiết bị được hỗ trợ 

- Mục đích sử dụng cho việc triển khai 

SMART 

- Hướng dẫn quản lý các thiết bị SMART 

- Một số hướng dẫn để nâng cao hiệu quả sử 

dụng 

- Thông tin bảo hành 

BẤM VÀO ĐÂY 

2.  Hướng dẫn cài đặt 

SMART Desktop 

- Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm 

- Hướng dẫn cài đặt tiếng Việt 

- Hướng dẫn nhập Khu bảo tồn (Có mô hình 

dữ liệu, truy vấn và báo cáo) 

BẤM VÀO ĐÂY 

3.  Hướng dẫn cài đặt và sử 

dụng SMART Mobile 

- Hướng dẫn cài đặt “Mô hình dữ liệu mẫu” 

cho SMART Mobile 

- Hướng dẫn cài đặt SMART Mobile 

- Hướng dẫn xuất dữ liệu tuần tra từ 

SMART Mobile 

BẤM VÀO ĐÂY 

4.  Hướng dẫn cài đặt 

Google Earth 

- Hướng dẫn cài đặt Google Earth 

- Chuyển các dữ liệu GPS và Bản đồ nền 

lên Google Earth phục vụ cho SMART 

BẤM VÀO ĐÂY 

5.  Hướng dẫn tải dữ liệu từ 

GPS vào máy tính (điều 

chỉnh Hệ tọa độ) 

- Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm 

DNRGPS 

- Hướng dẫn nhập dữ liệu tuyến, điểm tuần 

tra từ GPS (đổi hệ tọa độ) và nhập vào máy 

tính 

BẤM VÀO ĐÂY 

 

6.  Hướng dẫn tải và cài đặt 

QGIS 

- Hướng dẫn tải và cài đặt QGIS 

 

BẤM VÀO ĐÂY 

7.  Hướng dẫn cài đặt 

MapInfo 

- Hướng dẫn cài đặt MapInfo 

- Hướng dẫn chuyển đổi các dạng bản đồ 

nền cho SMART 

BẤM VÀO ĐÂY 

8.  Hướng dẫn sử dụng GPS - Hướng dẫn về các chức năng chính của 

GPS 

- Hướng dẫn các thao tác trên GPS 

BẤM VÀO ĐÂY 

9.  Hướng dẫn kỹ thuật 

SMART 6 

- Bao gồm 367 trang được dịch từ tiếng Anh 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm SMART 

đầy đủ nhất 

BẤM VÀO ĐÂY 

10.  Sổ tay SMART Cơ bản - Bao gồm 108 trang được dịch từ tiếng Anh 

- Các hướng dẫn sử dụng phần mềm 

SMART (tóm tắt sử dụng để tập huấn cho 

cán bộ các KBT) 

BẤM VÀO ĐÂY 

11.  SMART Mobile - Bao gồm 93 trang được dịch từ tiếng Anh 

- Bao gồm các hướng dẫn sử dụng SMART 

Mobile đầy đủ nhất 

BẤM VÀO ĐÂY 

  

https://docs.google.com/document/d/1b6zBNGBU_LzUe2mOPmQ4WbQnazYIKFgE/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UABm3vKEZ1NhTSPnoP-WL88dL00AxKCI/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1gVBcfZe_QLrr9kMwney0wtgErZxc9a9i/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1xnpmszuSp4b4dC57y0si2Xtf7fxwBB_-/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1kPRcdDLwKWlq1lREEQm-kErOgqQpQ7FG/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/17dcOmoQG3dxfh3FlDfVHNDzHYEp7zvYL/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1tldjh42_mXmf6-SeyZyyFcmoeXfQrzWi/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Wwohr0etl58tAYa_nvGhSY8EBgoO3bHh/edit?usp=sharing&ouid=107958506413995768429&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1DvSwXTsjKFpS7pVEMdmDO5r63BGmRk7H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V4E3lSHLpqqebt-IJM6pi1k-rvRQVz6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbRsHCtNNrw2SRGgT6qVMqk3NSI1TRU7/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programme on Conservation, Sustainable Use of  
Forest Biodiversity and Ecosystem Services in Viet Nam 
 
Unit 021, 2nd Floor, Coco Building  
14 Thụy Khue Str., Tay Ho District, Hanoi, Viet Nam  
 
T:  +84 24 39 32 95 72 
E:  office.biodiversity@giz.de 
I:    www.giz.de/viet-nam 

https://snrd-asia.org/conservation-and-sustainable-use-of-biodiversity-and-ecosystem-services-of-forests-in-vietnam/  

http://www.giz.de/viet-nam
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