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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÁO CÁO 

Căn cứ vào Quyết định số 4396/QĐ-BNN-TCLN phê duyệt dự án tăng cường năng lực quản lý hệ 

thống rừng đặc dụng, phòng hộ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định 

số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-

2020; Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Tổng Cục lâm nghiệp; Căn cứ vào hợp đồng số 283/HĐKT-TV ký 

ngày 25/09/2018 giữa Tổng Cục lâm nghiệp và Công ty cổ phần Quản Trị Web Hà Nội. Chúng tôi, Công 

ty cổ phần Quản Trị Web Hà Nội đã xây dựng hệ thống báo cáo trực tuyến nhằm hỗ trợ các cán bộ tại Tổng 

Cục lâm nghiệp nói chung và cán bộ Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ nói riêng trong công tác quản lý 

hoạt động tại các Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo vệ cảnh quan,…với các mục tiêu “Xây 

dựng hệ thống phần mềm chuyên dụng, hỗ trợ cán bộ thực hiện công tác quản lý hệ thống các khu rừng đặc 

dụng, phòng hộ từ cấp Trung ương tới địa phương thu thập số liệu, tạo báo cáo tổng hợp nhằm bảo tồn và 

phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng ở Việt Nam”, cụ thể: 

- Xây dựng phần mền chuyên dụng, thuận lợi cho việc cập nhật những thông tin chính xác về hiện 

trạng quản lý tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

- Thông tin sẽ được các Ban quản lý Khu rừng đặc dụng, phòng hộ cập nhật theo từng tháng, Quý, 

6 tháng đầu năm và cuối năm, để báo cáo kịp thời lên cơ quản quản lý cấp trên và Tổng cục Lâm nghiệp để 

tổng hợp, đánh giá, hoạch định các chính sách cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển phù hợp. 

- Yêu cầu các Ban quản lý khu rừng đặc dụng, phòng hộ cập nhật dữ liệu thông cơ bảng liên quan 

đến phạm vi, quy mô, đối tượng, bộ máy quản lý và kết quả tổ chức triển khai thực hiện mục tiêu bảo vệ 

và phát triển của khu rừng. 

- Thời gian thực hiện báo cáo: 

+ Báo cáo tháng: Từ 25-29 hàng tháng 

+ Báo cáo quý: Từ 10-15 của tháng sau quý 

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm: từ 10-15 tháng 7 

+ Báo cáo năm: Từ 15-20 năm báo cáo. 

- Số liệu được cập nhật vào hệ thống các Bảng thống kê được thiết kế đồng nhất, áp dụng cho tất 

cả các ban quản lý rừng đặc dụng, các ban quản lý rừng phòng hộ trên phạm vi cả nước. 

- Thông tin báo cáo kịp thời, đảm bảo độ tin cậy cao, có tính pháp lý tương đương với báo cáo bằng 

văn bản của các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. 

1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 

- Công nghệ sử dụng để lưu trữ dữ liệu: MS SQL Server; 
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- Công nghệ lập trình: ASP.NET MVC 

1.3. CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO HỆ THỐNG 

- Cán bộ Tổng cục Lâm nghiệp: Cấu hình thời gian tạo báo cáo, cấu hình các số liệu cần thu thập để 

tạo báo cáo, tạo báo cáo từ số liệu đã được các khu rừng đặc dụng, phòng hộ gửi lên; 

- Cán bộ thuộc ban quản lý của các khu rừng đặc dụng, phòng hộ: Nhập số liệu báo cáo theo thời 

gian mà người quản trị đã quy định. 

1.4. GIỚI THIỆU CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG 

1.4.1. Sơ đồ hoạt động tổng thể của hệ thống 

Hoạt động tổng thể của hệ thống được mô tả như sơ đồ sau: 

 

Mô tả chi tiết sơ đồ: 

STT Tên bước Mô tả Đối tượng thực hiện 

1 
Cấu hình bảng/biểu báo 

cáo 

Cán bộ Tổng Cục tạo biểu mẫu báo cáo 

yêu cầu mong muốn. 
Tổng Cục lâm nghiệp 

Sơ đồ hoạt động hệ thống báo cáo trực tuyến

Vườn quốc gia/ KBTTN/...Vụ quản lý RĐD và phòng hộ

Bắt đầu

Tạo yêu cầu 

tạo báo cáo

Nhập số liệu 

báo cáo

Chuyển số 

liệu lên Tông 

cục

Tạo báo cáo 

từ số liệu đã 

nhận

Trích xuất 

file báo cáo

Kết thúc

Cấu hình 

bảng/biểu báo 

cáo
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2 Tạo yêu cầu tạo báo cáo 

Cán bộ Tổng Cục tạo yêu cầu các khu 

rừng đặc dụng, phòng hộ tạo báo cáo 

theo thời gian quy định, thời gian này 

do cán bộ tự tùy chỉnh và nó sẽ bao 

gồm thời gian bắt đầu nộp, hạn nộp, 

thời gian cảnh báo nộp chậm.  

Tổng Cục lâm nghiệp 

3 Nhập số liệu báo cáo 

- Cán bộ khu rừng đặc dụng, phòng hộ 

thực hiện nhập dữ liệu báo cáo theo 

biểu mẫu đã được tạo sẵn (mỗi khu 

rừng chỉ được cấp 1 tài khoản quản trị 

phục vụ cho việc nhập số liệu) 

- Cán bộ có thể lưu thông tin tại hệ 

thống tài khoản của mình để kiểm 

duyệt lại thông tin trước khi gửi lên 

Tổng cục. 

Khu rừng đặc dụng, 

phòng hộ 

4 
Chuyển số liệu lên Tổng 

Cục 

Sau khi hoàn thiện các biểu báo cáo, 

cán bộ thực hiện gửi báo cáo lên cho 

Tổng Cục. 

Khu rừng đặc dụng, 

phòng hộ 

5 
Tạo báo cáo từ số liệu đã 

nhận 

Cán bộ Tổng cục tiếp  nhận số liệu báo 

cáo từ hệ thống do các khu rừng đặc 

dụng, phòng hộ gửi lên và tiến hành tạo 

báo cáo từ những số liệu đã có. 

Tổng Cục lâm nghiệp 

6 Trích xuất báo cáo 
Trích xuất báo cáo ra các định dạng file 

mong muốn và thực hiện tải về máy 
Tổng Cục lâm nghiệp 

 

1.4.2. Các chức năng chính của hệ thống dành cho tài khoản đơn vị 

- Đăng nhập 

- Đăng xuất 

- Quên mật khẩu 

- Đặt lại mật khẩu 

- Cập nhật thông tin đơn vị; 

- Quản lý mẫu báo cáo: đơn vị có thể tải mẫu báo cáo này về làm mẫu tham khảo, thu thập số liệu 

trước khi nhập trực tiếp lên hệ thống; 

- Tạo báo cáo; 

- Quản lý danh sách báo cáo đã tạo; 

- Quản lý thông báo nộp báo cáo chậm. 
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II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

2.1. ĐĂNG NHẬP 

Người quản trị truy cập vào link trang http://baocaolamnghiep.quantriwebhanoi.com, hệ thống hiển 

thị form đăng nhập hệ thống như sau: 

 

- Người dùng nhập tên đăng nhập vào textbox “Tài khoản hoặc Email”;  

- Nhập mật khẩu vào textbox “Mật khẩu”; 

- Sau đó người dùng sẽ nhấn vào nút “ĐĂNG NHẬP” để thực hiện đăng nhập vào hệ thống. 

Chú ý: Tên đăng nhập và mật khẩu đã tồn tại trong hệ thống, nếu chưa tồn tại thì hệ thống sẽ thông 

báo lỗi và không cho phép truy nhập vào hệ thống. 

2.2. ĐĂNG XUẤT 

Ở trang quản trị của hệ thống, người quản trị thực hiện click vào nút hình tam giác như hình dưới: 

 

http://baocaolamnghiep.quantriwebhanoi.com/
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- Người quản trị click vào nút “Đăng xuất”, hệ thống điều hướng về trang đăng nhập. 

2.3. QUÊN MẬT KHẨU 

- Tại trang đăng nhập, người dùng click vào nút “Quên mật khẩu”: 

 

- Hệ thống điều hướng sang trang nhập email nhận mật khẩu: 

Số 2 N  

- Người dùng nhập email đã được người quản trị thêm vào  lúc phân quyền tài khoản.  

- Sau đó nhấn vào nút “Gửi email” để nhận lại thông tin đăng nhập ở email đã nhập vào. 

 

2.4. ĐẶT LẠI MẬT KHẨU 

- Ở trang quản trị, người dùng click vào nút tam giác như hình phía dưới. 
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- Sau đó người dùng click vào nút “Thông tin cá nhân”, hệ thống hiện thị trang thông tin cá nhân 

- Tại trang thông tin cá nhân, người dùng thực hiện nhập các thông tin đổi mật khẩu như sau: 

 

- Người quản trị nhập mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới 

- Sau đó nhấn vào nút “Thay đổi mật khẩu”, hệ thống lưu lại thông tin mật khẩu mới 

- Người dùng thực hiện đăng xuất và đăng nhập lại để kiểm tra lại mật khẩu vừa đổi. 

2.5. CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐƠN VỊ 

- Người quản trị click vào menu “Trang chủ”, hệ thống hiển thị thông tin của đơn vị như sau: 
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- Người quản trị double click vào từng ô trong bảng trong tin chung để chỉnh sửa thông tin đơn vị; 

- Click vào nút “Tải thông tin” để tải thông tin đơn vị về máy; 

- Click vào nút “Làm lại” để xóa các thông tin tại các ô trong bảng danh sách đơn vị mà người quản 

trị vừa nhập; 

- Click vào nút “Chỉnh sửa” để lưu lại thông tin tại các ô trong bảng danh sách đơn vị mà người quản 

trị vừa nhập. 

2.6. QUẢN LÝ MẪU BÁO CÁO 

- Tại menu “Danh mục” click vào menu con “Mẫu báo cáo”, hệ thống hiển thị danh sách mẫu báo 

cáo như sau: 

 

- Người quản trị click vào từng nút “Tải mẫu báo cáo” ở từng biểu báo cáo để tải biểu mẫu báo cáo 

về máy; 

- Người quản trị click vào từng nút “Tài toàn bộ mẫu” để tài toàn bộ mẫu báo cáo về máy. 

2.7. TẠO BÁO CÁO 
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- Tại menu “Báo cáo”, click vào menu con “Tạo báo cáo”, hệ thống hiện thị danh sách các biểu 

mẫu báo cáo yêu cầu phải nhập và nộp lên Tổng Cục như sau: 

 

- Click vào từng nút hiển thị biểu mẫu báo cáo ở các biểu báo cáo. Click đúp chuột để nhập số liệu 

cho báo cáo: 

 

- Sau khi hoàn thiện toàn bộ báo cáo, người quản trị click  vào nút “Hoàn thành báo cáo” ở phía 

cuối của màn hình để nộp báo cáo lên cho Tổng Cục. 

2.8. QUẢN LÝ DANH SÁCH BÁO CÁO ĐÃ TẠO 

- Tại menu “Báo cáo”, click vào menu con “Danh sách báo cáo” để xem danh sách báo cáo đã tạo 

như sau: 
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- Click vào từng nút “Hiển thị báo cáo” ở cột xử lý để xem chi tiết các báo cáo đã nộp: 

 

+ Tại từng biểu báo cáo người quản trị click vào nút “Print” để in báo cáo; click vào nút “Tải dữ liệu 

excel” để tải biểu báo cáo về máy; click vào nút “Hiển thị Biểu mẫu” để xem chi tiết biểu báo cáo; 

+ Người quản trị click vào nút “Tài báo cáo” ở phía cuối màn hình để tài toàn bộ các biểu báo cáo 

về máy. 

- Tại menu “báo cáo”, click vào menu con “danh sách đề nghị chỉnh sửa đã gửi” để xem chi tiết báo 

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

