
 

  

HƯỚNG DẪN - D 
Yêu cầu về dữ liệu vị trí địa lý và Bản đồ rủi ro 
 

 

 

Phiên bản 1  
  



 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

2 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm liên quan đến dịch thuật  
Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến ý nghĩa chính xác của thông tin có trong bản dịch, vui lòng tham khảo 
phiên bản chính thức tiếng Anh để làm rõ. Mọi sai lệch hoặc khác biệt về ý nghĩa do bản dịch không có giá trị 
ràng buộc và không có hiệu lực cho mục đích đánh giá hoặc chứng nhận. 

Thêm thông tin? 
Để biết thêm thông tin về Rainforest Alliance, hãy truy cập www.rainforest-alliance.org hoặc liên hệ 
info@ra.org 

 

Name: Tên tài liệu: Mã tài liệu: Phiên bản: 

Hướng dẫn D: Yêu cầu về dữ liệu vị trí địa lý và 
Bản đồ rủi ro 

SA-G-SD-5-V1VN 1 

Ngày xuất bản lần 

đầu tiên: 

Ngày sửa đổi: Valid From: Hết hạn trước ngày: 

31/12/2020 Không áp dụng 31/12/ 2020 
Cho đến khi có thông 

báo mới 

Được soạn thảo bởi:  Được phê duyệt bởi: 

Bộ phận Tiêu chuẩn và Đảm bảo của Rainforest 

Alliance 

Giám đốc Bộ phận Tiêu chuẩn và Đảm bảo 

Liên kết đến: 

SA-S-SD-1-V1.1VN Rainforest Alliance 2020 Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững, Yêu cầu của trang 

trại (1.2.12. 1.2.13. 1.2.14. 1.2.15. Và 6.1.1. 6.1.2) 

SA-S-SD-13-V1 Phụ lục S12: Chi tiết bổ sung về yêu cầu không chuyển đổi  
Thay thế: 

Không áp dụng 

Áp dụng cho : 

 Sở hữu  chứng nhận trang trại 

Quốc gia/ Khu vực:  
Tất cả 

Loại cây trồng: Loại chứng nhận 

Tất cả các loại cây trồng trong phạm vi của hệ 

thống chứng nhận Rainforest Alliance; vui lòng 

xem Quy tắc chứng nhận. 

Chứng nhận trang trại 

 
 
  



 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

3 

MỤC LỤC 

 

1. MỤC ĐÍCH ................................................................................................................................................ 6 

2. CÁC TỪ VIẾT TẮT..................................................................................................................................... 6 

3. CÁC ĐỊNH NGHĨA..................................................................................................................................... 7 

4. CÁC YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN................................................................................................................ 8 

4.1 Các yêu cầu đối với dữ liệu vị trí địa lý ................................................................................................. 8 

4.2 Yêu cầu đối với Khu bảo tồn, rừng tự nhiên và hệ sinh thái ............................................................... 10 

5. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM .............................................................................................. 10 

6. THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÝ ................................................................................................................... 11 

6.1 ĐƯỜNG BAO ................................................................................................................................ 13 

6.2 CÁC ĐIỂM VỊ TRÍ ........................................................................................................................... 13 

6.3 ĐA GIÁC ........................................................................................................................................ 14 

6.4 Đa giác dựa trên các điểm vị trí tham chiếu ............................................................................... 14 

6.5 Đa giác thu thập trên thực địa ................................................................................................... 15 

7 XÁC NHẬN DỮ LIỆU ĐỊA LÝ ................................................................................................................... 15 

8 BẢN ĐỒ RỦI RO ..................................................................................................................................... 16 

8.1 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ..................................................................................................... 16 

8.2 RỦI RO MẤT RỪNG ....................................................................................................................... 17 

8.3 RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂM LẤN CÁC KHU VỰC ĐƯỢC BẢO TỒN .................................. 18 

8.4 VIỆC SỬ DỤNG CÁC BẢN ĐỒ RỦI RO................................................................................................... 19 

9 BÁO CÁO DỮ LIỆU ................................................................................................................................. 19 

9.1 Báo cáo dữ liệu GPS để áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ nhỏ đối với quản lý cơ sở hạ tầng 20 

10 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÍ .............................................................................. 22 

10.1 CÁC ĐIỂM VỊ TRÍ ........................................................................................................................... 22 

10.1.1 Google My Maps ................................................................................................................... 23 

10.2 ĐA GIÁC  DỰA VÀO ĐIỂM VỊ TRÍ THAM KHẢO ............................................................................. 34 

10.2.2 Google Earth ................................................................................................................................ 36 

10.2.3 Đa giác được thu thập trên thực địa ............................................................................................. 38 

10.3 ĐƯỜNG BAO ...................................................................................................................................... 38 

11 Làm thế nào để chuyển đổi các tệp không gian địa lý sang KML và geojson ....................................... 39 

11.1 QGIS ............................................................................................................................................. 39 

11.1.1 Tạo và lưu một dự án mới ............................................................................................................. 39 

11.1.2 Thêm một lớp mới vào dự án........................................................................................................ 40 

11.1.3 Chuyển đổi lớp sang định dạng phù hợp (KML hoặc GeoJSON)..................................................... 42 

12.1 CÔNG CỤ WEB GPSVisualizer (TRỰC QUAN HÓA GPS) ............................................................... 43 

12.2.1 Tải dữ liệu lên trang web .............................................................................................................. 43 



 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

4 

12.2.2 Đặt các thông số bản đồ ........................................................................................................ 45 

12.2.3 Tạo một tệp tin KML ............................................................................................................. 45 

13: CÁCH CHỈNH SỬA CÁC THUỘC TÍNH CỦA TỆP TIN POLYGON (KML) ..................................................... 46 

13.1 Google My Maps ........................................................................................................................... 46 

14.  THAY ĐỔI CÀI ĐẶT MÁY TÍNH CHO DỮ LIỆU ĐỊA LÝ .............................................................................. 48 

 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1: Biểu diễn đồ họa của một đơn vị trang trại ........................................................................................... 7 

Hình 2: Thu thập dữ liệu vị trí địa lý bên trong các trang trại ........................................................................... 12 

Hình 3: Ảnh chụp màn hình ứng dụng Google My Maps trong Play Store ....................................................... 23 

Hình 4: Tạo một bản đồ mới trong ứng dụng dựa trên web ........................................................................... 24 

Hình 5: Thay đổi bản đồ cơ sở thành "vệ tinh" ................................................................................................ 24 

Hình 6: Đặt tên cho bản đồ và các lớp ............................................................................................................ 25 

Hình 7: Mở bảng của lớp để thêm các cột (thuộc tính).................................................................................... 26 

Hình 8: Ảnh chụp màn hình về cách chèn cột ................................................................................................. 26 

Hình 9: Chọn kiểu dữ liệu cho các thuộc tính .................................................................................................. 27 

Hình 10: Chọn tên / tiêu đề cho điểm vị trí ...................................................................................................... 28 

Hình 11: Ví dụ về bảng dữ liệu ........................................................................................................................ 28 

Hình 12: Tập hợp các điểm trên thực địa ........................................................................................................ 29 

Hình 13: Đồng bộ hóa với ứng dụng dựa trên web ......................................................................................... 29 

Hình 14: Cách xuất dữ liệu của bạn sang tệp KML .......................................................................................... 30 

Hình 15: Xuất KML ......................................................................................................................................... 30 

Hình 16: Tải tệp KML lên webtool .................................................................................................................. 31 

Hình 17: Cách chuyển đổi KML của bạn thành tệp CSV .................................................................................. 31 

Hình 18: KML được chuyển đổi thành CSV .................................................................................................... 32 

Hình 19: Trực quan hóa CSV trong Excel ........................................................................................................ 32 

Hình 20: Bước 1 ............................................................................................................................................. 32 

Hình 21: Bước 2 ............................................................................................................................................. 33 

Hình 22: Bước 3 ............................................................................................................................................. 33 

Hình 23: Ví dụ về một đa giác nông trại được vẽ trong Google My Maps ........................................................ 35 

Hình 24: Chế độ xem điển hình của Google Earth với các nhãn hiển thị các phần khác nhau của màn hình ..... 36 

Hình 25: Các bước số hóa đa giác trong Google Earth .................................................................................... 37 

Hình 26: Ví dụ về cách lưu đa giác dưới dạng tệp KML ................................................................................... 37 

Hình 27: Ví dụ về đường bao của phạm vi địa lý ............................................................................................. 38 

Hình 28: Ảnh chụp màn hình về cách tạo và lưu một dự án mới trên QGIS ..................................................... 39 

Hình 29: Thêm một lớp vectơ mới vào dự án QGIS của bạn ........................................................................... 40 

Hình 30: Cửa sổ QGIS Data Source Manager: từ đây bạn có thể tải lên tệp của mình ..................................... 41 



 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

5 

Hình 31: Các bước trong QGIS để chuyển đổi lớp ở định dạng khác ............................................................... 42 

Hình 32: Ảnh chụp màn hình về cách thiết lập các tham số Đầu vào và đầu ra cho việc chuyển đổi tệp ........... 42 

Hình 33: Ảnh chụp màn hình giao diện trang web .......................................................................................... 43 

Hình 34: Các bước tải dữ liệu lên trang web ................................................................................................... 43 

Hình 35: Ảnh chụp màn hình các thông số chung của bản đồ  

Hình 36: Giao diện kết quả đầu ra .................................................................................................................. 45 

Hình 37: Tạo một bản đồ mới trong ứng dụng dựa trên web .......................................................................... 46 

Hình 38: Đặt tên cho bản đồ và các lớp .......................................................................................................... 47 

Hình 39: Tải lên tệp đa giác ............................................................................................................................ 47 

Hình 40: Bảng dữ liệu trên Google My Maps .................................................................................................. 47 

Hình 41: Sửa đổi các thuộc tính ..................................................................................................................... 48 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1: Các định nghĩa liên quan về rủi ro mất rừng ....................................................................................... 18 

Bảng 2: Phân loại các Khu vực được Bảo vệ "Đi" và "Cấm đi" ......................................................................... 18 

Bảng 3: Các định dạng và mẫu được chấp nhận cho dữ liệu vị trí địa lý ........................................................... 20 

Bảng 4: Danh sách các thuộc tính để thu thập dữ liệu điểm vị trí .................................................................... 27 

 

 

  

file:///C:/Users/DELL/Desktop/(Vn)%20210422%20Guidance%20D.%20Geolocation%20Data%20Requirements%20and%20Risk%20Maps.docx%23_Toc71372842


 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

6 

1. MỤC ĐÍCH  

Dữ liệu vị trí địa lý chính xác là điều cần thiết để đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của 
Rainforest Alliance 2020 (được gọi là “tiêu chuẩn” trong hướng dẫn này). Phá rừng và lấn chiếm trong các Khu 
bảo tồn là những chủ đề rủi ro nghiêm trọng đối với nhiều bên liên quan trong hệ thống chứng nhận của 
Rainforest Alliance và cần có các cơ chế đảm bảo phù hợp để đáp ứng nhu cầu này. Lập bản đồ ranh giới của 
các trang trại cũng là cách tốt nhất để có được một thước  đo chính xác về diện tích trang trại, đây là cơ sở để 
ước tính sản lượng được chứng nhận và số lượng vật tư nông nghiệp thích hợp. 

Tài liệu này làm rõ các yêu cầu về dữ liệu vị trí địa lý và cung cấp một bộ hướng dẫn để hỗ trợ các chủ sở hữu 
chứng nhận  (CHs) trong việc ghi lại những thông tin đó theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn. 

Xin lưu ý rằng một số công cụ và hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) sẽ được sử dụng để thu thập và phân 
tích dữ liệu không gian địa lý vẫn đang được phát triển. Các hướng dẫn thêm sẽ được cung cấp một cách kịp 
thời. 

2. CÁC TỪ VIẾT TẮT 

CB: Tổ chức chứng nhận 

CH: Chủ sở hữu chứng chỉ/nhận 

CGLC:  Lớp phủ đất toàn cầu Copernicus 

CRS: Hệ thống tham chiếu tọa độ 

GIS: Hệ thống thông tin địa lý 

IUCN: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế 

PA: Các khu vực được bảo vệ 

RACP: Nền tảng chứng nhận của Rainforest Alliance 

S&A: Bộ phận Tiêu chuẩn & Đảm bảo 

TCL: Mất cây che phủ 

WDPA: Cơ sở dữ liệu thế giới về các khu vực được bảo vệ 
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3. CÁC ĐỊNH NGHĨA  

Khu vực được bảo vệ “Được phép”: Các khu vực được bảo vệ nơi một số hoạt động kinh tế và nông nghiệp 
được quy định là khu vực được phép trong các điều kiện cụ thể (được quy định trong luật hiện hành) và tương 
ứng với các loại được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) quy định đối 
với các khu vực được bảo vệ. 

 
Các khu bảo tồn “Cấm ”: Các khu vực được bảo vệ có mức độ ưu tiên bảo tồn cao và / hoặc các khu vực cho 
phép một số hoạt động kinh tế và nông nghiệp được quy định trong các điều kiện cụ thể (được quy định trong 
luật hiện hành) và tương ứng với loại I, II và III theo phân loại của IUCN. 
 
Đường bao (ranh giới tổng thể): Ranh giới địa lý bao gồm một đa giác bao quanh khu vực thuộc phạm vi địa 
lý của nhóm được chứng nhận quản lý, có khả năng bao gồm các khu đất không được  chứng nhận. 
 
Đơn vị trang trại: Một mảnh đất liên tục là một phần của trang trại. Một đơn vị trang trại có thể bao gồm cả 
đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp với nhà ở , cơ sở vật chất, vùng nước và các đối tượng địa lý khác. 
 
Các đơn vị trang trại: Một nhóm các đơn vị trang trại liên kết có thể lân cận hoặc tách biệt về địa lý trong một 
quốc gia nếu chúng thuộc một cơ quan quản lý chung. Tất cả các trang trại và đơn vị trang trại nằm trong 
phạm vi địa lý này phải tuân thủ Tiêu chuẩn Nông nghiệp Bền vững của Rainforest Alliance, ngay cả khi trồng 
một loại cây trồng khác với cây trồng đã được chứng nhận. 
 
Trang trại: Tất cả đất đai và cơ sở vật chất được sử dụng cho các hoạt động sản xuất và chế biến nông sản 
thuộc phạm vi địa lý của trang trại / nhóm quản lý. Một trang trại có thể bao gồm một hoặc nhiều đơn vị trang 
trại. 
 

 

Hình 1: Biểu diễn đồ họa của một đơn vị trang trại 

Dữ liệu vị trí địa lý: Dữ liệu để xác định vị trí địa lý của các trang trại và ranh giới của các trang trại, đơn vị 
trang trại và các thành viên được chứng nhận (cũng bao gồm cả đường bao) trên bề mặt Trái đất, được biểu 
thị bằng tọa độ, cấu trúc liên kết và hai hình học chính: điểm vị trí và đa giác 

Điểm vị trí: Một đối tượng địa lý được xác định bằng cặp tọa độ vĩ độ / kinh độ đại diện cho vị trí của một 
trang trại / đơn vị trang trại khi không có đa giác. Các điểm vị trí phải đại diện cho trug tâm của trang trại / đơn 
vị trang trại. 

 

Rừng: Đất rộng hơn 0,5 ha với cây cao hơn 5 mét và độ tàn che trên 10% hoặc cây có thể đạt đến ngưỡng này 
tại chỗ. Nó không bao gồm đất chủ yếu được sử dụng vào mục đích nông nghiệp hoặc đất khác. 
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Ranh giới chu vi : Ranh giới địa lý bao quanh một khu vực đại diện cho một trang trại / đơn vị trang trại. Các 
đa giác như vậy có thể được lập bản đồ và mã hóa với dữ liệu cần thiết về trang trại (gọi là thuộc tính), chẳng 
hạn như ID trang trại, diện tích trang trại (hecta), khu vực sản xuất, cây trồng, chủ sở hữu, trạng thái chứng 
nhận. Đa giác có thể được sử dụng để xác định đường bao (xem định nghĩa đường bao). 

Khu vực được bảo vệ: Khu vực đất được các cơ quan hữu quan tuyên bố hoặc chỉ định là được bảo vệ vì các 
giá trị tự nhiên, sinh thái và / hoặc văn hóa đã được công nhận để đạt được mục tiêu bảo tồn thiên nhiên lâu dài 
với các tài sản hệ sinh thái và các giá trị văn hóa liên quan. Ví dụ bao gồm các công viên quốc gia, khu bảo tồn 
động vật hoang dã, khu bảo tồn sinh học hoặc lâm nghiệp, khu bảo tồn tư nhân và các khu vực trong khu dự 
trữ sinh quyển của UNESCO hoặc Di sản thế giới. Sản xuất có thể được phép trong một khu vực được bảo vệ 
theo luật hiện hành có thể tạo thành một khu vực nhất định trong kế hoạch quản lý (khu đa mục đích), một loại 
khu bảo tồn nhất định (IUCN loại V, VI), hoặc giấy phép (ví dụ, các trang trại được công nhận ). 

Bản đồ rủi ro: Bản đồ hiển thị mức độ rủi ro của các quốc gia, các Chủ sở hữu chứng nhận   và / hoặc đơn vị 
trang trại / nông trại đối với các chủ đề chính trong chương trình chứng nhận (ví dụ: phá rừng và lấn chiếm 
trong các khu bảo tồn, lao động trẻ em và lao động cưỡng bức). Chúng được thực hiện bằng cách kết hợp các 
nguồn dữ liệu bên ngoài với dữ liệu vị trí. 

Điểm đường: (Các) điểm trung gian trên một tuyến đường. Nó đề cập đến (các) tọa độ chỉ định vị trí của một 
người trên hình ảnh địa cầu. 

 

4. CÁC YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN  

Dữ liệu vị trí địa lý chính xác giúp ban quản lý nhóm và trang trại quản lý hoạt động của mình tốt hơn. Dữ liệu 
này cũng cần thiết cho Rainforest Alliance  

 

 và các Cơ quan Chứng nhận để xác định và định vị các chủ sở hữu chứng chỉ một cách đáng tin cậy. Các bảng 
sau đây trình bày các yêu cầu Tiêu chuẩn liên quan đến dữ liệu định vị, bảo vệ rừng tự nhiên và các hệ sinh thái 
và sản xuất trong các Khu bảo tồn. 

4.1 Các yêu cầu đối với dữ liệu vị trí địa lý 

 
 

Yêu cầu chính  

Áp dụng cho :  Quản lý nhóm 

1.2.12 Đối với 100% trang trại phải có sẵn dữ liệu định vị vùng canh tác của đơn vị trang trại lớn nhất 
có hiển thị khu vực cây trồng được chứng nhận. 

It nhất 10% các trang trại phải có bản đồ khoanh vùng chi tiết (định vị chu vi), số còn lại yêu cầu 
có 1 điểm định vị.  

 

 

 

  

Please see Annex: S12: Additional Details on requirements for no-conversion 
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* Mức độ cải thiện: 

Cấp độ 1 (L1) sau ba năm chứng nhận. 

Cấp độ 2 (L2) sau sáu năm chứng nhận 

            Yêu cầu chính  

Áp dụng cho: Một phần của các trangt trại lớn được sở hữu bởi một nhóm/ các chỉ sở hữu 

chứng nhận cá nhân  

1.2.13 Có sẵn một bản đồ khoanh vùng/giải thửa chi tiết của trang trại. Nếu trang trại có nhiều đơn vị 
trang trại, một bản đồ khoanh vùng/ giải thửa chi tiết sẽ được cung cấp cho mỗi đơn vị trang trại.. 

L1:  Cải tiến bắt buộc 

Áp dụng cho:  Quản lý nhóm  

1.2.14 Số liệu định vị vùng canh tác cung cấp cho 100% tất cả các đơn vị trang trại. Ít nhất 30% 

số lượng vườn cây có bản đồ khoanh vùng chu vi. Cần trình bày tiến độ hàng năm dựa trên các 

chỉ số, tương ứng với mục tiêu đạt được vào cuối năm thứ ba. 

Chỉ số: 

• % đơn vị trang trại có số liệu định vị vùng canh tác 

• % đơn vị trang trại có bản đồ khoanh vùng chu vi 
•   

L2: Cải tiến bắt buộc 

Áp dụng cho:  Quản lý nhóm  

1.2.15 Bản đồ khoanh vùng chu vi được cung cấp cho 100% tất cả các đơn vị trang trại. Cần trình 
bày tiến độ hàng năm dựa trên các chỉ số, tương ứng với mục tiêu đạt được vào cuối năm thứ sáu. 
Chỉ số: 

• % đơn vị trang trại có số liệu định vị vùng canh tác 

• % đơn vị trang trại có bản đồ khoanh vùng chu vi  
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4.2 Yêu cầu đối với Khu bảo tồn, Rừng tự nhiên và Hệ sinh thái 

 

 

5. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀ TRÁCH NHIỆM 

Người sở hữu chứng chỉ: 

Chủ sở hữu chứng nhận  được yêu cầu cung cấp dữ liệu vị trí địa lý trên nền tảng chứng nhận  của Rainforest 
Alliance (RACP)  được mô tả trong tài liệu này và tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn cũng như quy tắc chứng 
nhận và thanh tra đánh giá. 

Chủ sở hữu chứng nhận  được yêu cầu sử dụng các bản đồ rủi ro như được đề cập trong Chương 8 của tài liệu 
này. 

Chủ sở hữu chứng nhận  phải đảm bảo là họ thu thập thông tin chính xác. Kiểm soát viên nội bộ nên xem xét 
và xác minh dữ liệu vị trí địa lý, dữ liệu này cũng sẽ được kiểm tra trong quá trình thanh tra đánh giá. 

Cơ quan chứng nhận: 

Các Cơ quan Chứng nhận được yêu cầu xem xét và xác minh dữ liệu vị trí địa lý do chủ sở hữu chứng nhận 
cung cấp trong quá trình thanh tra  đánh giá. 

Các Tổ chức Chứng nhận cũng được yêu cầu sử dụng các bản đồ rủi ro như được nêu trong Chương 8 của tài 
liệu này. 

Yêu cầu chính  

Áp dụng cho:Trang trại nhỏ, trang trại lớn của một nhóm, chủ sở hữu chứng nhận cá nhân 

6.1.1  Từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi, rừng tự nhiên và các hệ sinh thái tự nhiên chưa được 

chuyển đổi thành sản xuất nông nghiệp hoặc các mục đích sử dụng đất khác. 

Vui lòng xem Phụ Lục S12: Thông Tin Chi Tiết Bổ Sung về yêu cầu để không chuyển đổi mục đích sử dụng 

 

Yêu cầu chính  

Áp dụng cho Trang trại nhỏ, trang trại lớn của một nhóm, và chủ sở hữu chứng nhận  cá nhân 

6.1.2  Sản xuất hoặc chế biến không xảy ra trong các khu vực phòng hộ hoặc vùng đệm 

được chỉ định chính thức, trừ trường hợp cho phép của luật hiện hành. 
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6. THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÝ  

Chủ  sở hữu chứng nhận có trách nhiệm cung cấp vị trí địa lý (tức là tọa độ định vị 1 điểm và định vị chu vi 
vườn ) theo yêu cầu trong tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng ngoài đất nông nghiệp, các đơn vị trang trại cũng sẽ bao 
gồm đất phi nông nghiệp, nhà ở, khu bảo tồn, cơ sở vật chất, vùng nước và các đặc điểm khác liên quan đến 
các hoạt động được chứng nhận. Chi tiết vị trí địa lý của những thực thể này cũng phải được cung cấp. 

Chủ  sở hữu chứng nhận  đã có thông tin vị trí địa lý chính xác (định vị điểm  và / hoặc định vị chu vi ) có thể chỉ 
cần gửi dữ liệu này nếu  phù hợp với các yêu cầu được đề cập trong Chương 9 của tài liệu này. Các  
Chủ sở hữu chứng nhận chưa có thông tin cần thiết có thể sử dụng các phương pháp được tóm tắt 
dưới đây để thu thập điểm định vị và định vị chu vi  , và sẽ được làm rõ hơntheo hướng dẫn từng 
bước trong Chương 10. Hướng  dẫn chi tiết để thu thập vị trí địa lý  

Hình dưới đây cho thấy các ví dụ về các trang trại có một hoặc nhiều đơn vị trang trại và giải thích nơi phải thu 
thập dữ liệu địa lý. 

Xin lưu ý rằng các đơn vị trang trại không nhất thiết phải gần nhau;  có thể nằm phân tán và cách xa 
nhau. 

• Trường hợp số 1 là đại diện của một trang trại chỉ có một đơn vị trang trại (một chủ hộ chỉ có một 
vườn). Trường hợp này, chủ sở hữu chứng nhận  sẽ phải thu thập dữ liệu vị trí địa lý (1 điểm định vị 
hoặc định  vị chu vi ). Trường hợp chỉ có một điểm định vị,  nên  lấy ở trung tâm của vườn cây đó . 

• Trường hợp số 2 là  một trang trại có 5 đơn vị trang trại (một chủ hộ có 5 vườn cây). Trong ví dụ này, 
đối với yêu cầu 1.2.12, chủ sở hữu chứng nhận  sẽ phải thu thập dữ liệu vị trí địa lý của đơn vị trang 
trại lớn nhất có cây trồng được chứng nhận (vườn cây số  4).  

• Trường hợp 3 là  một trang trại có 3 đơn vị trang trại (một chủ hộ có 3 vườn cây). Trường hợp này, 
cho dù  đơn vị trang trại số 3 có diện tích lớn nhất, Chủ sở hữu chứng nhận  sẽ phải thu thập dữ liệu 
địa lý của đơn vị trang trại số 2 vì nó có cây trồng được chứng nhận “lớn nhất” , như đã nêu trong yêu 
cầu 1.2.12. Khi tuân thủ các yêu cầu 1.2.14 và 1.2.15, Trong trường hợp dữ liệu điểm / điểm định vị, dữ 
liệu địa lý sẽ phải được thu thập ở trung tâm của các đơn vị trang trại còn lại, về tỷ lệ % của định vị 
chu vi theo yêu cầu  1.2.15, Chủ sở hữu chứng nhận  sẽ phải thu thập định vị chu vi cho 100% các đơn 
vị trang  trại (vườn cây) – Đó là một phần của tổng toàn đơn vị (công ty)  

 
Trường 
hợp 1 
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Trường 
hợp 2 

 

Trường 
hợp 3 

 

Hình 2: Thu thập dữ liệu vị trí địa lý bên trong các trang trại 

Tiêu chuẩn bao gồm 2 cấp độ cải tiến để thu thập dữ liệu địa lý cho các nhóm. 

•    L1 (1.2.14) yêu cầu định vị chu vi 30% của tất cả các đơn vị trang  trại, 

• • L2 (1.2.15), tăng tỷ lệ định vị chu vi lên 100%. 
 

Các Chủ sở hữu chứng nhận  có thể phân bổ  việc thu thập dữ liệu định vị chu vi qua nhiều năm để phục vụ cho 
thanh tra  đánh giá chứng nhận. Do đó, các Chủ sở hữu chứng nhận  nên đưa vào Kế hoạch Quản lý các mục 
tiêu hàng năm để thu thập dữ liệu vị trí địa lý. 
 

Các Chủ sở hữu chứng nhận  nên xây dựng một phương pháp luận về quản lý rủi ro đảm bảo rằng việc thu 
thập dữ liệu sẽ ưu tiên các trang trại có rủi ro cao nhất. Các Chủ sở hữu chứng chỉ có thể sử dụng bản đồ rủi 
ro của Rainforest Alliance (xem Chương 8) được thiết lập với các điểm định vị  làm đầu vào để lập kế hoạch 
tập hợp các định vị chu vi  

Tổ chức chứng nhận phải kiểm tra kế hoạch này và mức độ tuân thủ  trong các đợt đánh giá giám sát hàng 
năm. 

Chương 10 của tài liệu này cung cấp hướng dẫn chi tiết để thu thập dữ liệu định vị , hướng dẫn từng bước về 
cách thu thập dữ liệu địa lý (điểm và chu vi ) và xác minh dữ liệu định vị. 

Các Chủ sở hữu chứng nhận sẽ được yêu cầu cung cấp / cập nhật dữ liệu vị trí địa lý ở các bước khác nhau 
trong quy trình chứng nhận: 
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• Đăng ký: Tại  điểm này, các nhóm sẽ cung cấp kết hợp các điểm định vị và định vị chu vi theo các yêu 
cầu tiêu chuẩn. Các nhóm mới (đơn vị mới) có thể chọn chỉ cung cấp ranh giới tổng thể. Đối với các 
trang trại lớn (một phần của nhóm) và chứng nhận đơn lẻ, Định vi chu vi  phải được cung cấp ở bước 
này. Dữ liệu địa lý này sẽ được sử dụng để tạo bản đồ rủi ro “đăng ký” cho nạn phá rừng và các khu bảo 
tồn. 

• Hàng năm trước mỗi cuộc thanh tra đánh giá chứng nhận và thanh tra giám sát : Tất cả các Chủ sở 
hữu chứng nhận  phải gửi dữ liệu vị trí địa lý cập nhật trước cuộc đánh giá hàng năm của họ về việc  
tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn hiện hành. Dữ liệu địa lý này sẽ được sử dụng để tạo ra bản đồ rủi ro 
“thanh tra đánh giá ” đối với nạn phá rừng và các khu bảo tồn, sẽ được Tổ chức chứng nhận sử dụng 
trong quá trình thanh tra đánh giá. 

• Chủ  sở hữu chứng nhận nên sử dụng dữ liệu định vị được cung cấp khi đăng ký để xác định các biện 
pháp quản lý rủi ro sẽ được thực hiện nhằm giải quyết các nguy cơ phá rừng và xâm lấn  các khu bảo 
tồn. Nếu có dữ liệu địa lý càng tốt (ví dụ: định vị chu vi  thay vì điểm định vị), thì bản đồ rủi ro càng 
chính xác. Từ  đó, sẽ có sự hiểu biết sâu sắc hơn để triển khai chính xác chương trình. Vì lý do này, để 
có lợi ích cao nhất, Chủ sở hữu chứng nhận  nên cung cấp điểm định vị và định vị chu vi  thay vì đường 
ranh giới tổng thểở bước đăng ký. 

•  

6.1 RANH GIỚI TỔNG THỂ  

Có sẵn trong hồ sơ của RACP, ranh giới tổng thể có thể được đăng ký trong khi đăng ký . Các Chủ sở hữu 
chứng nhận  phải cấp dữ liệu vị trí địa lý của các trang trại / đơn vị trang trại. Các Chủ sở hữu chứng nhận  đã 
thu thập điểm và / hoặc ranh giới chu vi  được khuyến khích gửi chúng trong bước này. Tuy nhiên, có thể cung 
cấp ranh giới tổng thể  nếu đáp ứng ba điều kiện sau: (1) đó là chứng nhận nhóm, (2) điểm vị trí và / hoặc định 
vị chu vi chưa được thu thập, (3) đây là năm chứng nhận đầu tiên của chủ sở hữu chứng nhận. Xin lưu ý rằng: 

• Trước khi đánh giá chứng nhận, Chủ sở hữu chứng nhận  thu thập và gửi dữ liệu vị trí địa lý trong 
RACP, như được nêu trong yêu cầu 1.2.12 của tiêu chuẩn. Nói cách khác, trong quá trình đăng ký, 
Chủ sở hữu chứng nhận  cung cấp ranh giới tổng thể , sau đó ít nhất 3 tuần trước khi đánh giá chứng 
nhận, Chủ sở hữu chứng nhận  sẽ phải cung cấp thêm điểm định vị và ranh giới chu vi . 

• Ranh giới tổng thể  không được chấp nhận như một bản cập nhật dữ liệu đăng ký trong các cuộc 
đánh giá xác minh / chứng nhận tiếp theo. Đối với những cuộc đánh giá đó, Chủ sở hữu chứng nhận   
phải cung cấp các điểm định vị  và ranh giới chu vi vườn  khi cập nhật dữ liệu của mình. 

Đối với ranh giới tổng thể, có thể sử dụng phương pháp và công cụ tương tự được mô tả trong điểm 6.3.1 
(bên dưới). Trong trường hợp này, Chủ sở hữu chứng nhận không nhất thiết cần các điểm tham chiếu và có 
thể chỉ cần vẽ một đường ranh  lớn. 

6.2 CÁC ĐIỂM VỊ TRÍ 

Cách dễ nhất để thu thập tọa độ vĩ độ / kinh độ là sử dụng thiết bị hệ thống định vị toàn cầu (GPS) (như 
Garmin hoặc Leica, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có hỗ trợ GPS. Trên điện thoại thông minh và 
máy tính bảng, các điểm vị trí có thể được thu thập bằng ảnh hoặc bất kỳ  ứng dụng nào. Ứng dụng Farm 
Intelligence, được phát triển bởi RA, cung cấp một công cụ bổ sung để thu thập dữ liệu điểm vị trí. Ứng dụng 
này có sẵn cho các Chủ sở hữu chứng nhận  sử dụng. Lưu ý rằng hầu hết điện thoại thông minh không cần kết 
nối internet hoặc vùng phủ sóng dữ liệu di động trong  thu thập dữ liệu vị trí. 

Điểm vị trí phải được thu thập theo các yêu cầu dưới đây: 

 

• Tọa độ phải được lấy càng gần trung tâm của trang  trại (vườn cây, nếu 1 vườn) / đơn vị trang trại   
(các vườn cây của chủ hộ nếu nhiều vườn) càng tốt, xem xét các điều kiện bên trong trang trại (vách 
đá cao, sông, địa hình bất thường và hiểm trở). 

• Vị trí của điểm đứng của người lấy tọa độ ban đầu phải được đánh dấu (ví dụ: điểm đứng , đánh dấu 
một cái cây gần đó và ghi chú lại, v.v.). Việc này nhằm giúp thạnh tra viên    xác minh chính xác (cùng 
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một địa điểm). Phải đảm bảo độ lệch ít nhất có thể giữa điểm do trang trại lấy và điểm do Tổ chức 
chứng nhận lấy. 

• Các tọa độ phải được thể hiện qua  vĩ độ và kinh độ. Cần tránh các giá trị Kinh độ và Vĩ độ thay đổi . 
o Vĩ độ: Là các tọa độ xác định vị trí Bắc / Nam theo độ của vị trí từ đường xích đạo, trừ (+) sẽ là 

Bắc (-) sẽ là Nam của đường xích đạo. 
o Kinh độ: Là các tọa độ xác định vị trí Đông / Tây theo độ của vị trí từ, trừ (+) sẽ là Đông và (-) 

sẽ là Tây từ đường Greenwhich. 
o Tìm thêm thông tin về vĩ độ và kinh độ qua liên kết dưới đây: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Geographic_coosystem_system#Latitude_and_longitude. 
Phần sau của Chương 7 cung cấp một thủ thuật  để tránh các giá trị bị hoán vị. 

• Các tọa độ được báo cáo ở định dạng độ thập phân với 4 đơn vị  (tức là Vĩ độ: 9,7611; Kinh độ: -
84,1872). Nếu bạn có tọa độ theo độ, phút, giây, hệ thống có thể giúp bạn chuyển đổi thành độ thập 
phân bằng công cụ trực tuyến như sau: http://www.latlong.net/degrees-minutes-seconds-to-
decimal-degrees hoặc 
https://www.engineeringtoolbox.com/utm-latitude-longitude-d_1370.html 

• Nó cũng dễ dàng chuyển đổi sang độ thập phân (ví dụ: trong Excel) bằng cách áp dụng các phương 
trình sau: Độ thập phân = độ + phút / 60 + giây / 3600 

• Tọa độ độ thập phân phải có dấu (+/-) chính xác. Các điểm ở Nam bán cầu có vĩ độ âm; các điểm ở 
Tây bán cầu (châu Mỹ) có kinh độ âm. Nếu dấu hiệu là dương (vĩ độ bán cầu bắc và kinh độ bán cầu 
đông), thì không cần phải bao gồm dấu “+” (tức là Vĩ độ: 9,7611; Kinh độ: -84,1872). 

• Tọa độ phải được lưu trữ ở định dạng số và không bao gồm bất kỳ ký tự không phải số nào như ký 
hiệu độ (°). Điều này có thể được kiểm tra trong Excel bằng cách sử dụng hàm ISNUMBER () và 
NUMBERVALUE (). 

• • Các tọa độ được cung cấp trong RACP hoặc bất kỳ công cụ nào khác do Rainforest Alliance chỉ ra và 
sử dụng mẫu do Rainforest Alliance yêu cầu. 

6.3 ĐỊNH VỊ CHU VI  

Tiêu chuẩn và các quy tắc chứng nhận chỉ ra rằng các Chủ sở hữu chứng nhận  của đơn / đa trang trại  cần 
cung cấp định vị chu vi các trang trại của họ. Trong trường hợp nhóm, tỷ lệ dữ liệu định vị chu vi tăng từ 10% 
theo yêu cầu cốt lõi  trong năm đầu tiên thực hiện chứng nhận rồi từ từ lên tới 100% đối với cải tiến ở cấp độ 2 
sau sáu năm. 

Đối với yêu cầu cốt lõi 1.2.12, định vị chu vi phải  cung cấp cho đơn vị trang trại có cây trồng chứng nhận lớn 
nhất  nếu trang trại có nhiều đơn vị trang trại (Hình 2). Trong trường hợp nhóm bao gồm cả các trang trại nhỏ 
và lớn, Chủ sở hữu chứng chỉ sẽ phải cung cấp tỷ lệ định vị chu vicần thiết cho các trang trại nhỏ (10%, 30% 
hoặc 100%) và định vị chu vi  cho tất cả các trang trại lớn như được chỉ ra trong 1.2. 13. Định vị chu vi  các trang 
trại lớn không nằm trong phạm vi tỷ lệ định vị chu vi  được đề cập trong 1.2.12, 1.2.14 và 1.2.15. 

Chử sở hữu chứng nhận  hoặc Tổ chức chứng nhận có thể thu thập định vị chu vi  bằng cách sử dụng một 
trong hai phương pháp khác nhau được nêu dưới đây. Chương 6.4 dưới đây giải thích cách lấy định vị chu vi a 
giác có thể được vẽ bằng phương pháp sử dụng các điểm vị trí tham chiếu và 6.5 chỉ ra cách thu thập đa giác 
trực tiếp trên thực địa. 

6.4 Định vị chu vi  tham chiếu trên định vị điểm GPS 

Phương pháp để vẽ định vị chu vi  là sử dụng các điểm định vị GPS tham chiếu xác định ranh giới của (các) 
trang trại / (các) đơn vị trang trại. Lý tưởng nhất là, những điểm này nên được đặt ở các góc hoặc dọc theo các 
cạnh. Dựa trên những điểm này, ranh giới chu vicó thể được vẽ bằng Google My Maps, Google Earth, 
BaseCamp (phần mềm miễn phí của Garmin) hoặc bất kỳ Hệ thống Thông tin Địa lý tiêu chuẩn (GIS) nào, miễn 
là các ranh giới có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh. Sử dụng Google Earth hoặc chương trình “Bản đồ 
của tôi” của Google Maps, người dùng có thể nhập các điểm được thu thập trên thực địa, vẽ một đường ranh  
xung quanh các điểm này, sau đó lưu đường ranh giới này dưới dạng tệp KML không gian. Các đối yếu tố  địa 
lý khác  như đường sá, sông ngòi, khoảng trống, khoảnh rừng, hàng rào sống hoặc khu vực nhà ở ,nhà lớn có 
thể cung cấp các điểm mốc giúp xác định địa điểm và  ranh giới được số hóa. Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy 
tham khảo Chương 10. Hướng dẫn chi tiết để thu thập dữ liệu định vị của tài liệu hướng dẫn này. 
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Lưu ý quan trọng: Không nên thu thập dữ liệu định vị chu vi  chỉ dựa trên tài liệu vì nguy cơ không chính xác 
cao. Tại thực địa, các điểm vị trí tham chiếu tối thiểu nên được thu thập và chúng có thể được sử dụng để vẽ 
các chu vi  của tổng trang trại / từng đơn vị đơn vị trang trại. 

6.5  Thu thập định vị chu vi trên thực địa  

Một phương pháp khác để  thu thập định vị chu vi các trang trại / các đơn vị trang trại trực tiếp trên thực địa 
bằng cách sử dụng thiết bị GPS (ví dụ: Garmin hoặc Leica) hoặc điện thoại thông minh có hỗ trợ GPS / GNSS. 
Theo  phương pháp này, người thu thập dữ liệu đi dọc theo ranh giới của trang trại / đơn vị trang trại và bấm  
vào thiết bị mỗi khi bẻ góc để ghi lại điểm đó (đỉnh) trên đường chu vi   (phương pháp này được ưu tiên hơn 
để "sát với" đường ranh thực tế để ghi lại các thay đổi tại góc dẫn nhằm thể hiện rõ ràng hơn đường ranh giới 
đồng thời để dễ quản lý và chỉnh sửa hơn). Một số ứng dụng có sẵn để bạn có thể chụp các ranh giới  tại hiện 
trường mà không cần phải làm thêm quá nhiều, ứng dụng Farm Intelligence này, được phát triển bởi 
Rainforest Alliance đã có sẵn, nó sẽ cung cấp một công cụ bổ sung để thu thập dữ liệu đa giác, tuy nhiên khi sử 
dụng bạn phải trả phí. 

Trước khi gửi dữ liệu định vị chu vi cho RACP,  ranh giới trang trại phải được xem xét trong bản đồ để xác định 
và chỉnh  chữa bất kỳ sự sai sót  nào. Điều này có thể được thực hiện trong Google My Maps hoặc Google 
Earth nếu phần mềm GIS không sử dụng được. Tốt nhất, các trang trại không được  chồng lên nhau hoặc  về 
ranh giới chung giữa hai vườn cần được làm rỏ. Ranh giới thể hiện  phải phù hợp  các yếu tố  địa lý dễ nhìn 
thấy trong hình ảnh (chẳng hạn như đường sá và sông ngòi…) có thể được sử dụng để thực hiện. Đây cũng là 
thời điểm tốt để đưa vào / xác minh ID của Đơn vị trang trại trong các trường được liên kết với ranh giới theo 
định vị chu vi . 

7 XÁC NHẬN DỮ LIỆU ĐỊA LÝ  

Trước khi tạo bản đồ rủi ro, RACP sẽ xác thực dữ liệu địa lý do người dùng cung cấp. Kết quả của quá trình 
này, Rainforest Alliance sẽ xác định các sai sót với dữ liệu địa lý và yêu cầu người sử dụng (Chủ sở hữu chứng 
nhận  và Tổ chức Chứng nhận) chỉnh sửa  trước khi tiếp tục quy trình. Ví dụ những điểm  kiểm tra xác thực 
được thực hiện là: 

• Tọa độ có giá trị không phải là số (ví dụ: tọa độ không được bao gồm các đơn vị, Bắc, Nam, Đông, 
Tây và các số thập phân phải được phân tách bằng dấu chấm). 

o  Tọa độ chính xác: “4.1230 hoặc“ -3.1230 ”. 

• Các điểm vị trí không đủ chữ số thập phân (nên có 4, tuy nhiên tính linh hoạt có thể hù hợp với các 
trường hợp chữ số cuối cùng là 0). 

o  Đúng: “4.12301” hoặc “-3.12301” 

• Hình dạng của các chu vi  đã cung cấp. 

• Vị trí các điểm / chu vi  nằm bên ngoài phạm vi  chứng nhận, chẳng hạn như ở đại dương hoặc một 
quốc gia khác. 

• Vị trí các điểm cùng  nằm cùng một vị trí (tức là các điểm không có vị trí duy nhất). 

• Các chu vi  của trang trại được xem xét để đảm bảo chúng không chồng lên nhau và quy mô diện tích 
phản ánh diện tích trang trại được báo cáo. 

Hai lỗi phổ biến với dữ liệu vị trí điểm là các dấu hiệu đặt sai vị trí và các giá trị vĩ độ / kinh độ được chuyển đổi 
(hoán vị). Để tránh điều này, các giá trị vĩ độ / kinh độ phải được chuyển trực tiếp từ GPS sang máy tính theo 
phương pháp điện tử (ví dụ: sử dụng liên kết USB hoặc gửi tệp qua email) và được chèn kỹ thuật số vào hồ sơ  
đăng ký thành viên nhóm. 

RACP không thể xác định một số vấn đề có phải là  sai lầm hay không và do đó sẽ yêu cầu Tổ chức Chứng nhận 
xác minh. Điều này được giải thích thêm trong Tài liệu về các quy tắc Chứng nhận và Thanh tra đánh giá, Phụ 
lục AR 5. 

Việc kiểm tra xác thực chất lượng dữ liệu địa lý sẽ chỉ ra một số lỗi như lặp lại giữa dữ liệu vị trí địa lý và vị trí 
thực tế của dữ liệu vị trí được cung cấp. 
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Các Chủ sở hữu chứng nhận có trách nhiệm chỉnh sửa  những sai sót  được xác định qua các bước xác nhận 
của RACP. Nếu điều này không được thực hiện, Chủ sở hữu chứng chỉ sẽ không thể tiếp tục quá trình thực 
hiện chứng nhận.  

8 BẢN ĐỒ RỦI RO  

Như đã đề cập ở phần trên trong chương 7, Rainforest Alliance kiểm tra chất lượng của dữ liệu vị trí địa lý 
được cung cấp và sẽ đưa ra phản hồi cho Chủ sở hữu chứng nhận, bao gồm các tệp đại diện cho các dữ liệu vị 
trí này. 

Ngoài ra, RACP sẽ phát triển các bản đồ sau với dữ liệu vị trí địa lý đã được cung cấp  của CH : 

(1) dấu hiệu của nguy cơ mất rừng 
(2) dấu hiệu về nguy cơ xâm phạm vào các Khu bảo tồn 

Các bản đồ này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nơi có thể có dấu hiệu không tuân thủ các yêu cầu của 
Tiêu chuẩn 6.1.1 và 6.1.2. và cần được điều chỉnh  bởi các Chủ sở hữu chứng nhận  và được đánh giá  viên xác 
nhận trong quá trình đánh giá. Bản đồ rủi ro “mất rừng” và “khu bảo tồn” này được lần lượt giải thích trong 
chương 8.2 và 8.3 . Người sử dụng có thể thấy chỉ báo được mã hóa bằng màu sắc về mức độ rủi ro của từng 
phần trang trại trong phạm vi chứng nhận. Chú thích trong bản đồ sẽ giải thích ý nghĩa của 3 mức độ rủi ro 
(cao (đỏ), trung bình (cam ), thấp (xanh)). 

Trong trường hợp mất rừng, các đơn vị nông trại được chỉ ra là có nguy cơ mất rừng cao là những đơn vị nằm 
chồng lên phần giao nhau của lớp “rừng RA” hoặc lớp “Lớp phủ đất toàn cầu Copernicus” (CGLC) và Lớp phủ 
cây (TCL). 

Đối với các Khu bảo tồn, các đơn vị trang trại được chỉ định là có nguy cơ cao là những đơn vị nằm trùng lặp 
với các khu bảo tồn được phân loại là “Cấm đi”. Các đơn vị trang trại được coi là có nguy cơ trung bình khi xâm 
phạm vào các Khu bảo tồn là những đơn vị trùng với các Khu bảo tồn được phân loại là “Đi”, trong những khu 
vực này được phép sản xuất trong những điều kiện nhất định, (tham khảo Chương 3 để biết định nghĩa). Điều 
này sẽ phải được xác minh trong quá trình đánh giá. 

Các tệp được cung cấp để xác thực chất lượng dữ liệu địa lý sẽ chứa dữ liệu địa lý được cung cấp cho những 
khu vực mà dữ liệu dường như được lặp lại với dữ liệu địa lý khác. 

Nếu bản đồ rủi ro cho thấy có nguy cơ cao về phá rừng, xâm phạm vào các Khu bảo tồn, các Chủ sở hữu 
chứng nhận  và Tổ chức chứng nhận phải thực hiện các bước thích hợp để giải quyết các vấn đề. Các bước 
phê duyệt được quy định trong Phụ lục AR1, AR5 và AR6 của các quy tắc Chứng nhận và Thanh Tra Đánh 
Giá . 

Chủ sở hữu chứng nhận  có quyền truy cập vào bản đồ rủi ro của Rainforest Alliance trong RACP. 

Các tổ chức chứng nhận sẽ có quyền truy cập vào cùng một dữ liệu sau khi hợp đồng được ký kết và quá trình 
hợp tác (bắt tay) với Tổ chức chứng nhận được kích hoạt trong RACP, như được quy định trong Quy tắc 
chứng nhận. 

Mỗi khi người dùng cập nhật dữ liệu vị trí địa lý, người dùng có thể yêu cầu RA cung cấp bản đồ rủi ro được 
cập nhật. Nếu có dữ liệu vị trí địa lý càng tốt (ví dụ: chu vi  thay vì điểm vị trí), thì bản đồ rủi ro càng chính xác 
và do đó, càng có thông tin chi tiết tốt hơn để thực hiện đúng chương trình.  

8.1 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU ĐỊA LÝ  

Nền tảng không gian địa lý hoạt động dựa trên các thuật toán hoặc một bộ quy tắc phân tích chất lượng của 
dữ liệu địa lý và xác định xem có vấn đề nào cần được người dùng khắc phục hay không và / hoặc phân tích 
thêm như một chỉ báo rủi ro trong quá trình đánh giá. Phản hồi này sẽ được cung cấp cho những người dùng 
có liên quan. Điều này sẽ đảm bảo rằng các phân tích chỉ báo rủi ro về mất rừng và các Khu bảo tồn được thực 
hiện với dữ liệu định vị địa lý chất lượng tốt. 
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8.2  RỦI RO MẤT RỪNG  

Bản đồ rủi ro này sẽ được thực hiện bằng cách phủ dữ liệu vị trí địa lý do người dùng cung cấp với Lớp rừng 
của Rainforest Alliance hoặc Lớp phủ đất toàn cầu của Copernicus (CGLC)1 và Mất lớp che phủ cây (TCL2).. 
Việc xếp chồng  các lớp này với vị trí cụ thể của các đơn vị nông trại sẽ cung cấp dấu hiệu về tình trạng phá 
rừng đã xảy ra kể từ ngày bị chặt phá năm 2014. Dữ liệu này cho thấy nguy cơ mất rừng hiện tại của các đơn vị 
nông trại. 

Lớp rừng của Rainforest Alliance nhiệt đới được sử dụng cho “các quốc gia được xác định là có nguy cơ mất 
rừng cao”. Lớp Rừng Copernicus được sử dụng cho “các quốc gia được xác định là có nguy cơ mất rừng trung 
bình hoặc thấp”. TCL được sử dụng để phát hiện các khu vực bị mất rừng bên trong bìa rừng. Bảng dưới đây 
cho thấy các thông số kỹ thuật và định nghĩa được sử dụng cho các lớp này. 

Bộ dữ liệu  Thông số kỹ thuật  Định nghĩa  

Lớp rừng Rainforest 
Alliance (RA)  

Lớp rừng đối với các 
quốc gia được xác định 
là có nguy cơ mất rừng 
cao. 

Độ phân giải không 
gian: 10m. 

Rừng: đất rộng hơn 0,5 ha với cây cao trên 5 mét 
và độ tán che trên 10% hoặc cây có thể đạt đến 
ngưỡng này tại chỗ. Nó không bao gồm đất chủ 
yếu được sử dụng vào mục đích nông nghiệp 
hoặc đất khác .3. 

Lớp rừng Copernicus Tầng rừng đối với các 
quốc gia được xác định 
là có nguy cơ mất rừng 
trung bình hoặc thấp. 

Độ phân giải không 
gian: 100m. 

Phiên bản: 3.0 

Rừng; Dựa trên lớp Loại rừng. Sử dụng mật độ 
cây che phủ ít nhất 10% và sử dụng lớp Lá chiếm 
ưu thế (DLT) cùng với định nghĩa rừng của FAO 
để loại trừ và bao gồm các khu vực. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra liên kết 
này 

Lớp mất độ che phủ cây 
(TCL) 

Mất cây che phủ 
Hansen UMD  

Độ phân giải không 
gian: 30m. 

Phiên bản: 2.0.7 

Cây che phủ: tất cả các thảm thực vật có chiều 
cao lớn hơn 5 mét và có thể ở dạng rừng tự 
nhiên hoặc rừng trồng với nhiều mật độ tán. 

Mất cây che phủ: được định nghĩa là “xáo trộn 
thay thế giá thể”, hoặc việc loại bỏ hoàn toàn tán 
cây che phủ. 

 

 

1  Chương trình Copernicus - Cơ quan Vũ trụ Châu Âu 

2 Hansen/UMD/Google/USGS/NASA 

3 Đối với các quốc gia có rủi ro: Nếu quốc gia có định nghĩa rừng quốc gia với ngưỡng quy mô rừng tối thiểu rõ ràng, 

định nghĩa này sẽ được sử dụng với điều kiện ngưỡng quy mô <0,5 ha, nếu không thì định nghĩa rừng được mô tả sẽ 

được thực hiện. 
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Bảng 1: Các định nghĩa liên quan về rủi ro mất rừng 

8.3 RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂM LẤN CÁC KHU VỰC ĐƯỢC 
BẢO TỒN  

Bản đồ này sẽ dựa trên cơ sở  của các trang trại và thông tin về các Khu bảo tồn được cung cấp bởi các mạng 
lưới chính phủ hoặc có sẵn trong Cơ sở dữ liệu thế giới về các khu vực được bảo vệ (WDPA). Sự chồng lớp  sẽ 
cho biết liệu các chủ sở hữu chứng nhận  có được sản xuất bên trong các Khu bảo tồn hay không và việc sản 
xuất như vậy có được phép theo luật hiện hành hay không. 

Bảng sau đây cho thấy phân loại các Khu bảo tồn theo các khu vực “đi” và “cấm đi” theo các tiêu chuẩn của 
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). 

Phân loại của IUCN  Tên  Phân loại của RA  

Ia  Khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt Cấm  

Ib Khu hoang dã 

II Công viên quốc gia 

III Tượng đài tự nhiên 

IV Môi trường sống / khu vực quản lý loài Được phép  

V Cảnh quan được bảo vệ 

VI Khu bảo tồn với việc sử dụng bền vững các 
nguồn tài nguyên 

Không được báo cáo Đối với các khu vực được bảo vệ chưa xác định 
được loại (hạng mục) của  IUCN và / hoặc dữ 
liệu, nhà cung cấp chưa cung cấp bất kỳ thông 
tin liên quan nào. 

Cấm   

Không áp dụng 
Các Hạng mục Quản lý của IUCN không áp 
dụng cho một loại chỉ định cụ thể. Điều này 
hiện đang áp dụng cho các Di sản Thế giới và 
các Khu bảo tồn MAB của UNESCO. 

“Không áp dụng” được cũng áp dụng cho một 
địa điểm không phù hợp với định nghĩa tiêu 
chuẩn của một khu vực được bảo vệ (trường 
PA_DEF = 0). 

Không được phân công 
Khu vực được bảo vệ đáp ứng định nghĩa tiêu 
chuẩn về các khu vực được bảo vệ (PAF_DEF = 
1) nhưng nhà cung cấp dữ liệu đã chọn không 
sử dụng các Hạng mục Quản lý Khu bảo tồn 
của IUCN. 

Bảng 2: Phân loại các Khu vực được Bảo vệ "Đi" và "Cấm đi" 
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Ba danh mục cuối cùng trong bảng trên (Không được báo cáo, Không áp dụng và Không được phân công) 
không thể chắc chắn là “khu vực đi”  mà chúng đã được RA phân loại là khu vực được bảo vệ “cấm đi”, trừ khi 
dữ liệu được cung cấp để chứng minh khác nhau. 

8.4 VIỆC SỬ DỤNG CÁC BẢN ĐỒ RỦI RO  

Như đã đề cập trong Chương 6, các CH sẽ được yêu cầu cung cấp / cập nhật vị trí địa lý khi đăng ký và trước khi 
đánh giá. Dữ liệu này sẽ được sử dụng để tạo ra các bản đồ rủi ro “đăng ký” và bản đồ rủi ro “Thanh tra  ” đối với 
việc phá rừng và lấn chiếm các khu bảo tồn. 

Dựa trên kết quả của bản đồ rủi ro “đăng ký”, các chủ sở hữu chứng nhận  sẽ đánh giá chỉ báo mức độ rủi ro của 
các đơn vị trang  trại liên quan đến việc chuyển đổi rừng tự nhiên và các hệ sinh thái tự nhiên khác (yêu cầu tiêu 
chuẩn 6.1.1) và, sản xuất và chế biến trong các Khu bảo tồn và vùng đệm được chỉ định (yêu cầu tiêu chuẩn 
6.1.2). Hơn nữa, các chủ sở hữu chứng nhận cần điều chỉnh kế hoạch quản lý và thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu rủi ro thích hợp như được chỉ ra trong Quy tắc chứng nhận. Xem Hướng dẫn M: Hệ sinh thái tự nhiên 
và thảm thực vật, Phần 1; bản đồ rủi ro cho các hành động tiềm ẩn trong kế hoạch quản lý. Các chủ sở hữu 
chứng nhận  có trách nhiệm cung cấp cho Tổ chức chứng nhận bằng chứng yêu cầu về sự tuân thủ. 

9   BÁO CÁO DỮ LIỆU 

Bảng sau đây chỉ ra các tệp và định dạng được chấp nhận phải được sử dụng khi báo cáo dữ liệu vị trí địa lý 
trong RACP. Điều này được chỉ ra theo yêu cầu tiêu chuẩn và nó có thể áp dụng cho cả chủ sở hữu chứng nhận  
và Tổ chức chứng nhận: 

Yêu cầu tiêu 
chuẩn 

Các tập tin sẽ được gửi Định dạng được chấp nhận 

1.2.12 

(100% dữ liệu định 
vị ở cấp trang trại) 

Một tệp có các điểm vị trí * cho 90% trang 
trại. 

• Mẫu Sổ đăng ký Thành viên 
Nhóm (GMR) (sử dụng các cột 
cho vĩ độ và kinh độ). 
 

* Điểm thu thập trong đơn vị trang trại lớn 
nhất với cây trồng được chứng nhận, trong 
trường hợp nhiều đơn vị trang trại. 

Một tệp có các chu vi  * cho ít nhất 10% trang 
trại 

* Chu vi  được thu thập trong đơn vị trang trại 
lớn nhất với cây trồng được chứng nhận, trong 
trường hợp có nhiều đơn vị trang trại. 

• KML hoặc GeoJSON. 

1.2.13 Một tệp với các đường chu vi  của trang trại, 
bao gồm tất cả các đơn vị trang g trại. 

• KML hoặc GeoJSON. 

1.2.14 (L1) Một tệp với các điểm vị trí cho 70% đơn vị 
trang  trại. 

• Mẫu Sổ đăng ký Thành viên 
Nhóm (GMR) (sử dụng các cột 
cho vĩ độ và kinh độ). 
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(100% dữ liệu định 
vị ở cấp đơn vị 
trang trại) 

Một tệp có các ranh giới chu vi  cho ít nhất 30% 
đơn vị trang  trại. 

• KML hoặc GeoJSON. 

1.2.15 (L2) Một tệp có các ranh giới chu vi cho 100% đơn 
vị trang  trại. 

• KML hoặc GeoJSON. 

Bảng 3: Các định dạng và mẫu được chấp nhận cho dữ liệu vị trí địa lý 

Trong trường hợp các nhóm được tạo thành từ các trang trại lớn, tệp được cung cấp liên quan đến yêu cầu 
1.2.13 (xem bảng 3) phải chứa các ranh giới chu vi của tất cả các trang trại lớn là một phần của nhóm. 
Nhóm có sự kết hợp giữa nông hộ nhỏ và trang trại lớn sẽ phải cung cấp các tệp được đề cập trong 1.2.12 / 
1.2.14 / 1.2.15 và 1.2.13. Điều này có nghĩa là Chủ sở hữu chứng nhận sẽ phải cung cấp 3 tệp: 

(1) GMR với điểm của các trang trại / đơn vị trang trại (nếu có), 
(2) KML hoặc GeoJSON với các ranh giới chu vi của các trang trại / đơn vị trang trại quy mô nhỏ và, 
(3) KML của GeoJSON với các ranh giới chu vi cho phần trang trại lớn của nhóm. 

Các Chủ sở hữu chứng nhận cũng có thể cung cấp thông tin về phạm vi địa lý như một phần của quá trình 
đăng ký. Tuy nhiên, là một phần của quá trình chuẩn bị đánh giá, họ sẽ cung cấp các tệp có thể áp dụng nêu 
trên trong bảng 3. 

Hàng năm, đối với mỗi cuộc đánh giá chứng nhận hoặc xác nhận, các Chủ sở hữu chứng nhận phải cung cấp 
lại các tệp với dữ liệu vị trí địa lý (điểm và đa giác) và đảm bảo các tệp này được cập nhật. 

Khi sử dụng GMR (Mẫu Sổ đăng ký Thành viên Nhóm) để cung cấp điểm vị trí, tệp cũng sẽ có các điểm dữ liệu 
sau: Số nhận dạng của thành viên nhóm, ID quốc gia của trang trại, ID nội bộ của trang trại (nếu không có 
ID quốc gia), khu vực trang trại, ID đơn vị trang trại và khu vực đơn vị trang trại (đối với đơn vị trang trại). 

Các tệp chứa ranh giới chu vi (KML hoặc GeoJSON) phải có ID đơn vị trang trại. (Thông tin thêm trong 
Chương 4). Trước khi có thể cung cấp các tệp chứa ranh giới chu vi, Chủ sở hữu chứng nhận phải cung cấp 
GMR (Mẫu Sổ đăng ký Thành viên Nhóm) đã được phê duyệt. 

Tùy thuộc vào các tiêu chí tiêu chuẩn áp dụng và các bước trong quy trình chứng nhận, các Chủ sở hữu chứng 
nhận  sẽ phải thu thập và cung cấp cho Rainforest Alliance các đường ranh tổng thể , điểm vị trí và / hoặc đa 
giác cho các trang trại và đơn vị trang trại thuộc phạm vi địa lý của họ. 

9.1 Báo cáo dữ liệu GPS để áp dụng cho các trường hợp ngoại lệ nhỏ đối 
với quản lý cơ sở hạ tầng 

Các Chủ sở hữu chứng nhận  đăng ký một ngoại lệ nhỏ cho việc chuyển đổi để quản lý cơ sở hạ tầng (xem Phụ 
lục S12 của Tiêu chuẩn) sẽ cần cung cấp dữ liệu vị trí địa lý dưới dạng 

(1) một vành đai chu vi của khu vực được chứng nhận và, 
(2) một vành đai chu vi của khu vực đã được chuyển cho Tổ chức Chứng nhận trước khi đánh giá (tốt 
nhất là trước khi chuyển đổi diễn ra). 

Các  Chủ sở hữu chứng chỉ cũng cần chứng minh rằng việc chuyển đổi đã được hoặc được lên kế hoạch dưới 
1% diện tích được chứng nhận (các vành đai  này được cung cấp trực tiếp cho Tổ chức Chứng nhận và chưa có 
trong RACP). 

Có một số các tài liệu khác mà Chủ sở hữu chứng nhận  cần cung cấp cho Tổ chức Chứng nhận để chứng minh 
sự tuân thủ. Để biết thêm thông tin về điều này, hãy tham khảo Phụ lục AR1, AR5 và AR6 của các quy tắc 
Chứng nhận và Thanh tra Đánh giá . 
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10 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA LÍ 

Chương này cung cấp những hướng dẫn từng bước trong đó có các chỉ dẫn về một số ứng dụng đơn giản và 
miễn phí có thể được sử dụng để giúp đáp ứng yêu cầu thu thập dữ liệu được đề cập trong tài liệu này (4)Các 
ứng dụng được trình bày ở đây còn chưa toàn diện và các chủ sở hữu chứng nhận cũng như tổ chức chứng 
nhận thể sử dụng miễn phí bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào phù hợp (ví dụ: Garmin, thiết bị bay không 
người lái), miễn là dữ liệu được cung cấp cho Rainforest Alliance tuân theo các chỉ dẫn trong tài liệu này . Ứng 
dụng Farm Intelligence, được phát triển bởi Rainforest Alliance, cung cấp một công cụ bổ sung để thu thập dữ 
liệu địa lý chỉ dành cho các chủ sở hữu chứng chỉ (điều này sẽ được giải thích trong một tài liệu riêng). Các Chủ 
sở hữu chứng chỉ và tổ chức chứng nhận cũng có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan chính quyền địa 
phương và cơ quan đăng ký đất đai để có dữ liệu định vị. 
 
Nếu bạn đang thu thập dữ liệu vị trí địa lý bằng các thiết bị di động (điện thoại di động, máy tính bảng), bạn 
phải đảm bảo đã sạc đầy chúng và nếu có thể hãy chuẩn bị sẵn một bộ sạc dự phòng. 

 

10.1 CÁC ĐIỂM VỊ TRÍ 

Hầu hết điện thoại thông minh và máy tính bảng đều tích hợp bộ thu GPS để ước tính vị trí hiện tại của bạn và 
có nhiều ứng dụng giúp bạn sử dụng bộ thu này để lập bản đồ di động. Dưới đây là một số ví dụ về các ứng 
dụng miễn phí, dễ sử dụng và hoạt động ngoại tuyến. Các chương trình này phải được cấu hình trong cài đặt 
để báo cáo vị trí theo độ thập phân. 

Tọa độ vị trí có thể là: 

được lưu dưới dạng "điểm tham chiếu" trong ứng dụng và được chuyển kỹ thuật số sang máy tính hoặc 

đọc từ màn hình ứng dụng và sau đó ghi thủ công vào sổ tay. Cần ưu tiên sử dụng cách tiếp cận đầu tiên.  

Chương 10.1 giải thích cách thu thập các điểm vị trí thông qua google my map. 

Các điểm vị trí cũng có thể được sử dụng như một “tài liệu tham khảo” để vẽ các đa giác của các trang trại. 
Cách tạo đa giác từ các lỗ vị trí được thu thập sẽ được giải thích trong Chương 10.2. 

Trong Chương X cung cấp các mẹo bổ sung để xác định đúng các điểm tham chiếu. 

Chương này mô tả cách chuyển đổi các tệp (ví dụ: tệp hình dạng) có đa giác, sang KML và GeoJSON. 

Hệ quy chiếu tọa độ dữ liệu 

 
Hãy đảm bảo rằng Hệ thống Tham chiếu Tọa độ (CRS) được đặt thành “EPSG: 4326 - WGS 84”. Điều này cải 
thiện chất lượng dữ liệu, trong chương 11.1.3 sẽ giải thích cách làm điều đó như thế nào bằng cách sử dụng 
Qgis. Google my maps, sử dụng “WGS84 web Mercator” làm CRS và EPSG: 3857 làm phép chiếu. Điều quan 
trọng cần hiểu là phần mềm phân tích rủi ro được thực hiện sử dụng phép chiếu EPSG: 4326 nếu dữ liệu được 
cung cấp trong một hệ tọa độ khác hoặc phép chiếu khác, vị trí của các trang trại có thể được chiếu trên các vị 
trí khác nhau và do đó, được phân loại là có rủi ro cao. 

Các thực hành tốt để thu thập dữ liệu địa lý  

 

Điều quan trọng là phải thu thập dữ liệu địa lý theo cách thích hợp. Người thu thập dữ liệu nên xem xét các 
khía cạnh sau để thu thập dữ liệu thích hợp: 

• Dành ít nhất 30 giây để máy thu GPS tìm kiếm vị trí hiện tại trước khi lưu dữ liệu vị trí. 
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• Cố gắng thu thập dữ liệu khi trời quang đãng vì mây làm gián đoạn tín hiệu và giảm độ chuẩn/chính 
xác của dữ liệu. 

• Cố gắng thu thập dữ liệu ở càng nhiều khu vực càng mở càng tốt, bìa cây, tòa nhà và / hoặc các vật 
thể (kim loại) khác làm gián đoạn tín hiệu và giảm độ chuẩn / độ chính xác. 
 

10.1.1 Google My Maps 

Google My Maps vừa là ứng dụng dành cho thiết bị di động vừa là ứng dụng dựa trên web chạy trên máy tính 
để bàn của bạn. Ứng dụng My Maps dành cho thiết bị di động được liên kết với ứng dụng Google Maps tiêu 
chuẩn trên nhiều điện thoại để cung cấp thêm chức năng. Nó phải được tải xuống từ cửa hàng ứng dụng (App 
Store) và được cài đặt như một ứng dụng riêng biệt. Khi bạn đã cài đặt ứng dụng trên thiết bị và đăng nhập 
bằng tài khoản Google của mình, bạn có thể tạo bản đồ của riêng mình và thêm các điểm GPS vào các bản đồ 
này. 

 

Hình 3: Ảnh chụp màn hình ứng dụng Google My Maps trong Play Store 

 

10.1.2  Tạo bản đồ web mới  

Tạo bản đồ mới bằng ứng dụng dựa trên web. Thông lệ tốt cho các tổ chức chứng nhận là tạo một bản đồ cho 
từng chủ sở hữu chứng chỉ được đánh giá để dữ liệu có thể được quản lý một cách đầy đủ. Trong trường hợp 
của các chủ sở hữu chứng nhận , điều này có thể được sử dụng để tổ chức các khu vực có các trang trại tọa 
lạc. 
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Hình 4: Tạo một bản đồ mới trong ứng dụng dựa trên web 

 

 

Thay đổi bản đồ cơ sở thành “vệ tinh” để hình dung rõ hơn về các điều kiện trên thực địa.

 

Hình 5: Thay đổi bản đồ cơ sở thành "vệ tinh" 

10.1.3 Tạo một lớp trống mới trong bản đồ web 

Đặt tên cho bản đồ của bạn và đặt tên cho các lớp được tạo để quản lý dữ liệu vị trí địa lý. Các lớp cho phép 
hiển thị tốt hơn dữ liệu vị trí địa lý nếu như có các lớp dữ liệu khác, như Khu vực được bảo vệ chẳng hạn. 
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Hình 6: Đặt tên cho bản đồ và các lớp 
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10.1.4 Chèn các thuộc tính cần thiết trong lớp 

Lớp bạn đã tạo ở bước trên còn đang  trống. Điều này có nghĩa là không có cột (thuộc tính) nào được điền 
vào. Để tạo các thuộc tính cần thiết, hãy nhấp vào ba dấu chấm như trong ảnh chụp màn hình bên dưới, sau 
đó chọn mở bảng dữ liệu.  

 

Hình 7: Mở bảng của lớp để thêm các cột (thuộc tính) 

Sau khi thực hiện xong bước trước, bạn sẽ thấy một bảng trống (Như hình 8), chỉ có 2 cột: tên và mô tả. Để 
thêm các cột mới, hãy chọn mũi tên nhỏ bên cạnh một cột và nhấp vào chèn cột sau hoặc chèn cột trước đó. 
Với điều này, bạn sẽ thấy một cửa sổ cho phép bạn chèn tên và kiểu dữ liệu của cột. 

 

Hình 8: Ảnh chụp màn hình về cách chèn cột 
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 Đối với mỗi thuộc tính (cột), bạn sẽ cần chỉ ra loại dữ liệu chính xác. Bước cuối cùng này đảm bảo rằng bạn 
không có các giá trị không mong muốn. Ví dụ: bạn muốn trường “FarmArea” được điền bằng số chứ không 
phải bằng văn bản. 

ơ  

Hình 9: Chọn kiểu dữ liệu cho các thuộc tính 

Chủ sở hữu chứng nhận  và Tổ chức chứng nhận có thể sử dụng các thuộc tính (cột) để cấu trúc việc  thu thập 
dữ liệu vị trí địa lý. ID trang trại và ID đơn vị trang trại sẽ lần lượt được sử dụng để xác định các trang trại và 
đơn vị trang trại. Ở một số quốc gia, ID trang trại có thể được chỉ định bởi chính phủ, trong khi ở những quốc 
gia khác, đây sẽ là mã số nhận dạng do ban quản lý nhóm tạo ra. Các thuộc tính khác là diện tích trang trại, 
diện tích đơn vị trang trại và bất kỳ dữ liệu nào khác hữu ích cho việc kiểm toán và quản lý Nhóm. Khi báo cáo 
dữ liệu vị trí địa lý cho RA, cả Chủ sở hữu chứng chỉ và Tổ chức chứng nhận đều phải cung cấp các thuộc tính 
và điểm dữ liệu cần thiết như đã đề cập trong Chương 9. 

Thuộc tính (tên cột) Loại dữ liệu Bắt buộc 

ID đơn vị trang trại (FarmUnitID) Văn bản Bắt buộc  

Diện tích đơn vị trang trại (ha) Số Bắt buộc 

Nhận dạng thành viên nhóm Văn bản Không bắt 
buộc 

ID trang trại Văn bản Không bắt 
buộc 

Tổng diện tích trang trại (ha) Số Không bắt 
buộc 

Các trường (lĩnh vực)  khác Văn bản/Số Không bắt 
buộc 

Bảng 4: Danh sách các thuộc tính để thu thập dữ liệu điểm vị trí 
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Sau khi thêm các thuộc tính mong muốn (cột), bạn cũng có thể chọn một thuộc tính sẽ xác định dữ liệu vị trí 
địa lý. Đối với điều này, hãy làm theo các bước được hiển thị trong hình bên dưới. 

 

Hình 10: Chọn tên / tiêu đề cho điểm vị trí 

Khi bạn đã thu thập dữ liệu vị trí địa lý và các thuộc tính khác, bạn sẽ thấy một bảng như sau, nơi tất cả các cột 
(thuộc tính) có thông tin mong muốn..  

 

Hình 11: Ví dụ về bảng dữ liệu 

10.1.5 Thu thập dữ liệu  

Để ghi lại một điểm vị trí trong khi ở thực địa, hãy mở ứng dụng Bản đồ của tôi  (My Maps app) trên thiết bị di 
động của bạn, mở bản đồ đã tạo trước đó và nhấp vào dấu “+” màu xanh lam ở góc dưới bên phải, nhấp vào 
“Thêm điểm mới”, chọn vị trí, chọn lớp và đặt tên cho điểm. Bạn cũng có thể thêm điểm bằng cách chạm và 
nhấn vào màn hình trong vài giây tại vị trí mong muốn cho đến khi bạn được nhắc đặt tên và lưu điểm này. 

Sau khi đặt tên cho điểm, bạn sẽ thấy các trường dữ liệu khác mà bạn nên điền vào (những trường này được 
xác định khi bạn sửa đổi bảng dữ liệu trong 10.1.4). Lưu ý rằng khi bạn tạo một điểm, tọa độ vĩ độ / kinh độ 
được hiển thị ở cuối cửa sổ thông tin của điểm đó. 
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Hình 12: Tập hợp các điểm trên thực địa 

Khi bạn trở về từ thực địa và kết nối với Internet, bản đồ di động của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với chương 

trình Google My Maps dựa trên web dành cho máy tính để bàn, nơi bạn có thể xem và chỉnh sửa bản đồ của 

mình cũng như xuất dữ liệu dưới dạng tệp KML.

 

Hình 13: Đồng bộ hóa với ứng dụng dựa trên web 

10.1.6 Cách trích xuất các điểm vị trí từ Google My Maps 

Google My Maps tạo các tệp KML cho phép bạn trực quan hóa các điểm vị trí trong bản đồ. Tuy nhiên, điều 
này không cho phép bạn xem các điểm trong bảng mà bạn có thể dễ dàng sửa đổi và sao chép-dán trong các 
tệp khác, chẳng hạn như danh sách  đăng ký thành viên nhóm Excel (GMR). Nếu bạn muốn làm điều này, bạn 
nên chuyển đổi tệp KML sang Excel. Để làm như vậy, hãy làm theo các bước dưới đây: 

Xuất tệp KML từ Google My Maps: có thể thực hiện bằng cách nhấp vào các dấu chấm của lớp  xuất sang 
KML / KMZ (hình 14). 
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Hình 14: Cách xuất dữ liệu của bạn sang tệp KML 

Trước khi tải tệp xuống, hãy đảm bảo rằng: 

• Chỉ chọn lớp mà bạn quan tâm. 

• (ví dụ trong ảnh chụp màn hình lớp của chúng tôi được gọi là “Thành viên dữ liệu vị trí địa lý 1234’). 

• Chọn hộp “Xuất lớp dưới dạng KML thay vì KMZ” (hình 15). 
 

 

Hình 15: Xuất KML 

Sau khi tệp của bạn được tải xuống, bước cuối cùng là chuyển đổi KML thành tệp CSV. Bạn có thể sử dụng các 
ứng dụng và công cụ web khác nhau cho việc này; một ví dụ là http://geojson.io/. Để tải tệp KML của bạn lên 
trang web, từ phía trên cùng bên trái, bạn có thể nhấp vào mở  tệp. 
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Hình 16: Tải tệp KML lên webtool 

Khi (các) tệp KML của bạn đã được tải lên chính xác, bạn sẽ thấy các điểm của mình trên bản đồ. Nếu cần, bạn 
cũng có thể sửa đổi các thuộc tính bằng cách nhấp vào bảng (trên cùng bên phải). 

Để chuyển đổi tệp, luôn luôn từ phía trên bên trái, bạn nên nhấp vào lưu  CSV. 

 

Hình 17: Cách chuyển đổi KML của bạn thành tệp CSV 
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Nếu tất cả các bước trước đó được thực hiện đúng, Dữ liệu sẽ xuất hiện trong tệp CSV.  
Như trong hình 18, dữ liệu được hiển thị trong một ô và phân tách bằng dấu phẩy. 

 

Hình 18: KML được chuyển đổi thành CSV 

Để trực quan hóa dữ liệu của bạn một cách chính xác trong excel (bao gồm tọa độ), hãy nhấp vào cột đầu tiên, 
sau đó từ tab dữ liệu, nhấp vào chức năng văn bản thành cột. 

 

Hình 19: Trực quan hóa CSV trong Excel 

Một cửa sổ sẽ xuất hiện và bạn cần làm theo 3 bước: 

• Bước 1: Đảm bảo chọn hộp “Delimited” và nhấp vào tiếp theo.

 

Hình 20: Bước 1 
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• Bước 2: nhớ chọn các hộp sau: 

o “tab” và “dấu phẩy” hoặc “khác [. ] ”, Sau đó nhấp vào tiếp theo. 

 Chọn Dấu phẩy khi số thập phân được ghi bằng điểm, chọn khác [. ] khi các số thập 
phân được phân tách bằng dấu phẩy. 

 

Hình 21: Bước 2 

• Bước 3: nhấp vào kết thúc. 

 

Hình 22: Bước 3 

Lưu ý: Các hình 18, 19, 20, 21 & 22 nêu trên dựa trên excel được đặt với dấu chấm (.) Làm dấu phân cách thập 
phân. Nếu excel được sử dụng có dấu phẩy (,) làm dấu phân cách thập phân, vui lòng lưu ý sự khác biệt này. 
Trong bước 2 không sử dụng dấu phẩy mà sử dụng hộp kiểm "khác" hoặc cài đặt excel có thể được thay đổi 
như trong Chương 14 được giải mã 
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10.2 RANH GIỚI CHU VI   DỰA VÀO ĐIỂM VỊ TRÍ THAM KHẢO 

Một số ứng dụng dành cho thiết bị di động ngoài việc thu thập tọa độ điểm có thể thu thập các đường ranh 
giới chu vi Nếu trường hợp này không xảy ra,  bằng cách sử dụng google my maps, trước tiên có thể thu thập 
các điểm tham chiếu trên thực địa và sử dụng chương trình máy tính để bàn để biến các điểm này thành một 
đa giác nông trang  sau đó. 

Để làm được như vậy, trước tiên hãy thu thập các điểm vị trí tham chiếu trên thực địa bằng các bước tương 
tự được mô tả trong chương 10.1 ở trên. Thu thập một điểm ở một vị trí, đặt tên cho nó (ví dụ: “góc đông 
nam” hoặc “Điểm 1”) và sau đó di chuyển đến vị trí tiếp theo trong trang trại để thu thập điểm thứ hai. Khi bạn 
di chuyển đến một vị trí mới, bạn sẽ nhận thấy rằng vĩ độ / kinh độ chỉ thay đổi một chút. Tại vị trí mới, hãy tạo 
một “điểm tham chiếu” mới và đặt tên mới cho điểm này (ví dụ: “góc đông bắc” hoặc “Điểm 2”). Hãy đảm bảo 
thu thập những điểm này dọc theo các cạnh của trang trại; chỉ cần một vài điểm là đủ để đánh dấu các cạnh 
gần đúng của hầu hết các trang trại. Sau khi thu thập, điểm cần được chuyển / đồng bộ hóa với máy tính như 
đã mô tả trước đó trong chương 10.1.6, sau đó người dùng có thể tiếp tục với chương 10.2.1 hoặc chương 
10.2.2 bên dưới. 

Nhiều chương trình máy tính (GIS) và lập bản đồ web có thể được sử dụng để vẽ các ranh giới chu vi trang  
trại. Khi bạn đã thu thập các điểm tham chiếu trên thực địa, bạn có thể nhập chúng vào một trong các chương 
trình bên dưới, điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tự tin vẽ toàn bộ (các) đa giác nông trại của mình. Ở đây chúng 
tôi chỉ giới thiệu hai chương trình lập bản đồ web miễn phí và dễ sử dụng: Google My Maps và Google Earth. 

10.2.1 Google My Maps  

Phiên bản Google My Maps dành cho điện thoại di động là một phần mở rộng của Google Maps và tự động 
đồng bộ hóa với ứng dụng Google My Maps dựa trên web. Do đó, bản đồ di động của bạn có thể được truy 
cập và chỉnh sửa trong bất kỳ trình duyệt Internet nào trên máy tính để bàn của bạn (sau khi bạn đăng nhập 
bằng tài khoản Google của mình). Bản đồ dựa trên web nên chúng có thể được nhiều người dùng chia sẻ và 
chỉnh sửa. Để sử dụng Google My Maps, hãy đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Google của bạn. Thao tác 
này sẽ đưa bạn đến màn hình chính Bản đồ của tôi (My Maps), nơi bạn có thể truy cập vào các bản đồ đã tạo 
trước đó hoặc tạo một bản đồ mới, nếu cần. Lưu ý rằng Bản đồ của tôi (My Maps) trông giống nhưng hơi khác 
so với trình xem Google Maps truyền thống. 

Tải dữ liệu lên Google My Maps 

Khi bạn đã mở bản đồ của mình trên web Google My Maps, như được giải thích trong chương 10.1.1, bạn có 
thể chỉnh sửa dữ liệu bạn đã thu thập trên thực địa và kết hợp dữ liệu không gian khác mà bạn có thể có 
quyền truy cập, chẳng hạn như ranh giới tỉnh, các lớp Khu vực được bảo vệ hoặc, các vị trí đã thu thập trước 
đó. Để thực hiện việc này, bạn có thể tạo một lớp mới và nhập (các) tệp như được giải thích trong chương 
10.1.2. 

Tạo và chỉnh sửa ranh giới chu vi  trong Google My Maps 

Sử dụng công cụ đường để vẽ chu vi của khu trang trại, nhấp chuột để tạo một đỉnh (điểm) ở mọi góc, sau đó 
nhấp vào điểm đầu tiên (đỉnh) để hoàn thành đa giác. Nếu bạn đã thu thập các điểm tham chiếu từ thực địa và 
nhập chúng vào Google My Maps, những điểm này có thể giúp bạn xác định vị trí để vẽ các đỉnh của đa giác. 
Khi bạn hoàn tất, hãy nhập tên và mô tả đa giác, sau đó lưu. 
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Hình 23: Ví dụ về một ranh giới chu vi trang trại được vẽ trong Google My Maps 

Tất cả các đối tượng địa lý được tạo có thể được ký hiệu bằng cách chọn độ dày đường kẻ, loại biểu tượng và 
màu sắc. Bản đồ được lưu tự động khi bạn làm việc. 

Xuất các tính năng không gian 

Để xuất bản đồ, hãy nhấp vào ba dấu chấm ở trên cùng bên phải của hộp bản đồ, chọn “xuất sang KML” và 
chọn xem bạn muốn xuất tất cả dữ liệu bản đồ hay chỉ dữ liệu trong một lớp cụ thể. Sau đó, tệp KML có thể 
được chia sẻ và gửi qua email. 
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10.2.2 Google Earth  

Có các phiên bản web, điện thoại di động và máy tính để bàn của Google Earth. Để tạo bản đồ của riêng bạn, 
bạn sẽ cần sử dụng phiên bản dành cho máy tính để bàn, còn được gọi là “Google Earth Pro”. Bạn có thể tải 
xuống chương trình miễn phí tại: https://www.google.com/earth/versions/#download-pro 

Sau khi cài đặt và khởi chạy chương trình, bạn sẽ muốn tùy chỉnh cấu hình. Chọn từ menu chính Tools  
Options  #D View  Show Lat / Long  Chọn “Decimal Degrees”. 

Màn hình Google Earth được chia thành 3 bảng ở phía bên trái của màn hình và một bảng lớn hơn với “Khu 
vực xem bản đồ” ở trung tâm. Với mục đích lập bản đồ các đa giác nông trại, bạn sẽ chủ yếu sử dụng “Khu vực 
xem bản đồ” và “bảng điều khiển Vị trí”, đây là nơi dữ liệu của bạn có thể được tham chiếu và sắp xếp. 

 

Hình 24: Chế độ xem điển hình của Google Earth với các nhãn hiển thị các phần khác nhau của màn hình 

Tải các điểm GPS tham chiếu vào Google Earth 
Các điểm tham chiếu của bạn ở định dạng KML có thể được tải vào Google Earth chỉ bằng cách nhấp đúp vào 
tệp KML. Ngoài ra, bạn cũng có thể mở KML / KMZ, GPX và nhiều loại dữ liệu không gian khác bằng cách 
chọn từ menu trên Tệp → Mở. Dữ liệu được nhập vào Google Earth được lưu trữ trong thư mục "Địa điểm 
Tạm thời" của "bảng điều khiển Vị trí". Bạn phải nhớ di chuyển các tệp lên một trong các thư mục khác của 
mình để chúng không bị mất khi bạn thoát khỏi chương trình. 
 
Số hóa đa giác 
Để vẽ một đa giác, hãy làm theo các bước sau: 
1. Chọn công cụ <Thêm đa giác>. 
2. Nhấp vào bản đồ tại vị trí của các góc (đỉnh) đa giác, đi xung quanh toàn bộ các cạnh của đa giác để xác định 
hình dạng của nó. 
3. Khi hoàn tất, hãy đặt tên cho đa giác trong trường "Tên" và thêm bất kỳ chi tiết bổ sung nào vào "Trường 
mô tả". 
4. Nhấp vào tab “Kiểu, Màu” để xác định cách hiển thị đa giác. 
5. Nhấp vào <OK> để lưu đa giác. 

https://www.google.com/earth/versions/#download-pro
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Hình 25: Các bước số hóa đa giác trong Google Earth 

Khi bạn đã tạo đa giác của mình, bạn sẽ thấy nó trong bảng điều khiển "Vị trí" bên trái. Bạn có thể chỉnh sửa cả 
đỉnh và thuộc tính bằng cách nhấp chuột phải vào mục trong bảng điều khiển Vị trí và chọn thuộc tính. Để lưu 
(các) đa giác dưới dạng tệp KML, hãy di chuyển tất cả các đa giác bạn muốn lưu vào một thư mục trong bảng 
điều khiển "Vị trí", nhấp chuột phải vào thư mục, chọn "Lưu Địa điểm dưới dạng", sau đó nhập tên và vị trí của 
tệp đầu ra. 

 

Hình 26: Ví dụ về cách lưu đa giác dưới dạng tệp KML 

Tham khảo Chương 10.1.4 để biết cách chỉnh sửa thuộc tính của tệp đa giác (KML và GeoJSON). 
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10.2.3 Ranh giới chu vi (đa giác) được thu thập trên thực địa  

Rainforest Alliance hiện đang xem xét các ứng dụng và lựa chọn thay thế khác nhau để thu thập các đa giác 
trên thực địa. Các đề xuất và hướng dẫn cuối cùng sẽ được thông báo kịp thời. Trong thời gian chờ đợi, các 
Chủ sở hữu chứng nhận  và Tổ chức chứng nhận có thể tiếp tục thu thập các đa giác giống như cách mà chúng 
đã được thu thập cho đến nay. 

10.3 ĐƯỜNG RANH GIỚI TỔNG THỂ  

Như đã đề cập ở trên, đường ranh giới tổng thể  chỉ được áp dụng trong trường hợp chứng nhận nhóm và nếu 
đáp ứng các điều kiện nêu trong chương 6.1. Đối với đường ranh giới tổng thể , các Chủ sở hữu chứng nhận  
có thể thực hiện theo các bước tương tự trong 10.2.1 và 10.2.2. Trong trường hợp này, người dùng không 
nhất thiết phải có điểm tham chiếu. Thay vào đó, người dùng có thể chỉ cần vẽ một đường ranh  lớn. Chu vi 
của đường ranh  lớn thể hiện phạm vi địa lý của Chủ sở hữu chứng nhận, như thể hiện trong hình dưới đây. 

 

 

Hình 27: Ví dụ về đường ranh giới của phạm vi địa lý 
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11 LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÁC TỆP KHÔNG GIAN ĐỊA 
LÝ SANG KML VÀ GEOJSON  

Chương này mô tả cách chuyển đổi các tệp (ví dụ: tệp hình dạng) có đa giác, sang KML và GeoJSON. 

Khi chuyển đổi dữ liệu địa lý, hãy chọn “Ngôn ngữ Keyhole Markup [KML]” hoặc “GeoJSON” làm định dạng và 
đảm bảo rằng Hệ thống tham chiếu tọa độ được đặt thành “EPSG: 4326 - WGS 84”. Điều này cải thiện chất 
lượng dữ liệu, và vấn đề  này được giải thích trong 11.1.3. 

11.1 QGIS 

QGIS là một ứng dụng GIS mã nguồn mở, thân thiện với người dùng và chuyên nghiệp được cấp phép theo 
Giấy phép Công cộng GNU. Nó chạy trên Linux, Unix, Max OSX, Windows và Android và hỗ trợ nhiều định 
dạng và chức năng vectơ, raster và cơ sở dữ liệu. 

Liên kết để tải xuống QGIS: https://qgis.org/en/site/forusers/download.html (xin lưu ý rằng, QGIS 3.2.0 Bonn 
cho Windows 10 đã được sử dụng vì mục đích của hướng dẫn này). 

Để chuyển đổi tệp sang KML hoặc GeoJSON, bạn cần thực hiện theo các bước chung sau (đối với mỗi bước, 
bạn sẽ tìm thấy ảnh chụp màn hình trong các trang tiếp theo): 

11.1.1 Tạo và lưu một dự án mới  

Khi ứng dụng đã mở, bạn nên mở một dự án mới bằng cách nhấp vào project  new nằm trên cùng bên trái . 
Sau đó, bạn sẽ thấy một giao diện màu trắng và hoàn toàn trống rỗng. Bằng cách nhấp vào project  save as, 
bạn sẽ có thể lưu dự án trong thư mục bạn muốn. 

 

Hình 28: Ảnh chụp màn hình về cách tạo và lưu một dự án mới trên QGIS 

https://qgis.org/en/site/forusers/download.html
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11.1.2 Thêm một lớp mới vào dự án  

Để thêm một lớp mới vào dự án, nhấp vào Layer  Add Layer  Add Vector Layer. (Xin lưu ý rằng đối với 
hướng dẫn này, tệp hình dạng đã được sử dụng làm ví dụ, nhưng nói chung bạn có thể thêm và sau đó chuyển 
đổi bất kỳ tệp QGIS được hỗ trợ nào thành tệp cần thiết. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các định 
dạng dữ liệu được hỗ trợ QGIS). 

 

 

Hình 29: Thêm một lớp vectơ mới vào dự án QGIS của bạn 
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Cửa sổ “Trình quản lý nguồn dữ liệu” (Data Source Manager) sẽ xuất hiện. Từ cài đặt nguồn, hãy đảm bảo 
chọn đúng phần mở rộng của tệp bạn đang làm việc (ví dụ: “.shp” cho tệp hình dạng). Khi lớp đã được chọn, 
hãy nhấp vào nút thêm (add). 

 

Hình 30: Cửa sổ QGIS Data Source Manager: từ đây bạn có thể tải lên tệp của mình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SA-G-SD-5-V1VN 

 

42 

11.1.3 Chuyển đổi lớp sang định dạng phù hợp (KML hoặc GeoJSON) 

Sau khi lớp đã được thêm, bạn sẽ thấy nó trong danh sách Lớp. Để chuyển đổi tập tin, nhấp chuột phải 
vào it  Export  Save Feature As. 

 

Hình 31: Các bước trong QGIS để chuyển đổi lớp ở định dạng khác 

Khi bước trước đó đã hoàn thành, cửa sổ “Lưu lớp vectơ thành…”(“Save Vector Layer as…” ) sẽ xuất hiện. 
Từ cửa sổ này, bạn có thể chọn định dạng đầu ra mong muốn. 

Vui lòng chọn “Keyhole Markup Language [KML]” hoặc “GeoJSON” làm định dạng và đảm bảo rằng thông 
số CRS được đặt thành “EPSG: 4326 - WGS 84”. 

Hãy đảm bảo chọn thư mục đầu ra mong muốn thông qua biểu tượng ba chấm trong mục tên tệp. 

 

Hình 32: Ảnh chụp màn hình về cách thiết lập các tham số Đầu vào và đầu ra cho việc chuyển đổi tệp 

Khi tất cả các bước trước đó đã hoàn tất, hãy nhấp vào OK và đợi cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. 
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12.1 CÔNG CỤ WEB GPSVISUALIZER (TRỰC QUAN HÓA GPS) 

GPSvisualizer (https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth) là một webtool cho phép bạn 
nhập tệp dữ liệu GPS của mình (ví dụ: GPX hoặc CSV) và tạo tệp KML mà bạn có thể tải xuống và xem trong 
Google Earth hoặc Google My Maps. 

Giao diện web khá đơn giản và được chia thành nhiều phần như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình; 
mục đích quan trọng nhất là có được các thông số bản đồ chung và tải lên các tệp dữ liệu GPS của bạn. 

GPSvisualizer (https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth) là một công cụ  web cho phép 
bạn xuất file dữ liệu GPS  (ví dụ  GPX, hoặc CSV) và thực hiện một KML file mà bạn có thể tải và điều chỉnh 
trong Google Earth hoặc Google My Maps.  

 

Các bước chung để chuyển đổi tệp / tệp của bạn thành tệp KML như sau 

12.2.1 Tải dữ liệu lên trang web 

Để tải lên một tệp trên webtool, bạn nên nhấp vào nút chọn tệp. Nếu bạn muốn tải lên nhiều hơn 3 tệp, bạn có 
thể thực hiện việc đó bằng cách nhấp vào hiển thị các hộp nhập tệp bổ sung. Vì mục đích của hướng dẫn này, 

chúng tôi đã tải lên 3 tệp GPX khác nhau.  

Hình 34: Các bước tải dữ liệu lên trang web 

 

Hình 33: Ảnh chụp màn hình giao diện trang web 

https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
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12.2.2 Đặt các thông số bản đồ  

Sau khi các tệp được tải lên, bạn có thể đặt các thông số bản đồ mà bạn quan tâm. Các thông số quan trọng 
nhất cần chọn là: 

•  Loại tệp đầu ra phải được đặt trên KML (không nén). 

• Tên tài liệu Google Earth: tại đây bạn có thể viết tên bạn muốn xem trong Google Earth. 

• Các đơn vị phải được đặt hệ mét. 

Vui lòng để tất cả các thông số khác làm mặc định. 

 

Hình 35: Ảnh chụp màn hình các thông số chung bản đồ 

 

12.2.3 Tạo một tệp tin KML  

Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước trước đó, bạn đã sẵn sàng chuyển đổi tệp của mình. Nó có thể được 
thực hiện bằng cách nhấp vào nút Tạo tệp KML. 

Sau khi chuyển đổi xong, bạn sẽ thấy một trang như sau cho bạn biết rằng chuyển đổi đã thành công. 

 

Hình 36: Giao diện kết quả đầu ra 

Tại thời điểm này, bạn có thể tải xuống tệp KML của mình chỉ bằng cách nhấp vào tệp. 

NB tên tệp đầu ra sẽ hoàn toàn khác với đầu vào. Như bạn có thể thấy trong ảnh chụp màn hình trước, nó sẽ 
được mã hóa theo Năm / Tháng / Ngày / v.v. Trong trường hợp của chúng ta, ví dụ, nó gắn dấu sao với 
20200918. Hãy đảm bảo thay đổi tên tệp khi bạn thấy cần thiết. 
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13: CÁCH CHỈNH SỬA CÁC THUỘC TÍNH CỦA TỆP TIN POLYGON 
(KML) 

Các Chủ sở hữu chứng nhận  và Tổ chức chứng nhận cung cấp định vị chu vi  phải đảm bảo rằng tệp đa giác có 
các thuộc tính được đề cập trong Chương 6.5 ID đơn vị trang  trại (đối với các đơn vị trang  trại). 

Chương này cung cấp một ví dụ về một công cụ web có thể được sử dụng cho mục đích này. Tuy nhiên, Các Chủ 
sở hữu chứng nhận  và Tổ chức chứng nhận có thể sử dụng các công cụ khác, ví dụ: QGIS hoặc Geojson.io để 
sửa đổi các thuộc tính của đa giác. 

13.1 GOOGLE MY MAPS 

Google My Maps là ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng dựa trên web chạy trên máy tính để bàn 
của bạn. Khi bạn đã cài đặt ứng dụng trên thiết bị và đăng nhập bằng tài khoản Google của mình, bạn có thể 
tạo bản đồ của riêng mình và sửa đổi các thuộc tính của đa giác. Bạn có thể làm theo các bước sau: 

• Trên màn hình của bạn, hãy tạo một bản đồ mới. 
 

 

Hình 37: Tạo một bản đồ mới trong ứng dụng dựa trên web 

• Đặt tên cho bản đồ của bạn, tạo các lớp để quản lý dữ liệu vị trí địa lý và cũng đặt tên cho chúng. Các 
lớp cho phép hiển thị tốt hơn dữ liệu vị trí địa lý nếu các lớp dữ liệu khác, như PA hiện diện.  
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Hình 38: Đặt tên cho bản đồ và các lớp 

• Tải lên tệp KML với dữ liệu đa giác. 

 

Hình 39: Tải lên tệp đa giác 

• Nhấp vào 3 dấu chấm dọc và sau đó nhấp vào “Mở bảng dữ liệu”. 

 

Hình 40: Bảng dữ liệu trên Google My Maps 

• Chỉnh sửa bảng - bạn có thể thêm, xóa và sao chép các cột. Bạn phải đảm bảo rằng tệp đa giác có các 
thuộc tính sau: ID quốc gia trang trại, ID nội bộ trang trại (nếu không có ID quốc gia) (cho trang trại) 
và, ID đơn vị trang trại (cho đơn vị trang trại). 
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Hình 41: Sửa đổi các thuộc tính 

 

14.  THAY ĐỔI CÀI ĐẶT MÁY TÍNH CHO DỮ LIỆU ĐỊA LÝ  

https://www.auditexcel.co.za/blog/decimal-commas-instead-of-points-in-excel/ 
Tất cả dữ liệu dạng bảng được gửi tới RACP phải sử dụng chấm chứ không phải dấu phẩy để biểu thị số thập 
phân (ví dụ: “18.123” chứ không phải “18,123”). Ở nhiều nơi trên thế giới, người ta thường biểu thị số thập 
phân bằng dấu phẩy, vì vậy điều quan trọng là phải biết cách thực hiện chuyển đổi trong cài đặt máy tính của 
bạn. Việc máy tính của bạn đang sử dụng dấu chấm hay dấu phẩy phụ thuộc vào cài đặt trong chương trình 
Windows của bạn. Dưới đây là liên kết hiển thị cách sửa đổi cài đặt này trong windows 10. 
https://www.isunshare.com/windows-10/customize-numbers-format-on-windows-10.html 
 
Tuy nhiên, có thể bạn đã đặt Windows của mình thành dấu phẩy cho số thập phân vì một lý do nào đó. Do đó, 
giải pháp tốt hơn có thể là chỉ sửa đổi cài đặt này cho Excel. Để thực hiện việc này, từ menu Excel chính, hãy 
nhấp vào Tệp> Tùy chọn> Nâng cao. Từ đây, hãy bỏ chọn “Sử dụng dấu phân tách hệ thống” và dưới đó nhập 
dấu phân cách thập phân và hàng nghìn như mong muốn (xem ảnh chụp màn hình bên dưới). Bên dưới có 
một trang giải thích điều này chi tiết hơn: 
https://www.auditexcel.co.za/blog/decimal-commas-instead-of-points-in-excel/ 
 

https://www.auditexcel.co.za/blog/decimal-commas-instead-of-points-in-excel/
https://www.isunshare.com/windows-10/customize-numbers-format-on-windows-10.html
https://www.auditexcel.co.za/blog/decimal-commas-instead-of-points-in-excel/
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Hình 1 Ảnh chụp màn hình về cách sửa đổi cài đặt Excel để sử dụng chấm cho số thập phân thay vì dấu phẩy 

  

Nếu bạn đã xác minh trong cài đặt rằng dấu phân tách thập phân được đặt là dấu chấm và vẫn còn dấu phẩy ở 
nơi bạn muốn số thập phân thì vấn đề ở đây không phải là do cài đặt. Trong trường hợp này, bạn có thể sửa 
lỗi này theo cách thủ công hoặc sử dụng "Tìm và thay thế" để thay thế dấu phẩy bằng số thập phân. 
 
Một vấn đề liên quan là tọa độ vĩ độ / kinh độ của bạn được định dạng là "văn bản" thay vì "số". Một lý do cho 
điều này là có sự hiện diện của các ký tự không phải số. Một cách dễ dàng để xác định xem đây có phải là 
trường hợp hay không là sắp xếp lại dữ liệu (các cột văn bản sẽ sắp xếp khác nhau). Có một cách khác là chèn 
một Cột, sử dụng hàm NUMBERVALUE () để điền vào nó các giá trị tọa độ số và sử dụng copy-past-value để 
sao chép các giá trị số trở lại cột ban đầu. 


