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MỤC ĐÍCH
Tài liệu này là hướng dẫn từng bước về cách vẽ bản đồ như đã nêu trong các yêu cầu tiêu chuẩn 1.2.10 và
1.2.11 của Bộ Tiêu chuẩn Trang trại 2020 của Rainforest Alliance. Tài liệu hướng dẫn này cho phép các nhà sản
xuất, người quản lý trang trại và quản lý nhóm xây dựng bản đồ cho một trang trại hoặc nhóm trang trại.
Ngoài việc đưa ra hướng dẫn lập bản đồ tài liệu còn giúp người đọc có thể tự mình vẽ được bản đồ. Thứ tự
các bước trong hướng dẫn này chỉ là khuyến nghị.

PHẠM VI
Hướng dẫn này liên quan đến tất cả các mặt hàng sẽ được chứng nhận theo Tiêu chuẩn Trang trại của
Rainforest Alliance 2020.

ĐỘC GIẢ
Tài liệu hướng dẫn này được viết cho các nhà sản xuất, quản lý trang trại và quản lý nhóm.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẢN ĐỒ TRANG TRẠI
Bản đồ trang trại là một thành phần thiết yếu để quản lý một hoặc một nhóm trang trại. Bản đồ phục vụ cho
việc xác định, thể hiện trực quan và đánh giá tất cả các thành phần trang trại khác nhau như khu vực sản xuất,
cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái tự nhiên. Dựa theo đó, người sản xuất, quản lý trang trại và quản lý nhóm có thể
đưa ra quyết định ở các cấp độ khác nhau. Ví dụ, các nhà sản xuất có thể xác định các cơ hội như khu vực mới
cần bảo tồn (vùng đệm ven sông, đất dự phòng, hành lang sinh học); cũng như những thách thức và rủi ro và
đưa ra quyết định để giảm thiểu các rủi ro. Ví dụ, nếu trang trại hoặc nhóm trang trại của các thành viên gần
khu vực có Giá trị bảo tồn cao (ví dụ: khu bảo tồn, khu đa dạng sinh học chính, các điểm có tầm quan trọng về
văn hóa). Việc lập bản đồ các khu vực sản xuất cũng cho phép ước tính sản lượng tốt hơnđược yêu cầu bởi
Chương trình Chứng nhận của Rainforest Alliance đồng thời giúp nông dân quản lý tốt hơn việc bán hàng của
họ.
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MỘT SỐ YÊU CẦU 1.2.10
Yêu cầu cốt lõi
Áp dụng cho: Các trang trại lớn thuộc một nhóm, Quản lý nhóm, chứng nhận đơn lẻ .
1.2.10 Bản đồ cập nhật mới nhất về trang trại (trang trại lớn) hoặc một khu trang trại (một nhóm các trang
trại nhỏ), bao gồm:
• Các trang trại/đơn vị trang trại/ khu vực canh tác,
• Các cơ sở chế biến,
• Các khu dân cư,
• Trường học,
• Trung tâm y tế / địa điểm sơ cứu,
• Các hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm các vùng nước và rừng, và các thảm thực vật bản địa hiện có
khác,
• Vùng đệm ven sông
• Khu che bóng nông lâm kết hợp,
• Khu vực phòng hộ
Bản đồ cũng bao gồm các khu vực rủi ro được xác định trong đánh giá rủi ro (xem 1.3.1). Ngày cập nhật
mới nhất được hiển thị trên bản đồ.

CHI TIẾT
Đối với các trang trại lớn và các chứng nhận cá nhân
Bản đồ theo như yêu cầu 1.2.10 cần được xây dựng dựa trên bản đồ nền của khu vực lấy từ dữ liệu vệ tinh mã
nguồn mở (Google Earth), Google My Maps (xem Hướng dẫn D: Yêu cầu dữ liệu Vị trí địa lý và bản đồ rủi ro,
để biết thêm chi tiết về cách để sử dụng Google My Maps. Đối với các trang trại lớn và hộ sở hữu chứng nhận
riêng lẻ, bản đồ trang trại phải dựa vào bản đồ ranh giới trang trại theo yêu cầu 1.2.13. Lưu ý, nếu các trang
trại nằm cách xa nhau thì mỗi trang trại phải cung cấp một bản đồ riêng.

Dành cho quản lý nhóm
Ban quản lý nhóm nên lập bản đồ định vị chu vi của các thành viên nhóm như nêu ra trong yêu cầu 1.2.12. Sau
đó, quản lý nhóm nên cập nhật các bản đồ với đường ranh theo yêu cầu 1.2.14 (L1) và 1.2.15 (L2). Quản lý
nhóm và quản lý trang trại cũng có thể sử dụng Google Earth hoặc Google My Maps (xem Hướng dẫn D: Yêu
cầu dữ liệu vị trí địa lý và bản đồ rủi ro, để biết thêm chi tiết về cách sử dụng Google My Maps) để lập bản đồ.

Một số điểm cân nhắc
Bản đồ phải bao gồm chú giải ngắn về những gì hiển thị trên bản đồ và kim chỉ bắc biểu thị hướng bắc từ
trường. Không được sử dụng sơ đồ phác thảo để lập bản đồ này. Bản đồ phải ở định dạng kỹ thuật số.
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YÊU CẦU 1.2.11
Yêu cầu cốt lõi
Áp dụng cho: Các trang trại nhỏ là một phần của chứng nhận nhóm
1.2.11 Có sẵn bản phác thảo về trang trại, bao gồm:
- Khu vực canh tác cây trồng được chứng nhận
- Các khu rừng
- Nguồn nước và
- Các tòa nhà

CHI TIẾT
Trang trại nhỏ
Các trang trại nhỏ là một phần của chứng nhận nhóm phải trình sơ đồ trang trại của họ. Sơ đồ có thể được vẽ
bằng tay. Với sự hỗ trợ của quản lý nhóm, một trang trại nhỏ cũng có thể vẽ sơ đồ dựa trên ảnh vệ tinh (như
hình bên dưới).

Một vài cân nhắc
Bản phác thảo phải bao gồm chú giải ngắn về những gì hiển thị trong bản vẽ và kim chỉ bắc biểu thị hướng bắc
từ trường.
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CÁCH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHO MỘT TRANG TRẠI CÁ NHÂN CÓ
TÍCH HỢP MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRANG TRẠI KHÁC NHAU (1.2.10)
BƯỚC 1: PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI CỦA TRANG TRẠI
Đầu tiên, vẽ bản đồ ranh giới trang trại như thể hiện trong Hình 1. Sử dụng ảnh vệ tinh từ google earth làm
bản đồ nền để phóng chiếu khu vực của trang trại. Cũng có thể thực hiện thủ công bằng cách sử dụng các ứng
dụng google earth hoặc có thể tải xuống file đường ranh trang trại (polygon). Ở giữa trên cùng là tiêu đề của
bản đồ. Ở góc trên cùng bên phải của bản đồ là mũi tên chỉ hướng bắc từ trường. Ở dưới cùng bên phải của
bản đồ là thước đo bằng km biểu thị tỷ lệ của bản đồ một cách chính xác. Số định danh trang trại được hiển thị
trong chú giải ở bên phải.

Hình 1: Ranh giới trang trại
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BƯỚC 2: PHÂN ĐỊNH KHU VỰC SẢN XUẤT
Bước thứ hai là xác định các khu vực canh tác (ví dụ: ca cao, cà phê, chuối, hệ thống nông lâm kết hợp, các loại
cây trồng khác) như trình bày trong Hình 2. Chú giải phải được cập nhật để bao gồm tất cả các khu vực sản
xuất khác nhau. Mỗi khu vực sản xuất phải được vẽ bên trong ranh giới trang trại. Trong Hình 2 Mỗi khu vực
sản xuất được biểu thị bằng một màu sắc khác nhau để dễ dàng phân định các loại hình canh tác (ví dụ: Vùng
canh tác ca cao nông-lâm nghiệp kết hợp có màu vàng đậm).

Hình 2. Các khu vực sản xuất (ca cao nông-lâm kết hợp và các cây trồng khác)
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BƯỚC 3: BIỂU THỊ KHU DÂN CƯ, TRUNG TÂM Y TẾ, TRƯỜNG HỌC VÀ CƠ SỞ
CHẾ BIẾN
Bước thứ ba là lập bản đồ các cơ sở hạ tầng như khu vực dân cư, nhà ở, trung tâm y tế, khu chế biến, v.v. Điều
này được thể hiện trong Hình 3. Mỗi loại cơ sở hạ tầng cần được đánh số và có thể tham chiếu trong phần chú
giải. Trong ví dụ này, khu vực màu đỏ có số "1" (một) đại diện cho khu nhà ở và khu vực nhỏ có số "4" (bốn) đại
diện cho khu vực trường học.

Hình 3. Các khu vực nằm ở phía Tây Nam ranh giới trang trại
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BƯỚC 4: LẬP BẢN ĐỒ CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG VÀ NGOÀI TRANG
TRẠI
Bước tiếp theo là lập bản đồ các hệ sinh thái tự nhiên trong và ngoài ranh giới nông trại, chẳng hạn như rừng
tự nhiên, vùng đệm ven sông, hệ sinh thái dưới nước, v.v. Trong ví dụ này (Hình 4) rừng nguyên sinh, sông,
khoảnh rừng và vùng đệm ven sông được hiển thị trên bản đồ. Chú giải phải được cập nhật với màu sắc phù
hợp để cung cấp thông tin về những gì được hiển thị trên bản đồ. Vui lòng tham khảo bảng thuật ngữ Tiêu
chuẩn Rừng nhiệt đới năm 2020 để hiểu rõ hơn về định nghĩa trên.

[Date] latest update

Hình 4. Bản đồ bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên như; 1) Rừng, 2) Mặt nước, 3) Vùng đệm ven sông
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BƯỚC 5: LẬP BẢN ĐỒ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (VÙNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO
TỒN CAO - HCV)
Bước tiếp theo là lập bản đồ kết quả đánh giá rủi ro liên quan đến các khu vực HCV. Trong ví dụ này, trang trại
nằm bên trong Khu đa dạng sinh học trọng điểm (KBA) và gần các di sản thế giới được UNESCO công nhận
(Trang web của UNESCO). Hai kết quả này được thêm vào bản đồ và thể hiện trong Hình 5.
Bản đồ phải được cập nhật để thể hiện tình hình thực tế trên thực địa và phải chỉ rõ ngày
bản đồ được cập nhật mới nhất.
[Ngày] cập nhật mới nhất

[Ngày] cập nhật mới nhất

Hình 5. Kết quả của đánh giá rủi ro (Khu vực Đa dạng Sinh học Trọng điểm và Di sản Thế giới được UNESCO công nhận) được thêm vào bản
đồ
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CÁCH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHU VI CHO MỘT NHÓM TRANG
TRẠI (THUỘC CHỨNG NHẬN NHÓM) (1.2.10)
BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CHU VI NHÓM TRANG TRẠI
Bước đầu tiên là xác định chu vi của nhóm, nghĩa là một khu vực được quản lý bởi Ban quản lý nhóm. Chu vi
còn mang nghĩa là phạm vi địa lý. Như trong Hình 6, người quản lý nhóm phải lập bản đồ vị trí trang trại của
các thành viên trong nhóm. Bản đồ này bao gồm tiêu đề hiển thị số định danh thành viên ở chính giữa trên
cùng của bản đồ, mũi tên hướng bắc, thanh tỷ lệ ở dưới cùng và chú giải. Ảnh vệ tinh được sử dụng làm bản
đồ nền.

[Ngày] cập nhật mới nhất

Hình 6. Chu vi của khu vực sản xuất cho biết các thành viên hiện tại của nhóm
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BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA CÁC HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG PHẠM VI
CHU VI CỦA NHÓM.
Người quản lý nhóm phải xác định vị trí của các hệ sinh thái tự nhiên trong phạm vi chu vi của nhóm. Trong
Hình 7 là khu vực phòng hộ và một con sông đã được xác định. Những người quản lý nhóm cũng cần lập bản
đồ kết quả của các khu vực có Giá trị bảo tồn cao nằm trong trong đánh giá rủi ro nếu trang trại nằm gần Khu
vực đa dạng sinh học chính, Cảnh quan rừng còn nguyên vẹn, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận hoặc
Khu Ramsar.

[Ngày] cập nhật mới nhất

Hình 7. Chu vi vùng sản xuất bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên
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BƯỚC 3: BỔ SUNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, TÒA NHÀ, TRUNG TÂM Y TẾ VÀ GIÁO
DỤC
Bước tiếp theo là bổ sung các cơ sở hạ tầng như đường sá, khu dân cư, cơ sở chế biến, trường học và trung
tâm y tế v.v. như trong Hình 8. Bản đồ phải được cập nhật để thể hiện tình hình thực tế tại hiện trường và phải
cho biết ngày bản đồ được cập nhật mới nhất.
[Ngày] cập nhật mới nhất

[Ngày] cập nhật mới nhất

Hình 8. Bản đồ cuối cùng bao gồm cơ sở hạ tầng, nguồn nước, khu bảo tồn và rừng
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CÁCH VẼ BẢN ĐỒ /SƠ ĐỒ CHO MỘT TRANG TRẠI NHỎ NẰM
TRONG CHỨNG NHẬN NHÓM (1.2.11)
Bước đầu tiên là xác định ranh giới trang trại. Bước thứ hai là xác định các khu vực sản xuất khác nhau. Trong
ví dụ dưới đây, các khu vực canh tác được xác định là cây trồng được chứng nhận và cây trồng không được
chứng nhận. Người sản xuất cũng cần phân định vị trí của các hệ sinh thái tự nhiên như rừng, thảm thực vật
tự nhiên hoặc hệ sinh thái dưới nước. Cuối cùng, người sản xuất phải chỉ ra vị trí của các cơ sở hạ tầng, chẳng
hạn như nhà ở. Bản đồ phải được cập nhật để thể hiện tình hình thực tế trên thực địa và phải chỉ ra ngày bản
đồ được cập nhật gần nhất.
[Ngày] cập nhật mới nhất

[Ngày] cập nhật mới nhất

Hình 9. Ví dụ về bản đồ/sơ đồ phác thảo trang trại nhỏ riêng lẻ
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