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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội và quá trình công nghiệp hoá-hiện 

đại hoá đất nước, quá trình đô thị hoá ở Đà Nẵng cũng  diễn ra nhanh chóng, 

bộ mặt đô thị được cải thiện, đổi mới từng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh đó công 

tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là vấn đề 

quản lý cây xanh. Không ai có thể phủ nhận vai trò rất quan trọng của cây 

xanh đối với đời sống con người và môi trường đô thị. Với tác dụng vô cùng 

lớn, cây xanh là sự cần thiết để cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống 

như: cây xanh làm tăng lượng Oxy, giảm lượng khí CO2 ngăn bụi, giảm tiếng 

ồn, giảm nhiệt bằng cách tạo ra bóng mát, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão 

tố gây ra. 

Tuỳ vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng, bản sắc văn hoá mà 

cây xanh ở mỗi đô thị có những sắc thái và đặc trưng riêng, góp phần làm 

phong phú cuộc sống văn hoá tinh thần của cư dân đô thị. Nhưng để phát triển 

cây xanh đạt yêu cầu như mong muốn cả về số lượng lẫn chất lượng là cả một 

quá trình đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ và có chiều sâu.  

Bên cạnh đó, việc trồng cây xanh ở những nơi công cộng, nhất là tại 

những khu dân cư mới, vẫn còn mang tính tự phát, thiếu quy hoạch về lựa 

chọn, bố trí loại cây trồng phù hợp. Do đó việc tăng cường công tác quản lý 

cây xanh đô thị trên các mặt: trồng, duy trì và bảo vệ cây xanh, cũng là điều 

cần thiết. Mục tiêu của quản lý cây  xanh đường phố tức là cần phải biết: Có 

bao nhiêu? Loài cây gì? Phân bố ở đâu? Phân bố như thế nào? v.v… 

Từ các phân tích trên cho thấy để góp phần thiết thực vào việc cải tiến 

quản lý đô thị nói chung và ngành CVCX nói riêng, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quản lý và phát triển cây xanh đường phố phục vụ định hướng 

phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường vào năm 2020 

là rất cần thiết, cấp bách. 
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Các phần mềm thông tin quản lý về cây xanh ở thế giới đã được phát 

triển xây dựng trong nhiều năm qua. Nhưng do mỗi nước có một hoàn cảnh 

kiến trúc đô thị khác nhau, phương thức quản lý khác nhau, cho nên không thể 

sử dụng các phần quản lý đó để quản lý cây xanh đô thị tại thành phố Đà 

Nẵng. 

Do có tính chất liên ngành: ứng dụng tin học và quản lý cây xanh 

đường phố. Đề tài là sản phẩm khoa học mới trong lĩnh vực ứng dụng tin học 

và cây xanh. 

 Trên cơ sở thực tế đó, đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS trong quản lý 

cây xanh bóng mát một số đường phố tại quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng” được đề xuất thực hiện. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề xuất một hệ thống thông tin quản lý giúp cho việc kiểm kê, theo dõi, 

lập kế hoạch quản lý cây xanh bóng mát trồng trên đường phố tại quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng đạt hiệu quả cao hơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) để 

quản lý cây xanh bóng mát. 

 - Phạm vi nghiên cứu: 5 đường phố Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Phan Đình 

Phùng, Thái Phiên, Trần Phú.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập thông tin. 

- Phương pháp khảo sát thực địa. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu. 

5. Bố cục đề tài 

 Bố cục của đề tài bao gồm phần mở đầu, phần kết luận – kiến nghị, tài 

liệu tham khảo, phụ lục và 3 chương nội dung: 

 - Chương 1: Tổng quan 

 - Chương 2: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
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 - Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

 Đề tài được nghiên cứu thực hiện dựa trên các tài liệu có liên quan đến 

nội dung: Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh bóng mát như: lý thuyết về hệ 

thống thông tin địa lý; Ứng dụng phần mềm Mapinfo vào trong địa lý; Các tài 

liệu liên quan về cây xanh… 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN  

1.1. TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

(GIS) 

1.1.1. Định nghĩa (GIS) 

 “GIS là một hệ thông tin kiểu mới và là một công nghệ máy tính tổng 

hợp. Từ các thông tin thuộc tính lưu trữ ta có thể dễ dàng tạo ra các loại bản 

đồ và các báo cáo để cung cấp một cái nhìn tổng thể, nhằm thu nhận và quản 

lý thông tin địa lý một cách hiệu quả, giúp các nhà quản lý thực hiện tốt hơn 

việc quy hoạch và trợ giúp ra quyết định.”[6] 

1.1.2. Sơ lược về lịch sử phát triển của GIS 

 Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ra đời từ đầu thập niên 60 thế kỷ XX trong cơ 

quan địa chính ở Canada.  Sự đóng góp rất lớn và rất tích cực của giáo sư  Roger 

Tomlinson vào năm 1963 đã khiến thế giới phải công nhận ông là cha đẻ của GIS. 

 Mãi cho đến đầu thập niên 80, khi phần cứng máy tính phát triển mạnh với 

những tính năng cao, giá rẻ, đồng thời phát triển nhanh về lý thuyết cũng như ứng dụng 

cơ sở dữ liệu cùng với nhu cầu cần thiết về thông tin đã làm cho công nghệ GIS càng 

ngày được quan tâm hơn. [2] 

 1.1.3. Các mô hình của hệ thống thông tin địa lý 

 + Mô hình hệ thống 3 thành phần: phần cứng, phần mềm, con người. 

 + Mô hình hệ thống 4 thành phần: phần cứng, phần mềm, thông tin,  con người. 

 + Mô hình hệ thống 5 thành phần: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, quy trình, 

con người. 
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 + Mô hình 6 thành phần: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, quy trình, tổ chức, con 

người. 

 1.1.4. Chức năng GIS 

 hệ thông tin địa lý cũng có thể nhóm lại thành các khối chức năng sau: nhập dữ 

liệu, lưu trữ dữ liệu, truy vấn dữ liệu, phân tích dữ liệu, hiển thị dữ liệu và xuất dữ liệu 

[6] 

 1.1.5. Ứng dụng của GIS [6] 

 Kỹ thuật GIS hiện nay được ứng dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực:  

 - Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. 

 - Nghiên cứu điều kiện kinh tế - xã hội. 

 - Nghiên cứu hỗ trợ các chương trình quy hoạch phát triển 

 - Trong nghiên cứu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trong lĩnh vực quản lý cây xanh thì thời gian qua chỉ một số địa 

phương áp dụng công nghệ thông tin.  

* Tại thành phố Huế, năm 2006, một đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

trường (Đại học Khoa học Huế) mang tên “Quản lý hệ thống cây xanh khu vực 

Đại nội-Huế bằng công nghệ GIS” do giảng viên Đoàn Thị Việt Hương làm 

chủ nhiệm đã được triển khai. Đây là đề tài dùng phần mềm Mapinfo trình 

diễn dưới dạng các modul bao gồm các công đoạn: Lập bản đồ nền, số hóa 

thông tin, cập nhật các thông tin chuyên đề. Với 1.048 cây xanh phân bố ở bốn 

tuyến đường quanh Đại nội (đường 23/8, Đoàn Thị Điểm, Đặng Thái Thân, Lê 

Huân) và khu vực Tử Cấm thành.[22] 

*  Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008 một đề tài nghiên cứu khoa 

học mang tên “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cây xanh đường phố và 

công viên ở Thành phố Hồ Chí Minh”. Tiến sĩ Chế Đình Lý làm chủ nhiệm đề 

tài. Đề tài do Viện Môi trường và Tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh và Công 

ty CVCX Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. [5] 
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 Hệ thống cung cấp đầy đủ các thông tin về: 

- Dữ liệu cây xanh công cộng (đường phố, công viên): vị trí cây trên 

bản đồ, hình ảnh cây, … 

- Lưu trữ và tính toán tổng hợp số liệu cây xanh. 

- Mô hình tương quan giữa tán lá và đường kính cây. 

- Dữ liệu thọ mộc học. 

- Các mảng xanh đặc thù phục vụ quảng bá du lịch xanh. 

* Thành phố Đà Lạt có đề tài nghiên cứu “Ứng dụng công nghệ thông 

tin địa lý (GIS) vào quản lý cây xanh đường phố”, do Trung tâm GIS Đà lạt 

phối hợp cùng Trung tâm Nông nghiệp Đà lạt và UBND TP Đà lạt thực hiện. 

[21] 

 Hệ thống cung cấp đầy đủ thông tin về: 

- Vị trí cây xanh trên bản đồ. 

- Các thông tin về cây xanh. 

- Hình ảnh của cây xanh. 

Với chức năng: Đáp ứng đủ các chức năng về tra cứu, thống kê, liệt kê, 

xem thông tin, hiển thị bản đồ… 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài 

Trong các quốc gia quan tâm ứng dụng phần mềm quản lý cây xanh, 

trong đó Hoa Kỳ là nước có nhiều sản phẩm. Dưới đây là tóm lược các phần 

mềm quản lý cây xanh tại Hoa Kỳ: 

 Phần mềm CANOPY: [5] 

Các tiện ích của Canopy gồm: Kế hoạch quản lý rừng đô thị, chính sách 

quản lý rủi ro do cây, phục hồi diện tích tự nhiên, tư vấn, quy định bảo tồn cây, 

kiểm toán chương trình rừng đô thị, kiểm kê cây, thể hiện bản đồ GIS. 

 Phần mềm SILVIBASE: [5] 

SilviBase do Natural Resource Planning Services (NRPS) ở 

Gainesville, Florida (Hoa Kỳ) xây dựng. SilviBase là phần mềm thiên về kiểm 

kê cây xanh, kiểm kê và kết xuất báo cáo kiểm kê. 
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 Phần mềm Urban Forest Inventory System: [5] 

Phần mềm Urban Forest Inventory System (UFIS) do Natural Resource 

Technologies (NRT) ở Tallassee, Bang Alabama (Hoa Kỳ) xây dựng. UFIS sử 

dụng một mô đun thời gian thực của MapInfo để hiện thị và in bản đồ cây, 

không gian trồng cây, các đường phố và các đặc trưng khác. UFIS chỉ là 

chương trình xem trực tiếp cây xanh trên màn hình.  

1.3. SỰ CẦN THIẾT ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

CÂY XANH 

1.4. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG CÔNG 

TÁC QUẢN LÝ CÂY XANH TẠI QUẬN HẢI CHÂU, ĐN. 

1.5. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY CVCX 

ĐÀ NẴNG 

1.6. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ CỦA 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 

1.7. TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG CÂY XANH CỦA QUẬN HẢI CHÂU. 

Theo số liệu điều tra chưa đầy đủ tháng 4/2010 của Công ty CVCX Đà 

Nẵng, trên địa bàn quận Hải Châu có 16.095 cây xanh bóng mát, được trồng 

tại 136 đường phố. [12] 

Về phân bố cây xanh, tuy là quận trung tâm của TP Đà Nẵng nhưng cây 

xanh bóng mát trên địa bàn quận Hải Châu phân bố không đồng đều. Những 

đường phố cũ thường có mật độ cây xanh cao hơn, số lượng cây xanh không 

những nhiều hơn mà kể cả cây xanh loại 3 (cổ thụ), loại 2 cũng nhiều hơn do 

đã được trồng từ lâu, kể cả trước ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. 

Hải Châu là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng từ trước đến nay 

nên mật độ cây xanh bóng mát và số lượng cây xanh loại 2, loại 3 luôn cao hơn 

hẳn so với các quận khác. Tuy nhiên cũng như hầu hết các khu vực khác, mặc 

dù ngay từ đầu việc trồng cây xanh đã được chuẩn hoá (mỗi tuyến đường chỉ 

trồng một loài cây xanh) nhưng dần dần do người dân tự phát trồng cây xanh 
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theo ý mình nên dẫn đến tình trạng trên một đường phố có rất nhiều loài cây 

khác nhau, kích thước (đường kính, chiều cao, tán lá) không giống nhau.  

1.8. PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆN NAY CỦA CÔNG TY CVCX ĐÀ 

NẴNG 

 1.8.1.  Định nghĩa về cây xanh 

 1.8.2. Phần mềm quản lý của công ty CVCX Đà Nẵng. 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tiến hành nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) 

để quản lý cây xanh bóng mát một số đường phố của quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng.  

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

5 đường phố Lê Lợi, Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Thái Phiên, Trần 

Phú thuộc quận Hải Châu. 

 Điều kiện tự nhiên quận Hải Châu 

 Điều kiện kinh tế - xã hội quận Hải Châu 

 Tổng quan 5 đường nghiên cứu 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

 

Hình 2.7. Trình tự thực hiện nội dung nghiên cứu 
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2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 

Thống kê, thu thập các tài liệu, số liệu liên quan: các tài liệu, số liệu về 

hiện trạng cây xanh đường phố của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; các tài 

liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các 

báo cáo, các số liệu kiểm kê định kỳ tình trạng cây xanh trên địa bàn quận Hải 

Châu; các tài liệu, số liệu, thông tin về số lượng và chi tiết các loài, họ cây 

trong phạm vi nghiên cứu.  

2.3.2. Phương pháp khảo sát thực địa 

Điều tra thực tế cơ sở hạ tầng có liên quan đến cây xanh, để đánh giá 

đầy đủ những đặc điểm, vướng mắc tồn tại giữa hệ thống cây xanh trên các 

tuyến đường với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật ( vỉa hè, mương thoát 

nước, hố ga kỹ thuật, các tuyến cáp ngầm như điện, cáp quang, hệ thống tín 

hiệu giao thông, trụ điện, biển báo hiệu giao thông…). 

2.3.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 

Sử dụng bản đồ địa chính, chỉnh lý và thực hiện số hóa bản đồ quận Hải 

Châu từ phần mềm Autocad chuyển sang Mapinfo, từ đó thể hiện vị trí cây 

xanh trên bản đồ. 

 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN MAPINFO 

3.1.1. Số hóa bản đồ trên Mapinfo 

Từ các dữ liệu bản đồ nền thu thập được, cùng với dữ liệu đường giao 

thông từ phần mềm AutoCad chuyển qua phần mềm Mapinfo, tiến hành số hóa 

và biên tập dữ liệu cho ra bản đồ hành chính Tp Đà Nẵng. 

3.1.2. Dữ liệu không gian 

Từ bảng số liệu các điểm tọa độ cây xanh được thiết lập trên Excel 

được tiến hành mở trên Mapinfo. 
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Kết quả cho ra bản đồ cây xanh trên 5 tuyến đường thực hiện ứng dụng 

GIS.    

Hình 3.4: Bản đồ cây xanh trên 5 tuyến đường nghiên cứu 

3.1.3. Dữ liệu thuộc tính  

Hoàn thiện dữ liệu thuộc tính của cây xanh trong Excel, tiến hành mở 

bảng số liệu Excel trong phần mềm Mapinfo, sau đó cập nhật các trường dữ 

liệu. Cuối cùng cho ra bảng số liệu thuộc tính của cây xanh trong Mapinfo. 

3.2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM TREEMIS 

 3.2.1. Giới thiệu sơ lược phần mềm TREEMIS 

Phần mềm TREEMIS có 8 chức năng chính bao gồm: 

- Nhập dữ liệu, nhập dữ liệu mới 

- Xử lý thông tin: 

- Bảo mật 

- Khả năng mở rộng: Bản đồ số 

- Tìm kiếm 

- Thống kê, báo cáo 

- Cập nhật thông tin 

- Phân cấp người dùng 
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Hình 3.7. Sơ đồ nguyên tắc các dòng thông tin trong chương trình quản 

lý cây xanh 

3.2.2. Dữ liệu không gian 

Sau khi thực hiện số hóa bản đồ trên phần mềm Mapinfo, lưu từng lớp 

bản đồ dưới dạng file.mif để thực hiện chuyển bản đồ đó sang phần mềm quản 

lý cây xanh TREEMIS 

Để chuyển tất cả các lớp bản đồ bên Mapinfo qua phần mềm 

TREEMIS. Trên thanh công cụ của phần mềm TREEMIS sử dụng tab “ Thay 

toàn bộ bản đồ” để thực hiện chuyển đồi. 

Sau khi thực hiện chuyển đổi ta được bản đổ quản lý cây xanh như hình 

 

Hình 3.11. Bản đồ quản lý cây xanh trên phần mềm TREEMIS 

3.2.3. Dữ liệu thuộc tính 
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Dữ liệu thuộc tính cây xanh được hoàn thiện trong Excel, sau đó tiến 

hành cập nhật dữ liệu vào phần mềm TREEMIS để quản lý. Cụ thể nhập dữ 

liệu cây xanh vào danh mục Thông tin – “Danh sách cây xanh” 

3.3. CẤU TRÚC ĐỀ XUẤT CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

CÂY XANH. 

 3.3.1. Phân loại thông tin 

Áp dụng phương pháp phân tích hệ thống với đối tượng là cây xanh 

bóng mát, các nhóm thông tin cần thiết tối thiểu để xây dựng cơ sở dữ liệu 

quản lý thể hiện qua hình 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.13. Cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý cây xanh bóng mát 

 3.3.2. Các module của hệ thống 

 a. Module kiểm kê và cập nhật 

 b. Module kiểm kê, cung cấp thông tin phục vụ quản lý 

 c. Module cung cấp trí thức về hệ thống cây xanh 

 3.3.3. Hệ thống báo cáo, thống kê 

 a. Các báo cáo 

 - Báo cáo thông tin cây xanh theo đường 

- Báo cáo cây xanh theo đội quản lý 

- Báo cáo tổng hợp cây xanh theo quận 

- Báo cáo tổng hợp loài cây phân theo quận và kích thước 
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  b. Thống kê 

Thống kê là một trong những chức năng quan trọng của chương trình 

quản lý cây xanh bóng mát, phục vụ cho quá trình tìm kiếm, tra cứu thông tin. 

Chương trình có chức năng thống kê: Đồ thị tổng diện tích xanh (m
2
) 

3.3.4. Cơ sở dữ liệu của phần mềm TREEMIS 

3.4. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CHO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÂY XANH 

BÓNG MÁT MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ QUẬN HẢI CHÂU, ĐÀ NẴNG. 

 3.4.1. Cơ chế hoạt động của phần mềm 

 Chương trình được đặt tên là TREEMIS với mục tiêu chính là hỗ trợ 

cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý cây xanh bóng mát trên 

một số đường phố quận Hải Châu, Đà Nẵng.  

 

Hình 3.16. Cơ chế hoạt động của phần mềm quản lý cây xanh 

 3.4.2. Vận hành TREEMIS quản lý cây xanh bóng mát một số 

đường phố quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

Giao diện khởi động của phần mềm 

 

Hình 3.17. Màn hình chào của phần mềm 
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Hình 3.18. Giao diện đăng nhập vào TREEMIS 

 Màn hình chính của phần mềm TREEMIS bao gồm: bản đồ thành phố 

Đà Nẵng, Menu và các thanh công cụ điều khiển bản đồ. 

 

Hình 3.19. Màn hình chính của TREEMIS 

 Cập nhật dữ liệu 

Dữ liệu được quản lý theo các module đã được thiết lập, có sự kết nối 

lẫn nhau, tạo nên các quan hệ thống nhất và tránh sự trùng lặp khi nhập dữ 

liệu.  

Để tạo dữ liệu mới, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu trong từng hộp thoại thì 

người sử dụng dùng bộ nút điều khiển như hình 3.20 

 

Hình 3.22. Bộ nút điều khiển trong hộp thoại 
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 Thông tin về các đối tượng bản đồ 

 Dữ liệu về danh sách địa phương (Quận, Huyện):  

Thông tin được cập nhật trong danh sách địa phương bao gồm: Tên; Mã 

quốc gia; Cấp; Quận – Huyện; Ký hiệu; Số phường, xã; Diện tích (m
2
).  

 

Hình 3.23. Danh sách địa phương 

 Dữ liệu về thông tin cây xanh: 

Để cập nhật dữ liệu và xem thông tin về cây xanh, chọn Thông tin / 

Cây xanh. Trang thông tin cây xanh hiện ra như hình 3.24. 

Mỗi dòng trong danh sách là một mẩu thông tin Cây xanh, bao gồm: 

loại sắc mộc, năm trồng, địa chỉ, thuộc đường nào… 

 

Hình 3.26. Thông tin về các loại cây xanh trên các tuyến đường 

Để xem thông tin cụ thể của từng cây trên từng đoạn đường, người sử 

dụng click đôi vào số thứ tự ở mỗi đầu dòng, một hộp thoại thông tin về cây 

xanh hiện ra. 
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 Dữ liệu về danh sách các đường 

Để xem và cập nhật dữ liệu thông tin về Đường, chọn Thông tin / 

Đường. Trang thông tin Đường sẽ được mở ra như hình 3.26 

 

Hình 3.28. Thông tin danh sách các đường 

Để xem thông tin cụ thể của từng Đường người sử dụng click đôi vào 

số thứ tự ở mỗi đầu dòng, một hộp thoại thông tin về Đường đó hiện ra. Trong 

hộp thoại này, người sử dụng có thể xem danh sách các đoạn đường thuộc 

tuyến đường đó. 

 Dữ liệu về danh sách Đoạn Đường 

Để xem và cập nhật dữ liệu thông tin về Đoạn Đường, chọn Thông tin / 

Đoạn Đường. Trang thông tin Đoạn Đường sẽ được mở ra như hình 3.29 

 

Hình 3.31. Danh sách đoạn đường 

 Mỗi dòng trong danh sách là một mẩu tin về Đoạn Đường, bao gồm tên 

Đoạn đường, Đường, Quận, Đội quản lý, Tổ quản lý. Để xem thông tin cụ thể 
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của từng Đoạn Đường người sử dụng click đôi vào số thứ tự ở mỗi đầu dòng, 

một hộp thoại thông tin về Đoạn Đường đó hiện ra. 

 Trong hộp thoại này, người sử dụng có thể xem danh sách các cây xanh 

nằm trên đoạn đường đó. 

 Dữ liệu danh sách đội quản lý 

Cung cấp thông tin về Đội quản lý cây xanh. Để xem và cập nhật dữ 

liệu thông tin về Đội quản lý cây xanh, chọn Thông tin / Đội quản lý. Trang 

thông tin Đội quản lý cây xanh sẽ được mở ra như hình 3.31 

Mỗi dòng trong danh sách là một mẩu thông tin về Đội quản lý, bao 

gồm: tên đội, ký hiệu, địa chỉ, điện thoại, chức năng, nhiệm vụ. 

 

Hình 3.33. Nhập thông tin danh sách đội quản lý 

 Thông tin về Danh mục 

 Danh mục sắc mộc 

Cung cấp thông tin các loại sắc mộc. Để xem và cập nhật dữ liệu 

thông tin về Sắc mộc cây xanh, chọn Thông tin / Danh mục sắc mộc. Trang 

thông tin Danh mục sắc mộc sẽ được mở ra như hình 3.32 

Mỗi dòng trong danh sách là một mẩu thông tin về Sắc mộc, bao 

gồm: Mã sắc mộc, tên Việt Nam, Tên khác, Tên khoa học, Họ thực vật, Công 

dụng, dáng lá, màu hoa… 
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Hình 3.34. Nhập thông tin danh sách danh mục sắc mộc 

Để xem thông tin cụ thể của từng loại Sắc mộc, người sử dụng click 

đôi vào số thứ tự ở mỗi đầu dòng, một hộp thoại thông tin về Sắc mộc được 

chọn sẽ hiện ra 

 Danh mục vai trò sắc mộc đối với môi trường 

Để xem và cập nhật dữ liệu thông tin về vai trò của sắc mộc đối với môi 

trường, chọn Thông tin / Danh mục vai trò sắc mộc đối với môi trường. Trang 

thông tin Danh mục vai trò sắc mộc đối với môi trường  sẽ được mở ra như 

hình 3.34 

Mỗi dòng trong danh sách là một mẩu thông tin về  vai trò của từng 

loài sắc mộc, bao gồm: tên sắc mộc, khả năng sinh trưởng; khả năng thu hút 

động vật, mùi hôi… 

 

Hình 3.36. Thông tin vai trò sắc mộc đối với môi trường 

 Danh mục kích thước 
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 Để xem và cập nhật dữ liệu thông tin về Kích thước cây, chọn Thông 

tin / Danh mục kích thước. Trang thông tin Danh mục kích thước sẽ được mở 

ra. 

 

Hình 3.37. Nhập thông tin danh mục kích thước 

 Xử lý thống kê, truy vấn nhanh 

Chương trình cho phép thực hiện truy vấn các số liệu cây xanh. Cụ thể 

là thống kê : Đồ thị tổng diện tích xanh (m
2
) 

 Để thực hiện trên thanh menu chọn Thống kê / Đồ thị tổng diện tích 

xanh (m
2
) 

 Để tạo thống kê người dùng phải chọn đối tượng các địa bàn quận cần 

tính tổng diện tích xanh bằng cách đánh dấu chọn danh mục quận.  

 Nếu muốn dừng việc thống kê ” Thoát”. Nếu vẫn đồng ý muốn tiếp 

tục  chọn “Tiếp theo”. 

 Đánh dấu chọn tiêu chí tính diện tích xanh theo mục đích so sánh của 

người dùng. Có thể chọn “Quay lại” để trở về bước trước chọn lại tham số đầu 

vào. Nếu đồng ý  “Tiếp theo” ta sẽ thấy kết quả thống kê 
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Hình 3.41. Kết quả thống kê tổng diện tích xanh (m
2
) 

 Sau khi tạo ra thống kê, muốn tạo báo cáo dựa trên kết quả thống kê 

vừa tạo, người dùng chọn chức năng “ Tạo báo cáo” chương trình sẽ tự xuất 

báo cáo cho người dùng theo mẫu sau: 

 

Hình 3.42. Màn hình xuất file báo cáo kết quả thống kê 

 Xuất báo cáo tự động 

 Báo cáo thông tin cây xanh theo đường. 

 Để tạo báo cáo, người sử dụng vào menu Báo cáo/Báo cáo thông tin cây 

xanh theo đường. Để tạo báo cáo này người sử dụng cần chọn đường muốn tạo 

báo cáo. Báo cáo được tạo ra như hình sau: 
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Hình 3.44. Báo cáo theo đường. 

 Báo cáo tổng hợp cây xanh theo đội quản lý 

 Để tạo “ Báo cáo tổng hợp cây xanh theo đội quản lý” người sử dụng 

vào menu Báo cáo/ Báo cáo tổng hợp thông tin cây xanh theo đội.  

 Để tạo báo cáo này người sử dụng cần chọn Đội quản lý cây xanh muốn 

tạo báo cáo. Báo cáo được tạo ra như hình sau: 

 

Hình 3.46.1 Báo cáo theo đội quản lý cây xanh. 

 Báo cáo tổng hợp cây xanh theo quận 

 Để tạo báo cáo này, người sử dụng vào menu Báo cáo/ Báo cáo tổng 

hợp cây xanh theo quận. Để tạo báo cáo này người sử dụng cần chọn quận  

muốn tạo báo cáo. Báo cáo được tạo ra như hình sau: 
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Hình 3.48. Báo cáo tổng hợp cây xanh theo quận 

 Báo cáo phân bố loài cây theo quận và kích thước 

 Để tạo báo cáo này, người sử dụng vào menu Báo cáo/ Báo cáo phân bố 

loài theo quận và kích thước. Để tạo báo cáo này người sử dụng cần chọn loại 

sắc mộc muốn tạo báo cáo. Báo cáo được tạo ra như hình sau: 

 

Hình 3.50. Báo cáo phân bố loài theo quận và kích thước 

3.5. Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TREEMIS 

 - Là một công cụ hỗ trợ công tác quản lý cây xanh hữu hiệu trong điều 

kiện ứng dụng GIS vào quản lý cây xanh còn mỏng như hiện nay. 

 - Sẽ giúp cho đơn vị quản lý biết đến từng chi tiết của cây. 

 - Sẽ giúp đánh giá được chính xác tác động của cây xanh đối với môi 

trường. 
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 - Giúp nhà quản lý tổng hợp được các thông tin cơ bản về cây xanh, 

thông tin quản lý cây xanh cũng như kiểm soát cây xanh. 

3.6. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TREEMIS TRONG QUẢN LÝ 

CÂY XANH BÓNG MÁT MỘT SỐ ĐƯỜNG PHỐ QUẬN HẢI CHÂU, 

ĐÀ NẴNG. 

 3.6.1. Cập nhật thông tin 

 3.6.2. Xử lý thông tin 

 3.6.3. Giá trị thông tin 

 3.6.4. Hệ thống hóa và nâng cao thao tác nghiệp vụ trong quản lý 

nhà nước. 

3.7. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN 

QUẢN LÝ CÂY XANH TẠI ĐÀ NẴNG. 

 3.7.1. Giải pháp pháp lý 

 3.7.2. Đa dạng hóa các nguồn tài chính cho bảo vệ cây xanh bóng 

mát 

 3.7.3. Nâng cao nhận thức cộng đồng 

3.8. ỨNG DỤNG GIS DỰNG BẢN ĐỒ 3D CHO CÂY XANH 

 Mục đích của dựng bản đồ 3D 

 Ý nghĩa của dựng bản đồ 3D 

 Quy trình thực hiện dựng bản đồ 3D 

 

Hình 3.51. Quy trình dựng 3D cho cây xanh 

  



23 

 

 

Hình 3.54. Bản đồ 3D cây xanh và thửa đất 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 Kết luận 

 Đề tài “Ứng dụng GIS trong quản lý cây xanh bóng mát một số đường 

phố của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng” được thực hiện với 3 mục tiêu 

chính: 

 - Xây dựng hệ thống thông tin về nghiệp vụ quản lý cây xanh đáp ứng 

được các yêu cầu của công tác kiểm kê, theo dõi, lập kế hoạch quản lý cây 

xanh tại một quận cụ thể của Đà Nẵng. 

 - Xây dựng các lớp thông tin của hệ thống thông tin và CSDL nghiệp 

vụ quản lý cây xanh trên cơ sở cập nhật, hoàn thiện các kết quả đã có. 

 - Góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý hệ thống cây xanh bóng 

mát của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Quá trình thực hiện luận văn này đã đạt được một số nội dung tóm tắt 

sau đây: 

- Khái quát một số vấn đề liên quan đến hiện trạng quản lý cây xanh 

đường phố tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đi vào phân tích hiện trạng 

của công tác quản lý cây xanh đồng thời chỉ ra những bất cập cần khắc phục 

trong công tác quản lý. Từ việc phân tích trên cho thấy tính cấp thiết phải xây 

dựng một công cụ tin học dựa trên cơ sở ứng dụng các công nghệ hiện đại giúp 

cho công tác quản lý cây xanh đường phố tại quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng đạt hiệu quả cao hơn. 
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- Phân tích một số cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng phần mềm 

trợ giúp công tác quản lý cây xanh đường phố cho Công ty CVCX Đà Nẵng. 

Các phân tích chỉ rõ tính cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý cây xanh. Phân tích cũng cho thấy cơ sở lý luận và thực tiễn 

để xây dựng phần mềm là có căn cứ khoa học. Đây sẽ là công nghệ tích hợp 

giữa công nghệ GIS và CSDL môi trường riêng cho bài toán quản lý cây xanh. 

- Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn đã được thực hiện trong các 

đề tài trước của các tác giả trước và dựa vào thực tiễn của Công ty CVCX, đã 

đề xuất cấu trúc, chức năng chính và các khối thông tin cho phần mềm. 

- Ứng dụng CSDL của phần mềm. Cấu trúc dữ liệu môi trường của 

phần mềm phục vụ cho mục tiêu của đề tài luận văn. 

- Nhập dữ liệu: thông tin liên quan đến cơ quan quản lý cây xanh; 

thông tin các đường, đoạn đường; thông tin cây xanh… vào phần mềm. 

 Kiến nghị 

- Do hạn chế về phạm vi thực hiện đề tài nên để công tác quản lý cây 

xanh phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng cây xanh bóng mát 

đường phố, đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phần mềm để bổ sung 

trang dữ liệu nhật ký quản lý. Theo đó, các dữ liệu cần thiết tương tự như lý 

lịch cây xanh được cập nhật đầy đủ, gồm: thời điểm bón phân, thời điểm cắt 

tỉa, thời điểm ra hoa, cây mới trồng giặm do cây cũ bị chết hay là cây mới 

trồng thay thế do thực hiện chỉnh trang… 

 - Mặt khác, để công tác quản lý cây xanh đường phố trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng ngày càng hiệu quả hơn, đề nghị Công ty Công viên-Cây xanh 

Đà Nẵng  sử dụng thành quả của đề tài “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản 

lý cây xanh bóng mát một số đường phố của quận Hải Châu, thành phố Đà 

Nẵng” theo hướng thử nghiệm trên quy mô nhỏ (địa bàn một quận), có thời 

gian phân tích, đánh giá cụ thể để từng bước ứng dụng trên quy mô lớn hơn 

(địa bàn 02-03 quận) và rút kinh nghiệm, hoàn thiện phần mềm để sau đó ứng 

dụng đại trà trên địa bàn toàn thành phố. 


