
        TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 

               CỤC KIỂM LÂM 

 
Số:            /KL - QLR 

V/v triển khai thử nghiệm hệ thống 

FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo, đồng 

bộ dữ liệu diễn biến rừng  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022   

 

Kính gửi: 

 

                            - Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

                            - Chi cục Kiểm lâm các vùng. 

 

Cục Kiểm lâm phối hợp với Dự án tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên 

bền vững (SNRM2), Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố và Chi cục Kiểm lâm các 

vùng thực hiện nâng cấp hệ thống FRMS và Cơ sở dữ liệu hiện trạng rừng theo 

hướng dẫn tại Văn bản số 433/KL-QLR ngày 20/10/2021 của Cục Kiểm lâm. Đến 

nay hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu đã cơ bản hoàn thành.  

Để đảm bảo sử dụng hệ thống FRMS 4.0 phục vụ cập nhật, báo cáo diễn biến 

rừng hàng năm được hiệu quả, Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, 

thành phố và Chi cục Kiểm lâm các vùng một số nội dung sau: 

1. Sử dụng phần mềm FRMS desktop 4.0, FRMS web, FRMS mobile để thử 

nghiệm cập nhật, báo cáo và đồng bộ dữ liệu (phần mềm, thông tin tài khoản cập 

nhật và hướng dẫn sử dụng được đăng tải địa chỉ: http://www.kiemlam.org.vn mục 

Diễn biến rừng). 

2. Báo cáo kết quả sử dụng thử nghiệm về Chi cục Kiểm lâm vùng trước ngày 

30/5/2022. Chi cục Kiểm lâm vùng tổng hợp, báo cáo Cục Kiểm lâm trước ngày 

06/6/2022. 

Cục Kiểm lâm đề nghị Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố, Chi cục Kiểm 

lâm các vùng khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị (để báo cáo); 

- Phó TCT Bùi Chính Nghĩa (để báo cáo); 

- Cục trưởng Nguyễn Hữu Thiện (để báo cáo); 

- Sở NN và PTNT các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo); 

- Dự án SNRM2 (để p/h); 

- Lưu: VT, QLR. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Đình Thơm 
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