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Hướng dẫn thu thập dữ liệu không gian của ASC

Mục đích
Nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu, ASC đang tiến 
hành chuyển đổi cách thức thu thập dữ liệu trại nuôi, 
với một trong những thay đổi quan trọng là triển khai 
hệ thống thu thập dữ liệu mới trong Cổng thông tin 
GIS. Theo đó, các Cơ quan đánh giá sự phù hợp 
(CAB) sẽ truy cập vào hệ thống mới để xác minh dữ 
liệu do chính các đơn vị nuôi trồng trực tiếp gửi lên. 

Hệ thống mới sẽ sử dụng giải pháp Survey123 của 
ESRI để tạo một biểu mẫu thu thập dữ liệu (sau đây 
được gọi là “biểu mẫu”) với giao diện thân thiện, nội 
dung đầy đủ và có khả năng mở rộng cho nhiều đối 
tượng hơn. Mục tiêu là để đảm bảo nguồn dữ liệu đầu 
vào đáng tin cậy và theo tiêu chuẩn của ASC, đồng 
thời nâng cao trải nghiệm người dùng. Một khi biểu 
mẫu hoàn chỉnh được đăng tải lên cổng thông tin GIS, 
thì người dùng sẽ có thể dễ dàng truy cập biểu mẫu 
để gửi dữ liệu ranh giới điểm nuôi.

Quy trình gửi dữ liệu dạng tệp qua email vẫn sẽ được 
duy trì trong giai đoạn chuyển đổi. Ngày chấm dứt quy 
trình cũ sẽ được thông báo vào thời gian phù hợp, 
sau khi quá trình hướng dẫn sử dụng và triển khai 
hệ thống mới đã hoàn tất. Với hệ thống mới, CAB có 
thể truy cập vào để xem và xác minh dữ liệu ranh giới 
điểm nuôi được gửi bởi đơn vị nuôi trồng mà họ phụ 
trách. Tài liệu này (sau đây được gọi là “Hướng dẫn”) 

sẽ trình bày chi tiết về hệ thống và quy trình gửi dữ 
liệu ranh giới điểm nuôi mới, đặc biệt dành cho các 
Đơn vị được cấp chứng nhận (UoC). 

Đối với những người dùng chưa từng gửi dữ liệu 
không gian/GIS, ASC đã biên soạn tài liệu này để 
hướng dẫn tất cả các bước cần thực hiện để đạt được 
kết quả mong muốn. Chúng tôi khuyến nghị người 
dùng cần thực hiện đúng theo tất cả các bước đã mô 
tả. Hướng dẫn và biểu mẫu thu thập dữ liệu sẽ được 
cập nhật sau khi chúng tôi tổng hợp phản hồi từ người 
dùng, nhằm đảm bảo nội dung và quy trình phù hợp 
với nhu cầu của các đơn vị nuôi trồng mới và hiện tại.

Phản hồi của người dùng

Vui lòng liên hệ với điều phối viên GIS của ASC 
(Monroe.Abbott@asc-aqua.org) để gửi bất kỳ phản hồi, 
thông tin chi tiết về các tính năng mà bạn muốn có trong 
biểu mẫu thu thập dữ liệu này hoặc bất kỳ đề xuất thay 
đổi nào. 

mailto:Monroe.Abbott@asc-aqua.org
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1. Truy cập
1.1. Survey123

Survey123 là một biểu mẫu đơn giản để thu thập dữ 
liệu địa không gian và có thể truy cập được trên bất kỳ 
trình duyệt web, máy tính hay điện thoại di động nào. 
Với biểu mẫu này, UoC có thể dễ dàng gửi dữ liệu của 
một hay nhiều điểm nuôi.

Một số lợi ích của hệ thống thu thập dữ liệu GIS:

• Cung cấp quy trình xác thực giúp đánh giá viên theo 
dõi các biểu mẫu chưa được xác minh, xem thông tin 
chi tiết của từng biểu mẫu và tiến hành xác minh. 

• Cho phép đánh giá viên truy cập bằng bất kỳ công 
nghệ nào, đồng thời giúp người gửi có thể thao tác 
theo ý muốn với các tính năng đồng nhất trên cả 
phiên bản máy tính và điện thoại

• Đơn vị nuôi trồng và đánh giá viên không cần phải 
tạo tài khoản đăng nhập biểu mẫu để gửi dữ liệu địa 
không gian cho ASC.

• CAB sẽ nhận được email về thông tin của đánh giá 
viên phụ trách do UoC chọn. 

• Hệ thống sẽ gửi email thông báo đến đánh giá viên 
khi UoC mà họ phụ trách gửi biểu mẫu lên hệ thống; 
và gửi email thông báo đến UoC khi có kết quả xác 
minh. Email này sẽ chứa tất cả email liên quan đến 
các biểu mẫu mà UoC đã gửi và thông tin về giai 
đoạn đánh giá.
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2. Biểu mẫu thu thập dữ liệu
2.1. Tóm tắt quy trình

Ở bước đầu của quy trình, UoC cần lựa chọn CAB và 
gửi dữ liệu vị trí cho CAB đó. Đánh giá viên chỉ có thể 
truy cập dữ liệu của các điểm nuôi mà UoC gửi đến 
cho họ. Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc “Mẫu thu thập dữ 
liệu_Phiên bản 1.2_Dành cho Đơn vị nuôi trồng”. Tài 
liệu này trình bày chi tiết tất cả các bước mà UoC cần 
phải thực hiện khi gửi dữ liệu. Sau đây là phần giới 
thiệu tổng quan quy trình. Hướng dẫn chi tiết cho từng 
bước sẽ được trình bày ở phần sau của tài liệu.

1. Nhấn vào email với nội dung thông báo rằng UoC 
đã gửi dữ liệu điểm nuôi để xác minh, sau đó nhấn 
vào đường dẫn trong email để đi đến biểu mẫu.

2. Nhập mã truy cập biểu mẫu. Nếu không có mã truy 
cập, vui lòng email cho Monroe Abbott - điều phối 
viên GIS của ASC.

3. Kiểm tra toàn bộ biểu mẫu nhằm đảm bảo rằng 
không có thông tin nào bị thiếu/nhập sai. 

4. Chọn hình đa giác của điểm nuôi trong phần “Ranh 
giới điểm nuôi” ở trang “Thông tin địa lý”. Kiểm tra 
tất cả các lớp dữ liệu (layer) để xem chu vi trại nuôi 
có nằm trong bất kỳ khu bảo tồn, rừng ngập mặm, 
v.v nào hay không. 

5. Tiếp tục kiểm tra biểu mẫu cho đến trang cuối cùng. 
Tại đây, bạn có thể xem qua các nhận xét của UoC. 
Nếu dữ liệu hợp lệ, chọn dòng “Đã được xác minh” 
ở cuối trang. Nếu dữ liệu cần chỉnh sửa, chọn dòng 
“Chưa được xác minh”. 

Trong trường hợp điểm nuôi chưa được xác minh, 
chúng tôi khuyến nghị tất cả các đánh giá viên 
để lại nhận xét trong phần “Submission Record – 
Tổng hợp nhận xét” (Ảnh 3). Thông tin này sẽ giúp 
UoC biết được chính xác lý do tại sao và cần phải làm 
gì để chỉnh sửa.

Ảnh 1: Nhấn nút “+” để tạo nhận xét và nêu lý do tại 
sao biểu mẫu chưa được xác minh.

Xem video hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cách truy cập, 
kiểm tra, chỉnh sửa, lưu và gửi kết quả xác minh trong 
Biển mẫu (Phiên bản dành cho Đánh giá viên) tại đây. 

6. Sau khi đưa ra kết quả, chọn nút “Submit – Gửi” để 
lưu lại. 

A. Trong trường hợp chưa được xác minh, UoC 
sẽ nhận được một email thông báo kết quả kèm 
nhận xét của CAB; và CAB cũng nhận được 
email với nội dung tương tự. Sau đó, mỗi khi có 
nhận xét mới từ UoC hoặc CAB, hệ thống sẽ tự 
động gửi email thông báo đến cả hai, cho đến 
khi biểu mẫu được xác minh.

B. Trong trường hợp đã được xác minh, UoC và 
CAB đều sẽ nhận được một email xác nhận. 
Nếu có điểm nuôi nào bị xác minh nhầm, xin vui 
lòng liên hệ Monroe Abbott để giải quyết.

https://streamable.com/14s8rl
https://streamable.com/14s8rl
https://streamable.com/14s8rl
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Sau khi truy cập biểu mẫu bằng đường dẫn trong email, bạn phải nhập mã truy cập 
(sẽ được gửi qua email) trong trường “Tên người dùng” (Ảnh 7) để có thể đọc và 
chỉnh sửa thông tin trong biểu mẫu (Ảnh 8). “Tên người dùng” của bạn sẽ được 
hiển thị trong các biểu mẫu mà bạn chỉnh sửa và/hoặc xác minh để thuận tiện cho 
mục đích theo dõi.

Ảnh 2: Nhập mã truy cập mà bạn nhận được qua email. 

Ảnh 3: Khi nhập mã truy cập thành công, số trang sẽ hiện ra ở phần dưới 
cùng của biểu mẫu.



7© Aquaculture Stewardship Council Foundation 2022

2.4. Vẽ hình đa giác xác định ranh giới trại nuôi.
2.4.1. Kiểm tra hình đa giác – Tùy chọn bản đồ cơ sở.

Hệ thống có tích hợp một số bản đồ để hỗ trợ đánh 
giá viên tiến hành xác minh từ xa. Trong Ảnh 9, đánh 
giá viên có thể tùy chọn các bản đồ cơ sở khác nhau 
để xem điểm nuôi có nằm trong hoặc lấn các khu bảo 
tồn lân cận nào không. Đánh giá viên cũng có thể thêm 
nhiều lớp dữ liệu để kiểm tra nếu có yêu cầu. 

Cách thực hiện: Chọn Bản đồ cơ sở bằng cách nhấn 
nút Bản đồ cơ sở trên bản đồ. Lưu ý, đánh giá viên 

chỉ nên sử dụng các bản đồ này nhằm mục đích tham 
khảo, thay vì làm căn cứ để ra quyết định. Do đó, đánh 
giá viên cần cân nhắc điều này khi so sánh kết quả xác 
minh. Hệ thống sẽ cập nhật thêm các bản đồ chuyên 
đề với bộ dữ liệu đa dạng nhằm giúp CAB xác minh dễ 
dàng hơn.  

Ảnh 4: Các bản đồ cơ sở được tích hợp sẵn trong công cụ bản đồ. Chọn nút     
để xem danh sách bản đồ cơ sở.

Ảnh 5: Hình đa giác được tìm thấy trong Khu bảo tồn loại IV của IUCN khi sử 
dụng bản đồ Khu bảo tồn của IUCN.
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Ảnh 6: Hình đa giác được tìm thấy trong khu RAMSAR (Đỏ) và khu Rừng ngập 
mặn (Xanh lá) khi sử dụng bản đồ RAMSAR (góc dưới cùng bên phải).

Ảnh 7: Sử dụng bản đồ cơ sở để hỗ trợ xác minh từ xa đối với các Khu bảo 
tồn. Đầu tiên là bản đồ RAMSAR (Đỏ), bản đồ Rừng ngập mặn (Xanh lá) và 
ban đồ Khu bảo tồn của IUCN (Cam).
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2.4.2. Xác minh biểu mẫu.

Đối với đánh giá viên, trang cuối cùng là trang quan 
trọng nhất vì đây là bước mà họ đưa ra kết quả xác 
minh biểu mẫu. Đánh giá viên cần xem phần Tổng hợp 
nhận xét trước khi đưa ra kết quả, vì đây là phần mà 
UoC sẽ để lại nhận xét cho đánh giá viên về biểu mẫu 
của mình và ngược lại.

Nếu thấy các thông tin trong biểu mẫu hợp lệ và phù 
hợp với tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá viên có thể 
chuyển trạng thái của biểu mẫu ở phần “Verified – Xác 
minh” thành Đã được xác minh.

Tuy nhiên, nếu thấy điểm nuôi chưa đáp ứng yêu cầu 
cấp chứng nhận, đánh giá viên sẽ chọn “Chưa được 
xác minh”, đồng thời phải để lại nhận xét cho UoC biết 
vì sao điểm nuôi bị từ chối.

Một khi trạng thái đã được chuyển sang “Đã được xác 
minh”, thì biểu mẫu sẽ không còn nằm trong phần Inbox 
của đánh giá viên nữa.

Nếu thấy biểu mẫu hợp lệ, đánh giá viên có thể nhấn 
nút “Submit – Gửi” để gửi dữ liệu. 

Ảnh 8: Thêm nhận xét cho biểu mẫu chưa được xác minh trong phần Tổng 
hợp nhận xét (trang cuối) trước khi gửi lên hệ thống.
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3. Kết quả
Sau khi đã thực hiện đầy đủ từng bước mô tả ở trên, 
đợt đánh giá sẽ được ghi nhận vào hệ thống và xác 
nhận bởi đánh giá viên.

Đánh giá viên sẽ được gửi mã truy cập để đăng nhập 
và xác minh biểu mẫu. Hệ thống của ASC sẽ gửi 
email cho UoC để thông báo kết quả xác minh và gửi 
email thông báo cho đánh giá viên khi điểm nuôi mà 
họ phụ trách đã gửi biểu mẫu để xác minh. 

Sau khi kết thúc quá trình xác minh, chúng tôi có thể 
dựa vào thông tin đăng nhập để biết được chính xác 
đánh giá viên phụ trách là ai. Điều này giúp ASC đảm 
bảo tính toàn vẹn dữ liệu của người gửi. Hệ thống 
mới sẽ trao quyền cho người gửi và đánh giá viên 
nhiều hơn trong vai trò tương ứng là người gửi dữ 
liệu và người xác minh dữ liệu.

Dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn trên nền tảng riêng 
ASC và sẽ không được công khai cho bất kỳ ai sau 

này. Dữ liệu chỉ có thể được sử dụng cho phân tích 
nội bộ nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu (khu 
bảo tồn, rừng ngập mặn,....)

3.1. Yêu cầu đối với mọi trại nuôi

Trong trường hợp gửi dữ liệu không gian của một (1) 
điểm nuôi, UoC cần thực hiện:

• Một biểu mẫu điền đầy đủ thông tin yêu cầu kèm dữ 
liệu ranh giới của một (1) điểm nuôi 

Trong trường hợp gửi dữ liệu không gian của nhiều 
điểm nuôi, UoC cần thực hiện:

• Một biểu mẫu điền đầy đủ thông tin yêu cầu kèm dữ 
liệu ranh giới của nhiều điểm nuôi (từ 2 trở lên)

Ảnh 9: Sơ đồ quy trình thu thập và xác minh dữ liệu của ASC: 

Đơn vị nuôi trồng thực hiện nhánh bên trái - Đánh giá viên thực hiện nhánh bên bên phải

1. Applicant accesses data  
submission survey

5. Auditor accesses Auditor Survey

7. Login with Credentials

8. Verified

Submission 
data

Submit

2. Data 
Survey123

6. Auditor 
Survey123

 No  Yes

User 
Information

Geographic 
information

Submission 
+ Feedback

3. Survey

Edit and Resubmit

Database

PRODUCER AUDITOR
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4. Phụ lục I. Câu hỏi thường gặp

Nếu không có mã truy cập, thì làm cách nào để 
nhận mã?

Vui lòng gửi email qua địa chỉ Monroe.abbott@asc-
aqua.org bằng địa chỉ email CAB của bạn. Chúng tôi 
sẽ gửi mã cho bạn qua email này. 

Nếu quên mã truy cập, thì làm cách nào để 
nhận mã truy cập mới?

Vui lòng gửi email qua địa chỉ Monroe.abbott@asc-
aqua.org bằng địa chỉ email CAB của bạn. Chúng tôi 
sẽ gửi mã cho bạn qua email này.

Hình như mã truy cập của tôi đã bị xâm phạm. 
Tôi phải làm sao?

Vui lòng gửi email qua địa chỉ Monroe.abbott@asc-
aqua.org bằng địa chỉ email CAB của bạn. Chúng tôi 
sẽ sớm liên hệ với bạn.

Làm thế nào để bảo đảm đánh giá viên phụ 
trách của tôi là người xác minh biểu mẫu?

Mỗi đánh giá viên gửi kết quả xác minh sẽ được định 
danh bằng một mã ID độc nhất (UID). Trong trường 
hợp có người sử dụng UID khác để xác minh biểu 
mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ với CAB xác nhận rằng 
đánh giá viên đó đã được đăng ký hay chưa. Điều 
này giúp tránh việc chia sẻ thông tin đăng nhâp với 
những cá nhân không có phận sự.

Trong biểu mẫu mà tôi xác minh có một số 
thông tin bị thiếu/không chính xác (Số điểm 
nuôi, Số chứng nhận, Tên của CAB, tên của 
đánh giá viên,…)?

Vui lòng gửi email đến địa chỉ Monroe.abbott@asc-
aqua.org để được giải quyết.

Ứng dung hỏi tôi có muốn tạo tài khoản không. 
Vậy tôi có cần tạo tài khoản để xác minh biểu 
mẫu không?

Không. Bạn chỉ cần chọn “Tiếp tục mà không cần 
đăng nhập”.

Vị trí xác định trong phiên bản web của 
Survey123 chính xác đến mức nào?

Phiên bản web của The Survey123 hoàn toàn dự vào 
khả năng xác định vị trí từ thiết bị của bạn. Điều này 
có nghĩa là mỗi thiết bị sẽ có độ chính xác khác nhau. 
Do đó, bạn cần chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thu 
thập dữ liệu của mình.

Làm sao để cải thiện độ chính xác khi xác định 
vị trí trên thiết bị của tôi?

Bạn có thể cải thiện độ chính xác khi xác định vị trí 
trên thiết bị của mình bằng cách sử dụng thiết bị với 
máy thu có độ chính xác cao. Có rât nhiều máy thu 
GNSS có thể kết nối được với điện thoại hoặc máy 
tính bảng bằng Bluetooth.

Tôi có thể xem và/hoặc chỉnh sửa biểu mẫu sau 
khi gửi kết quả “đã được xác minh” hay không?

Không. Để thực hiện những điều trên, bạn cần phải 
liên hệ với điều phôi viên GIS của mình trước. Vui 
lòng gửi email đến địa chỉ Monroe.abbott@asc-aqua.
org với các thông tin cần được thay đổi hoặc chỉnh 
sửa. 

Tôi có thể xem và/hoặc chỉnh sửa thông tin khi 
không có kết nối mạng di động/Internet hay 
không?

Không. Bạn phải kết nối Internet để có thể gửi hồ sơ. 
Đối với dữ liệu tọa độ, bạn có thể thu thập các điểm 
cần thiết và điền vào biểu mẫu khi có thể truy cập 
vào Internet. 

mailto:Monroe.abbott@asc-aqua.org
mailto:Monroe.abbott@asc-aqua.org
mailto:Monroe.abbott@asc-aqua.org
mailto:Monroe.abbott@asc-aqua.org
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https://doc.arcgis.com/en/survey123/desktop/get-answers/high-accuracy-use.htm
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4.1. Vấn đề liên quan đến ASC
4.1.1. Tọa độ

ASC cấp chứng nhận cho rất nhiều trại nuôi trên thế 
giới nên lượng dữ liệu nhận về là rất lớn. Do đó, toàn 
bộ dữ liệu phải được gửi theo một định dạng chung. 
Điều này giúp ASC dễ dàng xử lý/làm việc với dữ liệu 
hơn. Vì vậy, tọa độ trong mẫu thu thập dữ liệu GIS cần 
phải được gửi ở dạng thập phân. Hầu hết các phần 
mềm GPS đều được thiết lập tọa độ ở định dạng này, 
kể cả những phần mềm được khuyến nghị trong các 
Hướng dẫn.

• Các vĩ độ dương nằm ở phía bắc Xích đạo.

• Các vĩ độ âm nằm ở phía nam Xích đạo.

• Các kinh độ dương nằm ở phía đông Kinh tuyến 
gốc.

• Các kinh độ âm nằm ở phía tây Kinh tuyến gốc.

Tuy nhiên, các yêu cầu dữ liệu không gian mới sẽ 
giúp ASC tránh gặp phải vấn đề này nhiều hơn vì các 
Hướng dẫn đều trình bày chi tiết cách xác định tọa độ.

Ảnh 10: Tọa độ dược xác định ở vị trí của văn phòng 
thay vì trại nuôi
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4.1.2. Hình đa giác

Để hiển thị vị trí và phân tích dữ liệu trại nuôi, thì ranh giới trại nuôi cần phải chính 
xác và chuẩn xác. Hình đa giác là công cụ đáp ứng cả 2 yếu tố trên nhưng phải được 
vẽ đúng theo quy định của ASC.

Ảnh bên dưới sẽ cho thấy sự khác biệt giữa một hình đa giác vẽ đúng và vẽ sai  
(Ảnh 16).

Ảnh 11: Hình đa giác bao quanh một trại nuôi. Hình bên trái là hình vẽ sai, còn bên phải là hình vẽ đúng

Mặc dù hình bên trái bao trọn ranh giới trại nuôi, nhưng 
hình này không đúng với quy định của ASC vì:

• Xuất hiện trại nuôi gần kề trong hình vẽ, lấn vào ranh 
giới trại nuôi của UoC

• Không rõ ao nào nằm trong ranh giới trại nuôi.

• Xuất hiện vùng nước tự nhiên với ranh giới không 
được xác định rõ ràng.

• Diện tích đó không chính xác.

Hình đa giác bên tay phải là hình vẽ đúng theo quy 
định của ASC. Theo đó, hình đa giác chứa tất cả các 
đối tượng thuộc trại nuôi, mà không bị lấn bởi các đối 
tượng thuộc trại nuôi gần kề. Những hình đa giác với 
độ chính xác như vậy sẽ giúp ASC dễ dàng phân tích 
hơn. Cách tốt nhất để vẽ được chính xác là phóng to 
bản đồ khi đang vẽ và dành thời gian để vẽ ranh giới 
bằng cách nối càng nhiều đỉnh của đa giác càng tốt.

Xem lại video hướng dẫn đầy đủ, chi tiết cách truy cập, 
kiểm tra, chỉnh sửa, lưu và gửi kết quả xác minh tại 
đây.

https://streamable.com/14s8rl
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