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I. Giới thiệu 

Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 

website trực tuyến được xây dựng nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý 

nhà nước phục vụ công tác quản lý quy hoạch bao gồm: danh mục, hồ sơ, dữ 

liệu trên nền tảng bản đồ.  

Website có giao diện web trực quan, dễ dàng truy cập, tìm kiếm; khai thác 

thông tin một cách nhanh chóng và đơn giản. Có tính năng giúp người quản trị 

quản lý cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch ĐBSCL và có khả năng quản lý danh 

mục quy hoạch theo luật Quy hoạch mới.  

 

Hình 1: Giao diện chính 

Các khối chức năng trên giao diện:  

(1) Chọn ngôn ngữ (tiếng Việt hoặc tiếng Anh); đăng nhập vào hệ thống 

(2) Công cụ tương tác với cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch: xem danh mục, 

thống kê dữ liệu, truy vấn dữ liệu,…. 

(3) Vùng bản đồ: thể hiện ranh giới các quy hoạch hiện có (340 quy hoạch) 

(4) Công cụ tương tác với các lớp dữ liệu bản đồ: chọn bản đồ  nền, phóng to 

thu nhỏ, đo khoảng cách, diện tích,…. 
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II.  Đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản 

Quản trị viên nhập tên tài khoản và mật khẩu do quản trị hệ thống cung cấp tại cửa 

sổ đăng nhập: 

 

Hình 2: Giao diện đăng nhập  

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, quản trị viên là cán bộ kỹ thuật của các 

tỉnh/thành phố sẽ được phân quyền quản trị nội dung, dữ liệu quy hoạch ở địa 

phương mình cùng với các tính năng của người dùng chung.  

 

Hình 3: Giao diện đăng xuất khỏi hệ thống 

Muốn đăng xuất khỏi hệ thống, quản trị viên kích chọn vào biểu tượng  phía bên 

trên góc phải màn hình giao diện và chọn Đăng xuất.  

III. Hướng dẫn tra cứu, tìm kiếm và khai thác thông tin 

Cung cấp cho người dùng những hướng dẫn từ tổng quan đến chi tiết để có thể 

sử dụng và khai thác các tính năng của website 1 cách hiệu quả, tiện ích và 

nhanh chóng. 

III.1. Nhóm tính năng tương tác với Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch 

Website cung cấp cho người dùng các công cụ sau:  
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STT Biểu tượng Chức năng 

1 
 

Xem, tra cứu danh mục các quy hoạch 

2 
 

Thống kê số lượng các quy hoạch dưới bạng 

bảng biểu và biểu đồ 

3 
 

Công cụ quản trị dữ liệu quy hoạch (không gian 

và thuộc tính)  

4 
 

Ẩn/hiện bảng Danh mục quy hoạch 

5 
 

Xem thông tin giới thiệu về ứng dụng và 

download tài liệu hướng dẫn sử dụng.  

1. Xem Danh mục quy hoạch 

Khi người dùng truy cập vào website, hệ thống sẽ mặc định hiển thị toàn bộ các 

danh mục các quy hoạch hiện có trong cơ sở dữ liệu (CSDL).  

 

Hình 4: Giao diện tính năng Danh mục quy hoạch 

Trên bảng Danh mục quy hoạch, người dùng có thể:  

- Tổng số quy hoạch (trong hình 4: 344 quy hoạch) 

- Xem thông tin ngắn gọn của tất cả các quy hoạch như: tên quy hoạch, cơ 

quan lập quy hoạch, đơn vị hành chính 
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- Mở rộng cửa sổ Danh mục quy hoạch bằng cách kích chuột vào ô  

trên giao diện.  

 

Hình 5: Danh mục quy hoạch mở rộng 

- Thu hẹp cửa sổ Danh mục quy hoạch bằng cách kích chuột vào ô 

 trên giao diện.  

- Tải danh mục các quy hoạch dưới dạng bảng Excel bằng cách kích chuột 

vào ô . Kết quả thu được:  

 

Hình 6: Danh mục quy hoạch được tải xuống dưới dạng bảng Excel 

- Xem thông tin chi tiết của một quy hoạch:  

+ Xem vị trí của quy hoạch trên bản đồ khi kích chuột vào biểu tượng  

cùng dòng quy hoạch cần quan tâm.  
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Hình 7: Vị trí của quy hoạch khi kích vào biểu tượng vị trí trên bảng Danh mục 

+ Xem chi tiết các thông tin liên quan tới quy hoạch bằng biểu tượng . 

Trên màn hình sẽ xuất hiện bảng thông tin chi tiết của quy hoạch cùng 

các tài liệu đính kèm là quyết định phê duyệt quy hoạch, báo cáo và các 

tài liệu khác (nếu có).  

 

Hình 8: Bảng thông tin chi tiết của một quy hoạch 

+ Tải các tài liệu về máy cá nhân của một quy hoạch bằng cách kích chuột 

vào biểu tượng . 

2. Tìm kiếm, tra cứu dữ liệu 

Tìm kiếm, tra cứu, lọc dữ liệu là một tính năng quan trọng giúp người dùng có 

thể khai thác được các thông tin theo mục đích của mình. Người dùng được 
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cung cấp 2 bộ công cụ để làm việc này là: (1) tra cứu theo không gian và (2) tra 

cứu theo thuộc tính.  

 

Hình 9: Bộ công cụ tra cứu thông tin quy hoạch 

(1)  Tra cứu theo không gian  

 

- Quy trình tìm kiếm dữ liệu theo không gian gồm các bước:  

+ Chọn công cụ 

+ Vẽ đối tượng giới hạn tương ứng với biểu tượng của công cụ trên bản đồ 

+ Kích chuột vào ô  

+ Xem kết quả trên bản đồ và danh mục quy hoạch.  

- Có 4 lựa chọn theo không gian:  

+ Lựa chọn theo đường thẳng  
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Hình 10: Kết quả tra cứu quy hoạch theo một đường thẳng 

+ Lựa chọn theo vùng đa giác được vẽ 

 

Hình 11: Kết quả tra cứu quy hoạch theo một đa giác 

+ Lựa chọn theo hình tròn  
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Hình 12: Kết quả tra cứu quy hoạch theo đa giác được vẽ 

+ Lựa chọn theo hình chữ nhật 

 

Hình 13: Kết quả tra cứu quy hoạch theo hình chữ nhật được vẽ 

(2)  Tra cứu theo thuộc tính 

Người dùng có thể tra cứu quy hoạch theo nhiều điều kiện: tên quy hoạch, 

quyết định phê duyệt, hành chính quy hoạch, cấp lập quy hoạch, loại quy 

hoạch, cấp phê duyệt, cơ quan lập quy hoạch, thời kỳ lập quy hoạch,….. Hệ 

thống cũng cho phép có thể tra cứu dữ liệu theo từng thuộc tính đơn lẻ hoặc 

kết hợp nhiều điều kiện với nhau:  

- Theo thời kỳ quy hoạch:  
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Hình 14: Kết quả tra cứu quy hoạch theo thời kỳ quy hoạch 

- Theo đơn vị hành chính cấp tỉnh:  

 

Hình 15: Kết quả tra cứu quy hoạch theo tên tỉnh 

- Kết hợp giữa 2 điều kiện: đơn vị hành chính cấp tỉnh và thời kỳ qua 

hoạch.  
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Hình 16: Kết quả tra cứu quy hoạch theo tên tỉnh và thời kỳ quy hoạch 

- Kết hợp 4 điều kiện: Thời kỳ quy hoạch, lĩnh vực quy hoạch, loại quy 

hoạch tỉnh và tên tỉnh.  

 

Hình 17: Kết quả tra cứu quy hoạch theo 4 điều kiện  

- Tra cứu theo tên, hoặc từ khóa:  
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Hình 18: Kết quả tra cứu quy hoạch theo tên, từ khóa  

- Các tra cứu khác thực hiện tương tự để xem kết quả.  

3. Thống kê số lượng quy hoạch  

Trên website còn cung cấp cho người dùng công cụ thống kê số lượng quy 

hoạch theo đơn vị cấp tỉnh hoặc theo loại quy hoạch.  

Thực hiện các bước sau để tạo một bảng số liệu tổng hợp:  

- Kích chuột vào biểu tượng  để chọn các điều kiện lọc dữ liệu. 

- Kích chuột vào biểu tượng Xem kết quả  

Ví dụ 1: Thống kê tổng hợp số lượng các quy hoạch của các tỉnh  

 

Hình 19: Biểu đồ thống kê số lượng các quy hoạch theo tỉnh 
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Ví dụ 2: Thống kê tổng hợp số lượng các quy hoạch của tỉnh Vĩnh Long theo 

các loại quy hoạch  

 

Hình 20: Biểu đồ thống kê số lượng quy hoạch của tỉnh Vĩnh Long theo loại quy hoạch 

- Trên giao diện của biểu đồ người dùng cũng có thể xuất các biểu đồ 

thành định dạng ảnh (.png, .jpg, …) hoặc file pdf khi kích chuột vào biểu 

tượng  

II.2. Nhóm tính năng tương tác với Bản đồ 

(1)  Bộ công cụ tương tác với bản đồ  

STT Biểu tượng Tính năng 

1 
 

Phóng to bản đồ 

2 
 

Thu nhỏ bản đồ 

3 
 

Đo diện tích trên bản đồ 

4 
 

Đo khoảng cách trên bản đồ 

5 
 

Thay đổi bản đồ nền 
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Website cung cấp cho người dùng các công cụ tương tác với bản đồ cơ bản 

như: phóng to/thu nhỏ bản đồ; đo diện tích, khoảng cách trên bản đồ, thay 

đổi basemaps gồm (1) Nền GIS Chính phủ; (2) Nền Google Map; và (3) Nền 

Google Satellite (Lưu ý rằng lựa chọn và sửa đổi do người dùng thực hiện sẽ 

không được nhớ lại trên web, mà chỉ tạm thời trong phiên sử dụng.). 

 

Hình 21: Thay đổi bản đồ nền Google Satellite 

Để sử dụng tính năng đổi Basemaps người dùng kích chuột vào biểu tượng 

, chọn Basemaps muốn sử dụng. Để thoát tính năng này, người dùng kích 

chuột 1 lần nữa vào biểu tượng trên.  

(2) Xem thông tin thuộc tính của một đối tượng trên bản đồ:  

- Để xem thông tin chung của một đối tượng trên bản đồ, người dùng kích 

chuột vào đối tượng cần xem trên bản đồ. Hệ thống sẽ trả lại cho người 

dùng thông tin là tên của quy hoạch dưới dạng Popup.  
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Hình 22: Xem thông tin quy hoạch trên bản đồ 

 

- Muốn xem thông tin chi tiết của quy hoạch vừa hiện Popup, người dùng 

kích vào dòng tên quy hoạch, trên màn hình xuất hiện giao diện thông tin 

chi tiết liên quan tới quy hoạch.  

 

Hình 23: Thông tin chi tiết của quy hoạch 

- Kích chuột vào biểu tượng download khi người dùng muốn download các 

tài liệu gồm quyết định phê duyệt quy hoạch, báo cáo, ảnh bản đồ hoặc 

các tài liệu khác (nếu có).   

IV. Hướng dẫn quản trị CSDL Danh mục quy hoạch 

Phần quản trị của website giúp quản trị viên quản lý thư viện tài liệu tham 

khảo, cơ sở dữ liệu các lớp bản đồ.  
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III.1. Chỉnh sửa dữ liệu 

Sau khi đăng nhập vào website với tài khoản/mật khẩu đã được cung cấp, quản 

trị cơ sở dữ liệu sẽ được cung cấp giao diện để chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu.  

 

Hình 24: Công cụ chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu quy hoạch 

Việc chỉnh sửa dữ liệu bao gồm 2 nội dung chính: (1) Chỉnh sửa Danh mục và tài 

liệu liên quan, (2) Chỉnh sửa vị trí không gian trên bản đồ của quy hoạch.  

1. Chỉnh sửa Danh mục quy hoạch 

Trên giao diện của website, chọn tính năng cập nhật danh mục quy hoạch, 

xuất hiện giao diện và các công cụ thao tác trên bảng: 

 

Hình 25: Giao diện chỉnh sửa danh mục dữ liệu quy hoạch 
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Quản trị viên dữ liệu có thể thực hiện cập nhật chỉnh sửa, xóa, thêm mới dữ 
liệu trực tiếp trên bảng và lưu lại: 

- Chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính: thực hiện chỉnh sửa trực tiếp các nội dung 

trên bảng tương tự excel, sau đó nhấn biểu tượng  lưu . 

- Xóa dòng: nhấp chuột phải vào dòng cần xóa rồi nhấn nút Xóa. Hộp thoại 

xác nhận hiện ra, chọn OK để xóa, Cancel để hủy thao tác xóa. 

Lưu ý:  Ngoài ra, website còn cung cấp cho người sử dụng các công cụ trên 

bảng để thực hiện các thao tác: tra cứu, lọc, sắp xếp dữ liệu, cấu hình hiển thị 

các trường, phân trang…. 

 

- Để lọc xem thông tin, nhấn biểu tượng lọc  và chọn hoặc nhập giá trị 

lọc tại trường tương ứng (thực hiện lần lượt các bước từ 1-4). 

 

Hình 26: Tính  năng lọc dữ liệu quy hoạch 

Kết quả thu được:  
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Hình 27: Kết quả lọc dữ liệu quy hoạch 

- Để bỏ lọc và xem toàn bộ dữ liệu: click Chọn tất cả tại trường vừa lọc rồi 

nhấn Search; hoặc nhấn lại biểu tượng lọc để bỏ lọc. 

- Để ẩn/hiển thị các cột theo mục đích, người dùng nhấp chuột vào biểu 

tượng , kích chuột vào các trường cần ẩn (biểu tượng chấm tròn màu 

đỏ  màu xám) hệ thống sẽ chỉ hiện các cột có biểu tượng chấm tròn 

màu đỏ.  

 

Hình 28: Tính năng ẩn hiện cột dữ liệu 
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- Để tải lại dữ liệu (refresh), nhấp chuột vào biểu tượng  để hệ thống tải 

lại bảng dữ liệu ở trạng thái được cập nhật mới nhất.  

- Để hiển thị nhiều dòng trên một trang, vào menu Định dạng Số hàng  

Chọn số dòng muốn hiển thị, ví dụ 100. 

 

Hình 29: Tính năng hiển thị số dòng dữ liệu 

- Người dùng cũng có thể tải Danh mục quy hoạch về dưới máy tính cá 

nhân theo các bước sau: vào menu File  Tải xuống dưới dạng  Chọn 

kiểu định dạng.   

 

Hình 30: Tính năng tải dữ liệu danh mục quy hoạch dưới dạng Excel 
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2. Chỉnh sửa vị trí không gian của quy hoạch 

Trong website, mỗi quy hoạch được đại diện bởi một đường bao là ranh giới 

của phạm vi quy hoạch, người dùng có thể chỉnh sửa ranh giới đó bằng cách 

truy cập vào chức năng Cập nhật ranh giới quy hoạch.  

 

Hình 31: Công cụ cập nhật ranh giới quy hoạch 

- Xuất hiện giao diện:  

 
Hình 32: Giao diện cập nhật ranh giới quy hoạch 
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+ Kích vào biểu tượng  trên dòng muốn sửa để hiển thị vị trí đối 

tượng trên bản đồ. 

+ Thực hiện các thao tác chỉnh sửa  

+ Nhấp Save để lưu lại vị trí, hình dạng mới của ranh giới quy hoạch. 

 

Hình 33: Các công cụ chỉnh sửa ranh giới quy hoạch 

III.2. Thêm mới dữ liệu 

1. Thêm mới dữ liệu Danh mục quy hoạch 

Chức năng này giúp quản trị viên thêm mới một quy hoạch với các thông tin cần 

thiết và các tài liệu, báo cáo có liên quan vào CSDL. 

 Thêm mới một quy hoạch  

- Nhấp chọn biểu tượng thêm mới  trên thanh công cụ của bảng, xuất 

hiện giao diện cho người dùng nhập các thông tin của một quy hoạch. 
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Hình 34: Thêm mới một quy hoạch 

- Lần lượt nhập các thông tin theo cấu trúc bảng đã được thiết kế. Với các 

trường được thiết lập ràng buộc như: cấp quy hoạch, cơ quan quy hoạch, 

cơ quan quản lý,… các cột có ký hiệu  thì người dùng chỉ cần tích chọn 

các giá trị phù hợp.   

- Riêng đối với trường dữ liệu “Ảnh bản đồ”  là nơi đưa ảnh đại diện cho 

quy hoạch, người dùng cần thao tác theo quy trình sau:  

+ Kích chuột vào biểu tượng   nhấp đúp chuột vào thư mục 

   

+ Tạo thư mục chứa ảnh, bằng cách kích vào tính năng tạo thư mục  đặt 

tên thư mục.  
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Hình 35: Tạo mới một thư mục chứa dữ liệu, tài liệu theo tỉnh 

+ Tải ảnh đại diện vào thư mục  nhấp chuột chọn tư mục vừa tạo bằng 

chức năng  chọn chức năng Tải lên (1) 

 

Hình 36: Tạo mới một thư mục chứa dữ liệu, tài liệu theo tỉnh 

+ Chọn ảnh đại diện cho quy hoạch bằng chức năng Chọn file (2)  

- Một trường thuộc tính quan trọng trong bảng Danh mục quy hoạch là 

trường “Loại ranh giới quy hoạch”. Giá trị của trường này hỗ trợ quản 

trị viên có thể chọn vị trí không gian đại diện cho quy hoạch bằng cách 

chọn nhanh theo phân loại: Trùng hành chính (khi chưa hoặc không có 
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ranh giới chi tiết của dự án/ quy hoạch); Ranh giới quy hoạch khác (quy 

hoạch có ranh giới chi tiết – sẽ liên kết với Bảng Ranh giới quy hoạch 

khác thông qua cột Ranh giới).  

 

Hình 37: Chọn loại Ranh giới Quy hoạch 

- Kích chuột vào biểu tượng Save trên giao diện bảng để lưu lại các thông 

tin vừa nhập. Mục đích là để lưu mã quy hoạch để làm khóa kết nối tới 

các tài liệu, báo cáo ở bước sau.  

- Nhập các tài liệu, báo cáo liên quan tới quy hoạch: kích chuột vào biểu 

tượng của cột Tài liệu QH tương ứng vừa nhập thông tin ở trên.   

 

Hình 38: Thêm mới các tài liệu liên quan tới quy hoạch 
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+ Xuất hiện giao diện cập nhật, thêm mới các tài liệu và báo cáo liên quan 

tới quy hoạch. Tiến hành tương tự các bước như chọn 1 ảnh đại diện đã 

giới thiệu ở trên. 

 

Hình 39: Thêm mới các tài liệu liên quan tới quy hoạch 

+ Lưu thông tin vừa cập nhật để kết thúc thêm mới tài liệu, báo cáo.  

Lưu ý: Người dùng cũng có thể chọn chức năng chỉnh sửa, cập nhật dưới dạng 

form nhập bằng cách.  

- Chuột phải vào dòng (hàng) dữ liệu cần phải chỉnh sửa, cập nhật  chọn 

chức năng Chỉnh sửa 

 

Hình 40: Tính năng chỉnh sửa các tài liệu liên quan tới quy hoạch 

- Giao diện Form xuất hiện, nhập và chỉnh sửa các thông tin  Lưu thay 

đổi 
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Hình 41: Giao diện chỉnh sửa các tài liệu liên quan tới quy hoạch chi tiết 

 Nhập (import) dữ liệu từ tập tin có cấu trúc (Excel) 

- Để cập nhật dữ liệu thuộc tính từ file excel, cần xuất (export) dữ liệu từ 

bảng sẵn có ra file excel để giữ trường ID, làm cơ sở để cập nhật dữ liệu; 

sau đó chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu vào file này và sử dụng để import lại. 

- Để thêm mới dữ liệu từ file excel: vẫn nên export dữ liệu từ bảng sẵn có 

của hệ thống để làm mẫu nhập dữ liệu sẽ thuận tiện hơn trong việc biên 

tập dữ liệu và tránh sai sót khi import lại vào hệ thống. 

- Một số lưu ý khi chuẩn bị dữ liệu ở định dạng excel: 

+ Trường ID: nếu muốn cập nhật dữ liệu thì cần giữ giá trị ID này 

để hệ thống cập nhật dữ liệu đã có; nếu muốn thêm mới dữ liệu 

thì giá trị tại trường ID sẽ để trống hoặc xóa trường ID. 

+ Các trường đơn vị hành chính Huyện/Thành phố và Xã/ Phường/ 

thị trấn: cần nhập mã đơn vị hành chính theo đúng mã đơn vị hành 

chính do Tổng cục Thống kê ban hành. 

+ Dữ liệu nhập trong file excel cần tuân theo quy chuẩn để có thể cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu, cụ thể như sau: không dùng công thức, 

không dùng dấu phẩy để phân tách phần nghìn; không dùng chuỗi 

ký tự đặc biệt như N/A… 

+ Nếu quản trị viên thực hiện copy dữ liệu từ file excel khác thì thao 

tác được khuyến khích là nên copy và paste value để chỉ copy giá 

trị mà không copy công thức tính toán (nếu có). 

+ Dữ liệu kiểu ngày tháng: bắt buộc format dữ liệu ở định dạng kiểu 

ngày/tháng/năm của Việt Nam theo cú pháp dd/mm/yyyy 
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(người dùng nên format cột thông tin ở định dạng kiểu text trước 

khi nhập dữ liệu ngày tháng theo cú pháp trên). 

+ Kiểu dữ liệu trong các trường dữ liệu cần đúng theo yêu cầu cấu 

trúc dữ liệu của bảng trong hệ thống phần mềm: ví dụ, nếu trường 

kiểu số thì khi nhập dữ liệu trong file excel cần đúng kiểu số, 

không chứa ký tự chữ… 

- Import dữ liệu excel: vào menu Dữ liệu Import dữ liệu 

 

Hình 42: Giao diện chỉnh sửa các tài liệu liên quan tới quy hoạch chi tiết 

- Chọn định dạng file Excel, sau đó nhấn Chọn file…  

 

Hình 43: Chọn định dạng file, chọn file cần import vào CSDL 
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- Tải lên file excel; hoặc chọn file đã tải trước đó, sau đó nhấn Chọn file 

Excel. 

- Chọn lại sheet dữ liệu phù hợp nếu cần; hệ thống sẽ mặc định chọn sheet 

đầu tiên của file excel, sau đó nhấn Tiếp theo. 

 

Hình 44: Xem thông tin thuộc tính import vào CSDL 

- Chọn các trường tương ứng giữa bảng dữ liệu và file excel, click chọn các 

trường muốn nhập dữ liệu vào hệ thống, sau đó nhấn Import. Nếu thành 

công hệ thống sẽ thông báo Thành công; nếu có lỗi sẽ có thông báo cụ thể 

một số trường hợp lỗi phổ biến. 

 

Hình 45: Chọn các trường thuộc tính tương tứng từ file Excel với bảng dữ liệu trong 

CSDL 
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Lưu ý: Có thể sử dụng cách import dữ liệu từ file Excel để chỉnh sửa hoặc cập 

nhật thêm dữ liệu vào bảng trong CSDL Danh mục quy hoạch, với điều kiện:  

- Nếu cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu thì tích chọn trường ID (STT) 

- Nếu thêm mới dữ liệu thì bỏ tích chọn trường ID (STT) 

2. Thêm mới dữ liệu Vị trí không gian của quy hoạch 

Chức năng này giúp quản trị viên thêm mới vị trí của quy hoạch có ranh giới 

khác với ranh giới hành chính các cấp. Có 2 cách thêm mới vị trí của quy hoạch.  

 Thêm mới một vị trí của quy hoạch bằng công cụ vẽ 

- Kích chuột vào biểu tượng vị trí tương ứng với quy hoạch cần thêm mới 

vị trí trên bản đồ  

- Chọn công cụ Modify và kích chuột để vẽ ranh giới quy hoạch trên bản 

đồ. 

- Kích đúp chuột để kết thúc lệnh vẽ.  

- Nhấn vào biểu tượng Save để lưu không gian vừa mới vẽ.  

 

Hình 46: Vẽ mới một ranh giới quy hoạch 

 Thêm mới vị trí của quy hoạch từ shapefile (.shp) 

- Thực hiện các thao tác tương tự như import dữ liệu cấu trúc Excel, 

nhưng bảng đích cần hướng tới là Ranh giới quy hoạch khác.  

- Trên Ranh giới quy hoạch khác  vào menu Dữ liệu  Import dữ liệu. 

- Chọn định dạng file cần import là Shapefile Chọn file…  
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- Tải lên shapefile (chọn cả các file mở rộng đi cùng shapefiel); hoặc chọn 

file đã tải trước đó và nhấn Chọn Shapefile. 

 

Hình 47: Import ranh giới quy hoạch từ định dạng shapefile (.shp) 

- Đặt tên cho bảng tạm khi import vào hệ thống và nhấn Import Now, sau 

đó nhấn Tiếp theo.  

- Sau đó, tích chọn các cột tương ứng giữa bảng dữ liệu và các trường 

tương ứng trong lớp shapefile muốn import dữ liệu, cuối cùng nhấn 

Import.  

Lưu ý: cột quan trọng nhất là cột geom, dữ liệu shapefile phải được chuẩn hóa về hệ 

tọa độ GCS – WGS84 (hệ tọa độ cầu).  


