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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 của Website

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. 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.
II.1. Nhóm tính năng tương tác với Cơ sở dữ liệu danh mục quy hoạch
Website cung cấp cho người dùng chung các công cụ như sau:
STT

Biểu tượng

Chức năng

1

Xem và tra cứu danh mục các quy hoạch

2

Giới thiệu và xem tài hướng dẫn sử dụng

3

Ẩn/hiện bảng Danh mục quy hoạch

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 2: Giao diện tính năng Danh mục quy hoạch

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

Tổng số quy hoạch (trong hình 2: 340 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 3: Danh mục quy hoạch mở rộng

-

Ngay chính trên bảng danh mục này, người dùng cũng có thể xem được
các thông tin chính của một quy hoạch khi nhấn vào các biểu tượng
tương ứng với quy hoạch cần xem.

Hình 4: Xem ảnh bản đồ quy hoạch

-

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:
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Hình 5: 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.

Hình 6: 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 mô tả của quy hoạch.
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Hình 7: 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
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 8: Công cụ tìm kiếm dữ liệu

(1) Tra cứu theo không gian
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-

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

Hình 9: Kết quả lựa chọn các quy hoạch theo một đường thẳng

+ Lựa chọn theo vùng đa giác được vẽ

Hình 10: Kết quả lựa chọn các quy hoạch theo một đa giác
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+ Lựa chọn theo bán kính

Hình 11: Kết quả lựa chọn các quy hoạch theo một hình tròn

+ Lựa chọn theo hình chữ nhật

Hình 12: Kết quả lựa chọn các quy hoạch theo một hình tròn

(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:
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-

Theo thời kỳ quy hoạch:

Hình 13: Tra cứu dữ liệu theo thời kỳ quy hoạch

-

Theo đơn vị hành chính cấp tỉnh

Hình 14: Tra cứu 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 15: Tra cứu theo 2 điều kiện (thời kỳ quy hoạch và tên tỉnh)

-

Kết hợp 3 điều kiện: thời kỳ quy hoạch, lĩnh vực quy hoạch và tỉnh.

Hình 16: Tra cứu theo 3 điều kiện (thời kỳ quy hoạch, loại quy hoạch và tên tỉnh)

-

Hay tìm kiếm theo tên quy hoạch, từ khóa:
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Hình 17: Tra cứu theo từ khóa, tên quy hoạch

-

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

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

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.).
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Hình 18: Thay đổi bản đồ nền

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.

Hình 19: Thông tin Popup khi kích chọn trên bản đồ
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-

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 20: 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).

Hình 21: Thông tin chi tiết của quyết định liên quan tới một quy hoạch được download
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