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* Các cấp Lãnh đạo: 

 

    

 

                                               

 

 

 

 

                  

  

  

 Hiện trạng 

  

  

- Tra cứu thông tin quy hoạch để: 

  + Hoạch định các chính sách phát triển KTXH;  

  + Đưa ra quyết định đầu tư xây dựng; phát triển hệ thống HTXH, HTKT; 

chấp thuận chủ trương đầu tư… 

- Hình thức tra cứu: Trên hồ sơ giấy hoặc file dưới định dạng AutoCAD.  

 

 

    

 

                                               

 

 

 

 

                  

  

  

Quản lý quy hoạch xây dựng 



* Chủ đầu tư, doanh nghiệp và người dân           

        

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

  

- Tra cứu thông tin quy hoạch nhằm:   

 + Xác định dự án đầu tư sản xuất kinh doanh;  

 + Xây dựng nhà ở;…. 

- Hình thức tiếp cận: Đến tận nơi 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

  

 Hiện trạng 

  

  

Quản lý quy hoạch xây dựng 



* Công bố quy hoạch: 
 

 

 

                  

  
  

* Hình thức công bố: Họp, cắm Pano công bố… 

 - Hạn chế về số lượng đối tượng tham gia;  

 - Thông tin công bố không đầy đủ;  

 - Hạn chế về mặt thời gian…. 

 

 

 

 

                  

  
  

 Hiện trạng 

  

  

Quản lý quy hoạch xây dựng 



* Lấy ý kiến quy hoạch  

 

 

 

 

                  

  

      * Hình thức: Họp, trưng bày tại cơ quan nhà nước, gửi tài liệu giấy,… 

 - Hạn chế về số lượng đối tượng tham gia; 

 - Tốn nhiều thời gian, công sức để thực hiện;  

 - Thiếu tính trực quan nên khó hiểu (đặc biệt là đối với các đối tượng 

không có chuyên môn);… 

 

 

 

 

                  

  

  

 Hiện trạng 

  

  

Quản lý quy hoạch xây dựng 



 

* Lưu trữ: Hồ sơ quy hoạch thường bao gồm các tập 

bản vẽ khổ lớn khá cồng kềnh. Các file số bao gồm 

nhiều lớp dữ liệu và cần có phần mềm chuyên dụng để 

mở (phổ biến là AutoCAD) 

- Hình thức: lưu trữ trên  các máy tính riêng lẻ của 

từng cán bộ, công chức; trong kho… 

 + Quản lý các file bản vẽ quy hoạch thường 

không có hệ thống, không thống nhất hệ tọa độ.  

 + Việc tra cứu, tìm kiếm thông tin quy hoạch khó 

khăn và mất thời gian.   

 + Cách thức này vừa thiếu thống nhất, vừa 

thiếu an  toàn, tiềm ẩn nhiều bất cập trong quản lý quy 

hoạch xây dựng. 
  

 

 

 

 

                  

  

  

 Hiện trạng 

  

  

Quản lý quy hoạch xây dựng 



 Triển khai các ứng dụng quản lý quy hoạch 

  

  

GIS 
(Quy hoạch) 

Cấp phép XD 

Cung cấp thông tin QH 

Quản lý quy hoạch xây dựng 



Kỹ thuật tiên tiến  Hiện trạng 

 Nghị định 39/2010/NĐ-CP về việc quản lý xây dựng không gian 

ngầm và nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và dùng chung 

những công trình đường dây, cáp, đường ống kỹ thuật ngầm 

theo chủ trương của chính phủ là yêu cầu cấp thiết. 

Công tác quản lý hạ tầng KTĐT 



 

 
 Hạn chế trong việc quản lý, khai thác thông tin: 

 Đào và cắt đường liên tục. Gây ùn tắt giao thông, ô nhiễm MT  

 Các hệ thống ngầm hiện hữu chồng chéo lẫn nhau 

 Thi công làm hư hại những hệ thống đã có sẵn 

 Lãng phí không gian ngầm dọc theo vĩa hè và dưới lòng đường. 

 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật 



Điện lực Điện lực 

Cấp nước 

Thoát nước 

Cấp nước 

Giao thông 

Viễn Thông 

 Xây dựng các quy chế quản lý công trình ngầm, xây 

dựng CSDL không gian ngầm trên GIS 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật 



 Quản lý hạ tầng kỹ thuật trên nền tảng GIS 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật 
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QUY TRÌNH VẬN HÀNH 

NGHIỆP VỤ  
VĂN PHÒNG 

Theo dõi, điều phối,  
Giám sát xử lý 

 

TRUNG TÂM  
DỮ LIỆU TỈNH 

Quy hoạch, hạ tầng 
kỹ thuật… 

NGƯỜI DÂN 
Cá nhân, tổ chức phản ánh, 

cung cấp thông tin 

CHÍNH QUYỀN  
NHÀ NƯỚC  

Sở Ngành liên quan 
UBND Huyện/Thị/TP 

CỔNG THÔNG TIN 
https://Chongngap.hochiminhcity.gov.vn 

NGHIỆP VỤ  
THỰC ĐỊA 

Cập nhật dữ liệu 
Kiểm chứng dữ liệu 
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MÔ HÌNH  
TỔNG THỂ 



HE ̣  THÓNG GIS 

Được xây dựng trên 03 nèn 
tảng: WebGIS, Desktop và App 
Mobile. 

NỀN TẢNG 

Phục vụ các Sở ngành liên 
quan và co ̣ng đòng 

ĐƠN VỊ 

1 nguòn dữ lie ̣u thóng nhát. 

CSDL 

Xây dựng được 9 ứng dụng 
phục vụ nhu càu quản lý quy 
hoạch và hạ tàng kỹ thua ̣ t.           

ỨNG DỤNG 
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CSDL 
GIS 

Hạ tầng cấp điện 

Dữ liệu hiện 
trạng 

Dữ liệu quy 
hoạch 

Dữ liệu nền 

Nền địa chính 

Sử dụng đất 

Nền địa hình 

Hạ tầng thoát nước 

Hạ tầng cấp nước 

Hạ tầng giao thông 

Hạ tầng viễn thông 

Hạ tầng chiếu sáng 

Môi trường đô thị 

Quy hoạch vùng, tỉnh 

Quy hoạch chung đô thị 

Quy hoạch phân khu 

Quy hoạch chi tiết 

CÁU TRÚC 
CSDL 



CSDL DỮ LIỆU QUY HOẠCH 



CÁC ỨNG DỤNG 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT QUY HOẠCH 

• Quản lý HTKT – 
Web, Desktop, 
App Mobile 

• Quản lý sự có 
HTKT – Web, App 
Mobile 

• Thông tin quy 
hoạch – Web 

• Tra cứu thông tin 
QH – Web, App 
Mobile 

• Quản lý quy 
hoạch – Desktop 
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QUẢN LÝ 
THÔNG TIN ĐỒ 
ÁN QUY HOẠCH 

XÂY DỰNG 

Nèn tảng: Desktop  
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CHỨC NĂNG CƠ BẢN 

Đăng nhập 

Đổi mật 
khẩu 

Hiển thị dữ liệu 

Thêm dữ liệu 

20 



TÌM KIẾM DỮ LIỆU 

Theo 
thuộc tính 

Nâng cao 

Theo không 
gian 

Theo tên đường, 
quận/huyện 
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Theo 
thuộc tính 

Nâng cao 

Theo không 
gian 

THỐNG KÊ DỮ LIỆU 
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CHỨC NĂNG KHÁC 

Biên tập 
bản đồ 

Xuất báo 
cáo 
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THÔNG TIN 
QUY HOẠCH 

Nèn tảng: WebGIS  
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ĐĂNG NHẬP 
Người dùng truy ca ̣p theo địa chỉ với tài khoản và ma ̣ t khảu được cung cáp 

https://gis.binhphuoc.gov.vn/ 

Chọn QUẢN LÝ THÔNG TIN QUY HOẠCH 
như hình 

Giao die ̣n 
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THÔNG TIN 
QUY HOẠCH 

Sau khi chọn đơn vi ̣hành chińh, người 
dùng càn chọn loại quy hoạch càn xem 
thông tin. Xem được thông tin khi có 
ké hoạch quy hoạch, khi ké hoạch quy 
hoạch đã được công bó thi ̀không xem 
ở mục này. 

Trên thanh công cụ chọn mục “Thông 
tin quy hoạch”, chọn đơn vị hành 
chính cần thể hiện thông tin. 
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GÓP Ý 
QUY HOẠCH 

Trên thanh công cụ chọn mục “Góp ý 
quy hoạch”, chọn đơn vị hành chính 
cần thể hiện thông tin. Sau khi chọn 
đơn vi ̣ hành chińh, người dùng chọn 
tiép loại quy hoạch càn góp ý. 
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CÔNG BỐ 
QUY HOẠCH 

Trên thanh công cụ chọn mục “Công 
bố quy hoạch”, sau đó chọn đơn vị 
hành chính và chọn loại quy hoạch đẻ 
xem két quả. 

Chọn 1 dự án, bản đò sẽ tự đo ̣ng di 
chuyẻn đén điẻm đó, đòng thời hie ̣n 
bảng “Thông tin đò án”. Đẻ xem được 
hò sơ dự án người dùng chọn “Hò sơ 
dự án” và Web sẽ hie ̣n thi ̣ các te ̣p 
đính kèm bao gòm: thuyét minh, bản 
vẽ, pháp lý và chủ đàu tư, người dùng 
nháp đúp chuo ̣ t vào từng thư mục đẻ 
xem thông tin cụ thẻ. 
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TRA CỨU 
QUY HOẠCH 

Thực hie ̣n tra cứu thông tin quy hoạch  
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TRA CỨU 
THÔNG TIN 
QUY HOẠCH 

Nèn tảng: WebGIS  
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ĐĂNG NHẬP 
Người dùng truy ca ̣p theo đường link 

https://gis.binhphuoc.gov.vn/ 

Chọn TRA CỨU THÔNG TIN 
QUY HOẠCH như hình 

Giao die ̣n 
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TRA CỨU  

THEO SỐ TỜ, SỐ THỬA 

1. Chọn chức năng tìm kiém. 

2. Trong tab “Theo số tờ, thửa” nha ̣p 
đày đủ các thông tin càn tra cứu. 

3. Click “Tìm kiếm” đẻ hoàn thành thao 
tác. 

Két quả được hiẻn thị như hình, bao gòm 3 phàn: 

 Thông tin cơ bản: die ̣n tích, só tờ, só thửa 

 Chức năng: 

• Chỉ đường: tương tự google map 
• Phóng đén: hiẻn thị vị trí thửa đát trên bản đò 
• Tìm mới: thực hie ̣n tìm đói tượng mới 
• Lưu hình: chụp lại vị trí thửa đát 

 Thông tin quy hoạch: chi tiét từng lô đát với die ̣n tích cụ thẻ 
32 



TRA CỨU  

THEO TOẠ ĐỘ 

1. Chọn chức năng tìm kiém. 

2. Trong tab “Theo toạ độ” nha ̣p đày đủ các thông tin càn tra cứu. 

3. Click “Tìm kiếm” đẻ hoàn thành thao tác. 

Két quả được hiẻn thị như hình 
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TRA CỨU 
THÔNG TIN 
QUY HOẠCH 

Nèn tảng: App Mobile 
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Bước 1: Tải ứng dụng trên hệ điều hành IOS và Android 

App Store 

35 

CH Play 



Bước 2: Các thao tác cơ bản trên Ứng dụng 

Bên cạnh là hiǹh ảnh vè chú giải , giải 
thích các ký hie ̣u được dùng trong ứng 
dụng. 

Để quay lại giao diện bản đồ ban đầu, 
ta chọn “Mặc định”  
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Bước 3: Tra cứu Thông tin quy hoạch theo Số tờ bản đồ, Số hiệu thửa 
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Bước 4: Tra cứu Thông tin quy hoạch bằng Bảng liệt kê Tọa độ góc ranh 
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Bước 5: Tra cứu Thông tin quy hoạch bằng Định vị 
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QUẢN LÝ HẠ 
TẦNG KỸ 
THUẬT 

Nèn tảng: Desktop 
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CHỨC NĂNG CƠ BẢN 

Đăng nhập và 
đổi mật khẩu 

Hiển thị 
dữ liệu 

Thêm dữ liệu 

Thêm mã đối 
tượng 
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TÌM KIẾM DỮ LIỆU  

Theo 
thuộc tính 

Nâng cao 

Theo không 
gian 

Theo tên đường, 
quận/huyện 
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THỐNG KÊ DỮ LIỆU  

Theo 
thuộc tính 

Nâng cao 

Theo không 
gian 
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CHỨC NĂNG KHÁC 

Biên tập 
bản đồ 

Xuất báo 
cáo 
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QUẢN LÝ HẠ 
TẦNG KỸ 
THUẬT 

Nèn tảng: WebGIS 

45 



CHỨC NĂNG CƠ BẢN 

Đăng nhập 

Hiển thị dữ liệu 

Truy cập theo địa chỉ với tài khoản và mật khẩu được cấp: https://gis.binhphuoc.gov.vn/ 
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TÌM KIẾM DỮ LIỆU 

Theo thuộc 
tính 
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Theo không 
gian 



THỐNG KÊ, XUẤT BÁO CÁO 

Đièn các thông tin thuo ̣ c tính đẻ thóng kê 

Két quả thóng kê 
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CẬP NHẬT, BIÊN TẬP BẢN ĐỒ 

Cập nhật 
Biên tập 
bản đồ 
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QUẢN LÝ HẠ 
TẦNG KỸ 
THUẬT 

Nèn tảng: App Mobile 
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HIỂN THỊ DỮ LIỆU 
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THÊM ĐỐI TƯỢNG 
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QUẢN LÝ SỰ CỐ 
HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT 
Nèn tảng: App Mobile, WebGIS 

53 
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Tác nhân tham gia quy trình Quy trình quản lý sự cố Phần mềm được sử dụng 

Nhân viên hie ̣n trường 
Công ty cáp nước, đie ̣n lực, viẽn 

thông, cây xanh,…. 
Người dân 

A. PASC 

Chuyên viên tỏng đài W. PASC. TN 

Đơn vị xử lý sự có (cáp nước, cáp 
đie ̣n, viẽn thông,…) 

W. PASC. XL  

Chuyên viên, nhân viên xử lý hie ̣n 
trường 

A. PASC. TCTT 

Chuyên viên ca ̣p nha ̣ t 

Phản ánh sự cố 

Tiếp nhận và chuyển 
tiếp sự cố 

Xử lý và phản hồi 
thông tin sự cố 

Đánh giá 
sự cố 

Cập nhật thông 
tin 

C
h

ư
a

 x
ử

 l
ý

/X
ử

 l
ý 

ch
ư

a
 đ

ạ
t 

Đã xử lý 

QUY TRÌNH TỔNG QUÁT 



PHẢN ÁNH SỰ CỐ – APP MOBILE 

Giao diện App Phản ánh sự cố Tra cứu thông tin  Thông tin xử lý 
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TIẾP NHẬN SỰ CỐ – WEBGIS 

Xem thông tin các sự có chưa xử lý, đang xử lý và hoàn thành. Chuyẻn tiép cho đơn vị xử lý. 
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XỬ LÝ SỰ CỐ – WEBGIS  

Thông tin sự có 

Thông tin vè sự có 
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DITAGIS 
Một số kiến nghị! 



 Quy trình xây dựng CSDL theo 3 giai đoạn 

Khởi tạo 
CSDL 

Cập nhật 
CSDL 

Vận hành, 
bảo dưỡng 

CSDL 

 Dữ liệu nền 

 Bản đồ giấy 

 Bản vẽ CAD 

 Hồ sơ 

 Excel file, 

MDB file 

(Access) 

 Cộng đồng,… 

 Bản vẽ CAD 

 GPS 

 Google Earth 

 OSM 

 Ảnh vệ tinh 

 Database 

khác… 

 Quy trình tác 

nghiệp 

… 

Từ khi hình thành đối tượng đến 
thời điểm khởi tạo hệ thống 

Thời điểm khởi tạo hệ thống đến 
thời điểm hiện hành 

Thời điểm vận hành hệ thống 

Quy trình xây dựng CSDL 



 Thu thập dữ liệu dựa vào cộng đồng 

Phát triển dữ liệu dựa vào cộng đồng 







 Minh họa trên công nghệ của ESRI 

Ứng dụng công nghệ đa nền tảng 



Người sử dụng Phần mềm 

 ứng dụng 
Dữ liệu 

Phân tích thiết kế hệ thống 
 Hướng tác nghiệp – dựa trên quy trình nghiệp vụ 



Tích hợp dữ liệu toàn tỉnh 
 Cung cấp thông tin cho IOC 



Thảo luận 
 GIS nói riêng và SDI nói chung thật sự là công cụ hiệu quả để quản lý 

đô thị. Việc triển khai vận hành hệ thống càng sớm càng thuận lợi cho 

công tác quản lý và là nền tảng trong tiến trình xây dựng thành phố 

thông minh. 

 Sự quyết tâm của lãnh đạo và sự đồng thuận của các cơ quan ban 

ngành sẽ góp phần làm nên sự thành công của dự án GIS/SDI. 

 Vấn đê kỹ thuật không còn những rào cản truyền thống khi triển khai 

GIS/SDI tại Việt Nam, như: hạ tầng CNTT, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi 

định dạng dữ liệu, hệ tọa độ VN2000,… 

 Con người là thành phần quan trọng nhất, cần có kế hoạch đào tạo đội 

ngũ cán bộ tiếp cận với công nghệ mới trong lĩnh vực GIS để triển khai 

có hiệu quả GIS/SDI. 

 



Cần tiên phong, đột phá trong việc tham mưu bộ ngành, chính phủ để 

có một chính sách truy cập dữ liệu không gian thông thoáng hơn để 

đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp và người 

dân. 

Cần sớm ban hành quy định khung liên quan đến việc cập nhật, khai 

thác dữ liệu không gian giữa các cơ quan ban ngành của tỉnh nhằm tạo 

điều kiện cho dữ liệu được cập nhật và phát triển. 

Người sử dụng 

Người sử dụng 

CÔNG VIỆC 

KHUNG 

Thảo luận 



CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE! 


