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PHẦN 1. KHAI THÁC ỨNG DỤNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

NỀN ĐỊA LÝ  

 BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ  

1. Giới thiệu  

 - CSDL NĐL 1/10.000; 1/5.000; và 1/2.000 là sản phẩm của hai dự án 

chính phủ: 

 Năm 2007, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho Cục Đo đạc và Bản đồ 

Việt Nam thực hiện hai dự án Chính phủ sau: 

 + Dự án “Thành lập CSDL NĐL ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ 

cao phủ trùm cả nước (có trong bị công nghệ quét Laser mặt đất LIDAR)”; 

 + Dự án “Thành lập CSDL NĐL ở tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000 các khu vực đô 

thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm (có trang bị công nghệ chụp ảnh số 

mặt đất DMC)”. 

 - Sản phẩm của hai dự án bao gồm CSDL NĐL ở các tỷ lệ lớn, trên quy 

mô toàn quốc và được thiết kế theo chuẩn thông tin địa lý quốc gia. CSDL NĐL 

từ hai dự án này phủ trùm toàn bộ lãnh thổ theo nguyên tắc: Ở những khu vự đô 

thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng đã xây dựng CSDL NĐL tỷ lệ 1/2.000 

thì sẽ không xây dựng CSDL NĐL tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000 và ngược lại, những 

khu vực đã xây dựng CSDL NĐL 1/10.000 sẽ không xây dựng CSDL NĐL tỷ lệ 

1/2.000 và 1/5.000. 

 - CSDL NĐL tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000 có những nội dung chủ yếu sau: 

 Mỗi cơ sở dữ liệu nền địa lý có bảy chủ đề sau: 

 + Cơ sở đo đạc 

 + Biên giới địa giới 

 + Địa hình 

 + Thủy hệ 

 + Giao thông 

 + Dân cư cơ sở hạ tầng 
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 + Phủ bề mặt 

 Ngoài ra còn có Mô hình số độ cao và Siêu dữ liệu. 

2. Sự khác biệt giữa CSDL nền địa lý với bản đồ địa hình 

 - Về nội dung: 

+ Giống nhau: Giữa CSDL NĐL và bản đồ địa hình về cơ bản nội dung là 

giống nhau và đều có 7 chủ đề. Cụ thể: 

STT Cơ sở dữ liệu nền địa lý Bản đồ địa hình 

1 Cơ sở đo đạc Cơ sở toán học 

2 Biên giới địa giới Biên giới địa giới 

3 Địa hình Địa hình 

4 Thủy hệ Thủy hệ 

5 Giao thông Giao thông 

6 Dân cư cơ sở hạ tầng Dân cư 

7 Phủ bề mặt Thực vật 

 + Khác nhau: 

 Bản đồ địa hình là bản đồ mô tả thế giới thực ở mức cơ sở (base), có mức 

độ chi tiết và độ chính xác đủ để làm nền (cơ sở) chung cho các mục đích xây 

dựng các bản đồ chuyên đề. 

 CSDL nền địa lý là một hệ thống dữ liệu địa lý mô tả thế giới thực ở mức 

cơ sở (base), có mức độ chi tiết và độ chính xác đủ để làm nền (Cơ sở) chung 

cho các mục đích xây dựng dữ liệu địa lý chuyên đề. 

- Về mô hình cấu trúc: 

Bản đồ địa hình: 7 chủ đề là 7 file độc lập 

CSDL NĐL: 7 chủ để được quản lý trong 01 file duy nhất: file *.mdb hoặc 

*.xml, *.gml. 

 Cách thể hiện của bản đồ địa hình là thể hiện các yếu tố nội dung của bản 

đồ thông qua hệ thống ký hiệu. Giúp người sử dụng bản đồ dễ dàng đọc được 
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nội dung của bản đồ hay đọc được các yếu tố tự nhiên, kinh tế xã hội thông qua 

ngôn ngữ ký hiệu của bản đồ. Như vậy, bản đồ địa hình được thiết kế nhằm mục 

đích để trình bày và in sao cho người sử dụng dễ dàng đọc được nội dung thế 

giới thực nhất. 

 Ví dụ: Sông Nậm Dôn: Tên sông nằm độc lập với đối tượng sông; Thuộc 

tính có nước thường xuyên (ổn định) và có nước theo mùa (Không ổn định) 

được thể hiện qua sự khác nhau của ký hiệu hình học. 

 

 Cách thể hiện các yếu tố nội dung của CSDL nói chung và CSDL NĐL 

nói riêng chỉ thể hiện qua ba kiểu: điểm, đường, vùng. Nhằm mục đích các phần 

mềm GIS có thể hiểu và phân tích các đối tượng địa lý theo không gian hoặc 

theo thuộc tính của đối tượng đó. 

 Ví dụ: suối Tiêng Liêng có tên và loại trạng thái nước mặt là ổn định, 

không ổn đỉnh đều là thuộc tính gắn liền với đối tượng. 
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Từ ý nghĩa trên, ta thấy mô hình cấu trúc giữa bản đồ địa hình và CSDL 

NĐL cơ bản khác nhau. 

- Về khuôn dạng dữ liệu: 

Bản đồ địa hình có hai dạng. Dạng bản đồ địa hình giấy và dạng bản đồ 

địa hình số được đóng gói trên khuôn dạng dữ liệu *.dgn của phần mềm 

MicroStation. 

CSDL NĐL chỉ có ở dạng số và được đóng gói dưới khuôn dạng của phần 

mềm GIS gồm: *.mdb, *.gdb, *.gml, *.xml. 

3. Sự khác biệt CSDL nền địa lý với CSDL chuyên đề khác 

 CSDL nền địa lý là một hệ thống dữ liệu địa lý mô tả thế giới thực ở mức 

cơ sở (base), có mức độ chi tiết và độ chính xác đủ để làm nền (Cơ sở) chung 

cho các mục đích xây dựng dữ liệu địa lý chuyên đề. 

 Dựa trên mục đích, yêu cầu thực tế của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực mà xây 

dựng nội dung và mô hình cấu trúc CSDL chuyên đề khác nhau nhưng đều dựa 

trên CSDL NĐL. 

 Ví dụ: Chủ đề giao thông trong CSDL phục vụ công tác phòng cháy chữa 

cháy. 
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4. Tầm quan trọng của CSDL nền địa lý 

 - Là dữ liệu nền cho tất cả các CSDL chuyên ngành khác 

 - Là hạt nhân kết nối các CSDL chuyên ngành 
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  BÀI 2. ỨNG DỤNG CSDL NỀN ĐỊA LÝ PHỤC VỤ PHÁT 

TRIỂN KT – VH – XH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Ứng dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý trong các ngành 

GIS được thiết kế như một hệ thống chung để quản lý dữ liệu không gian, 

nó có rất nhiều ứng dụng trong việc phát triển đô thị và môi trường tự nhiên như 

là: quy hoạch đô thị, quản lý nhân lực, nông nghiệp, điều hành hệ thống công 

ích, lộ trình, nhân khẩu, bản đồ, giám sát vùng biển, cứu hoả và bệnh tật. Trong 

phần lớn lĩnh vực này, GIS đóng vai trò như là một công cụ hỗ trợ quyết định 

cho việc lập kế hoạch hoạt động. 

1.1. Môi trường 

 
 

Theo những chuyên gia GIS kinh nghiệm nhất thì có rất nhiều ứng dụng 

đã phát triển trong những tổ chức quan tâm đến môi trường. Với mức đơn giản 

nhất thì người dùng sử dụng GIS để đánh giá môi trường, ví dụ như vị trí và 

thuộc tính của cây rừng. Ứng dụng GIS với mức phức tạp hơn là dùng khả năng 

phân tích của GIS để mô hình hóa các tiến trình xói mòn đất sư lan truyền ô 

nhiễm trong môi trường khí hay nước, hoặc sự phản ứng của một lưu vực sông 

dưới sự ảnh hưởng của một trận mưa lớn. Nếu những dữ liệu thu thập gắn liền 

với đối tượng vùng và ứng dụng sử dụng các chức năng phân tích phức tạp thì 

mô hình dữ liệu dạng ảnh (raster) có khuynh hướng chiếm ưu thế. 

1.2. Khí tượng thuỷ văn 

Trong lĩnh vực này GIS được dùng như là một hệ thống đáp ứng nhanh, 

phục vụ chống thiên tai như lũ quét ở vùng hạ lưu, xác định tâm bão, dự đoán 

các luồng chảy, xác định mức độ ngập lụt, từ đó đưa ra các biện pháp phòng 

http://diahai.com.vn/images/stories/congnghe/gis1.gif
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chống kịp thời... vì những ứng dụng này mang tính phân tích phức tạp nên mô 

hình dữ liệu không gian dạng ảnh (raster) chiếm ưu thế. 

 

1.3. Nông nghiệp 

Những ứng dụng đặc trưng: Giám sát thu hoạch, quản lý sử dụng đất, dự 

báo về hàng hoá, nghiên cứu về đất trồng, kế hoạch tưới tiêu, kiểm tra nguồn 

nước.  

1.4. Dịch vụ tài chính 

GIS được sử dụng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tương tự như là một 

ứng dụng đơn lẻ. Nó đã từng được áp dụng cho việc xác định vị trí những chi 

nhánh mới của Ngân hàng. Hiện nay việc sử dụng GIS đang tăng lên trong lĩnh 

vực này, nó là một công cụ đánh giá rủi ro và mục đích bảo hiểm, xác định với 

độ chính xác cao hơn những khu vực có độ rủi ro lớn nhất hay thấp nhất. Lĩnh 

vực này đòi hỏi những dữ liệu cơ sở khác nhau như là hình thức vi phạm luật 

pháp, địa chất học, thời tiết và giá trị tài sản. 

1.5. Y tế 

Ngoại trừ những ứng dụng đánh giá, quản lý mà GIS hay được dùng, GIS 

còn có thể áp dụng trong lĩnh vực y tế. Ví dụ như, nó chỉ ra được lộ trình nhanh 

nhất giữa vị trí hiện tại của xe cấp cứu và bệnh nhân cần cấp cứu, dựa trên cơ sở 

dữ liệu giao thông. GIS cũng có thể được sử dụng như là một công cụ nghiên 

cứu dịch bệnh để phân tích nguyên nhân bộc phát và lây lan bệnh tật trong cộng 

đồng. 

1.6. Chính quyền địa phương 

Chính quyền địa phương là một trong những lĩnh vực ứng dụng rộng lớn 

nhất của GIS, bởi vì đây là một tổ chức sử dụng dữ liệu không gian nhiều nhất. 

Tất cả các cơ quan của chính quyền địa phương có thể có lợi từ GIS. GIS có thể 

http://diahai.com.vn/images/stories/congnghe/gis2.gif
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được sử dụng trong việc tìm kiếm và quản lý thửa đất, thay thế cho việc hồ sơ 

giấy tờ hiện hành. Nhà cầm quyền địa phương cũng có thể sử dụng GIS trong 

việc bảo dưỡng nhà cửa và đường giao thông. GIS còn được sử dụng trong các 

trung tâm điều khiển và quản lý các tình huống khẩn cấp. 

1.7. Bán lẻ 

Phần lớn siêu thị vùng ngoại ô được xác định vị trí với sự trợ giúp của 

GIS. GIS thường lưu trữ những dữ liệu về kinh tế-xã hội của khách hàng trong 

một vùng nào đó. Một vùng thích hợp cho việc xây dựng môt siêu thị có thể 

được tính toán bởi thời gian đi đến siêu thị, và mô hình hoá ảnh hưởng của 

những siêu thị cạnh tranh. GIS cũng được dùng cho việc quản lý tài sản và tìm 

đường phân phối hàng ngắn nhất. 

 

1.8. Giao thông 

GIS có khả năng ứng dụng đáng kể trong lĩnh vực vận tải. Việc lập kế 

hoạch và duy trì cơ sở hạ tầng giao thông rõ ràng là một ứng dụng thiết thực, 

nhưng giờ đây có sự quan tâm đến một lĩnh vực mới là ứng dụng định vị trong 

vận tải hàng hải, và hải đồ điện tử. Loại hình đặc trưng này đòi hỏi sự hỗ trợ của 

GIS. 

Các dịch vụ điện, nước, gas, điện thoại... Những công ty trong lĩnh vực 

này là những người dùng GIS linh hoạt nhất, GIS được dùng để xây dựng những 

cơ sở dữ liệu là cái thường là nhân tố của chiến lược công nghệ thông tin của các 

công ty trong lĩnh vực này. Dữ liệu vector thường được dùng trong các lĩnh vực 

này. những ứng dụng lớn nhất trong lĩnh vực này là Automated Mapping và 

Facility Management (AM-FM). AM-FM được dùng để quản lý các đặc điểm và 

vị trí của các cáp, valve... Những ứng dụng này đòi hỏi những bản đồ số với độ 

chính xác cao. 

Một tổ chức dù có nhiệm vụ là lập kế hoạch và bảo dưỡng mạng lưới vận 

chuyền hay là cung cấp các dịch vụ về nhân lực, hỗ trợ cho các chương trình an 

http://diahai.com.vn/images/stories/congnghe/gis3.gif
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toàn công cộng và hỗ trợ trong các trường hợp khẩn cấp, hoặc bảo vệ môi 

trường, thì công nghệ GIS luôn đóng vai trò cốt yếu bằng cách giúp cho việc 

quản lý và sử dụng thông tin địa lý một cách hiệu quả nhằm đáp ứng các yêu cầu 

hoạt động và mục đích chương trình của tổ chức đó. 

2. Một số mô hình ứng dụng cụ thể của CSDL nền địa lý 

2.1. Hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ  

Hệ thống xây dựng nhằm mục đích quản lý tư liệu đo đạc và bản đồ. Hệ 

thống ứng dụng được chia thành 5 phân hệ, trong đó 4 phân hệ được phát triển 

theo mô hình Client/Server và một phân hệ phát triển dưới dạng ứng dụng Web. 

Các phân hệ của hệ thống như sau: 

- Phân hệ quản trị hệ thống: Cung cấp các chức năng thiết lập tham số 

cho toàn bộ hệ thống; Quản lý và phân cấp người sử dụng, bảo mật hệ thống; 

Cung cấp công cụ mã hoá dữ liệu , bảo mật dữ liệu (mã hoá  file; mã hoá các dữ 

liệu nhạy cảm: giá trị toạ độ sau bình sai, giá trị độ cao sau bình sai , giá trị trọng 

lực sau bình sai). 

- Phân hệ quản lý tư liệu: Cung cấp các chức năng quản lý  tư liệu dạng 

số, tư liệu dạng giấy được tổ chức trong GeoDatabase cụ thể như  cập nhật thông 

tin tư liệu (thêm mới, sửa, xoá thông tin chi tiết của từng loại tư liệu), xây dựng 

bảng chắp (cho phép xây dựng bảng chắp các tờ bản đồ, các tờ ảnh)… 

- Phân hệ cấp phát tư liệu: Cung cấp các chức năng cấp phát giá trị các 

điểm trắc địa (điểm toạ độ, điểm độ cao, điểm trọng lực và ghi chú điểm); cấp 

phát  tư liệu số, quản trị khách hàng, lập phiếu xuất kho… 

- Phân hệ thông báo tư liệu: Cung cấp các chức năng tìm kiếm trên môi 

trường mạng LAN (phục vụ sử dụng nội bộ cơ quan) và cung cấp các chức năng 

tìm kiếm, tra cứu thông tin tư liệu bản đồ trên Web, … 

- Phân hệ báo cáo tổng hợp thông tin: Cung cấp các báo cáo, biểu mẫu 

thống kê theo yêu cầu (phục vụ sử dụng nội bộ cơ quan). Các  báo cáo được thể 

hiện dưới dạng kênh chữ hoặc được thể hiện bằng hình ảnh trực quan. 



 Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

12 

2.1.1. Mô hình triển khai 

Quản trị hệ thống

Lãnh đạo

Nhân viên quản lý tư liệu

Nhân viên cấp phát tư liệu

Khách hàng

Web Server

Data Server

 

2.1.2. Quy trình vận hành 

a. Cài đặt và thiết lập tham số hệ thống 

- Máy chủ DataServer của trung tâm: 

+ Cài đặt và cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. 

+ Cài đặt và cấu hình ArcSDE for Oracle. 

+ Cài đặt và cấu hình ArcGIS Server for .NET Framework . 

+ Cài đặt và cấu hình IIS. 

+ Cài đặt và cấu hình phân hệ thông báo tư liệu. 

- Các máy trạm:  

+ Cài đặt .NET Framework. 

+ Cài đặt ArcEngine Runtime. 

+ Cài đặt các phân hệ: Quản trị hệ thống, quản lý tư liệu, cấp phát tư liệu, 

báo cáo tổng hợp thông tin đối với nhu cầu cài đặt của từng máy, từng phòng 

ban, người sử dụng. 

b. Quản lý người dùng 
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- Định nghĩa các quyền truy cập, khai thác. 

- Đăng ký người sử dụng và gán quyền cho người sử dụng. 

- Thay đổi mật khẩu. 

- Quản lý vết sử dụng. 

c. Quản lý cơ sở dữ liệu 

- Tạo mới cơ sở dữ liệu và tiến hành tích hợp dữ liệu lần đầu. 

- Thiết lập chế độ sao lưu định kỳ. 

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết. 

d. Cập nhật cơ sở dữ liệu 

- Tiến hành tích hợp dữ liệu không gian, thông tin thuộc tính khi có sự 

thay đổi. 

- Tiến hành đồng bộ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính khi cần thiết. 

- Cập nhật thông tin tư liệu đo đạc bản đồ. 

e. Kết xuất cơ sở dữ liệu 

- Kết xuất cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của đơn vị trong quá trình vận hành 

hệ thống. 

f. Xử lý phát sinh 

- Thành lập Bộ phận phụ trách vận hành hệ thống. Bộ phận này có trách 

nhiệm: 

+ Đảm bảo sự thông suốt trong kết nối của hệ thống từ các máy trạm tới 

DataServer. 

+ Đảm bảo sự sẵn sàng của hệ thống bao gồm cả phần cứng và phần 

mềm. 

+ Vận hành hệ thống. 

+ Trong quá trình vận hành hệ thống, Bộ phận phụ trách được hỗ trợ trực 

tiếp từ bộ phận phân tích thiết kế và bộ phận lập trình trong suốt thời gian bảo trì 

hệ thống (12 tháng tính từ ngày bàn giao, cài đặt hệ thống). 
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2.2. Hệ thống quản lý khai thác khoáng sản 

2.2.1. Nhiệm vụ của hệ thống 

Nhiệm vụ của hệ thống là tích hợp và đồng bộ dữ liệu Tài nguyên và Môi 

trường các cấp dạng số được tổ chức lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu tập trung và 

hoàn thiện hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu chính là: 

- Nâng cao hiệu quả tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường trong toàn ngành. 

- Đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng thông tin tài nguyên và môi trường 

của ngành trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

- Chia sẻ thông tin tài nguyên môi trường hiệu quả với các ngành khác 

trong tỉnh phục vụ phối hợp động bộ đa ngành trong tỉnh nói riêng và từng bước 

đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia nói chung. 

- Khai thác, sự dụng thông tin Tài nguyên và môi trường một hiệu quả, 

tránh lãng phí cho việc đầu tư điều tra cơ bản mà khai thác một cách rời rạc, 

không được theo dõi cập nhật thông tin đồng bộ giữa các cấp. 

- Tăng cường tính thống nhất về thông tin giữa các cấp, các lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường, tránh ban hành chồng chéo, sai sót các quyết định hành 

chính gây hậu quả tiêu cực trong công tác quản lý của ngành. 

- Đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực và hiện đại hóa 

công tác quản lý đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng xã hội hóa 

thông tin và thu hút đầu tư. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được tích hợp và đồng 

bộ với hệ thống ở các huyện và hệ thống chung của tỉnh. Cơ sở dữ liệu tài 

nguyên và môi trường bao gồm:  

- Cơ sở dữ liệu GIS nền 

- Cơ sở dữ liệu đất đai 

- Cơ sở dữ liệu môi trường 

- Cơ sở dữ liệu khoáng sản và tài nguyên nước 

- Cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ 
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- Cơ sở dữ liệu giám sát môi trường 

2.2.2. Mô hình triển khai 

 

2.2.3. Mô hình vận hành của hệ thống 
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2.3. Hệ thống quản lý quy hoạch xây dựng 

2.3.1. Nhiệm vụ của hệ thống 

Hệ thống quản lý qui hoạch và xây dựng đô thị được xây dựng nhằm đạt 

được các mục tiêu sau: 

- Quản lý hồ sơ bản vẽ qui hoạch phục vụ cho quá trình xây dựng quy 

hoạch, phê duyệt kiến trúc bằng công nghệ GIS. 

- Chồng phủ quy hoạch và hiện trạng, trợ giúp các công việc thẩm định 

liên quan đến mỹ quan đô thị, hài hòa kiến trúc. 

- Áp dụng các công nghệ mới nhằm cải tiến quy trình lập và quản lý quy 

hoạch xây dựng, quy hoạch kiến trúc. 

- Cung cấp các công cụ phân tích cảnh quan trong quá trình quy hoạch 

như tầm quan sát, tầm ảnh hưởng, định hướng không gian. 

- Quản lý và giám sát các vấn đề về xây dựng theo qui hoạch. 

2.3.2. Mô hình triển khai 

VĂN PHÒNG HĐND và UBND Huyện/Thị xã/Thành phố

Tổ Tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa

Máy chủ

chính

`
`

LAN

Văn phòng HĐND và UBND Huyện/

Thị/Thành

Máy chủ

trung gian

``

Phòng TNMT

HỆ THỐNG MẠNG LAN của UBND Huyện/Thị/Thành

`

`

Các phòng chuyên môn

Modem

`

`

Phòng QLĐT

 

Toàn bộ thông tin nhà đất, xây dựng sẽ được lưu trữ tại server của UBND 

huyện/thị xã/thành phố, tất cả phòng ban tham gia sẽ thao tác và khai thác trên 

CSDL này thông qua mạng LAN của UBND huyện/thị xã/thành phố. 
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2.4. Hệ thống quản lý đất đai 

2.4.1. Nhiệm vụ của hệ thống 

- Hệ thống quản lý đất đai là công cụ thống nhất cho xây dựng, cập nhật 

và bảo trì CSDL đất đai và đồng bộ dữ liệu giữa 3 cấp, hướng tới một hệ thống 

hồ sơ địa chính số thay thế cho hệ thống hồ sơ địa chính trên giấy hiện nay. 

- Tạo ra một môi trường làm việc thống nhất, hiện đại một cách toàn diện 

của công tác QLĐĐ, đáp ứng nhu cầu quản lý của quản lý thông tin đất đai (bản 

đồ địa chính, hồ sơ địa chính), quản lý tài liệu đất đai và quản lý quá trình giao 

dịch đất đai: 

+ Đăng ký đất đai 

+ Hiện trạng sử dụng đất 

+ Quy hoạch đất đai 

+ Tài chính đất đai 

+ Thanh tra, kiểm tra đất đai 

+ Cải cách hành chính về đất đai 

+ Hệ thống phải được xây dựng trên nền công nghệ hiện đại: công nghệ 

thông tin, công nghệ GIS, hệ quản trị CSDL, mô hình CSDL không gian, mã 

nguồn mở và chuẩn hóa. Hệ thống hoạt động trong môi trường client/Server và 

web. 

+ Hệ thống là một hệ thống có tính mở, sẵn sàng tích hợp với các hệ 

thống khác: bất động sản, thuế, tài nguyên môi trường 



 Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

18 

2.4.2. Mô hình chức năng 

 

CƠ SỞ DỮ LiỆU 
ĐẤT ĐAI

QuQuảản lý lưn lý lướới TĐi TĐ--ĐCĐC

Kê khai đăng ký đất đai

Hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất

Biến động, giao dich
Đất đai

Hỗ trợ định giá đất
, thuế đất

Quản lý hồ sơ giao dịch đất đai

Cung cấp thông tin trên web

 
 

2.4.3. Mô hình dữ liệu đất đai 

Thông tin đất đai được lưu trữ ở nhiều tài liệu và và thể hiện ở hình thức 

khác nhau: bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản vẽ nhà, bản đồ trực ảnh.  

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo các yêu cầu: 

- Quản lý tích hợp các dạng dữ liệu khác nhau trong 1 cơ sở dữ liệu duy 

nhất: bản đồ, hồ sơ, ảnh, bản vẽ ,v… 

- Luôn được cập nhật và nâng cấp theo yêu cầu của công tác quản lý đất 

đai. 

- Tuân theo các chuẩn chung của CNTT. 

- Có tính mở, sẵn sàng mở rộng và tích hợp thêm các dữ liệu khác khi cần 

thiết. 

Mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu đất đai được thiết kế theo mô hình dữ 

liệu hướng đối tượng không gian (Spatial Object Oriented Database Model) , 

liên kết giữa thông tin bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và các thông tin trong 

một cơ sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ mô hình khách/chủ đa người sử dụng đồng 

thời. Hai đối tượng chính trong mô hình dữ liệu là thửa đất và chủ sử dụng. 
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Thông tin hình thể của thửa đất thể hiện trên bản đồ địa chính, thông tin thuộc 

tính của thửa đất thể hiện và lưu trữ trên hồ sơ địa chính và giấy CNQSDĐ. 

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng không gian là mô hình tiên tiến hiện nay 

trong các cơ sở dữ liệu GIS hiện đại. Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu 

GeoDatabase của hãng ESRI và sử dụng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ 

ArcSDE của công nghệ ArcGIS. 

Với những cơ sở dữ liệu nhỏ, thông tin bản đồ lưu trữ theo mô hình shape 

file (không cấu trúc topology) và được đưa vào trong cơ sở dữ liệu My SQL. 

Với những cơ sở dữ liệu lớn, thông tin bản đồ quản lý theo mô hình 

GeoDatabase với hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản đồ là ArcSDE. 

Toàn bộ thông tin về đất đai: bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản vẽ 

thiết kế, tài liệu quét .v.v đều được quản lý trong 1 cơ sở dữ liệu duy nhất, với 

chỉ số liên kết là mã thửa đất (Parcel Indentifier). Mã thửa đất là một số hệ thống 

có tính duy nhất trong toàn bộ cơ sở dữ liệu và được quản lý chặt chẽ bằng phần 

mềm. 

2.4.4. Mô hình triển khai 

Lan    Area    Network

ArcSDE
or

ViLIS Spatial Data Management
ViLIS DataConnection

Land Database

ORACLE

SQL SERVER

MySQL

 

WORKFLOW 

MANAGEMENT SYSTEMSESSION MANAGEMENT

 

PRIVILEGE AND USER 

MANAGEMENT
CHANGING MANAGEMENT

MAP PROCESSINGREGISTRATION OF LAND

 

DATABASE 

ADMINISTRATION

MapObjects
ArcEngine

PUBLIC SERVICE WEB

 

USER PRIVILEGE

ROLE, PERMISSION

SESSION MANAGEMENT

APPLICATION SECURRITY

USER MANAGEMENT

SECURITY LEVEL

TECHNOLOGY

LAND
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BÀI 3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM XÂY DỰNG 

CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ 

1. Cài đặt phần mềm 

- Yêu cầu phần cứng tối thiểu 

Vi xử lý Pentium 800 MHz 

Hệ điều hành 

- Microsoft Windows Server 2003 

- Microsoft Windows 2000 

- Microsoft Windows NT – Intel 4.0 Service Pack 6 

- Microsoft XP 

Internet Explorer IE 6.0 trở lên 

RAM Tối thiểu 256 MB 

 - .Net hỗ trợ cho ArcDesktop: Có thể cài đặt .NET framework 1.1 sau khi 

cài ArcDesktop 

 - Yêu cầu dung lượng ổ đĩa cứng 

Ổ cài đặt 693 MB NTFS/754 MB FAT 

Ổ hệ thống 
Trên 50 MB 

Thông thường là C: nơi chứa thư mục winnt\system32 

 Bước 1: Cài đặt ArcGIS Desktop trên máy trạm 

  - Đưa đĩa CD vào chuẩn bị cài đặt 

  - Hộp thoại sau sẽ tự động hiện ra để bắt đầu quá trình cài đặt 
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  - Sau khi chọn mục Install ArcGis Desktop hoặc nháy đúp chuột 

trái vào file setup.exe xuất hiện giao diện ArcGIS Setup 

   

  - Bấm Next xuất hiện giao diện ArcGIS Desktop Setup 
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  - Chọn I accept the license agreement, bấm Next   

   

  - Chọn Setup the License Manager later, bấm Next 

  - Giao diện ArcGIS Setup hiển thị 3 phiên bản của ArcGIS để 

người sử dụng chọn lựa tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng 

  + ArcView: Gồm ARCMap, ArcCatalog, ArcToolBox để biên tập 

bản đồ. Yêu cầu ArcView keycode. 

  + ArcEditor: Gồm ArcView. Yêu cầu ArcView keycode. 

  + ArcInfo: Gồm ArcEditor. Yêu cầu ArcInfo keycode. 
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  Để sử dụng phiên bản đầy đủ nhất người sử dụng chọn ArcInfo và bấm 

Next 

  - Người sử dụng chọn 1 trong 3 kiểu cài đặt: 

  + Typical: Tùy chọn này không bao gồm extentions 

  + Complete: Cài đặt đầy đủ các ứng dụng gồm cả extentions 

  + Custom: Cho người sử dụng chọn các ứng dụng để cài đặt 

    

  + Bấm Next 

  - Giao diện ArcGIS Setup hiển thị đường dẫn của phần mềm cài đặt 

lên ổ cứng. Thường là C:\Program Files\ArcGIS\ 
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  - Bấm Next hệ thống tự động thực hiện cài đặt 

  - Sau khi cài đặt xong giao diện ArcGIS Setup hiển thị 3 lựa chọn 

để cài đặt các thành phần sau: 

  + ArcGIS Tutorial Data 

  + ArcGIS Desktop Developer Kit 

  + Crystal Reports Version 9.0 for ESRI 

   

 Bước 2: Cài đặt License 
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- Trước tiên vào thư mục License, tìm file có đuôi *.xLic.dat hoặc file có đuôi 

*.xlic.dat 

Mở file *.xLic.dat bằng notepad, thay đổi localhost bằng tên của máy . 

Lưu file lại và đóng Notepad 

 - Chay file LMSetup sử dụng file.xlic 

 - Chọn I received the license file by email and have saved it to disk, sau 

đó kích chọn nút Browse  

 Di chuyển đến thư mục C:\Program Files\ESRI\License, chọn file 9.xlic 

rồi nhấn Open. Nhấn Next để tiếp tục. 

 Nhấn Install. Sau khi cài đặt xong, chương trình yêu cầu khởi động lại 

máy.  

2. Kết nối và kiểm tra dữ liệu 

2.1. Tổng quan về ArcCatalog 

 

ArcCatalog giúp tổ chức và quản lý toàn bộ dữ liệu. ArcCatalog bao gồm 

các công cụ để xem qua nội dung và tìm kiếm thông tin địa lý, ghi chép và xem 

metadata, xem nhanh bất cứ tập dữ liệu nào và cung cấp cấu trúc giản đồ của các 

lớp. 

2.2. Các chức năng cơ bản ArcCatalog 

Sau khi kết nối với dữ liệu, Database, hoặc một Server GIS nào đó ta có 

thể duyệt qua nội dung mà nó chứa thông qua ArcCatalog. ArcCatalog có thể 

dùng để xem trước nội dung  cần in, xem một vùng phủ, các giá trị trong một 

bảng, xem hệ toạ độ của một lớp... 
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Geography 

Khi tìm thấy dữ liệu cần sử dụng, chúng ta có thể đưa vào ArcMap hoặc 

dùng các công cụ phân tích của ArcToolbox. ArcCatalog có thể quản lý, tìm 

kiếm và sử dụng dữ liệu mà không làm mất nhiều thời gian của người sử dụng. 

2.2.1. Duyệt bản đồ và dữ liệu 

Chọn một Folder, cơ sở dữ liệu hoặc Server GIS trong cây Catalog, sau đó 

khảo sát, nghiên cứu danh sách dữ liệu không gian mà nó chứa trong Tab 

Content. Có nhiều cách khác nhau để xem các mục trong nó chứa. Ta có thể 

thay đổi cách hiển thị của chúng trong Tab Content bằng Button Standard. 

ArcCatalog có thể thay đổi các cách hiển thị bằng một Icon nhỏ hoặc lớn, danh 

sách các thuộc tính hoặc Metadata cho mỗi dữ liệu để giúp cho việc chọn dữ liệu 

đúng cho sử dụng 

2.2.2. Khám phá dữ liệu 

Thumbnail cho ta một các nhìn nhanh chóng nội dung của một dữ liệu. 

Nhưng để kiểmtra các vùng đối tượng có cập nhập hay không, ta có thể chọn 

nguồn dữ liệu trong cây Catalog và sau đó dùng tab Preview để xem 

Với tab Preview, ta có hay loại cách nhìn dữ liệu: Geography View và 

Table View 

Geography View được dùng để xem dữ liệu không gian. Với kiểu nhìn 

này trong ArcCatalog có thể Pan, Zoom và Identify để xem đối tượng 
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Table View được dùng để xem dữ liệu thuộc tính của một nguồn dữ liệu 

không gian hay là một bản độc lập bất kỳ. Trong ArcCatalog, bảng có thể được 

sắp xếp lại thứ tự các cột, thêm hay xoá các cột, chuyển bảng sang một định 

dạng khác. 

 

2.2.3. Xem và tạo Metadata 

Trước khi sử dụng dữ liệu trong bản đồ, ta cần biết một số thông tin liên 

quan tới dữ liệu như là lưới tọa độ mà nó tham chiếu, kiểu dữ liệu, tại sao dữ 

liệu này được tạo, nó phục vụ cho nhu cầu gì, độ chính xác của dữ liệu là bao 

nhiêu?... những thông tin đó có thể xem trong Metadata. 

2.2.4. Tìm kiếm dữ liệu 

Nếu biết một số thông tin về dữ liệu mà cần sử  dụng mà không nhớ rõ 

đích xác vị trí của nó trong máy tính thì ArcCatalog có thể giúp tìm kiếm chúng. 

Với công cụ Search của ArcCatalog có thể tìm dữ liệu trong ổ đĩa, trong 

Database, trong Server dữ liệu GIS theo một vài điều kiện 

Table View 
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2.2.5. Quản lí nguồn dữ liệu 

Sau khi đã xem một dữ liệu và metadata của nó, ta có thể thực hiện một số 

thao tác chỉnh sửa nó theo ta cần. Ví dụ với hộp thoại Properties ta có thể thực 

hiện một số chức năng sau: 

Định nghĩa hệ thống toạ độ mà Shapefile tham chiếu 

Xây dựng quan hệ Topology cho dữ liệu 

Thêm thuộc tính tới một bảng 

Tạo các lớp quan hệ để định dạng quan hệ giữa các đối tượng trong vùng 

phủ và thuộc tính trong bảng Info 

ArcCatalog giúp dễ dàng quản lí dữ liệu trong nó. Xoá một dữ liệu dạng 

Coverage bao gồm các File phụ theo chỉ cần một thao tác đơn giản là bấm phím 

Delete. Khi Rename một Shapefile ta cần phải thay đổi tên của ít nhất 3 File 

trong Windows Explore. Trong khi trong ArcCatalog chỉ một thao tác. Trong 

việc sử dụng nguồn dữ liệu dùng chung thì ArcCatalog là một trong cụ hữu ích 

để truy cập dữ liệu qua mạng.  Ta có thể sử dụng một Layer để định nghĩa cách 

hiển thị, phân loại, nguồn dữ liệu nó tham chiếu. 

2.2.6. Duyệt dữ liệu thông qua ArcCatalog 

Catalog Tree hiển thị tất cả các mục trong Catalog và biểu đồ các thứ bậc 

mà chúng tổ chức. Khi bạn chọn đối tượng trong Catalog Tree thì Tab Content 

là danh sách của các mục mà nó chứa. 

Khi ta duyệt qua một danh sách dài các Folder, ta có thể khó khăn để tìm 

vị trí của chúng. Theo mặc định thì tất cả các Folder có chung một Biểu tượng. 

Để làm cho việc tìm kiếm dữ liệu dễ dàng hơn. ArcCatalog cho ta một lựa chọn 

để sử dụng biểu tượng đặc biệt chứa thông tin địa lý. 

Khi ta muốn biết chính xác dữ liệu của mình muốn làm việc ta có thể truy 

cập nó nhanh chóng bằng các nhập tên vào ArcCatalog. Tên của đường dẫn 

được bao gồm cả tên Folder và tên của cơ sở dữ liệu kết nối. Đường dẫn của 

mục đang được chọn luôn luôn xuất hiện trên thanh tiêu đề của cửa sổ 

ArcCatalog và thanh xổ trên thanh công cụ Standard. 
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3. Quản lý dữ liệu bằng ArcCatalog 

3.1. Khởi động ArcCatalog 

Có 2 cách để khởi động ArcCatalog 

- Nếu đang ở Windows, để khởi động ArcCatalog, chúng ta chọn:  

Start →All Programs→ ArcGIS→ArcCatalog 

 

- Nếu đang ở trong ArcMap, bấm vào biểu tượng ArcCatalog  trên 

thanh công cụ để khởi động ArcCatalog. 

 

3.2. Tạo mới một lớp đối tượng 

Cũng như các phần mềm GIS khác, dữ liệu của ArcGIS được lưu theo 

một định dạng riêng gọi là shape file. Mỗi lớp dữ liệu được lưu trong một file, 

và trong một lớp dữ liệu chỉ lưu một kiểu dữ liệu (điểm, đường hoặc vùng). 

Khác với MicroStation hoặc AutoCAD, một lớp dữ liệu của ArcGIS không thể 

lưu được nhiều kiểu dữ liệu, do đó, nếu có nhiều kiểu dữ liệu khác nhau thì ta 

phải lưu mỗi kiểu trong một lớp.  

Để tạo mới một lớp đối tượng, trong ArcCatalog, chọn đến thư mục cần 

chứa dữ liệu, kích chuột phải vào thư mục, chọn New và chọn Shapefile. 



 Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

30 

 

Hộp thoại thêm mới file xuất hiện: 

 

Trong phần Name, chúng ta đánh vào tên file. 

Feature Type: Kiểu dữ liệu. Có 3 kiểu dữ liệu cơ bản là point (điểm), 

polyline (đường), polygon (vùng). 

Tùy chọn “Show Details” sẽ hiển thị thông tin về hệ thống tọa độ  

Edit: Chọn hệ tọa độ cho file dữ liệu đang. 

Tùy chọn “Coordinares will contain M values. Used to store route data” 

dùng để chứa các giá trị đo đạc như chiều dài, diện tích… của đối tượng trong 

file dữ liệu. 

Tùy chọn “Coordinares will contain Z values. Used to store 3D data” 

dùng để chứa gi trị độ cao. Chúng ta chọn tùy chọn này nếu dữ liệu chúng ta là 

dữ liệu 3D. 
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3.3. Chuyển đổi hệ tọa độ 

Khi mở một lớp trong ArcGIS, nếu lớp đó chưa được gán hệ tọa độ, thì dữ 

liệu của lớp đó sẽ được gán với một hệ tọa độ bất kỳ. Việc này có thể hiển thị sai 

dữ liệu, làm cho kết quả hiển thị và phân tích dữ liệu không được chính xác. Do 

đó, trước khi thao tác với bất kỳ lớp dữ liệu nào, ta cũng phải gán hệ tọa độ cho 

lớp dữ liệu đó. 

3.3.1. Khai báo hệ tọa độ cho đối tượng dạng ảnh 

Trong ArcCatalog, mở thư mục chứa ảnh cần gán tọa độ và chọn ảnh đó. 

 
 

Nhấp chuột phải vào ảnh và chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại sau: 
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Dùng thanh trượt, cuộn xuống phía dưới, tìm đến phần “Spatial 

Reference” và bấm vào nút “Edit”. Hộp thoại chỉnh sửa hệ thống tọa độ cho 

ảnh xuất hiện: 

 

Ở đây, chúng ta có 3 lựa chọn để gắn một hệ thống tọa độ cho ảnh. 

Select: Chức năng này cho phép lựa chọn một hệ thống tọa độ có sẵn 

được lưu trong file *.prj (ví dụ; viettrung.prj). Bấm chuột vào phím Select và 

chuyển đến thư mục có chứa file .prj, sau đó chọn file và bấm Add để gắn hệ tọa 

độ được chọn cho ảnh. 

Import: Lấy tọa độ từ một lớp khác (hoặc một ảnh khác) đã được gắn tọa 

độ. 

Bấm chuột vào phím Import, chọn lớp dữ liệu (hoặc ảnh) đã được gắn tọa 

độ và bấm Add, ảnh sẽ được gắn tọa độ theo lớp dữ liệu (hoặc ảnh) mà chúng ta 

đã chọn. 

New: Tạo mới một hệ thống tọa độ, sử dụng khi chúng ta có đầy đủ các 

tham số về hệ thống tọa độ như: lưới chiếu, sai số, múi chiếu... 
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Sau khi bấm vào phím New, chọn Projected để tạo mới hệ thống lưới 

chiếu tọa độ. Xuất hiện hộp thoại cho phép chúng ta nhập và lựa chọn các tham 

số: 

 
Sau khi nhập các thông số cho hệ tọa độ, nhấn OK để chấp nhận. 

Ngoài các chức năng trên, trong hộp thoại chọn hệ thống tọa độ còn có 

nút Clear dùng để xóa tọa độ đang gắn với ảnh. Modify dng để chỉnh sửa các 

thông tin của hệ tọa độ được gắn với ảnh. Save As cho phép ghi lại các thông tin 

về hệ thống tọa độ của ảnh vào một file .prj để dùng cho các đối tượng khác sau 

này. 
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3.3.2. Khai báo hệ tọa độ cho các đối tượng dạng vector  

Trong ArcCatalog, mở thư mục chứa file dữ liệu cần gán tọa độ và dùng 

chuột phải để chọn file đó. 

 

Nhấp chuột phải vo ảnh v chọn Properties. Xuất hiện hộp thoại liệt kê 

danh sách các thuộc tính của file dữ liệu vector như sau: 

 

Dùng chuột phải bấm vào trường Shape, ở phía dưới sẽ xuất hiện các 

thông số về độ chính xác và tọa độ của dữ liệu. Bấm vào phím . Xuất hiện 

bảng lựa chọn hệ tọa độ như sau: 
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Đến đây, chúng ta sẽ thao tác như đã làm với gắn tọa độ cho dữ liệu ảnh ở 

phần trên. 

3.4. Chuyển đổi dữ liệu từ các khuôn dạng khác nhau 

3.4.1. Chuyển dữ liệu từ các phần mềm khác vào làm việc với 

ArcGIS 

Khác với các phần mềm khác, ArcGIS lưu trữ dữ liệu theo định dạng 

riêng gọi là shape file. Nhưng ArcGIS có thể đọc được dữ liệu từ nhiều định 

dạng khác nhau như dữ liệu trong file của MicroStation, AutoCad…  

Để chuyển dữ liệu từ định dạng khác sang định dạng của ArcGIS, có 2 

cách như sau: 

a. Chuyển trực tiếp trong ArcMap 

Khởi động ArcMap, vo File → Add Data để thêm file dữ liệu mà chúng 

ta cần chuyển đổi vào trong ArcMap. Kích chuột phải vào tên lớp dữ liệu mà 

chúng ta đã thêm vào. Chọn Data và sau đó chọn Export Data để chuyển đổi dữ 

liệu. 
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Sau khi chọn Export Data, hộp thoại chuyển dữ liệu xuất hiện như sau: 

 

Trước hết chúng ta sẽ chọn đối tượng cần chuyển đổi trong hộp chọn 

Export, ArcMap cho phép chúng ta chuyển đổi tất cả các đối tượng, hoặc chỉ 

chuyển các đối tượng chúng ta đã chọn, hoặc chỉ chuyển các đối tượng được 

nhìn thấy trên màn hình. 

Hai tùy chọn tiếp theo dùng để chọn tọa độ. Tùy chọn “Use the same 

Coordinate System as this layer’s source data” sẽ dùng hệ tọa độ có sẵn của lớp 

dữ liệu nguồn (nếu có). Tùy chọn “Use the same Coordinate System as the data 

frame” sẽ sử dụng hệ tọa độ của bản đồ mà chúng ta thiết lập trong ArcMap. 
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Cuối cùng chúng ta sẽ chọn đường dẫn cho file dữ liệu. 

Sau khi chuyển đổi xong, ArcMap sẽ hỏi chúng ta có muốn thêm lớp dữ 

liệu vừa được chuyển đổi định dạng vào bản đồ hiện tại không. Bấm Yes để 

chấp nhận, bấm No để không cần thêm. 

 
 

b. Sử dụng công cụ ArcToolbox 

Một cách chuyển đổi khác là dùng công cụ ArcToolbox. Để khởi động 

ArcToolbox, bấm chuột vào biểu tượng của ArcToolbox  trên thanh công cụ. 

 
Sau khi khởi động, hộp thoại ArcToolbox xuất hiện. 

 
Chọn Conversion Tools bằng cách nhấp đúp chuột, sau đó chọn đến To 

Shapefile. Chọn tiếp Feature Class To Shapefile (multiple). Hộp thoại chuyển 

đổi dữ liệu xuất hiện. 
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Chọn file cần chuyển bằng nút Browse, danh sách các file được chọn sẽ 

hiện ra ở bên dưới. Sau đó chọn thư mục mà các file chuyển đổi sẽ được ghi vào 

(tên file vẫn được giữ nguyên như file gốc) và bấm OK để thực hiện chuyển đổi. 

3.4.2. Xuất dữ liệu từ ArcGIS sang các khuôn dạng dữ liệu khác 

Khởi động ArcToolbox. 

ArcGIS cho phép chuyển đổi dữ liệu từ định dạng shape file sang định 

dạng dữ liệu của AutoCAD là định dạng chuẩn cho việc trao đổi dữ liệu giữa các 

hệ thống GIS. 

Để chuyển đổi sang định dạng của AutoCAD, chúng ta chọn công cụ “To 

CAD” trong phần “Conversion Tools”. 
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Kích đúp chuột vào mục “Export to CAD”, một hộp thoại xuất hiện như 

sau: 

 

Trong phần "Input Features”, chọn các file cần chuyển đổi, công cụ này 

cho phép chuyển nhiều file một lần. Danh sách các file cần chuyển được liệt kê 

ở bảng bên dưới. “Output Type” là định dạng sẽ chuyển đổi, công cụ này cho 

phép chuyển dữ liệu sang định dạng của tất cả các phiên bản AutoCAD. 

“Output File” là file sẽ xuất ra. 

Tùy chọn “Ignore Paths In Tables” cho phép bỏ qua đường dẫn trong 

bảng thuộc tính 

Tùy chọn “Append to Existing Files” cho phép thêm dữ liệu vào file có 

sẵn mà không tạo file mới. 

“Seed File” cho phép chọn file cơ sở trong khi thực hiện phép chuyển đổi. 

Bấm OK để thực hiện chuyển đổi. 

4. Biên tập dữ liệu bằng ArcMap 

  ArcMap là ứng dụng dùng để tạo ra các bản đồ. Mỗi một bản đồ trong 

ArcMap được gọi là Map document, một bản đồ có thể có một hay nhiều data 
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frames. Data Frame là một nhóm các lớp (Data layer) cùng được hiển thị trong 

một hệ qui chiếu. Thông thường, một bản đồ đơn giản chỉ có 1 Data Frame và 

bạn cần sử dụng nhiều Data Frame khi cần in thêm một số bản đồ phụ trên 1 

mảnh bản đồ chính (xem bài hiển thị dữ liệu). Bản đồ (Map document) được ghi 

trong file có đuôi là .mxd.  

Data
Frames

Data
Layers

Data
View

TOC

Help Text
line

Coordinates display

View control
tools

Scale

Select
tools

Data / Layout
View switch

 

Trong hình vẽ trên, một bản đồ có tên là "Exercise.mxd" có 2 data frame 

là "Layers" và "New Data Frame". Về phần mình "New Data Frame" gồm 3 lớp 

(layer) là "Grid", "81.pgn" và "awscntry". Tất cả các thông tin trên ta nhìn thấy 

trong ô phía bên trái màn hình, được gọi là TOC (table of contents - mục lục). 

Bản thân nội dung bản đồ được hiển thị trong ô lớn bên phải, tùy theo chế độ mà 

được gọi là Data View hay Layout View. 

Mỗi một lớp có thể tắt hoặc bật trên màn hình bằng cách đánh dấu vào ô 

vuông nhỏ (checkbox) bên phải tên của nó trong TOC. Trong hình vẽ trên cả 3 

lớp của "New Data Frame" đều được bật. 

Vị trí và kích thước hiển thị của bản đồ có thể được thay đổi bằng các 

công cụ phóng to, thu nhỏ (Zooming) và dịch chuyển (Panning). Tỷ lệ của bản 

đồ (trong hình vẽ trên là 1:557902) được hiển thị trong ô ở giữa phía trên màn 
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hình. 

Nhiều chức năng thông dụng có thể được tìm thấy thông qua context 

menus (thực đơn nhanh, hiển thị thông qua cách bấm chuột phải vào đối tượng 

quan tâm). 

Cần chú ý là các đối tượng trong bản đồ có 2 loại: Feature được lưu trữ 

trong cơ sở dữ liệu và Graphic element không được lưu trữ trong CSDL. 

Graphic Element thường là các đối tượng dùng để trình bày bản đồ như khung, 

thước tỷ lệ, chú giải,... Để chọn Feature ta dùng công cụ "Select Feature", còn để 

chọn Graphic Element ta dùng "Select Element" trên thanh công cụ Tools (bên 

phải màn hình). Một Feature có thể được chọn (select) bằng chuột nếu nó nằm 

trong lớp có tính chất là "Selectable Layer". Để tắt bật tính chất này có thể vào 

thực đơn Selection  Set Selectable Layer.  

Thông tin thuộc tính của các đối tượng (feature) được lưu trữ trong các 

bảng thuộc tính gọi là attribute table. Mỗi feature class hay shapefile có 1 (và 

chỉ 1) bảng thuộc tính. Một bảng được tạo bởi các dòng (record) và các cột hay 

trường (column hay field). Mỗi một feature có 1 và chỉ 1 record ở trong attribute 

table.  Để xem attribute table của một layer nào đó ta bấm chuột phải vào tên 

của nó trong TOC rồi chọn Open Attribute table. 

ArcMap có 2 chế độ hiển thị: Data View và Layout View. Trong Data 

View thường chỉ dùng để hiện thị các feature, tức là nội dung chính của bản đồ. 

Layout View hiển thị bản đồ trong chế độ như chúng ta sẽ in ra trên giấy, trong 

đó ngoài các feature còn có các Graphic element là các yếu tố trang trí bản đồ 

như khung, lưới tọa độ, chú giải,... Trong Data View bạn chỉ có thể làm việc 

được với 1 Data Frame ở 1 thời điểm, còn trong Layout View bạn có thể làm 

việc đồng thời với nhiều Data Frame (xem bài hiển thị dữ liệu) Các bản đồ chỉ 

có thể được chỉnh sửa trong chế độ Data View. Để chuyển giữa các chế độ hiển 

thị vào thực đơn View. 

4.1. Mở một bản đồ đã có 

Khởi động ArcMap: chọn menu Start > programs > ArcGIS > Arcmap  

Hoặc kích đúp vào biểu tượng     trên màn hình Desktop. 
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Chọn thực đơn File  Open 

Trong hộp thoại hiện ra tìm thư mục  c:\ArcGIS_course\ rồi mở file 

*.mxd  

Bấm OK, bản đồ sẽ được mở. 

4.2. Nghiên cứu bản đồ, thay đổi tỷ lệ và dịch chuyển cửa sổ 

Các công cụ để hiển thị bản đồ gồm: 

- Phóng to (Zoom in) và thu nhỏ (Zoom out)  

- Phóng to / thu nhỏ theo tâm của màn hình (Centered zoom) 

- Phóng to hết cỡ (Full extent) và dịch chuyển (Pan).  

Có thể sử dụng công cụ phóng to (Zoom in)  theo 2 cách khác nhau: 

- Bấm chuột vào chỗ bất kỳ, Data View sẽ phóng to thêm 25%,  

- Bấm chuột vào một điểm bất kỳ, không nhả chuột ra kéo nó đi chỗ khác 

để tạo thành 1 hình chữ nhật rồi nhả chuột ra. Toàn bộ nội dung bản đồ giới hạn 

bởi hình chữ nhật đó sẽ được phóng to hết cỡ cho kín màn hình.  
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Zoom in Zoom out

Zoom in/out to the

center of the map

Go to
previous/next
extent

Pan Zoom to full extent
of the map

 

 Bấm vào công cụ Pan  để dịch chuyển bản đồ 

 Đưa chuột vào thanh công cụ Tools (hình vẽ trên) rồi nghiên cứu các dòng 

trợ giúp (tool tip) mô tả từng công cụ.    

4.3. Tắt / bật các lớp (layer), công cụ Zoom to layer 

 Trong TOC (Mục lục - Table of Contents) tìm lớp có tên là "Cities". Hãy 

thử tắt lớp này bằng cách bấm vào ô vuông nhỏ bên cạnh nó. 

 Bấm chuột phải vào lớp “Populated Area” (khu dân cư) để hiện thị context 

menu:  

Chọn Zoom to layer rồi theo dõi thay đổi trên màn hình. 
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4.4. Xem thông tin về các đối tượng 

Mỗi một lớp (layer) đều có một bảng thuộc tính đi kèm để mô tả các đối 

tượng (feature) của lớp đó. Để xem thông tin thuộc tính của một đối tượng nào 

đó ta có thể mở bảng Attribute Table hay dùng công cụ Identify. 

Bấm vào công cụ Identify  

Bấm chuột vào chấm tròn biểu thị thị trấn Sơn Hoà:  

Cửa sổ Identify results sẽ hiện ra: 

 

 Cửa sổ này hiển thị tất cả các thông tin về đối tượng ở lớp trên cùng 

(<top-most-layer>) mà ta vừa bấm chuột vào. 

  Bấm vào nút có mũi tên bên trái chữ <top-most-layer>:  

 

Trong danh sách hiện ra chọn <Visible layers> 

 Bấm vào thị trấn Sơn Hòa trên bản đồ một lần nữa, cửa sổ Identify results 

sẽ hiển thị nhiều layer hơn. Hãy trả lời xem tên của các layer (lớp) đó là gì: 
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4.5. Chọn đối tượng (Select a feature) 

Trước khi làm việc với một hay một nhóm đối tượng nào đó ta cần phải 

chọn chúng. Để chọn đối tượng ta có thể sử dụng công cụ Select Feature (hay 

bằng các hỏi đáp - query sẽ được nghiên cứu trong bài sau). Lưu ý rằng chỉ có 

các đối tượng trong các Selectable layer mới có thể được chọn bằng chuột. 

Vào thực đơn Selection  Set Selectable Layers 

 

Cửa sổ Set Selectable Layers sẽ hiện ra:  

 

 Bấm nút Clear All – Tất cả các layer sẽ trở về trạng thái không phải là 

selectable. 

 Bấm vào ô bên cạnh lớp Populated places và Roads rồi đóng cửa sổ lại. 

Các lớp này sẽ trở thành selectable (có thể chọn được). 

Bấm vào công cụ Select Feature:    

 Trên bản đồ bấm vào vòng tròn hiển thị thị trấn Son Hoa. Đối tượng (thị 

trấn) sẽ được đánh dấu bằng một chấm lớn màu xanh. 

 Bấm vào một đường màu đen nào đó bên cạnh Son Hoa. Đường đó sẽ 

được chọn (chuyển sang màu xanh) thay cho thị trấn Sơn Hòa. 

 Hãy thử bấm vào một đối tượng nào đó không phải là đường hay khu dân 

cư rồi trả lời xem có sự kiện gì xảy ra không?  
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Tùy theo chế độ chọn được đặt trong thực đơn Selection  Interactive 

Selection Method, khi ta bấm vào một đối tượng nào đó thì nó có thể: 1) được 

thêm vào danh sách các đối tượng đã được chọn, 2) loại khỏi danh sách đó hay 

3) trở thành đối tượng được chọn duy nhất.  

 Trong thực đơn Selection  Interactive selection method chọn Add to 

current selection 

 

 Trên bản đồ bấm chuột vào vài đường và khu dân cư. Các đối tượng đã 

được chọn có vẫn tiếp tục được chọn như cũ không ? 

Trong thực đơn Selection chọn Clear selected features .   

Ta thấy các đối tượng được chọn sẽ trở về trạng thái không được chọn nữa. 

 Hãy thử thí nghiệm với 3 chế độ còn lại trong Selection  Interactive 

selection method. 

4.6. Mở bảng thuộc tính (Attribute table) 

Như trên đã nói, mỗi một lớp (chính xác hơn là 1 feature class) có một 

bảng thuộc tính liên kết với nó để mô tả các đối tượng trong lớp đó. Hãy mở 

bảng thuộc tính của lớp Cities như sau: 

Bật lớp Cities bằng cách đánh dấu ô vuông nhỏ cạnh nó trong TOC. 

Bấm chuột phải vào lớp Cities trong TOC 

Trong thực đơn hiện ra chọn Open Attribute Table 

 

Bảng thuộc tính sẽ được mở: 
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4.7. Thêm trường (add field) và thay đổi giá trị trong bảng thuộc tính 

Cấu trúc và nội dung bảng thuộc tính có thể được thay đổi trong trong 

phiên biên tập của ArcMap (edit session, sẽ được nói đến trong các bài sau). 

Ngoài ra các thông tin thuộc tính còn có thể được sửa chữa ở ngoài Edit section, 

tuy nhiên trong trường hợp này ta không thể dùng lệnh Undo (để hủy các thay 

đổi đã đưa vào bảng thuộc tính) như trong Edit section được. 

 Trong cửa sổ Attributes of Cities bấm nút Options rồi chọn Add field 

(xem hình trên). 

 

 Trong hộp thoại hiện ra ở ô Name gõ My_field, trong danh sách Type 

chọn Text (trường dạng chữ), rồi trong ô Length gõ 30 là số chữ tối đa của 

trường này 

 

 Bấm OK  
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 Kéo bảng thuộc tính dịch sang 1 bên để nhìn rõ bản đồ. Sử dụng công cụ 

Zoom để hiển thị trên bản đồ một vài thành phố (ký hiệu bằng vòng tròn nhỏ 

màu đỏ). 

 Vào thực đơn Selection  Set Selectable Layers rồi cho phép các đối 

tượng của lớp Citites có thể được chọn. 

 Bấm vào 1 thành phố nào đó để chọn nó (vòng tròn trở thành màu xanh). 

Để ý rằng dòng tương ứng của thành phố đó trong bảng thuộc tính cũng được 

chọn (bôi xanh).  

 Bấm vào nút Selected trong bảng thuộc tính để chỉ hiển thị các đối tượng 

được chọn. Trong bảng thuộc tính chỉ còn lại 1 dòng: 

 

 Bấm chuột phải vào trường My_field vừa được tạo ở bước trước. 

 Trong thực đơn hiện ra chọn Calculate values 

 

 Trên màn hình sẽ hiện ra hộp thoại cảnh báo rằng lệnh Undo sẽ không thể 

thực hiện được. Bấm nút Yes để đóng hộp thoại này lại và tiếp tục. 

 Trong hộp thoại Field calculator hiện ra gõ “Thanh pho" + [City_Name] 

(xem hình dưới). Bấm nút OK. 
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 Xem giá trị trong trường My_field vừa mới tạo. 

 Bấm nút All trong cửa sổ bảng thuộc tính để hiển thị tất cả các dòng của 

bảng này. Hãy quan sát các giá trị trong trường My_field để thấy rằng ArcMap 

chỉ thực hiện tính toán cho các đối tượng được chọn. 

 Hãy chọn 2-3 thành phố cùng một lúc rồi thực hiện các lệnh trên một lần 

nữa. 

 

4.8. Xóa trường trong bảng thuộc tính 

 Sau khi nghiên cứu xong, trường My_Field không cần dùng nữa nên 

chúng ta sẽ xóa nó đi. 

 Trong bảng thuộc tính bấm chuột phải vào tên của trường My_field nó rồi 

chọn thực đơn Delete Field. 

 ArcMap sẽ cảnh báo là lệnh Delete Field không thể Undo được. Bấm Yes 

để tiếp tục. 
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4.9. Tìm các đối tượng đã được chọn 

Do màn hình không thể hiển thị hết được toàn bộ bản đồ nên có thể một 

số đối tượng nào đó tuy đã được chọn nhưng bị khuất không nhìn thấy được. Để 

hiện thị chúng ta dùng công cụ Zoom to Selected: 

 Trong bảng thuộc tính bấm chuột vào cột ngoài cùng bên trái để chọn một 

dòng (1 đối tượng) của Cities.  

 Đóng bảng thuộc tính 

 Bấm chuột phải vào lớp Cities trong TOC 

 Trong thực đơn hiện ra chọn Selection rồi sau đó Zoom to Selected. 

 

4.10.  Tìm kiếm theo thuộc tính 

Bản đồ trong ArcGIS chứa đựng một khối lượng lớn thông tin. Tuy nhiên, 

để bản đồ không trở nên quá phức tạp, khó sử dụng, không phải tất cả các thông 

tin này được thể hiện trực quan trên bản đồ, nhiều thông tin khác tuy nằm trong 

cơ sở dữ liệu nhưng không được hiển thị như: các thuộc tính không phải là trọng 

tâm của các đối tượng, mối liên hệ logic giữa các đối tượng,... ArcGIS có một số 

công cụ cho phép khai thác các thông tin đó: công cụ Identify để trả lời câu hỏi 

"đó là cái gì?", công cụ Query để tìm các đối tượng thỏa mãn một hay nhiều 

điều kiện nào đó hay để phân tích dữ liệu. Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng 

query để làm việc với các bảng thuộc tính. 

Để thực hiện việc tìm kiếm chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh truy vấn. Một 

lênh truy vấn đơn giản bao gồm tên trường, toán tử và giá trị. Các lệnh truy vấn 

đơn giản có thể kết hợp với nhau để tạo thành các lệnh phức tạp. Ví dụ về lệnh 

truy vấn (query) được viết bằng ngôn ngữ SQL: 
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 SELECT *  

 FROM CITIES  

WHERE "POP" > 100000  

(Câu lệnh này có nghĩa là: chọn tất cả các thành phố có số dân cư (được 

lưu trong trường POP) lớn hơn 100.000 từ bảng thuộc tính CITIES).  

Tùy thuộc vào định dạng của dữ liệu mà bạn định khai thác bằng lệnh truy 

vấn, cách viết tên của các trường (field) sẽ khác nhau. Đối với ArcInfo 

coverages, shapefiles, INFO table hay dBase table tên của các trường phải được 

đưa vào dấu ngoặc kép, ví dụ như: "POP", còn đối với Geodatabase thì tên các 

trường phải đưa vào dấu ngoặc vuông: [POP]. Đối với shared database thì chỉ 

cần viết đơn giản là POP. Các dữ liệu dạng chữ (text, string) thì cần phải đưa 

vào dấu ngoặc đơn, ví dụ như: "City_Name"='Hanoi'. Các dữ liệu dạng chữ 

phân biệt chữ hoa và chữ thường (case sensitive). Khi bạn không chắc lắm về 

nội dụng dữ liệu dạng chữ thì có thể dùng lệnh LIKE, ví dụ: "City_Name" LIKE 

'hanoi'.  

Để tìm một giá trị cụ thể bạn hãy sử dụng toán tử ' = '. Để so sánh các giá 

trị hãy dùng các toán tử < , >, <=, >= v <>. Ví dụ như lệnh sau sẽ chọn tất cả các 

vùng có diện tích lớn hơn hoặc bằng 1500m2: “AREA” >= 1500. 

Bạn có thể thực hiện các phép tính toán trong các biểu thức. Các phép 

toán bao gồm  + - * và  /. Ví dụ để tìm các nước có mật độ dân cư nhỏ hơn 25 

người /m2 bạn có thể sử dụng truy vấn theo các thông tin thuộc tính của đối 

tượng, bạn còn có thể đặt ra các lệnh truy vấn theo vị trí và mối liên hệ về không 

gian giữa các đối tượng. Chẳng hạn như tìm các điểm, đường và vùng nằm gần 

hay cắt ngang các đối tượng ở một layer khác (hoặc ở chính layer đó). Để chọn 

các đối tượng dựa theo vị trí địa lý và mối liên hệ về không gian giữa chúng bạn 

có thể sử dụng công cụ Select By Location ở thực đơn Selection.  

Một số ví dụ về mối quan hệ không gian sử dụng trong công cụ Select By 

Location:  

Are crossed by the outline of another feature - Ðây là phương pháp chọn 

các đối tượng bị cắt bởi đường bao của các đối tượng ở layer khác.  

Intersect - chọn các đối tượng giao nhau với các đối tượng ở layer khác.  

Are within a distance of - Chọn các đối tượng nằm cách các đối tượng ở 

layer khác không xa hơn một khoảng cách nhất định. Đối với đường và vùng thì 
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khoảng cách được tính theo cạnh gần nhất hoặc tâm của chúng (xem đối tượng 

E1 trong ví dụ ở sau).  

Have their centre in - Chọn các đối tượng có điểm trọng tâm ở bên trong 

các đối tượng ở một layer khác.  

Are completely within -  Chọn các đối tượng nằm trọn bên trong các đối 

tượng của layer khác.  

Are contained by - Chọn các đối tượng nằm trong các đối tượng của 

Layer khác. Khác với phương pháp Are completely within, các đối tượng tiếp 

xúc với đường bao cũng được chọn.  

Completely contain - Chọn các đối tượng chứa các đối tượng ở một layer 

khác.  

Contain - Giống như Completely contain song có thể chọn thêm các đối 

tượng nằm trong và tiếp xúc với đường bao của đối tượng được chọn.  

Share a line segment with  -Chọn các đối tượng có cùng chung cạnh hay 

đỉnh với đối tượng ở một layer khác.  

Are identical to - Chọn các đối tượng có hình dạng (geometry), kích 

thước và vị trí giống như các đối tượng đã cho trước (tức là các đối tượng được 

nhìn thấy trên bản đồ như 1 đối tượng song thực chất nằm ở 2 layer khác nhau). 

Các đối tượng được chọn và đối tượng cho trước phải có cùng dạng hình học, 

chẳng hạn như đường -đường, vùng - vùng,...  

Ví dụ sau mô tả cho các phương pháp chọn đối tượng theo quan hệ không 

gian của chúng. Giả thiết rằng trên bản đồ của chúng ta có 2 lớp là Layer1 và 

Layer2. Layer1 có 6 đối tượng là A1 → F1, Layer2 có 1 đối tượng duy nhất 

M_2 (M_2 có đường bao đậm). Nếu chúng ta đưa ra lệnh:  

Select features from Layer1 that ....................... the features in Layer2 
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 Thì tùy thuộc vào phương pháp chọn ta có các kết quả trong bảng sau 

(dấu x có nghĩa là đối tượng sẽ được chọn):  

Phương pháp A1 B1 C1 D1 E1 F1 

Are crossed by the outline 

of...  

  
X 

   

Intersect  X X X  X  

Are within a distance of 

100km  
X X X 

 
X X 

Have their centre in  X X X  X  

Are completely within        

Are contained by  X X     

Completely contain      X  

Contain      X  

Share a line segment with   X     

Are identical to        

 

4.11.  Xử lý dữ liệu 

Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về cách sử dụng GeoProcessing 

Wizards để thực hiện các thao tác phối hợp nhiều lớp bản đồ khác nhau  
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GeoProcessing Wizards (trong thực đơn Tools → GeoProcessing 

Wizards) cung cấp 5 công cụ rất mạnh để xử lý hay phân tích thông tin từ nhiều 

lớp bản đồ khác nhau.  

4.11.1.   Dissolve: 

Chập các đối tượng kề nhau có cùng chung một thuộc tính nào đó thành 1 

đối tượng duy nhất. Chẳng hạn, khi thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ 

bản đồ địa chính bạn có thể sử dụng công cụ này để nhập các thửa đất kề nhau 

có cùng mục đích sử dụng (ví dụ như đất thổ cư) thành 1 vùng duy nhất (đất ở).  

 

4.11.2.  Merge layers together:  

Chập 2 hay nhiều lớp bản đồ thành một lớp duy nhất. Các thuộc tính có 

chung trong tất cả các layers đầu vào sẽ được giữ nguyên. Giả sử Layer1 có 

thuộc tính Name, Population và Layer2 thuộc tính Name, Density thì trong 

Layer đầu ra sẽ chỉ giữ lại thuộc tính Name. Công cụ Merge layers together sẽ 

hữu ích khi bạn cần kết hợp 2 mảnh bản đồ kề nhau thành 1 mảnh duy nhất. 

    

4.11.3. Clip one layer based on another:  

Cắt các đối tượng của Input layer, chỉ giữ lại phần nằm trong đường bao 

của các đối tượng ở Clip layer. Ví dụ như ta có bản đồ của quận Thanh Xuân 

song chỉ cần nghiên cứu và hiển thị khu vực phường Thanh Xuân Bắc thì cĩ thể 

sử dụng công cụ.  
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4.11.4. Intersect two layer:  

Giao nhau giữa các đối tượng trên 2 lớp khác nhau tạo thành nhiều đối 

tượng mới (nhỏ hơn) có tất cả các thuộc tính của 2 layer:  

   
Ví dụ như ta có 2 bản đồ: hiện trạng (a) và quy hoạch (b) SD đất cho một 

khu vực. Các đối tượng trên bản đồ hiện trạng có thuộc tính "Hien_trang", trên 

bản đồ quy hoạch có thuộc tính "Quy_hoach". Sau khi sử dụng công cụ Intersect 

chúng ta sẽ được 1 bản đồ mới mô tả quá trình chuyển đổi cơ cấu đất đai với 4 

đối tượng, mỗi đối tượng sẽ có 2 thuộc tính là "Hien_trang" và "Quy_hoach": 

 

Cần chú ý rằng khi sử dụng công cụ Intersect, các đối tượng ở layer đầu ra 

sẽ bị cắt (clip) bởi Overlay layer.  

4.11.5. Union two layer:  

Giao nhau giữa các đối tượng trên 2 lớp khác nhau tạo thành nhiều đối 

tượng mới (nhỏ hơn) có tất cả các thuộc tính của 2 layer. Khác với công cụ 

Intersect, công cụ Union không cắt các đối tượng của layer đầu ra (Output layer) 

theo ranh giới của Overlay layer. Các thuộc tính của đối tượng ở Output layer 

nếu không xác định được thì sẽ để trống (null).  
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 PHẦN 2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP 

THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 12 /2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 03/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử 

dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 14/12/2009 Quy định về định 

mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; 

- Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường; 

- Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Công an về Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. 

- Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và 

sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ. 

2. Quy trình quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu  
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SƠ ĐỒ QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP 

THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

 
 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Công tác quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ gồm 

những nội dung sau: 

THU NHẬN 

THÔNG TIN 

DỮ LIỆU 

TỔ CHỨC 

THÔNG TIN 

DỮ LIỆU 

TỔ CHỨC TTDL 

TRUYỀN THỐNG 

TỔ CHỨC  

TTDL SỐ 

TỔ CHỨC 

CC TRA CỨU 

TIẾP NHẬN  

TTDL 

THU THẬP  

TTDL 

CUNG CẤP 

THÔNG TIN  

DỮ LIỆU 

BẢO TRÌ 

THÔNG TIN 

DỮ LIỆU 

TIÊU HUỶ 

TTDL 

CUNG CẤP  

TRỰC TIẾP 

CUNG CÁP 

QUA BCVT 

TỔNG HỢP 

TÌNH HÌNH KTSD  

BẢO TRÌ 

 KHO 

BẢO TRÌ 

TTDL 

KIỂM KÊ 

TTDL 
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2.1. Thu nhận thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

2.1.1. Tiếp nhận dữ liệu 

- Công tác chuẩn bị 

+ Lập kế hoạch tiếp nhận. 

 + Bố trí thời gian, nhân lực, nơi bảo quản. 

+ Thống nhất với đơn vị giao nộp sản phẩm về thời gian, địa điểm và 

phương thức giao nhận. 

- Kiểm tra dữ liệu 

+ Kiểm tra tính pháp lý của dữ liệu; kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ kiểm 

tra, nghiệm thu. 

+ Kiểm tra nội dung dữ liệu theo thiết kế kỹ thuật: kiểm tra số lượng lớp 

thông tin trên dữ liệu bản đồ số, cơ sở dữ liệu nền địa lý; kiểm tra số lượng lớp 

thông tin và số lượng mầu trên bản đồ chế in và in phun; kiểm tra tính đầy đủ 

của nội dung ở sổ đo, sổ kiểm nghiệm, các bảng biểu tính toán theo mẫu in sẵn; 

kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu. 

+ Kiểm tra danh mục và số lượng dữ liệu theo phiếu báo nhận sản phẩm. 

+ Lập biên bản giao nhận dữ liệu.  

+ Lập báo cáo tiếp nhận 

- Nhập kho 

+ Lập phiếu nhập kho 

+ Vận chuyển dữ liệu vào kho. 

2.1.2. Thu thập thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  

- Công tác chuẩn bị 

+ Điều tra, khảo sát. 

+ Lập kế  hoạch thu thập thông tin dữ liệu. 

+ Bố trí thời gian, nhân lực, phương tiện. 

 - Thống kê thông tin về dữ liệu 

 + Xem xét nội dung và tính pháp lý của dữ liệu. 

 + Thống kê thông tin theo cấu trúc dữ liệu. 



 Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

59 

 + Lập sơ đồ (sơ đồ lưới trắc địa, sơ đồ khu bay chụp ảnh, sơ đồ chắp 

mảnh bản đồ). 

 + Lập báo cáo thu thập thông tin. 

- Nhập kho 

 + Lập phiếu nhập kho. 

 + Chuyển thông tin vào kho. 

2.1.3. Lập báo cáo nhập kho 

2.2. Tổ chức thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  

2.2.1. Công tác chuẩn bị 

- Lập kế hoạch tổ chức thông tin dữ liệu 

- Chuẩn bị thông tin dữ liệu 

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm 

2.2.2. Tổ chức thông tin dữ liệu 

- Tổ chức thông tin dữ liệu truyền thống 

+ Nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ để biết rõ nội dung thông tin dữ liệu và 

các vấn đề cần lưu ý khi cung cấp và khai thác sử dụng . 

 + Phân loại, xác định giá trị dữ liệu và thời hạn bảo trì. 

 + Vào sổ nhập thông tin dữ liệu.  

+ Vào thẻ kho. 

 + Sắp xếp dữ liệu. 

 + Làm nhãn, mã dữ liệu. 

 + Tổ chức thông tin dữ liệu số    

+ Nghiên cứu các báo cáo, hồ sơ để biết rõ nội dung thông tin dữ liệu và 

các vấn đề cần lưu ý khi cung cấp và khai thác sử dụng . 

+ Chuẩn hoá dữ liệu: tên mảnh, tên lớp, loại bỏ file dữ liệu thừa. 

 + Scan ghi chú điểm toạ độ, độ cao. 

 + Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian.  

 + Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính. 
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 + Gán mã, chuyển dữ liệu vào SAN, liên kết cơ sở dữ liệu không gian với 

cơ sở dữ liệu thuộc tính và dữ liệu trên SAN. 

2.2.3. Tổ chức công cụ tra cứu 

 - Trên giấy 

 - Trên phần mềm tra cứu 

 - Trên mạng thông tin điện tử 

2.2.4. Lập báo cáo tổ chức thông tin dữ liệu 

2.3. Bảo trì thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ 

2.3.1. Bảo trì kho dữ liệu 

 - Kiểm tra thiết bị, an toàn kho và vệ sinh kho dữ liệu  

 - Lập báo cáo về an toàn kho 

2.3.2. Bảo trì thông tin dữ liệu và thiết bị 

 - Công tác chuẩn bị: 

+ Lập kế hoạch bảo trì 

+ Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm 

 - Bảo trì dữ liệu và thiết bị: 

 + Đảo kho 

 + Lau đĩa dữ liệu 

 + Sao lưu dữ liệu số trên đĩa CD-Rom (2 năm 1 lần) 

 + Tu bổ các dữ liệu bị hư hỏng 

 + Vệ sinh máy móc, thiết bị lưu trữ dữ liệu  

+ Quét Virus định kỳ   

 - Lập báo cáo bảo trì dữ liệu và thiết bị 

2.3.3. Kiểm kê thông tin dữ liệu 

 - Công tác chuẩn bị 

+ Lập kế hoạch kiểm kê 

+ Bố trí mặt bằng, nhân lực 

+ Chuẩn bị biểu mẫu, vật tư, văn phòng phẩm 

 - Kiểm kê danh mục, số lượng  
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 - Tổng hợp và lập báo cáo kiểm kê 

2.3.4. Tiêu huỷ thông tin dữ liệu hết giá trị sử dụng 

- Công tác chuẩn bị 

- Tiêu huỷ dữ liệu  

- Lập báo cáo và lập hồ sơ về việc tiêu huỷ 

2.4. Cung cấp thông tin dữ liệu  

2.4.1. Cung cấp thông tin dữ liệu trực tiếp 

a.  Tư vấn và làm thủ tục cung cấp  

- Tiếp nhận yêu cầu, hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đề nghị cung 

cấp. Theo đúng Thông tư 03/2007/BTNMT: 

+ Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ đã xuất bản và không thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước thì việc cung cấp, khai thác sử dụng được thực hiện 

như sau: 

Trường hợp cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng thì cần có giấy giới 

thiệu của cơ quan, tổ chức đó; số lượng được cung cấp theo nhu cầu sử dụng ghi 

trên giấy giới thiệu; 

Trường hợp cá nhân có nhu cầu sử dụng thì được cung cấp một (01) bộ và 

cần có phiếu đề nghị của cá nhân đó lập theo mẫu số 01 ban hành kèm theo 

thông tư này, đồng thời phải xuất trình chứng minh thư nhân dân. 

+  Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ không thuộc phạm vi bí mật 

nhà nước nhưng thuộc loại không xuất bản thì việc cung cấp, khai thác sử dụng 

được thực hiện khi có công văn đề nghị của thủ trưởng cơ quan, tổ chức có yêu 

cầu sử dụng; 

+ Đối với thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ loại mật thì việc cung cấp, 

khai thác sử dụng được thực hiện chỉ khi có công văn đề nghị của lãnh đạo các 

cấp như sau:  

Cấp Vụ hoặc cấp tương đương thuộc hệ thống các cơ quan của Đảng, 

Quốc hội, Chính phủ;  

Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - 

nghề nghiệp; 
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Các Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Các doanh nghiệp khi được phép của lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ. 

+ Thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ loại tối mật chỉ được cung cấp khi có 

công văn đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Toà án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu các cơ 

quan của Ban chấp hành Trung ương Đảng, người đứng đầu tổ chức chính trị - 

xã hội; 

Công văn đề nghị cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ chỉ có giá 

trị trong thời gian ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày ký và phải nêu rõ mục 

đích sử dụng, loại thông tin tư liệu và số lượng đề nghị cung cấp. 

- Tư vấn cho khách sử dụng thông tin dữ liệu. 

- Tra cứu, lựa chọn thông tin dữ liệu và hướng dẫn khách hàng xem sản 

phẩm mẫu. 

b.  Làm thủ tục cung cấp  

- Lập hợp đồng cung cấp thông tin dữ liệu (đối với việc cung cấp dữ liệu 

số,  ảnh hàng không và bản đồ in phun). 

- Lập phiếu xuất kho. 

 - Lập phiếu thu tiền, hoá đơn tài chính (hoặc biên lai thu tiền).  

 - Trình Lãnh đạo ký duyệt, đóng dấu đảm bảo tính pháp lý. 

 - Hoàn tất thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (đối với trường hợp có 

ký kết hợp đồng). 

c.  Chuẩn bị thông tin dữ liệu 

- In giá trị toạ độ, độ cao; trình lãnh đạo ký; đóng dấu đảm bảo tính pháp 

lý. 

- Photocopy (hoặc in) ghi chú điểm toạ độ, độ cao. 

- Ghi đĩa, kiểm tra nghiệm thu cấp đơn vị sản xuất và cấp cơ quan quản 

lý, thống kê danh mục, dán nhãn; trình Lãnh đạo ký, đóng dấu đảm bảo tính 

pháp lý. 

- In phun bản đồ. 
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- Sao dữ liệu số, kiểm tra nghiệm thu cấp đơn vị sản xuất và cấp cơ quan 

quản lý, thống kê danh mục, dán nhãn; trình Lãnh đạo ký, đóng dấu đảm bảo 

tính pháp lý. 

 - Chuẩn bị tài liệu gốc (trong trường hợp cần thiết) phục vụ công tác quản 

lý, sản xuất và nghiên cứu khoa học. 

d.  Giao thông tin dữ liệu cho khách hàng 

e.  Thống kê, lập báo cáo cung cấp thông tin dữ liệu 

- Thống kê cung cấp thông tin dữ liệu hàng ngày 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tháng 

2.4.2. Cung cấp dữ liệu qua đường bưu chính, viễn thông 

 - Làm thủ tục cung cấp  

 + Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua đường Bưu chính, viễn thông 

hoặc qua mạng thông tin điện tử, hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục đề nghị 

cung cấp  

+ Tra cứu, lựa chọn dữ liệu. 

+ Làm thủ tục cung cấp: lập hợp đồng cung cấp thông tin dữ liệu; lập 

phiếu xuất kho; lập phiếu thu tiền; viết hoá đơn tài chính (hoặc biên lai thu tiền); 

trình Lãnh đạo ký duyệt; đóng dấu; chuyển phiếu xuất kho đến thủ kho. 

+ Gửi tài liệu cho khách hàng qua đường Bưu chính, viễn thông  

+ Hoàn tất thủ tục nghiệm thu và thanh lý hợp đồng  

 - Chuẩn bị thông tin dữ liệu. 

          Như chuẩn bị thông tin dữ liệu của cung cấp thông tin dữ liệu trực tiếp 

 - Chuyển thông tin dữ liệu cho khách hàng 

3. Cơ sở hạ tầng phục vụ công tác quản lý và cung cấp 

thông tin dữ liệu 

3.1. Phòng làm việc và kho tàng 

- Phòng Giao dịch:  01 phòng  

- Phòng xử lý thông tin dữ liệu: 01 phòng 

- Kho bảo quản dữ liệu: từ 18 m2 đến 36 m2   
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3.2. Trang thiết bị chủ yếu để làm việc và bảo quản dữ liệu 

- Máy vi tính có khả năng xử lý đồ hoạ: 04 chiếc có nối mạng nội bộ 

(trong đó 01 máy chủ) 

- Máy in phun: 01 chiếc 

- Máy in laser A3: 01 chiếc 

- Máy điều hoà nhiệt độ: 03 chiếc 

- Máy hút ẩm: 02 chiếc 

- Máy Photocopy: 01 chiếc 

- Giá để bản đồ kích thước 1,5 m x 0,8 m x 2,0 m:  từ 04 đến 06 chiếc 

(nếu có điều kiện dùng loại giá COM PẮC) 

- Tủ đựng dữ liệu số: 01 chiếc 

- Dụng cụ và thiết bị phòng, chữa cháy 

3.3. Các phần mềm quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu 

- Phần mềm MicroStation 

- Phần mềm MapInfo 

- Phần mềm ArcGIS 

- Phần mềm DMS 

4. Nhân lực 

- 01 kỹ sư trắc địa hoặc bản đồ làm công tác giao dịch 

- 03 kỹ sư có nghiệp vụ nghiệp trắc địa, bản đồ và tin học làm nhiệm vụ 

xử lý, chuyển đổi và bảo quản dữ liệu 

- 01 kế toán viên  làm thủ tục tài chính và thu tiền cung cấp dữ liệu 

5. Bảo mật thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ  

Việc quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ phải được thực hiện đúng các quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà 

nước; Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài 
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nguyên và môi trường Thông tư số 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Công an về Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường và theo các quy định tại Thông tư số 

03/2007/TT-BTNMT ngày ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường  hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin 

tư liệu đo đạc và bản đồ.  

6. Phí khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản 

đồ. 

Các Sở tài nguyên và Môi trường cần xây dựng chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

7. Thông báo thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

Hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành thông báo bằng văn 

bản và giới thiệu trên mạng thông tin điện tử về danh mục thông tin dữ liệu đo 

đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. 

8. Chế độ báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo định kỳ về tình hình quản lý, cung 

cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ của địa phương với 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm (theo mẫu số 

01). 

9. Giới thiệu về phần mềm quản lý và cung cấp tại Trung 

tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường; có chức 

năng quản lý, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ. Cơ 

sở dữ liệu đo đạc và bản đồ hiện có tại trung tâm bao gồm: Tư liệu trắc địa, tư 

liệu bản đồ, tư liệu ảnh và cơ sở dữ liệu nền địa lý. Năm 2008, hệ thống quản lý 

cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ (SDMS) được xây dựng trên mô hình 

Client/Server, sử dụng trong phạm vi mạng nội bộ và đưa vào vận hành sử dụng 
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từ năm 2009 đến nay. Hệ thống được xây dựng dựa trên công nghệ GIS của 

hãng ESRI, trong đó phần cơ sở dữ liệu được quản lý bằng hệ quản trị CSDL 

Oracle bao gồm 3 cơ sở dữ liệu thành phần: cơ sở dữ liệu trắc địa, cơ sở dữ liệu 

bản đồ và cơ sở dữ liệu ảnh.  

Từ năm 2011 đến nay, trung tâm đang xây dựng hệ thống quản lý cơ sở 

dữ liệu nền địa lý: Hệ thống được xây dựng dựa trên công nghệ GIS của hãng 

ESRI, vận hành trên mô hình mạng nội bộ của trung tâm để quản lý sản phẩm 

dữ liệu cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/2.000; 1/5000 và 1/10.000 của 2 dự án 

chính phủ 

Phần mềm SDMS (Services data managerment system) là phần mềm quản 

lý và cấp phát toàn bộ dữ liệu đo đạc bản đồ của trung tâm thông tin tư liệu và 

đo đạc bản đồ - Cục đo đạc bản đồ Việt Nam. Phần mềm giúp cho quá trình cập 

nhật và quản lý cấp phát các loại dữ liệu như: tư liệu trắc địa, tư liệu ảnh, tư liệu 

bản đồ được thuận tiện hơn.  

9.1. Kiến trúc tổng quan của hệ thống phần mềm 

Phân hệ

Quản trị hệ thống

Phân hệ

Quản lý tư liệu

Phân hệ

Cấp phát tư liệu

Phân hệ

Thông báo tư liệu

Phân hệ

Báo cáo tổng hợp 

thông tin

ArcGIS Server

CSDL ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

ArcSDE

ArcEngine
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Hệ thống xây dựng nhằm mục đích quản lý tư liệu đo đạc bản đồ. Hệ 

thống ứng dụng được chia thành 5 phân hệ, trong đó 4 phân hệ được phát triển 

theo mô hình Client/Server và một phân hệ phát triển dưới dạng ứng dụng Web. 

Các phân hệ của hệ thống như sau: 

- Phân hệ quản trị hệ thống: cung cấp các chức năng thiết lập tham số cho 

toàn bộ hệ thống, quản lý và phân cấp người sử dụng, đảm bảo bảo mật hệ 

thống… 

- Phân hệ quản lý tư liệu: cung cấp các chức năng quản lý, nhập tư liệu đo 

đạc bản đồ… 

- Phân hệ cấp phát tư liệu: cung cấp các chức năng cấp phát tư liệu, quản 

trị khách hàng, lập phiếu xuất kho… 

- Phân hệ thông báo tư liệu: cung cấp các chức năng tìm kiếm trên môi 

trường Web, cung cấp các chức năng tra cứu thông tin địa lý trên Web … 

- Phân hệ báo cáo tổng hợp thông tin: cung cấp các báo cáo, biểu mẫu 

phục vụ cho nội bộ. 

9.2. Mô hình triển khai hệ thống tại trung tâm 

Quản trị hệ thống

Lãnh đạo

Nhân viên quản lý tư liệu

Nhân viên cấp phát tư liệu

Khách hàng

Web Server

Data Server
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9.3. Quy trình vận hành 

9.3.1. Cài đặt và thiết lập tham số hệ thống 

- Máy chủ DataServer của trung tâm: 

+ Cài đặt và cấu hình hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle. 

+ Cài đặt và cấu hình ArcSDE for Oracle. 

+ Cài đặt và cấu hình ArcGIS Server for .NET Framework . 

+ Cài đặt và cấu hình IIS. 

+ Cài đặt và cấu hình phân hệ thông báo tư liệu. 

- Các máy trạm:  

+ Cài đặt .NET Framework. 

+ Cài đặt ArcEngine Runtime. 

+ Cài đặt các phân hệ: Quản trị hệ thống, quản lý tư liệu, cấp phát tư liệu, 

báo cáo tổng hợp thông tin đối với nhu cầu cài đặt của từng máy, từng phòng 

ban, người sử dụng. 

9.3.2. Quản lý người dùng 

- Định nghĩa các quyền truy cập, khai thác. 

- Đăng ký người sử dụng và gán quyền cho người sử dụng. 

- Thay đổi mật khẩu. 

- Quản lý vết sử dụng. 

9.3.3. Quản lý cơ sở dữ liệu 

- Tạo mới cơ sở dữ liệu và tiến hành tích hợp dữ liệu lần đầu. 

- Thiết lập chế độ sao lưu định kỳ. 

- Sao lưu và khôi phục dữ liệu khi cần thiết. 

9.3.4. Cập nhật cơ sở dữ liệu 

- Tiến hành tích hợp dữ liệu không gian, thông tin thuộc tính khi có sự 

thay đổi. 

- Tiến hành đồng bộ dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính khi cần thiết. 
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- Cập nhật thông tin tư liệu đo đạc bản đồ. 

9.3.5. Kết xuất cơ sở dữ liệu 

Kết xuất cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của đơn vị trong quá trình vận hành 

hệ thống. 

10. Phân hệ quản lý tư liệu 

10.1. Giới thiệu 

Phân hệ này được sử dụng bởi bộ phận quản lý tư liệu, quản lý đến từng 

tư liệu dạng số như tư liệu trắc địa, tư liệu ảnh, tư liệu bản đồ hay địa chỉ khai 

thác cho những tư liệu ở dạng giấy. 

10.2. Các khối chức năng chính của phân hệ 

10.2.1. Đăng nhập hệ thống 

Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập và 

hiển thị các chức năng mà người dùng được phép thực hiện. 

 

Giao diện đăng nhập hệ thống 

Sau khi hệ thống xác thực quyền của người sử dụng đối với hệ thống thì 

hệ thống sẽ cung cấp giao diện chính tương tác với người dùng như sau: 
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Giao diện chính của chương trình 

10.2.2. Cấu hình tham số hệ thống 

Trước khi thực hiện cập nhật thông tin sản phẩm cần thiết lập cấu hình 

FTP để thực hiện việc lưu dữ liệu lên server. 

 

Thiết lập cấu hình FTP 
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10.2.3. Chức năng quản lý cơ quan cung cấp tư liệu 

Hệ thống cho phép người sử dụng quản lý thông tin về cơ quan cung cấp 

tư liệu như thêm, sửa, xóa thông tin về tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại… Giao 

diện của chức năng cập nhật cơ quan cung cấp như sau: 

 

Các thao tác chính đối với hệ thống như sau: 

Người dùng có thể thêm mới thông tin cơ quan cung cấp bằng cách nhấn 

nút thêm mới hay nhấn tổ hợp phím (Ctrl + N). Nhập các thông tin về cơ quan 

cung cấp và nhấn cập nhật hay nhấn tổ hợp phím (Ctrl + S).  

Người dùng có thể tìm kiếm cơ quan cung cấp theo tiêu chí mã cơ quan, 

tên cơ quan rồi nhấn nút tìm kiếm hay nhấn tổ hợp phím (Ctrl + F). Sau khi chọn 

được cơ quan cung cấp cần tìm thì người dùng có thể cập nhật, bổ sung thông tin 

cho cơ quan đó hoặc xóa thông tin về cơ quan cung cấp đó. 
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10.2.4. Chức năng quản lý danh mục kho tư liệu 

 

 

10.2.5. Cập nhật thông tin sản phẩm dữ liệu: 

Chọn chức năng cập nhật sản phẩm dữ liệu nền địa lý để cập nhật thông 

tin sản phẩm dữ liệu nền địa lý vừa tạo lập. Nguời dùng có thể cập nhật tất cả 

các loại thông tin tư liệu trắc địa bản đồ như: Tư liệu điểm tọa độ, tư liệu điểm 

độ cao, tư liệu điểm trọng lực, tư liệu ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, trạm GPS, tư 

liệu bản đồ địa hình, bản đồ địa hình đáy biển, bản đồ nền địa lý. Ngoài ra hệ 

thống còn cho phép cập nhật thông tin ghi chú điểm tọa độ, điểm độ cao và điểm 

trọng lực.  
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Chức năng cập nhật thông tin điểm tọa độ 

 

Giao diện chức năng cập nhật ghi chú điểm tọa độ 
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Giao diện chức năng cập nhật thông tin bản đồ 

- Nhấn nút thêm mới (Ctrl + N) để nhập thông tin cần thiết như tên sản 

phẩm, tỷ lệ… 

- Nhấn nút lưu (Ctrl + S) để thực hiện lưu các thông tin về sản phẩm vừa 

nhập 

10.2.6. Cập nhật kho dữ liệu  

Sau khi nhập xong thông tin về sản phẩm thì ta tiến hành nhập sản phẩm 

vào kho dữ liệu để phục vụ công tác cấp phát. 
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- Nhấn nút thêm mới (Ctrl + N) để nhập các thông tin về phiếu nhập kho 

như: kho dữ liệu, cơ quan quản lý, thông tin về dữ liệu được nhập kho… 

- Nhấn nút lưu (Ctrl + S) để thực hiện lưu các thông tin nhập kho. 

- Nhấn nút In phiếu nhập kho để thực hiện in phiếu nhập kho dữ liệu 
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Mẫu phiếu nhập kho dữ liệu 
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Giao diện chức năng cập nhật kho tư liệu bản đồ 

10.2.7. Thống kê báo cáo tình hình nhập kho 

Sau khi cập nhật thì người dùng có thể lập các báo cáo về tình hình nhập 

kho của các loại tư liệu trong các giai đoạn bất kỳ. 
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Giao diện chức năng thống kê tình hình nhập kho 

Các bước thực hiện: 

- Nhập các điều kiện thống kê như kho dữ liệu, ngày nhập kho. 

- Nhấn nút tìm kiếm để thực hiện thống kê các sản phẩm đã được nhập 

kho theo điều kiện tìm kiếm đặt ra. 

- Nhận nút xuất ra excel để thực hiện xuất kết quả thống kê ra file excel. 

11. Phân hệ cấp phát tư liệu 

11.1. Giới thiệu 

Phân hệ cấp phát tư liệu chạy trên mạng nội bộ, có khả năng tương tác với 

CSDL trắc địa, CSDL bản đồ. Phân hệ được thiết kế nhằm mục tiêu tự động hoá 

quy trình cấp phát tư liệu trắc địa – bản đồ bao gồm toạ độ và ghi chú điểm, tư 

liệu bản đồ, tư liệu ảnh… Ngoài ra, phân hệ cũng cho phép quản lý, thống kê 

công tác cấp phát tư liệu trắc địa bản đồ. 

11.2. Các khối chức năng chính của phân hệ 

11.2.1. Đăng nhập hệ thống 

Người dùng đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra quyền truy cập và 

hiển thị các chức năng mà người dùng được phép thực hiện. 

 

Giao diện đăng nhập hệ thống 

11.2.2. Chức năng quản lý thông tin khách hàng 

Chức năng cho phép nhân viên giao dịch cập nhật đầy đủ thông tin khách 

hàng của trung tâm. 
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Giao diện chức năng quản lý khách hàng 

- Nhấn nút thêm mới (Ctrl + N) để thêm mới thông tin về khách hàng. 

- Nhập thông tin về khách hàng như: tên khách hàng, loại khách hàng (cá 

nhân, tổ chức),  nếu tổ chức thì nhập thông tin người đại diện, địa chỉ, email, 

điện thoại… 

- Nhấn nút lưu (Ctrl + S) để cập nhật thông tin vào CSDL. 

- Nếu khách hàng đã tồn tại trong CSDL thì chọn khách hàng rồi nhập các 

thông tin cần cập nhật. 
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11.2.3. Lập yêu cầu cấp phát tư liệu bản đồ 

 

Giao diện lập đơn hàng 

Các bước để thêm mới đơn hàng 

- Nhấn nút thêm mới để thực hiện một đơn đặt hàng mới 

- Nhập thông tin của đơn hàng như: số phiếu, ngày đặt hàng, theo công 

văn, thông tin khách hàng, … 

- Tìm kiếm thông tin sản phẩm  mà khách hàng yêu cầu và thêm vào đơn 

hang. 

- Nhấn lưu để cập nhật đơn đặt hàng vào CSDL. 
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11.2.4. Thực hiện cấp phát tư liệu 

 

Thực hiện cấp phát đơn hàng 

- Nhấn nút tìm kiếm để tìm kiếm các đơn đặt hàng của trung tâm. 

- Chọn đơn hàng cần cấp phát. 

- Nhất nút thực hiện cấp phát để cấp phát đơn hàng. Hệ thống sẽ yêu cầu 

chọn đường dẫn để lưu sản phẩm. 

 

Chọn đường dẫn lưu dữ liệu bản đồ 

- Hệ thống sẽ in phiếu xuất kho 
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In phiếu xuất kho sản phẩm 
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11.2.5. Tình hình cấp phát tư liệu 

Hệ thống cho phép người dùng thống kê tình hình cấp phát theo các tiêu 

chí khác nhau như: theo đơn đặt hàng, theo sản phẩm hay theo tình trạng đơn 

hàng. 

 

Theo đơn đặt hàng 

Các bước thực hiện 

- Nhập các điều kiện thống kê như kho dữ liệu, ngày đặt hàng, tình trạng 

đơn hàng. 

- Nhấn nút tìm kiếm để thực hiện thống kê các đơn hàng của trung tâm 

theo điều kiện tìm kiếm đặt ra. 

- Nhận nút xuất ra excel để thực hiện xuất kết quả thống kê ra file excel. 
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Theo danh sách sản phẩm 

Các bước thực hiện 

- Nhập các điều kiện thống kê như kho dữ liệu, ngày đặt hàng, tên sản 

phẩm. 

- Nhấn nút tìm kiếm để thực hiện thống kê danh sách sản phẩm đã được 

đặt hàng của trung tâm theo điều kiện tìm kiếm. 

- Nhận nút xuất ra excel để thực hiện xuất kết quả thống kê ra file excel. 
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12. Thống kê báo cáo 

12.1. Giới thiệu 

Phân hệ báo cáo tổng hợp thông tin có các chức năng cho phép người sử 

dụng lập các báo cáo, các mẫu biểu thống kê theo yêu cầu. Các mẫu biểu được 

dùng để trình bày các thông tin được truy xuất từ các bảng hoặc các truy vấn.  

12.2. Các chức năng chính của phân hệ 

12.2.1. Thống kê hiện trạng lưới tọa độ theo đơn vị hành chính 
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12.2.2. Thống kê hiện trang lưới độ cao theo đơn vị hành chính 

 

12.2.3. Thống kê, tổng hợp tư liệu trắc địa 
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12.2.4. Thống kê tư liệu ảnh hàng không theo đơn vị hành chính 

 

12.2.5. Thống kê tư liệu ảnh hàng không theo tỷ lệ 
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12.2.6. Thống kê tư liệu ảnh hàng không theo năm 

 

 

12.2.7. Thống kê tư liệu bản đồ theo đơn vị hành chính 
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12.2.8. Thống kê tư liệu bản đồ theo tỷ lệ 

 

12.2.9. Thống kê tư liệu bản đồ theo năm 
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Khi cần hỗ trợ về nghiệp vụ quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử 

dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ các Sở liên hệ trực tiếp với Trung tâm 

Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ theo địa chỉ sau: 

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

Địa chỉ: Số 2 - Phố Đặng Thùy Trâm - Cầu Giấy - Hà Nội 

Số điện thoại: 04 37 549 528, 04 37 548 758 

Fax:  04 37 548 807 

Email:  Tulieudodacbando@vnn.vn 
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                                                                                                          Mẫu số 01 

UBND TỈNH......... 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số         /BC- TNMT                                     ......., ngày ....  tháng.....  năm ......   

 

BÁO CÁO 

Tình hình quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng  

thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

 

 

                             Kính gửi:  - Bộ Tài nguyên và Môi trường 

                                                       - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 

 

Thực hiện Quyết định số        /QĐ-BTNMT ngày    tháng   năm    của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bàn giao thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh......... báo cáo tình hình quản lý, 

lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

năm........như sau: 

I. Danh mục thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ hiện đang quản lý. 

1. Dữ liệu trắc địa (theo biểu thống kê số 01) 

2. dữ liệu ảnh hàng không (theo biểu thống kê số 02) 

3. Dữ liệu bản đồ (theo biểu thống kê số 03) 

II. Tình trạng các mốc trắc địa: 

STT SỐ HIỆU MỐC TÌNH TRẠNG GHI CHÚ 

1 I(HN-VL).10 Bị hư hỏng  

2 II(HP-NB).15 Bị mất  

3 036 452 Bị mất  

 .............   
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III. Kết quả cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ: 

 

STT 

 

DANH MỤC DỮ LIỆU 

 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

 

SỐ 

LƯỢNG 

 

ĐƠN 

GIÁ 

 

THÀNH 

TIỀN 

1 Ghi chú điểm địa chính cơ sở Điểm    

2 Giá trị tọa độ Điểm    

3 Ghi chú điểm độ cao Điểm    

STT DANH MỤC DỮ LIỆU ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
ĐƠN 

GIÁ 

THÀNH 

TIỀN 

4 Giá trị độ cao Điểm    

5 Bản đồ địa hình chế in Tờ    

6 Bản đồ địa hình dạng số Mảnh    

7 Bản đồ địa hình in phun Tờ    

 ..............     

 Tổng     

IV. Nhu cầu sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ năm  

 

STT 

 

DANH MỤC 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

 

SỐ 

LƯỢNG 

 

GHI CHÚ 

1 F-48-105-B Tờ 10  

2 C-48-12-A-b Tờ 10  

3 ..................    

     

V. Kiến nghị: 

 

 

   

                     GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                        (ký tên, đóng dấu) 

- Như trên; 

- Lưu VT. 
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 PHẦN 3. PHƯƠNG PHÁP VỀ CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN 

LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG 

TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 

1. Căn cứ pháp lý để xây dựng chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí 

- Pháp lệnh số 38/2001//PL-UBTVQH10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về phí và lệ phí;           

 - Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 quy định 

chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

- Nghị định số 12 /2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 03/2007/TT-BTNMT ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử 

dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc 

thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi 

trường; 

- Thông tư số 27/2009/TT-BTNMT ngày 14/12/2009 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp 

thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu  

đo đạc và bản đồ; 

- Chi phí đặc thù tại đơn vị trong những năm qua về công tác bảo quản, 

lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; 
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- Các chế độ hiện hành của nhà nước quy định và chế độ tiền lương, tiền 

công chi trả cho cho công tác quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và 

bản đồ; 

2. Hướng dẫn tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ 

phí 

2.1. Nguyên tắc xây dựng mức thu phí khai thác 

Xây dựng cơ chế cho việc thu hồi vốn phục vụ chi phí bảo quản, quản lý 

thông tin dữ liệu, cập nhật, tái đầu tư sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tiễn và chi 

trả lương phục vụ công tác cung cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu đo 

đạc và bản đồ. Thông qua đó có thể kiểm soát được vấn đề bản quyền sản phẩm, 

sản phẩm đo đạc và bản đồ là nguồn tài liệu chính quy do Nhà nước đầu tư và 

quản lý. 

Mức thu phải phù hợp với khả năng thanh toán của tổ chức và người sử 

dụng quy định cụ thể tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – 

bản đồ. Phí khai thác là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước bảo đảm các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ và sự 

phát triển sản phẩm ngành Đo đạc và bản đồ một cách bền vững. 

2.2. Hướng dẫn tổ chức nộp và quản lý sử dụng tiền thu phí 

- Phí thu được từ các dịch vụ không do Nhà nước đầu tư, hoặc do Nhà 

nước đầu tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên 

tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. 

Số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân 

thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước trên kết quả 

thu phí. 

- Phí thu được từ các dịch vụ do Nhà nước đầu tư hoặc từ các dịch vụ 

thuộc đặc quyền của Nhà nước, là khoản thu của ngân sách nhà nước, được quản 

lý, sử dụng như sau: 

+ Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ được trích 

để lại 60% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước. 

Số tiền còn lại 40% nộp ngân sách nhà nước theo qui định của Mục lục ngân 

sách hiện hành; 
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+ Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ được sử 

dụng số tiền phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc – bản đồ để chi dùng cho 

các nội dung sau: 

+/ Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền 

công, theo chế độ hiện hành; các khoản đóng góp theo qui định đối với người 

lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn; 

+ Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu phí, lệ phí như: văn phòng phẩm, 

vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ 

khai, giấy phép, các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành; 

+ Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ công tác bảo quản, sử dụng tư 

liệu (thiết bị bảo quản, vật tư, hóa chất, …); chi phí trực tiếp cho việc tiếp nhận, 

thu thập, chỉnh lý tư liệu; bảo quản; xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức sử 

dụng tư liệu phục vụ cho việc thu phí, lệ phí; 

+ Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, 

thiết bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí, lệ phí; 

+ Chi khác phục vụ trực tiếp công tác thu phí khai thác và sử dụng tư liệu 

đo đạc – bản đồ. 

3. Hướng dẫn lập đề án thu phí 

Nội dung của đề án thu phí gồm: 

 1. Tên nhiệm vụ 

 2. Thuộc hạng mục 

 3. Cơ quan chủ quản 

 4. Đơn vị chủ trì 

 5. Đơn vị thực hiện 

 6. Cơ quan phối hợp thực hiện 

 7. Thời gian thực hiện 

 8. Sự cần thiết của nhiệm vụ 

 8.1. Căn cứ pháp lý thực hiện nhiệm vụ 

 8.2. Sự cần thiết của nhiệm vụ 

 9. Tổng quan về công tác quản lý, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu 

đo đạc và bản đồ 

     10.  Mục tiêu của nhiệm vụ 

 10.1. Mục tiêu tổng quát 
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 10.2. Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ 

     11.  Địa điểm và phạm vi thực hiện 

     12.  Nội dung của nhiệm vụ 

     13.  Phương pháp thực hiện nhiệm vụ 

     14.  Tổ chức thực hiện 

 14.1. Cơ chế quản lý, phối hợp 

 14.2. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ 

     15.  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ 

     16.  Sản phẩm giao nộp của nhiệm vụ 

     17.  Hiệu quả kinh tế - xã hội 

 17.1. Tính khả thi 

     17.2. Hiệu quả:  
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