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1. Bắt đầu với phần mềm 

Trên máy tính, mở trình duyệt (Internet Explorer, FireFox hay Chrome) và 

nhập địa chỉ của phần mềm để sử dụng các chức năng “Trang chủ” của phần mềm 

hiện lên như sau: 

Giao diện trang chủ có 3 thành phần chính: 

      - Phía bên trái là thanh công cụ; 

      - Bản đồ được nằm chính giữa, người sử dụng thao tác trực tiếp với bản đồ; 

- Phần chú giải về bản đồ nằm phía bên phải. 

2. Một số vấn đề cần biết trước khi sử dụng Phần mềm 

Mục này sẽ đưa ra một số giải thích các vấn đề mà những người sử dụng bản 

đồ điện tử online nói chung, hay hệ thống này nói riêng thường hay gặp phải. Do 

vậy, người dùng hãy cố gắng đọc toàn bộ phần giải thích này trước để phần nào 

nắm được một số thông tin trước khi sử dụng hệ thống phần mềm bản đồ này. 
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3. Xem các hướng dẫn sử dụng trên phần mềm 

3.1. Bạn muốn xem Bản đồ chuyên đề? 

Chọn mục bản đồ chuyên đề trên Trang chủ: 

Trên màn hình là danh sách các bản đồ chuyên đề đã được thiết lập sẵn, 

người dùng chỉ việc chọn loại bản đồ chuyên đề, tùy chọn thêm điều kiện chuyên 

đề và click “Xem bản đồ”, bản đồ sẽ hiển thị lại thông tin chuyên đề theo các tiêu 

chí đó. Các thao tác cụ thể của chức năng này sẽ được trình bày ở mục “4.2 - Bản 

đồ chuyên đề” ở phần sau của tài liệu này. 

3.2. Bạn muốn Xem bản đồ theo Tỉnh/Thành? 

Từ Trang chủ của phần mềm, chọn “Bản đồ” và chọn chức năng “Hành 

chính”. Bên dưới sẽ liệt kê các đơn vị hành chính và được nhóm theo vùng: 
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Thực hiện tương tự bằng cách chọn Huyện thuộc Tỉnh, hoặc 1 Xã cụ thể. 

Bản đồ sẽ hiển thị vùng được chọn ra giữa. 

3.3. Bạn muốn xem bản đồ về điểm? 

Trên tay phải thanh công cụ, bạn chọn “Quản lý điểm”, màn hình chức 

năng hiện ra như sau: 
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4. Các chức năng của Phần mềm bản đồ 

4.1. Đăng nhập hệ thống phần mềm 

Từ màn hình trang chủ, người dùng click vào “Đăng nhập” ở góc trên cùng, 

bên phải của màn hình. Màn hình đang nhập được hiển thị như sau: 

- Bạn phải nhập thông tin về “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” hợp lệ để đăng nhập; 

- Chọn nút “Đăng nhập”, hoàn thành đăng nhập hệ thống. 

4.1.1. Quên mật khẩu 

- Nếu không may quên mật khẩu, bạn có thể lựa chọn chức năng quyên mật khẩu 

bằng cách bấm chọn “Quên mật khẩu”: 
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- Sau đó bạn cung cấp email của tài khoản của bạn, lưu ý phải đúng với email đã 

được cấp. 

 

- Sau khi xác nhận thành công, email thông báo thay đổi mật khẩu sẽ được gửi 

tới người dùng 
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Sau khi chọn đường dẫn tới trang thay đổi mật khẩu, màn hình hiện ra như sau: 

 

- Người dùng nhập mật khẩu mới và chọn “Thay đổi mật khẩu”: 
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4.2. Bản đồ chuyên đề 

4.2.1. Bản đồ chuyên đề về tổng diện tích nuôi trồng theo vùng 

- Bạn click chọn “Tổng diện tích nuôi trồng theo vùng” như sau: 

 

- Bạn muốn xem diện tích trồng “Lúa” của tỉnh Lào Cai trong năm 2015, bạn chọn 

lần lượt các điều kiện như sau: 

 

+ Năm: chọn 2015 

+ Vùng: chọn Miền núi phía bắc 

+ Tỉnh: chọn Lào Cai 

+ Lĩnh vực: chọn Trồng trọt 

+ Giống/Vật nuôi: chọn Lúa 

+ Phụ phẩm: bỏ qua 

- Bấm chọn “Xem bản đồ”, bản đồ sẽ hiển thị như sau: 
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Phía bên tay phải là phần chú giải màu sắc cho bản đồ, tương ứng với mỗi 

màu sẽ là diện tích nuôi trồng của tỉnh Lào Cai. 

 

Có thể Zoom vào để xem chi tiết các Huyện, Xã của tỉnh Lào Cai. 

4.2.2. Bản đồ chuyên đề về tổng sản lượng theo vùng 

- Bạn Click chọn “Tổng sản lượng theo vùng” như sau: 
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- Bạn muốn xem sản lượng trồng “Lúa” của tỉnh Lào Cai trong năm 2015, bạn 

chọn lần lượt các điều kiện như sau: 

 

+ Năm: chọn 2015 

+ Vùng: chọn Miền núi phía bắc 

+ Tỉnh: chọn Lào Cai 

+ Lĩnh vực: chọn Trồng trọt 

+ Giống/Vật nuôi: chọn Lúa 

+ Phụ phẩm: bỏ qua 

- Bấm chọn “Xem bản đồ”, bản đồ sẽ hiển thị như sau: 
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Phía bên tay phải là phần chú giải màu sắc cho bản đồ, tương ứng với mỗi 

màu sẽ là sản lượng Lúa của tỉnh Lào Cai. 

 

Có thể Zoom vào để xem chi tiết các Huyện, Xã của tỉnh Lào Cai. 

4.2.3. Bản đồ chuyên đề về tổng số lượng chất thải theo vùng 

- Bạn click chọn “Tổng số lượng chất thải theo vùng” như sau: 
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- Bạn muốn xem chất thải Rơm, rạ “Lúa” của tỉnh Lào Cai trong năm 2015, bạn 

chọn lần lượt các điều kiện như sau: 

 

+ Năm: chọn 2015 

+ Vùng: chọn Miền núi phía bắc 

+ Tỉnh: chọn Lào Cai 

+ Lĩnh vực: chọn Trồng trọt 

+ Giống/Vật nuôi: chọn Lúa 

+ Phụ phẩm: chọn “Rơm rạ” 

- Bấm chọn “Xem bản đồ”, bản đồ sẽ hiển thị như sau: 
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- Phía bên tay phải là phần chú giải màu sắc cho bản đồ, tương ứng với mỗi 

màu sẽ là diện tích nuôi trồng của tỉnh Lào Cai. 

 

Có thể Zoom vào để xem chi tiết các Huyện, Xã của tỉnh Lào Cai. 

4.3. Chức năng Thao tác với bản đồ nền 

4.3.1. Phóng to, thu nhỏ bản đồ 

Sử dụng con lăn chuột để Phóng to, thu nhỏ bản đồ, di chuột lên bản đồ và thực 

hiện: 

- Dùng ngón tay đẩy con lăn ra xa để phóng to bản đồ; 

- Dùng ngón tay kéo con lăn vào lòng bàn tay để thu nhỏ bản đồ; 
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4.3.2. Xem toàn cảnh 

 

- Người sử dụng có thể sử dụng chức năng để xem toàn cảnh bản đồ sau khi 

phóng to, hoặc cập nhật điểm. 

4.3.3. Làm sạch 

 

- Chức năng được sử dụng khi người dùng muốn xóa hết các thông tin đã 

thao tác như đo diện tích, khoảng cách, bản đồ chuyên đề. 

4.3.4. Xem thông tin sản lượng khu vực 

Chọn chức năng trên thanh công cụ như hình dưới: 

 

Hoặc người dùng có thể chuột phải vào bản đồ, trên khu vực muốn xem 

thông tin sản lượng và chọn “Xem dữ liệu sản lượng/phế phụ phẩm”. 

 

Màn hình thông tin sản lượng hiển thị như sau: 
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Người dùng có thể chọn tab Phế phụ phẩm để xem thông tin về phế phụ 

phẩm của khu vực. 
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4.3.4.1. Đo khoảng cách trên bản đồ 

Chọn chức năng trên thanh công cụ như hình dưới: 

 

Sau đó xác định khu vực cần đo trên Bản đồ rồi nhấn chuột. Tiếp tục di 

chuyển và kéo con trỏ chuột đến điểm tiếp theo cần đo và nhấn chuột… cứ tiếp tục 

tạo thành các đoạn cần đo. Tại mỗi đoạn khi nhấn chuột sẽ hiện lên tổng khoảng 

cách của đoạn đó. Khi cần kết thúc thao tác đo, nháy đúp chuột lên “Bản đồ” tại vị 

trí cần kết thúc: 



Hệ thống Cơ sở dữ liệu quản lý chất thải nông nghiệp Trang 17/24 

 

 

4.3.4.2. Đo diện tích trên bản đồ 

Thực hiện tương tự như chức năng đo khoảng cách trên Bản đồ, sau khi kết 

thúc Thao tác, màn hình sẽ hiển thị kết quả diện tích của khu vực đo được: 

 

4.4. Đổi mật khẩu 

Nếu Người sử dụng có tài khoản, mật khẩu để cập nhật số liệu trong phần 

mềm này thì người sử dụng có thể tự đổi mật khẩu của chính mình. 
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Trước tiên người sử dụng phải sử dụng “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” của 

mình để đăng nhập vào hệ thống. Sau đó chọn chức năng “Đổi mật khẩu” như 

hình ở dưới: 

 

Sau đó màn hình đổi mật khẩu hiện lên để người dùng nhập mật khẩu mới 

để thay đổi: 

 

Người dùng phải nhập đúng mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới cần 

thay đổi 2 lần và nhấn vào nút “Đồng ý” để thay đổi mật khẩu. Nếu thay đổi mật 

khẩu thành công thì từ các lần đăng nhập tiếp theo, người sử dụng phải nhập mật 

khẩu mới để đăng nhập. 

Ví dụ, nếu mật khẩu hiện tại của bạn đang là “12345”. Nếu bạn muốn thay 

đổi thành “abcdef” thì bạn nhập vào ô Mật khẩu cũ: “12345”, và nhập vào 2 ô Mật 

khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới đều là “abcdef” và nhấn nút“Đồng ý”. Sau khi 

hệ thống thông báo bạn đã thay đổi mật khẩu thành công thì từ lần đăng nhập tiếp 

theo bạn sẽ sử dụng mật khẩu mới là “abcdef” chứ không sử dụng mật khẩu cũ 

“12345” được nữa. 

4.5. Báo cáo và biểu đồ 

Người dùng chọn chức năng “Báo cáo” từ danh sách: 
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Màn hình chính của chức năng báo cáo: 

 

Người dùng có thể chọn một trong các báo cáo tổng hợp để trích xuất báo cáo, 

ví dụ “Báo cáo tổng sản lượng”: 

- Chọn các đều kiện phù hợp 

     + Vùng, tỉnh, huyện, xã: Khu vực cần lọc báo cáo, nếu chọn một vùng thì sẽ lọc 

các tỉnh, tương tự với tỉnh sẽ là huyện và xã, chọn nhiều hơn một sẽ lọc và so sánh 

các khu vực với nhau. 

     + Năm thống kê: Mặc định sẽ là số liệu tổng của các năm, nếu chọn một năm 

xác định thì sẽ lọc ra dữ liệu của năm đó. 

+ Lĩnh vực, loại, phụ phẩm, loại hình: Lọc theo điều kiện chính xác của cơ sở 

- Click “Xem báo cáo” để lọc dữ liệu 
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- Từ báo cáo hiện tại người dùng có thễ xuất Excel hoặc In, bằng cách bấm 

chọn các chức năng: 

 

 

 

Người dùng có thể chọn một trong các biểu đồ để trích xuất biểu đồ, ví dụ “Biểu 

đồ theo vùng”: 

- Chọn các đều kiện tuong tự như phần báo cáo; 

- Click “Xem biểu đồ” để lọc dữ liệu. 

Biểu đồ về sản lượng: 
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Biểu đồ về phụ phẩm: 
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