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I. Tổng quan 

1. Giới thiệu 

Phần mềm Thống kê, kiểm kê đất đai là một phần mềm ứng dụng Web được 

xây dựng để quản lý, cập nhật số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của các cấp, từ cấp 

xã đến cấp Trung Ương.  

Phần mềm được cài đặt tại Tổng cục Quản lý đất đai, người sử dụng truy cập 

vào phần mềm qua đường truyền Internet để thực hiện. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm 

kê là thống nhất và tập trung trên toàn quốc. Tại các máy trạm không cần cài đặt 

phần mềm, chạy trực tiếp trên ứng dụng webbase. 

Đường dẫn để truy cập phần mềm: http://tk.gdla.gov.vn 

Mục đích của tài liệu này là hướng dẫn chi tiết người dùng thao tác các chức 

năng có trong phần mềm Thống kê kiểm kê đất đai. Tài liệu phục vụ đối tượng người 

dùng ở các cấp đơn vị hành chính (đvhc) khác nhau: Cấp Trung Ương, cấp Tỉnh/ 

Thành phố, cấp Huyện/ Quận, cấp Xã/ Phường. Người dùng ở mỗi cấp có tài khoản 

đăng nhập hệ thống khác nhau và được cấp bởi người quản trị hệ thống, quyền hạn 

người dùng với các chức năng của hệ thống cũng khác nhau cụ thể như sau:  

Người dùng cấp Trung Ương: Quản trị toàn bộ người dùng và số liệu thống kê, 

kiểm kê của cả nước, chi tiết đến cấp xã. 

Người dùng cấp tỉnh/ Thành phố: 

 Người dùng thuộc cấp Tỉnh/ Thành phố có quyền sử dụng các chức năng sau: 

- Khai thác mẫu biểu 

- Nhập bộ số liệu cũ 

- Quản lý người dùng 

- Quản lý file dữ liệu bản đồ khoanh đất 

Người dùng cấp Huyện/Quận: 

 Người dùng thuộc cấp Huyện/Quận có quyền sử dụng các chức năng sau: 

- Nhập dữ liệu thống kê Hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy 

http://tk.gdla.gov.vn/
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hoạch. 

- Người dùng ở cấp này còn có quyền xét duyệt mẫu biểu của ĐVHC cấp dưới 

gửi lên, nếu dữ liệu không đạt thì gửi trả lại cấp dưới, nếu đạt thì gửi lên cấp 

Tỉnh/Thành phố để chờ xét duyệt.  

- Khai thác mẫu biểu 

- Nhập bộ số liệu cũ 

- Quản lý người dùng 

- Quản lý file dữ liệu bản đồ khoanh đất 

Người dùng cấp xã/Phường:  

 Người dùng thuộc cấp xã có quyền sử dụng các chức năng sau: 

- Nhập dữ liệu thống kê (Chuyển đổi dữ liệu thuộc tính từ DGN; Nhập mã đối 

tượng kỳ trước; Nhập mã loại đất kỳ trước; Đất được giao, thuê, chuyển mục đích 

chưa sử dụng; Chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính; Nhập liệu biểu 03b – 

CT21; Nhập liệu biểu 04b – CT21; Nhập liệu biểu 02a – CT21; Nhập liệu biểu 05 – 

CT21; Nhập liệu biểu 06 – CT21). 

- Gửi dữ liệu đã nhập lên cấp Huyện/ Quận để xét duyệt. 

- Khai thác mẫu biểu 

- Bảng liệt kê khoanh đất 

- Nhập bộ số liệu cũ 

- Quản lý file 

2. Quy trình thực hiện phần mềm thống kê kiểm kê đất đai  

2.1. Nhập liệu cấp xã 

a. Nhập liệu với nguồn dữ liệu là bản đồ khoanh đất: 

Nguồn dữ liệu từ bản đồ khoanh đất phục vụ cho các mẫu biểu 01/TKĐĐ, 

02/TKĐĐ, 03/TKĐĐ, 07/TKĐĐ, 08/TKĐĐ, 09/TKĐĐ, 10/TKĐĐ và Bảng l iệt kê 

khoanh đất (Phụ lục 03 kèm theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT), tuy nhiên nguồn 

dữ liệu này chưa đầy đủ để hoàn thành các biểu trên vì bản đồ khoanh đất chỉ thể 

hiện được các thuộc tính hiện trạng của khoanh đất, vì thế yêu cầu cần cập nhật một 

số thông tin kỳ trước của khoanh đất như: Mã loại đất kỳ trước; Mã đối tượng kỳ 

trước,… Cụ thể: 

Nhập Mã đối tượng kỳ trước phục vụ hoàn thiện Bảng liệt kê khoanh đất.  
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Nhập Mã loại đất kỳ trước (Diện tích tương ứng) phục vụ biểu 10/TKĐĐ là 

cơ sở để tổng hợp lên biểu 12/TKĐĐ 

b. Nhập liệu thủ công:  

Bản đồ khoanh đất không thể hiện được đầy đủ thông tin trên tất cả các bảng 

biểu nên kết hợp phương pháp nhập liệu thủ công để hoàn thiện các mẫu biểu (trừ 

những biểu tổng hợp từ các biểu khác và các biểu mục a phần A, những biểu còn lại 

sẽ được nhập dữ liệu bằng tay). 

2.2. Gửi số liệu các cấp 

Số liệu được sau khi hoàn thiện từ cấp dưới, đơn vị cấp dưới sẽ gửi số liệu 

theo từng bảng biểu gửi lên cấp trên liền kề ( xã gửi huyện, huyện gửi tỉnh, tỉnh gửi 

trung ương). Sau khi đơn vị hành chính cấp dưới gửi thành công, đơn vị cấp trên mới 

có dữ liệu và có thể xem được các mẫu biểu tương ứng. 

2.3. Hủy số liệu sau khi gửi  

Trường hợp số liệu cấp trên đã được cấp dưới gửi, nhưng sau khi duyệt cấp 

trên nhận thấy dữ liệu chưa chính xác, cấp trên có thể yêu cầu cấp dưới liền kề chỉnh 

sửa lại dữ liệu bằng cách Hủy số liệu (theo từng mẫu biểu) để thông báo cho đơn vị 

cấp dưới biết, chỉnh sửa lại số liệu và gửi lại. 

2.4. Lưu trữ file đính kèm 

Tại mỗi một cấp đơn vị hành chính, sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu, tổng 

hợp dữ liệu, dữ liệu thuộc tính được hiển thị lên các mẫu biểu, người dùng xuất ra 

file in để phục vụ in ấn và trình duyệt lên cấp trên, các giấy tờ đầy đủ pháp lý sẽ 

được scan và lưu trữ lên hệ thống. Ngoài các mẫu biểu, các file bản đồ (*.DGN) 

cũng sẽ được lưu trữ lên hệ thống. 

2.5. Kết thúc quy trình 

Một kỳ thống kê hoặc kiểm kê đất đai sẽ kết thúc (trên phương diện phần 

mềm) là dữ liệu các cấp được hoàn thiện, chính xác từ cấp thấp nhất (cấp xã) tới cấp 

cao nhất (cấp trung ương), file lưu trữ phải đầy đủ, có cơ sở pháp lý. Sau đó bộ số 

liệu của kỳ thống kê hoặc kiểm kê này sẽ được khóa lại (không thể thao tác trên dữ 

liệu), thực hiện công khai dữ liệu các cấp để phục vụ tra cứu thông tin. 
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II. Hướng dẫn sử dụng Quản trị hệ thống 

1. Quản lý danh mục 

1.1. Bộ số liệu 

Chức năng này hỗ trợ người quản trị hệ thống quản trị Bộ số liệu thống kê 

kiểm kê đất đai theo từng năm. Tại giao diện này người quản trị có thể Thêm mới/ 

Sửa/ Xóa bộ số liệu. 

Các bước thao tác: 

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn menu “Quản lý danh mục” 

=> nhấn chọn chức năng “Bộ số liệu” => Giao diện trang “Bộ số liệu” hiển thị:  

 

1.1.1 Thêm mới bộ số liệu 

Bước 1: Nhấn chọn nút   Hiển thị cửa sổ: 
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- Bước 2: Nhập thông tin bộ số liệu, gồm: 

 Tên bộ số liệu: Nhập tên nhóm – bắt buộc nhập 

 Năm: Nhập thông tin mô tả nhóm – bắt buộc nhập 

 Ghi chú: nhập nội dung ghi chú 

- Bước3: Nhấn chọn nút  để lưu bộ số liệu vào hệ thống. 

1.1.2 Sửa bộ số liệu  

- Bước 1: Đánh dấu chọn bố số liệu cần sửa thông tin 

- Bước 2: Nhập thông tin cần sửa  

- Bước 3:  Nhấn chọn biểu tượng  để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa 

 1.1.3 Xóa bộ số liệu 

- Bước 1: Đánh dấu chọn bộ số liệu cần xóa. 

- Bước 2: Nhấn chọn nút  

1.2. Đối tượng sử dụng quản lý đất 

Chức năng này hỗ trợ người quản trị hệ thống quản lý Đối tượng sử dụng đất . 

Tại giao diện này người quản trị có thể Thêm mới/ Sửa/ Xóa Đối tượng sử dụng 

quản lý đất.  

Các bước thao tác: 

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn menu “Quản lý danh mục” 

=> nhấn chọn chức năng “Đối tượng sử dụng Quản lý đất” => Giao diện trang “Đối 

tượng sử dụng Quản lý đất” hiển thị:  
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1.3.1 Thêm mới đối tượng sử dụng và quản lý đất 

Bước 1: Nhấn chọn nút   Hiển thị cửa sổ: 

 

- Bước 2: Nhập thông tin đối tượng sử dụng và quản lý đất, gồm: 

 Tên đối tượng: Nhập tên đối tượng– bắt buộc nhập 

 Tích chọn  nếu người dùng là đối tượng quản lý, 

tích chọn  nếu người dùng là đối tượng sử 

dụng. 

 Mã đối tượng: Nhập mã đối tượng – bắt buộc nhập 

 Mô tả: nhập thông tin mô tả. 

- Bước3: Nhấn chọn nút  để lưu thông tin vào hệ thống. 

1.3.2 Sửa đối tượng sử dụng và quản lý đất 

- Tham khảo mục 1.1.3 Sửa bộ số liệu 

1.3.3 Xóa đối tượng sử dụng và quản lý đất 

- Tham khảo mục 1.1.2 Sửa bộ số liệu 

1.3. Mục đích sử dụng đất 

Chức năng này hỗ trợ người quản trị hệ thống quản lý Mục đích sử dụng đất . 

Tại giao diện này người quản trị có thể Thêm mới/ Sửa/ Xóa Mục đích sử dụng đất.  

Các bước thao tác: 
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Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn menu “Quản lý danh mục” 

=> nhấn chọn chức năng “Mục đích sử dụng đất” => Giao diện trang “Mục đích sử 

dụng đât” hiển thị:  

  

1.4.1 Thêm mới mục đích sử dụng đất 

- Tham khảo mục 1.1.1 Sửa bộ số liệu 

1.4.2 Sửa mục đích sử dụng đất 

- Tham khảo mục 1.1.3 Sửa bộ số liệu 

1.4.3 Xóa mục đích sử dụng đất 

- Tham khảo mục 1.1.2 Sửa bộ số liệu 

1.4. Đơn vị hành chính 

Chức năng này hỗ trợ người quản trị hệ thống quản lý Đơn vị hành chính. Tại 

giao diện này người quản trị có thể Thêm mới/ Sửa/ Xóa Đơn vị hành chính.  

Các bước thao tác: 

Trên thực đơn chức năng chính nhấn chuột chọn menu “Quản lý danh mục” 

=> nhấn chọn chức năng “Đơn vị hành chính” => Giao diện trang “Đơn vị hành 

chính” hiển thị:  
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1.5.1 Thêm mới Đơn vị hành chính 

- Tham khảo mục 1.1.3 Sửa bộ số liệu 

1.5.2 Sửa Đơn vị hành chính 

- Tham khảo mục 1.1.3 Sửa bộ số liệu 

1.5.3 Xóa Đơn vị hành chính 

- Tham khảo mục 1.1.2 Sửa bộ số liệu 

2. Bảng liệt kê khoanh đất 

Chức năng này hỗ trợ chuyển thông tin từ file dữ liệu bản đồ vào bảng liệt kê 

khoanh đất và xuất ra file Excel.  

Chú ý: Đối với quản trị hệ thống: có quyền liệt kê khoanh đất của tất cả các 

ĐVHC. 

Đối với người dùng: người dùng thuộc ĐVHC cấp nào thì được phép liệt kê 

khoanh đất của cấp đó và đơn vị trực thuộc cấp đó. 

Đối với cột Kỳ trước thì người sử dụng phải tự  cập nhật thông tin vì trong dữ 

liệu bản đồ không có thông tin này để kết xuất sang bảng liệt kê khoanh đất. 

Cách thao tác: 

Tại giao diện trang chính nhấn chọn menu Bảng liệt kê khoanh đất  trang 

“Bảng liệt kê khoanh đất” hiển thị: 
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Nhấn chọn nút  để xuất file. 

3. Quản trị hệ thống 

3.1. Quản lý người dùng 

Mục đích chính của trang quản trị hệ thống này là quản lý các thành viên sử 

dụng Hệ thống Thống kê, kiểm kê đất đai thông qua việc quản lý tài khoản, mật 

khẩu. Chỉ có cán bộ quản trị Website cấp cao (admin) mới có quyền truy cập chức 

năng này.  

Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới/Sửa/Xóa người dùng trong  

hệ thống. Tại tab Quản trị hệ thống, chọn Quản lý người dùng, chức năng này được 

hiển thị như sau: 
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Giao diện màn hình được chia làm 2 phần chính: 

- Phần Nhập dữ liệu ở trên 

- Phần Danh sách người dùng ở dưới 

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể: 

3.1.1 Thêm mới người dùng 

Để thêm mới người dùng, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhập dữ liệu vào các trường thông tin ở phần Nhập dữ liệu: 

 

Thông tin chi tiết gồm: 

- Họ và tên: Nhập họ tên thành viên – bắt buộc nhập 

- Tỉnh: Lựa chọn tên tỉnh cần tạo tài khoản người dùng 
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- Huyện: lựa chọn tên huyện cần tạo tài khoản người dùng 

- Xã: Lựa chọn tên xã cần tạo tài khoản người dùng 

Chú ý: Tỉnh, Huyện, Xã không phải lựa chọn khi tạo tài khoản cho người dùng 

cấp Trung ương. 

- Tên đăng nhập: Nhập tên dùng để đăng nhập vào ứng dụng – bắt buộc nhập 

- Mật khẩu: Nhập mật mã dùng để đăng nhập vào ứng dụng. (Chú ý: Khi nhập 

mật mã không sử dụng chữ có dấu, không chứa ký tự đặc biệt, không chứa khoảng 

cách, nên đặt mật mã có tính gợi nhớ) 

- Xác nhận mật khẩu: Nhập lại mật mã giống như mật khẩu ở trên. 

- Email: Nhập địa chỉ thư điện tử của thành viên  

- Địa chỉ: nhập địa chỉ  

- Số điện thoại : nhập số điện thoại của người dùng 

- Đi động: nhập số điện thoại di động của người dùng 

- Số Fax: nhập số fax  

- Chức vụ: nhập thông tin chức vụ của người dùng. 

- Chọn nhóm: tích chọn nhóm người dùng của các cấp cần tạo 

Lưu ý:  

- Việc chọn tỉnh, huyện, xã, của người dùng sẽ quyết định quyền sử dụng dữ 

liệu của người dùng này tại các chức năng có liên quan đến lọc dữ liệu theo tỉnh, 

huyện, xã trong tất cả các phân hệ. Người dùng có thể Xem/Tìm kiếm/Thêm 

mới/Sửa/Xóa dữ liệu của tỉnh, huyện, xã mà người dùng trực thuộc. Tham khảo 

hướng dẫn cụ thể tại mục 9.3 Phân quyền dữ liệu 

- Có thể chọn người dùng này thuộc một nhóm người dùng nào đó bằng cách 

tích chọn vào vùng Chọn nhóm ở bên phải của vùng Nhập dữ liệu. Chương trình 

đang mặc định khi người dùng đăng ký sẽ thuộc nhóm Người dùng đã đăng ký. 

Người quản trị có thể chọn thêm các nhóm phù hợp với yêu cầu. 
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Bước 2: Nhấn nút   

Lưu ý:  

- Trường có gắn ký hiệu (*) là trường bắt buộc nhập 

- Trường hợp người dùng chưa nhập đầy đủ dữ liệu vào các trường  

bắt buộc nhập thì ký hiệu * sẽ được hiển thị bên cạnh các trường đó. 

 

Ví dụ: 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thống kê kiểm kê đất đai” 

Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hạ tầng Công nghệ -  
Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai                                                    Trang: 15/55                                   

 Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm  Hệ thống hiển thị thông báo 

“Thêm mới người dùng thành công!”. Người dùng vừa thêm mới sẽ được hiển thị 

ở phần Danh sách người dùng. 

 

Trường hợp người dùng muốn xóa các thông tin vừa nhập để nhập lại thì nhấn nút 

  

Tại đây người dùng có thể thực hiện thêm mới liên tục nhiều người dùng. 

3.1.2 Sửa thông tin người dùng 

Để sửa thông tin của một người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  tại người dùng muốn sửa ở phần  

Danh sách người dùng. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng của người dùng đã 

chọn tại phần Nhập dữ liệu 
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- Bước 2: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa 

- Bước 3: Nhấn nút  Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật người 

dùng thành công!” 

 

3.1.3 Xóa người dùng 

Để xóa một người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tại phần Danh sách người dùng, chọn một hoặc nhiều người dùng 

muốn xóa bằng cách tích chọn vào biểu tượng  
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- Bước 2: Nhấn nút , hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo: 

    

 Nhấn  trường hợp đồng ý xóa Hệ thống hiển thị thông báo  

“Đã xóa người dùng thành công!”.  Người dùng vừa chọn được xóa khỏi vùng 

Danh sách người dùng. 
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-  Nhấn  trường hợp không đồng ý xóa bản ghi. 

3.2. Quản lý nhóm người dùng 

Chức năng này cho phép người quản trị hệ thống có thể Thêm mới/Sửa/Xóa các 

nhóm người dùng trong hệ thống. Tại menu Quản trị hệ thống, chọn Quản lý nhóm 

người dùng, chức năng này được hiển thị như sau: 

 

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể: 

3.2.1 Thêm mới nhóm người dùng  

Để thêm mới nhóm người dùng, thực hiện theo các bước sau: 
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 Bước 1: Tại trang “QUẢN LÝ NHÓM NGƯỜI DÙNG”, nhấn vào biểu 

tượng   

 

 Chương trình hiển thị dòng dữ liệu trống cho phép người dùng nhập nội dung cần 

thêm mới như sau: 

 

 Bước 2: Tại dòng này, nhập dữ liệu vào các trường thông tin sau: 

 Tên: Nhập tên nhóm người dùng 

 Mô tả:  Nhập thông tin mô tả 

Ví dụ:  

 

 Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm Hệ thống hiển thị thông 

báo “ Thêm mới nhóm người dùng thành công! ” và được hiển thị trong danh sách. 

 

Lưu ý:  
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 Trường hợp người dùng chưa nhập đầy đủ dữ liệu vào các trường  

bắt buộc nhập thì ký hiệu * sẽ được hiển thị bên cạnh các trường đó. 

 

 Trường hợp người dùng không muốn thêm mới nhóm người dùng nữa thì 

nhấn nút  

3.3.2 Sửa nhóm người dùng 

Để sửa thông tin của một nhóm người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau:  

 Bước 1: Tại trang “QUẢN LÝ NHÓM NGƯỜI DÙNG”,  nhấn vào biểu 

tượng  tương ứng với nhóm người dùng cần sửa 

 

 Hệ thống hiển thị các trường thông tin cho phép sửa 

 

 Bước 2:  Nhập các thông tin cần chỉnh sửa 

 

 Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin vừa sửa Hệ thống hiển thị thông báo 

“Cập nhật nhóm người dùng thành công!”. 
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 3.3.3 Xóa nhóm người dùng 

Để xóa một nhóm người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tích chọn vào checkbox  tương ứng với nhóm người dùng cần 

xóa 

- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  

 

 

 Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận thao tác xóa 

 

 Nhấn nút  trường hợp đồng ý xóa  Hệ thống hiển thị thông báo “Đã 

xóa nhóm người dùng thành công!”. Nhóm người dùng vừa chọn được xóa khỏi 

danh sách. 

 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm “Thống kê kiểm kê đất đai” 

Trung tâm Cơ sở dữ liệu và Hạ tầng Công nghệ -  
Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai                                                    Trang: 22/55                                   

 

-  Nhấn  trường hợp không đồng ý xóa bản ghi. 

Lưu ý: Trong hệ thống có nhóm Quản trị hệ thống là nhóm có quyền cao nhất trong 

hệ thống. Người dùng không được phép xóa nhóm người dùng này 

3.3.  Quản lý nhật ký hệ thống 

3.4.  Phân quyền điều khiển 

Chức năng cho phép người quản trị hệ thống phân quyền Xem/Thêm/Sửa/Xóa 

các chức năng trong hệ thống cho nhóm người dùng. Tại menu Quản trị hệ thống, 

chọn Phân quyền điều khiển, chức năng này được hiển thị như sau: 

 

Để phân quyền trang cho nhóm người dùng, thực hiện các buớc sau: 

- Bước 1: Chọn nhóm người dùng cần phân quyền trong phần Danh sách 

nhóm 
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 Chọn module mà chức năng người quản trị muốn phân quyền thuộc tại trường 

Module bên góc phải màn hình: 

 

   

 Sau khi chọn module, các quyền đối với từng chức năng thuộc module này mà 

nhóm người dùng được phân quyền sẽ được hiển thị như sau: 
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- Bước 2: Tại vùng danh sách các chức năng, tích chọn vào các trường 

Xem/Thêm/Sửa/Xóa tương ứng với 1 chức năng nào đó muốn phân quyền và 

bỏ chọn tại các trường này khi không muốn phân quyền cho nhóm người 

dùng. 

 

- Bước 3: Nhấn nút   chương trình hiển thị thông báo 

  Quyền điều khiển các chức năng của nhóm 

người dùng sẽ được thiết đặt lại như người quản trị muốn. 
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3.5.  Phân quyền trang 

Chức năng cho phép người quản trị hệ thống phân quyền trang cho nhóm người 

dùng. Tại menu Quản trị hệ thống, chọn Phân quyền trang, chức năng này được 

hiển thị như sau: 

 

Để phân quyền trang cho nhóm người dùng, thực hiện các buớc sau: 

- Bước 1: Chọn nhóm người dùng cần phân quyền trong phần Danh sách 

nhóm 
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 Những trang mà nhóm người dùng được phân quyền sẽ được hiển thị tại vùng 

Danh sách trang 

- Bước 2: Tại vùng Danh sách trang, tích chọn vào các trang muốn phân 

quyền và bỏ chọn tại các trang không muốn phân quyền cho nhóm người 

dùng. 
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- Bước 3: Nhấn nút   chương trình hiển thị thông báo 

  Quyền truy cập các trang của nhóm người 

dùng sẽ được thiết đặt lại như người quản trị muốn. 

4. Quản lý file 

Chức năng này hỗ trợ người quản trị quản lý file dữ liệu bản đồ đính kèm. Tại 

trang này có thể thực hiện các chức năng như Thêm mới/ Xóa, Duyệt file đính 

kèm. 

Cách thao tác: 

Tại giao diện trang chính nhấn chọn menu Quản lý file  trang “Quản lý 

file” hiển thị: 

 

4.1  Thêm mới file đính kèm 

Bước thực hiện như sau:  

- Bước 1: Nhập thông tin các trường, gồm: 

o Kỳ báo cáo: Lựa chọn Kỳ báo cáo chứa file đính kèm 

o Tên file: Nhập tên file – bắt buộc nhập 

o Chọn file đính kèm, nhấn nút  

- Bước 2: Nhấn chọn nút  để lưu thông tin vào hệ thống  

chương trình thông báo “Thêm mới file đính kèm vào hệ thống thành 

công!”. File thêm mới hiển thị tại danh sách như sau: 
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4.2 Xóa file đính kèm 

- Bước 1: Tại danh sách file đính kèm, tích chọn file cần xóa 

 

- Bước 2: Nhấn chọn nút   chương trình hiển thị hộp thoại: 

 

Nếu đồng ý xóa nhấn chọn “Có”, nếu không đồng ý xóa nhấn chọn nút “Hủy bỏ”. 

4.3 Sửa file đính kèm 

- Bước 1: Tại danh sách file đính kèm, nhấn chọn biểu tượng chức năng sửa 

tại tên file cần sửa thông tin. 

 

- Bước 2: Nhập thông tin các trường cần sửa, tham khảo mục 4.1 Thêm mới 

file đính kèm 

III. Hướng dẫn sử dụng cho người dùng các cấp   

1. Đăng nhập hệ thống 

Để đăng nhập vào Hệ thống Thống kê kiểm kê đất đai, người dùng phải được cấp 

tài khoản đăng nhập từ người quản trị tối cao. 

Thao tác đăng nhập:  

 Bước 1: Mở trình duyệt và gõ vào đường dẫn Hệ thống thống kê kiểm kê đất 

đai, theo địa chỉ http://tk.gdla.gov.vn  giao diện đăng nhập hiển thị:  

http://tk.gdla.gov.vn/
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Giao diện đăng nhập hệ thống 

 Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập hệ thống, gồm:  

 Tên đăng nhập: Nhập vào tên đăng nhập của người sử dụng 

 Mật khẩu: Nhập mật khẩu tương ứng 

 Bước 3: Nhấn nút   => Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ ở 

trạng thái đã đăng nhập như sau: 
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Giao diện trang chủ Hệ thống TKKK đất đai 

Giao diện trang chủ đi từ trên xuống gồm: 

 Banner hệ thống: hiển thị tên của phần mềm. 

 Thanh thực đơn các chức năng cơ bản: Trang chủ; Nhập dữ liệu thống kê; Tra 

cứu dữ liệu; Bảng liệt kê khoanh đất; Chuyển đổi bộ số liệu; Quản lý File; Liên hệ. 

 Phần chính của trang hiển thị tự động Thống kê kiểm kê đất đai  

 

 Bên trái trang hiển thị các phần thông tin gồm: 
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2. Người dùng cấp xã 

2.1. Nhập dữ liệu thống kê  

2.1.1. Chuyển đổi dữ liệu thuộc tính DGN 

Trích xuất dữ liệu từ bản đồ khoanh đất để chuyển đổi vào hệ thống 

 Chức năng này cho phép người dùng cấp xã chuyển đổi các tham số trên bản 

đồ. 

 Trên thanh thực đơn chính chọn “Nhập dữ liệu thống kê” => chọn “Chuyển 

đổi dữ liệu thuộc tính DGN” trang hiện thị như hình dưới.  

  

 

Giao diện nhập liệu tham số các lớp trên bản đồ  

 Các bước thực hiện: 
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- Bước 1: Kích vào  để chọn file bản đồ khoanh đất (*.dgn) => 

nhấn  màn hình hiển thị thông báo file *.dgn đã tải lên => File đã 

Upload lên máy chủ. 

- Bước 2: Điền tham số các lớp tương ứng trong bản đồ, xem hình sau: 

 

 Bước 3: Nhấn    chương trình hiện thị thông báo 

. 

2.1.2. Nhập mã đối tượng kỳ trước 

Đây là chức năng nhập các mã đối tượng kỳ trước của khoanh đất cho phép người  

dùng Sửa/ Tìm kiếm trong hệ thống. Tại menu “Nhập dữ liệu thống kê” chọn 

“Nhập mã đối tượng kỳ trước”, chức năng  này được hiện thị như sau: 

 

 

 Trên thanh thực đơn có chức năng tìm kiếm cho ta dễ tìm kiếm được các 

khoanh đất theo số thứ tự khoanh đất   . 

Người dùng muốn nhập mã đối tượng kỳ trước của khoanh đất thực hiện các 

bước sau:  

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  tương ứng với bảng ghi cần nhập mã đối tượng 

kỳ trước. 
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Nhập mã đối tượng kỳ trước của khoanh đất vào ô kỳ trước. Có thể nhập nhiều 

mã đối tượng, phân tách nhau bằng dấu “,” . 

Bước 2: Nhấn   chương trình hiện thị thông báo “Cập nhật khoanh đất thành 

công!” 

 

Nếu mã đối tượng kỳ trước không có thì nhập mã đối tượng hiện trạng. 

2.1.3. Nhập mã loại đất kỳ trước 

Đây là chức năng nhập các mã mã loại đất kỳ trước của khoanh đất cho phép 

người dùng Thêm /Sửa/Xóa/ Tìm kiếm trong hệ thống. Tại menu “Nhập dữ liệu 

thống kê” chọn “Nhập mã đối tượng kỳ trước”, chức năng  này được hiện thị như 

sau: 
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Sau khi chuyển đổi dữ liệu từ DGN thì  chưa có mã kỳ trước, người  dùng phải 

chọn  màn hình hiện thị giao diện: 

  

 Giao diện được chia làm 2 phần chính: 

 Bên trái là “danh sách khoanh đất” 

 Bên phải là “nhập loại đất, diện tích kỳ trước” 

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể: 

a. Thêm mới dữ liệu biểu 01 

Để thêm mới dữ liệu biểu 01 thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Tại trang “ Nhập dữ liệu biểu 01” nhấn vào biểu tượng  
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 Chương trình hiển thị dòng dữ liệu cho phép người dùng nhập nội dung cần thêm 

mới như sau: 

 

Bước 2: Tại dòng này, nhập dữ liệu vào các trường thông tin sau: 

o Mã loại đất kỳ trước: Chọn các trường mã loại đất kỳ trước  

o Diện tích(ha): Nhập diện tích của kỳ trước. 

Chú ý: 

Chọn mã loại đất kỳ trước thì diện tích hiển thị luôn tổng diện tích hiện trạng của 

loại đất đó.  

Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm Hệ thống hiển thị thông 

báo “ Thêm mới khoanh đất thành công!” và được hiển thị trong danh sách. 
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Chú ý:  Nếu thêm mới mã loại đất vượt quá tổng diện tích khoanh đất thì phần mềm 

thông báo lỗi “Tổng diện tích các loại đất kỳ trước vượt quá diện tích khoanh đất”. 

b. Sửa dữ liệu biểu 01 

Để sửa thông tin mã loại đất kỳ trước, thực hiện các bước sau:  

 Bước 1: Nhấn vào biểu tượng   tương ứng với mã loại đất kỳ trước muốn 

sửa 

 

 Hệ thống hiển thị các trường thông tin cho phép sửa 
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 Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. 

 

  Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm Hệ thống hiển thị thông 
báo “ Cập nhật khoanh đất thành công! ” và được hiển thị trong danh sách. 

 

c. Xóa dữ liệu biểu 01 

Để xóa mã loại đất kỳ trước nào đó, thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tích chọn vào checkbox  tương ứng với mã loại đất kỳ trước cần 

xóa 

- Bước 2: Nhấn vào biểu tượng  
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2.1.4. Đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng  

Chức năng này cho phép người dùng cấp xã có thể Thêm mới/Sửa/Xóa các 

trường hợp được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng. Tại menu Nhập dữ liệu 

thống kê, chọn mục Đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng , chức 

năng này được hiển thị như sau: 

 

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể 

a.  Thêm mới đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng 

Để thêm mới đất được giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng người dùng cấp Xã 

thực hiện các bước như sau: 

 Bước 1: Tại trang “Đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng” 

nhập thông tin cần thêm mới  

 

Thông tin chi tiết ngồm: 

 Số khoanh đất, thửa đất: Nhập số tứ tự của khoanh đất, thử đất.  

 Diện tích: Nhập tổng diện tích của khoanh đất, thửa đất. 

 Tên đối tượng sử dụng đất: Chọn đối tượng sử dụng đât.(VD: cá 
nhân, hộ gia đình trong nước hay nước ngoài, tổ chức, cơ quan, đơn vị 

nhà nước). 

 Chủ sử dụng đất: Nhập tên của chủ sử dụng đứng tên 
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 Địa chỉ: Nhập địa chỉ của thửa đất. 

 Loại đất hiện trạng: Chọn loại đất hiện trạng. 

 Mã loại đất theo quyết định: Chọn mã loại đất theo quyết định 

Bước 2: Nhấn nút   

Lưu ý:  

- Trường có gắn ký hiệu (*) là trường bắt buộc nhập 

- Trường hợp người dùng chưa nhập đầy đủ dữ liệu vào các trường  

bắt buộc nhập thì ký hiệu * sẽ được hiển thị bên cạnh các trường đó. 

 Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm  Hệ thống hiển thị thông báo 

“Thêm mới biểu mẫu thành công!”. Người dùng vừa thêm mới sẽ được hiển thị ở 

phần Danh sách ở dưới  

 

b.  Sửa đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng 

Để sửa thông tin của một người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  tại mục người dùng muốn sửa ở phần  

Danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng. Hệ thống hiển thị 

thông tin tương ứng của đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng đã chọn 

tại phần Nhập dữ liệu 
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Bước 2: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa. 

Bước 3: Nhấn nút  Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật biểu mẫu 

thành công!” 

 

c. Xóa đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng 

Để xóa một danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng nào đó, 

thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tại phần Danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa 

sử dụng, chọn một Danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng 

muốn xóa bằng cách tích chọn vào biểu tượng  
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- Bước 2: Nhấn nút , hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo: 

    

 Nhấn  trường hợp đồng ý xóa Hệ thống hiển thị thông báo  

“Đã xóa danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng thành 

công!”.  Bảng nghi vừa chọn được xóa khỏi vùng Danh sách đất được giao, thuê, 

chuyển mục đích chưa sử dụng. 

  

-  Nhấn  trường hợp không đồng ý xóa bản ghi. 
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2.1.5. Đất chuyển mục đính sử dụng khác hồ sơ địa chính 

Chức năng này cho phép người dùng cấp xã có thể Thêm mới/Sửa/Xóa các 

trường hợp đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính. Tại menu Nhập dữ 

liệu thống kê, chọn mục  Đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính, 

chức năng này được hiển thị như sau: 

 

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể: 

a. Thêm mới đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính 

Để thêm mới đất được giao, thuê, chuyển mục đích sử dụng người dùng cấp Xã 

thực hiện các bước như sau: 

Bước 1: Tại trang “Đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính” nhập 

thông tin cần thêm mới 

 

Thông tin chi tiết gồm: 
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 Người sử dụng: Nhập tên chủ sử dụng hoặc các tổ chức. 

 Mã đối tượng: Chọn mã đối tượng sử dụng. 

 Diện tích: Nhập diện tích sử dụng đất. 

 Mã loại đất HSDC: Chọn mã loại đất theo hồ sơ hành chính. 

 Mã loại đất hiện trạng: Chọn mã loại đất hiện trang của mảng đất. 

 Ghi chú: Nhập nội dung cần ghi chú. 

Bước 2: Nhấn nút   

Lưu ý:  

- Trường có gắn ký hiệu (*) là trường bắt buộc nhập 

- Trường hợp người dùng chưa nhập đầy đủ dữ liệu vào các trường  

bắt buộc nhập thì ký hiệu * sẽ được hiển thị bên cạnh các trường đó. 

 

Ví dụ: 

 

 Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm  Hệ thống hiển thị thông báo 

“Thêm mới biểu mẫu thành công!”. Người dùng vừa thêm mới sẽ được hiển thị ở 

phần Danh sách ở dưới. 
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b. Sửa đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính 

Để sửa thông tin của một người dùng nào đó, thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  tại người dùng muốn sửa ở phần  

Đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính. Hệ thống hiển thị thông tin 

tương ứng của đất chuyển mục sử dụng khác hồ sơ địa chính đã chọn tại phần Nhập 

dữ liệu 

 

Bước 2: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa. 

Bước 3: Nhấn nút  Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật biểu mẫu 

thành công!” 
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c. Xóa đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính 

Để xóa một danh sách đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính nào đó, 

thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: Tại phần Danh sách đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa 

chính, chọn một Danh sách đất chuyển mục đích sử dụng khác hồ sơ địa chính 

muốn xóa bằng cách tích chọn vào biểu tượng  

 

- Bước 2: Nhấn nút , hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo: 
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 Nhấn  trường hợp đồng ý xóa Hệ thống hiển thị thông báo  

“Đã xóa danh sách đất được giao, thuê, chuyển mục đích chưa sử dụng thành 

công!”.  Bảng nghi vừa chọn được xóa khỏi vùng Danh sách đất chuyển mục đích 

sử dụng khác hồ sơ địa chính. 

 

-  Nhấn  trường hợp không đồng ý xóa bản ghi. 

 

2.1.6. Nhập liệu biểu 03a-CT21 

Với chức năng này cho phép người dùng cấp xã Thêm/Sửa/Xóa vào hệ thống. Tại 

menu “Nhập dữ liệu thống kê” chọn “Nhập liệu biểu 03a-CT21” hệ thống hiện thị 

giao diện sau: 

sau đây là các bước thực hiện: 

a. Thêm mới nhập liệu biểu 03a-CT21 
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Để thêm mới nhập liệu biểu 03a-CT21người dùng thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Tại trang “Nhập liệu biểu 03a-CT21” nhấn vào biểu tượng  
màn hình hiện thị như sau: 

 

Thông tin chi tiết bao gồm 

 Tên khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Chọn Tên khu công nghiệp, cục 
công nghiệp 

 Diện tích đất được giao:Nhập diện tích được giao cho khu công nghiệp 

 Diện tích được thuê: Nhập diện tích được thuê 

 Diện tích hoành thành xây dựng hạ tầng: Nhập diện tích hoành thành xây 

dựng hạ tầng. 

 Diện tích chưa được xây dựng song hạ tầng: Nhập diện tích chưa được xây 

dựng song hạ tầng. 

 Diện tích được chuyển nhượng, cho thuê SXKD: Nhập diện tích chuyển 
nhượng, cho thuê để XSKD. 

 Diện tích đã được chuyển nhượng: Nhập diện tích đac được chuyển 
nhượng. 

 Diện tích cho thuê trả tiền 1 lần: Nhập diện tích cho thuê trả tiền 1 lần 

 Diện tích cho thuê trả tiền hàng năm: Nhập diện tích cho thuê trả tiền hàng 
năm. 

 Diện tích chưa cho thuê, thuê lại để SXKD: Nhập diện tích chưa cho thuê, 
thue lại để SXKD. 

 Tỷ lệ lấp đầy (%): Nhập tỷ lệ lấp đầy 

 Số lượng GCN đã cấp: Nhập số lượng giấy chứng nhận đã cấp. 

 Diện tích GCN đã cấp: Nhập diện tích Giấy chứng nhận đã cấp. 
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Lưu ý 

 Với việc chọn tên khu công nghiệp, cục công nghiệp nếu không có tên khu 

công nghiệp trong danh sách thì người dùng chọn để thêm mới Tên khu công 

nghiệp với các chức năng Thêm/Sửa/Xóa người dùng tham khảo mục 2.3 Nhập mã 

loại đất kỳ trước.  Trong đó có các mục Thêm/Sửa/Xóa 

Ví dụ 

 

 Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm  Hệ thống hiển thị thông báo 

 nếu muốn thêm mới tiếp thì nhấn nút 

Thêm mới tiếp, nếu không thì chọn  để quay trở về trang chính  
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b. Sửa nhập liệu biểu 03a-CT21 

Để sửa thông tin nhập liệu biểu 03a-CT21, thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Nhấn vào biểu tượng   tương ứng với mã loại đất kỳ trước muốn 

sửa 

 

 Hệ thống hiển thị các trường thông tin cho phép sửa 

 

Bước 2: Nhập thông tin cần chỉnh sửa. 

 Bước 3: Nhấn nút  để lưu thông tin vừa thêm Hệ thống hiển thị thông 

báo “ Cập nhật hiện trạng sử dụng đất thành công! ” và  kích  thoát ra về trang 

chính. 
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c. Xóa nhập liệu biểu 03a-CT21 

Tham khảo mục 2.2.3 Nhập mã loại đất kỳ trước. 

2.1.7. Nhập liệu biểu 04b-CT21  

Tham khảo mục 2.6 Nhập liệu biểu 03a-CT21 

a. Thêm mới nhập liệu biểu 04b-CT21 

Tham khảo mục 2.6.1 Nhập liệu biểu 03a-CT21 

b. Sửa nhập liệu biểu 04b-CT21 

Tham khảo mục 2.6.2 Nhập liệu biểu 03a-CT21 

c. Xóa nhập liệu biểu 04b-CT21 

Tham khảo mục 2.2.3 Nhập mã loại đất kỳ trước 

2.2. Khai thác mẫu biểu 

Cho phép người dùng các cấp khai thác mẫu biểu của ĐVHC trực thuộc. 

Bước thao tác:  

Giả thiết đăng nhập bằng tài khoản Phường “Phúc xá”. 

Tại giao diện trang chủ nhấn chọn menu Trang chủ  hiển thị trang sau: 
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Tại đây người dùng có thể thống kê mẫu biểu theo định kỳ, tải mẫu biểu, xem 

thông tin mẫu biểu. Mẫu biểu được chia thành các phần: 

- Phần bên trái giao diện là Cây ĐVHC 

- Phần trên trên bên phải là tiêu chí thống kê  

- Phần dưới bên trái giao diện là phần hiển thị danh sách mẫu biểu thuộc 

ĐVHC.  

2.2.1 Thống kê mẫu biểu 

Cách thực hiện thống kê mẫu biểu như sau: 

- Chọn tiêu chí thống kê tại trường [Kỳ],   

 

 Kết quả thống kê hiển thị ở danh sách bên dưới: 
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2.2.2 Tải mẫu biểu 

Để tải mẫu biểu nhấn chuột chọn biểu tượng (Tải biểu về máy) tại mẫu 

biểu cần tải. 

2.2.3 Xem thông tin mẫu biểu 

- Nhấn chuột vào tên mẫu biểu cần xem trong danh sách  bảng thông tin 

chi tiết mẫu biểu hiển thị: 

 

Tại trang Xem các mẫu biểu, người dùng có thể xem thông tin chi tiết . Ngoài 

ra người dùng có thể thực hiện các chức năng như: Gửi dữ liệu lên cấp trên chờ xét 

duyệt, Xuất dữ liệu ra file Excel, In mẫu biểu. 
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Để gửi mẫu biểu lên cấp trên nhấn chọn nút , nhấn nút  để 

xuất dữ liệu ra file Excel, nhấn nút để in mẫu biểu. 

- Đối với cấp xã/ phường: có thể gửi mẫu biểu lên ĐVHC cấp Quận/ Huyện để 

chờ duyệt hoặc In ấn mẫu biểu, Xuất mẫu biểu ra file Excel. 

- Đối với cấp Huyện/ Quận: có thể gửi mẫu biểu lên ĐVHC cấp Tỉnh/ thành 

phố để chờ duyệt hoặc gửi trả lại cấp Xã/Phường nếu mẫu biểu không đạt. Ngoài ra 

còn có thể In ấn mẫu biểu, Xuất mẫu biểu ra file Excel. 

- Đối với cấp Tỉnh/ Tp: có thể gửi mẫu biểu lên ĐVHC cấp Trung ường để 

chờ duyệt hoặc gửi trả lại cấp Quận/ Huyện nếu mẫu biểu không đạt. Ngoài ra còn có 

thể In ấn mẫu biểu, Xuất mẫu biểu ra file Excel. 

2.3. Bảng liệt kê khoanh đất 

Tham khảo mục 2 Bảng liệt kê khoanh đất phần II 

2.4. Nhập số liệu năm khác để so sánh 

Chức năng này hỗ trợ người dùng cấp xã nhập bộ số liệu cũ. 

Bước thao tác:  

Tại giao diện trang chủ nhấn chọn menu Nhập số liệu năm khác  hiển thị 

trang sau: 

 

Nhập số liệu vào trường [Tổng diện tích] sau đó nhấn nút [Lưu] để lưu dữ liệu 

vào hệ thống. Nhấn nút [Hủy bỏ] nếu không muốn lưu dữ liệu. 

2.5. Quản lý file 

Tham khảo mục 4 Quản lý file phần II 
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3. Người dùng cấp Huyện/Quận 

3.1. Nhập dữ liệu thống kê  

3.1.1 Nhập Hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 

 Chức năng này hỗ trợ người dùng cấp Huyện nhập hiện trạng và kế hoạch sử 

dụng đất trong kỳ quy hoạch và gửi lên cấp trên để xét duyệt. 

Bước thao tác: 

Tại giao diện trạng chính nhấn chọn menu Nhập dữ liệu thống kê, chọn chức 

năng Hiện trạng và kế hoạch sử dụng đất trong kỳ quy hoạch  giao diện hiển thị. 

3.2. Khai thác mẫu biểu 

Cho phép người dùng các cấp khai thác mẫu biểu của ĐVHC trực thuộc. 

Bước thao tác:  

Giả thiết đăng nhập bằng tài khoản Quận Ba Đình 

Tại giao diện trang chủ nhấn chọn menu Trang chủ  hiển thị trang sau: 

 

Tại đây người dùng có thể thống kê mẫu biểu theo định kỳ, tải mẫu biểu, xem 

thông tin mẫu biểu, Hủy dữ liệu (gửi mẫu biểu trả lại cấp dưới nếu mẫu biểu chưa 

đạt).  

Cách thực hiện tham khảo mục 2.2.3 Khai thác mẫu biểu thuộc mục 2.2 phần III 

3.3. Quản lý người dùng 

Tham khảo mục 3.1 Quản lý người dùng trong phần II 

 

3.4. Quản lý file 

Tham khảo mục 4 Quản lý file phần II 
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4. Người dùng cấp Tỉnh/ Thành phố 

4.1. Khai thác mẫu biểu 

Cho phép người dùng các cấp khai thác mẫu biểu của ĐVHC trực thuộc. 

Bước thao tác:  

Giả thiết đăng nhập bằng tài khoản Thành phố Hà Nội 

Tại giao diện trang chủ nhấn chọn menu Trang chủ  hiển thị trang sau: 

 

Tại đây người dùng có thể thống kê mẫu biểu theo định kỳ, tải mẫu biểu, xem 

thông tin mẫu biểu, Hủy dữ liệu (gửi mẫu biểu trả lại cấp dưới nếu mẫu biểu chưa 

đạt). Tham khảo mục 2.2.3 Khai thác mẫu biểu thuộc mục 2.2 phần III 

4.2. Quản lý người dùng 

Tham khảo mục 3.1 Quản lý người dùng trong phần II 
 

4.3. Quản lý file 

Tham khảo mục 4 Quản lý file phần II 

 

IV. Hỗ trợ phần mềm 

Thông tin về phần mềm, hỗ trợ phần mềm được đăng tải tại diễn đàn trên trang 

web của Tổng cục Quản lý đất đai. 

http://gdla.gov.vn 
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