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CHƯƠNG I: KHÁI NI ỆM CƠ BẢN VỀ THÔNG TIN, H Ệ THỐNG VÀ HỆ 
THỐNG THÔNG TIN 

 
Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống cũng như 
hệ thống thống tin ñể làm nền tảng nghiên cứu hệ thống thông tin ñất ñai. 
Nội dung: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: khái niệm, các ñặc trưng, tiêu chuẩn, tính chất, 
các bộ phận cấu thành về thông tin, hệ thống, và hệ thống thông tin. 
 
 

1.1. Thông tin 

1.1.1. Khái niệm về thông tin 

Thông tin là gì? Một câu hỏi không phải mới mẻ gì trong xã hội ngày nay vì chúng ta ñang 
sống trong xã hội của thời ñại thông tin; một nền công nghiệp thông tin và xã hội thông tin 
ñang hình thành. 
Trong các hoạt ñộng thường ngày của con người kể từ ñời xưa cho ñến nay luôn luôn gắn liền 
với thông tin, ở ñâu chúng ta cũng thấy người ta nói ñến khái niệm “thông tin”. Mọi quan hệ , 
hoạt ñộng của con người ñều dựa trên một hình thức giao lưu thông tin nào ñó. 
Trong xã hội phát triển như hiện nay, mọi ñối tượng trong xã hội ñều cần có các thông tin với 
những yêu cầu khác nhau tuỳ theo từng ñối tượng trong xã hội như: một học sinh hay một kỹ 
sư, một nhà khoa học, hay một bác sỹ, ñến các nhà lãnh ñạo... Những ñối tượng khác nhau 
trong xã hội thì cần các thông tin khác nhau. Khả năng thu nhận các thông tin của các ñối 
tượng ñó cũng khác nhau. Nhưng dù thế nào ñi nữa thì con người nói chung vẫn sử dụng mọi 
khả năng của mình ñể thu nhận, xác lập các thông tin bằng các giác quan, cảm giác, các văn 
bản, biểu mẫu, hình vẽ, tiếng nói. 
Chúng ta có thể thấy, thông tin trong xã hội có rất nhiều chủng loại, với khối lượng cực kỳ to 
lớn và con người thì thông qua nhiều phương thức khác nhau ñể thu nhận các thông tin và sau 
ñó ñiều chỉnh, chọn lọc, xử lý ñể thu ñược các thông tin có ích cho mình. 
Hình thức thể hiện của thông tin thì muôn hình, muôn vẻ, con người có thể cảm nhận ñược 
qua các giác quan, các hành ñộng của mình, nhưng cũng có khi con người không cảm nhận 
ñược thì thông tin vẫn tồn tại. Có thể thấy trong xã hội loài người mọi sự vật ñều phát ra 
thông tin, tạo nên một thế giới ña dạng và phong phú.  
Thông tin là một hình thức biểu hiện phổ biến trong các ñặc trưng của sự vật, là mặt quan 
trọng cấu thành nên thế giới vạn vật. Thông tin giống như vật chất, năng lượng, không khí, 
ánh nắng, nó tồn tại mọi lúc mọi nơi trong thiên nhiên, trong xã hội loài người, cũng như 
trong tiềm thức của con người. 
Vậy thông tin là gì?, ñó chính là khái niệm thông tin mà chúng ta phải tìm hiểu. Có rất nhiều 
cách hiểu về thông tin, thậm chí ngay cả các từ ñiển cũng không có một ñịnh nghĩa thống nhất 
về thông tin. Ở ñây khái niệm về thông tin chúng ta nghiên cứu không phải là nói về bản chất 
của sự vật mà chỉ là sự biểu tượng của sự vật hoặc các mặt nội dung của thông tin như thông 
báo, mệnh lệnh, số liệu, tín hiệu bao hàm bên trong sự vật ñó. 
Quả vậy thông tin là một khái niệm cơ bản của khoa học cũng là khái niệm trung tâm của xã 
hội trong thời ñại chúng ta. Mọi quan hệ, mọi hoạt ñộng của con người ñều dựa trên một hình 
thức giao lưu thông tin về những ñiều ñã xảy ra, về những cái ñã biết, ñã nói, ñã làm.  
Theo từ ñiển Oxford English Dictionary cho rằng thông tin là “ñiều mà người ta ñánh giá 
hoặc nói ñến; Là tri thức, tin tức”.  
Một số từ ñiển khác thì ñơn giản ñồng nhất thông tin với kiến thức: “thông tin là ñiều người ta 
biết” hoặc “thông tin là sự chuyển giao tri thức làm tăng thêm sự hiểu biết của con người”.  
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Khái niệm thông tin hay tin tức là một khái niệm trừu tượng, phi vật chất và rất khó ñược ñịnh 
nghĩa một cách chính xác. Ở ñây chúng tôi cung cấp hai ñịnh nghĩa không chính thức về khái 
niệm thông tin ñó là:  
Khái niệm 1: Thông tin là sự cảm hiểu của con người về thế giới xung quanh (thông qua sự 
tiếp xúc với nó). Như vậy thông tin là hiểu biết của con người và càng tiếp xúc với môi 
trường xung quanh con người càng hiểu biết và làm tăng lượng thông tin thu nhận ñược. 
Khái niệm 2: Thông tin là một hệ thống những tin báo và mệnh lệnh giúp loại trừ sự không 
chắc chắn (uncertainty) trong trạng thái của nơi nhận tin. Nói ngắn gọn, thông tin là cái mà 
loại trừ sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn là trạng thái của nơi nhận tin khi ñang chờ 
ñợi một sự kiện xảy ra trong một tập các sự kiện (số lượng có thể không biết trước hay không 
xác ñịnh ñược) có thể và chưa biết sự kiện nào có khả năng xảy ra.  
 Trong hai ñịnh nghĩa trên, ñịnh nghĩa ñầu chỉ cho chúng ta hiểu thông tin là cái gì chứ chưa 
nói lên ñược bản chất của thông tin, còn ñịnh nghĩa thứ hai cho chúng ta hiểu rõ hơn về bản 
chất của thông tin và ñây cũng là ñịnh nghĩa ñược dựa vào ñể ñịnh lượng về thông tin trong 
kỹ thuật. Nguyên nhân của sự không ñồng nhất là do thông tin không thể sờ mó ñược. Người 
ta chỉ bắt gặp thông tin trong quá trình hoạt ñộng, thông qua tác ñộng trừu tượng của nó. 
Khái niệm về thông tin ñã ñược nhà khoa học người Mỹ là Wiener lần ñầu tiên ñề xướng vào 
thập kỷ 40 của thế kỷ XX. 
Trong ñời sống xã hội con người, thông tin là một nhu cầu rất cơ bản. Nhu cầu ñó không 
ngừng tăng lên cùng với sự gia tăng của các mối quan hệ trong xã hội. Mỗi một ñối tượng sử 
dụng thông tin lại tạo ra thông tin mới. Các thông tin ñó lại ñược truyền cho các ñối tượng sử 
dụng mới. Thông tin ñược tổ chức tuân theo một số quan hệ logic nhất ñịnh, trở thành một bộ 
phận của tri thức, ñòi hỏi phải ñược nghiên cứu và khai thác một cách có hệ thống. 
Trong hoạt ñộng của con người, thông tin ñược thể hiện qua nhiều hình thức ña dạng và 
phong phú như: con số, chữ viết, âm thanh, hình ảnh... Thuật ngữ thông tin ñược dùng ở ñây 
không loại trừ các thông tin ñược truyền bằng ngôn ngữ tự nhiên, hay thông qua nghệ thuật, 
hay nét mặt, ñộng tác, cử chỉ...và chính vì thế mà chúng ta chưa thể có một ñịnh nghĩa thống 
nhất về thông tin. 
* Dữ liệu và thông tin.  
Dữ liệu có phải là thông tin? Dữ liệu nhận một số giá trị có thể xác ñịnh trên một tập hợp nào 
ñó (Ví dụ: giá trị của mã bưu chính phải là số và năm ký tự chữ, v.v…). Dữ liệu biểu diễn một 
tập hợp các giá trị mà khó biết ñược sự liên hệ giữa chúng (Ví dụ: Nguyễn Văn Nam, 845102, 
14 / 10 / 02, 18,…). Như vậy, khái niệm dữ liệu hẹp hơn khái niệm thông tin. Dữ liệu có thể 
biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau (âm thanh, văn bản, hình ảnh, ...). 
Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu, những ví dụ về dữ liệu trên có 
thông tin như sau: Thủ kho Nguyễn Văn Nam xuất mặt hàng có danh mục là: 845102 vào 
ngày 14/10/ 02 với số lượng 18. 
* Các dạng thông tin 
- Thông tin viết: Dạng thông tin này thường gặp nhất trong hệ thông tin. Nó thường thể hiện 
trên giấy ñôi khi trên màn hình của máy tính. Các dữ kiện thể hiện cácthông tin này có thể có 
cấu trúc hoặc không. 
+ Một bức thư tay của một ứng viên vào một vị trí tuyển dụng không có cấu trúc, song cần 
phải có các thông tin "bắt buộc" (họ tên, ñịa chỉ, văn bằng, v.v...). 
+ Một hoá ñơn có cấu trúc xác ñịnh trước gồm những dữ liệu bắt buộc (tham chiếu khách 
hàng, tham chiếu sản phẩm v.v...). 
- Thông tin nói: Dạng thông tin này là một phương tiện khá phổ biến giữa các cá thể và 
thường gặp trong hệ tổ chức kinh tế xã hội. ðặc trưng loại này phi hình thức và thường khó 
xử lý. Vật mang thông tin thường là hệ thống ñiện thoại. 
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- Thông tin hình ảnh: Dạng thông tin này xuất phát từ các thông tin khác của hệ thống hoặc từ 
các nguồn khác. Ví dụ: bản vẽ một số chi tiết nào ñó của ôtô có ñược từ số liệu của phòng 
nghiên cứu thiết kế. 
- Các thông tin khác: Một số các thông tin có thể cảm nhận qua một số giai ñoạn như xúc 
giác, vị giác, khứu giác không ñược xét trong hệ thông tin quản lý. 
* Thông tin có cấu trúc 
Nếu giả thuyết là các thông tin vô ích ñã ñược loại bỏ thì những thông tin vừa ñược liệt kê ở 
trên là thành phần của hệ thông tin quản lý. Một số trong chúng có thể ñược khai thác tức thì 
ñể ra một quyết ñịnh (Ví dụ: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cải tiến thiết bị.v.v.). Một số khác ñể 
sử dụng ñược cần xử lý sơ bộ hoặc thủ công hoặc cơ giới hoặc tự ñộng (Ví dụ: ñồ thị doanh 
số theo thời gian, bản vẽ chi tiết thiết bị v.v...). 
Xử lý tự ñộng thông tin chỉ thực hiện ñược khi nó ñược tạo thành từ các dữ liệu có tính cấu 
trúc. Chính xuất phát từ các dữ liệu có tính cấu trúc này và dựa vào các quy tắc quản lý mà 
các xử lý ñược thực hiện. 

1.1.2. ðặc trưng và tiêu chuẩn của thông tin 

Như chúng ta ñã biết, không phải tất cả các thông tin ñều có giá trị như nhau. Thông tin này 
có thể tốt hơn thông tin kia. Vì vậy một thông tin tốt phải là thông tin như thế nào?. ðặc trưng 
của các thông tin là gì? 
1, ðặc trưng của thông tin 
Thông tin phải thích hợp: ñiều này có nghĩa là thông tin phải ñáp ứng ñược với các yêu cầu 
của các ñối tượng sử dụng thông tin, thông tin phải trợ giúp người sử dụng thông tin giải 
quyết ñược các vấn ñề mà công việc họ ñặt ra. 
Thông tin phải kịp thời: ñiều ñó có nghĩa là thông tin phải ñược cung cấp ñúng lúc mà người 
dùng tin cần. 
Thông tin phải chính xác: tính chính xác của thông tin là yêu cầu bắt buộc với thông tin. Nếu 
thông tin không chính xác sẽ cho chúng ta các hậu quả không lường khi sử dụng các thông tin 
ñó ñể ñưa ra các quyết ñịnh. 
2, Tiêu chuẩn chất lượng của thông tin 
Thông tin phải chính xác, là sự tương ứng hoặc nhất trí giữa thông tin và các nghiệp vụ hoặc 
ñối tượng hiện thời mà thông tin tượng trưng. Nghĩa là các thông tin phải chính ñúng, phải 
khách quan, muốn vậy chúng ta phải có các phương pháp thu thập thông tin một cách khoa 
học. Như vậy, con người xây dựng thông tin phải ñược huấn luyện, có hiểu biết, có ý thức làm 
việc; Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác này phải ñồng bộ, phù hợp với trình ñộ, với 
yêu cầu của thực tế; Phương pháp thu thập và xử lý khoa học, thích ứng với trình ñộ con 
người và khả năng của trang thiết bị. 
Thông tin phải ñủ, là mức ñộ theo ñấy thông tin bao gồm mọi dữ liệu liên quan ñến ñối tượng 
hoặc nghiệp vụ có ý nghĩa ra quyết ñịnh. nghĩa là thông tin phải phản ánh ñược tất cả các khía 
cạnh cần thiết, không chỉ cung cấp một cách phiến diện, méo mó, lệch lạc, mà phải phản ánh 
trung thực về ñối tượng ñang ñược xem xét. Tuy nhiên không phải ngay ban ñầu chúng ta ñã 
có ñầy ñủ các thông tin về ñối tượng mà chúng ta phải thu thập, xây dựng, cũng như quản lý 
nó một cách ñúng ñắn, khoa học và khách quan cho dù ñể ñạt ñược ñiều ñó không phải là ñơn 
giản. Với tầm chiến lược, nhiều khi chúng ta phải lường ñến những tình huống ñó là: thông 
tin thu thập một lần nhưng dùng nhiều lần; nhưng có thông tin chỉ thu thập dùng một lần; 
cũng có thông tin dùng một lần và khá lâu sau chúng ta mới cần ñến hoặc không cần ñến nữa. 
Thông tin phải có hiệu lực, phủ chồng các chất lượng khác thì nó bao gồm những ño lường 
chẳng hạn kịp thời, nghĩa là có sẵn, và ñúng ñắn. Tính hiệu lực của thông tin phải ñược ñịnh 
trị liên quan ñến ñến mục ñích phục vụ là làm quyết ñịnh. Tuy nhiên khái niệm kịp thời, có 
sẵn, ñúng ñắn ở ñây còn tuỳ thuộc vào trình ñộ khoa học công nghệ cụ thể, trang thiết bị ñang 
ñược sử dụng và những phương pháp ñang ñược tiến hành.  
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Thông tin phải gắn với quá trình, gắn với diễn biến của sự việc, nghĩa là phải ñược ñặt trong 
một sâu chuỗi có trình tự hợp lý, giúp cho hoạt ñộng tư duy của con người ñược rõ ràng, 
mạch lạc, có như vậy mới có thể có các quyết ñịnh kịp thời và ñúng ñắn. Nếu xét trong một hệ 
thống thông tin tự ñộng thì ñây là một tiêu chuẩn tối quan trọng, vì công nghệ càng hiện ñại 
thì ñộ chuẩn xác cần phải cao, do ñó tính trật tự và tổ chức của thông tin luôn là ñiều kiện ñầu 
tiên và không thể xem nhẹ. 
Thông tin phải dùng ñược, nghĩa là thông tin phải có nội dung, có giá trị thực sự ñể có thể 
ñóng góp cho công việc phân tích, thống kê, tổng hợp và ra quyết ñịnh. Giá trị thực phải ñược 
nhận thấy trong các công ñoạn cụ thể. Bên cạnh ñó thuộc tính này của thông tin cho người sử 
dụng khả năng cảm nhận ñược ý nghĩa của thông tin. ðược ñánh giá từ quan ñiểm người sử 
dụng. 

1.1.3. Thuộc tính của thông tin 

1, Giao lưu thông tin  
Thông tin tồn tại ở khắp nơi trong xã hội với nhiều loại thông tin khác nhau như là thông tin 
về dân số lao ñộng, thông tin về tài nguyên ñất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, các nguồn 
tài nguyên khác, thông tin về môi trường … Bên cạnh ñó còn có các nguồn thông tin khác 
như: thông tin về kinh tế xã hội, thông tin về khoa học và công nghệ, thông tin về sản xuất 
kinh doanh…vv. Nhưng thông tin chỉ có giá trị và ý nghĩa khi nó ñược truyền ñi và ñược sử 
dụng. Chính vì vậy, bản chất của thông tin nằm trong sự giao lưu của nó. 
2, Khối lượng của thông tin 
Theo lý thuyết về thông tin thì khối lượng thông tin ñược xác ñịnh thông qua các tín hiệu sinh 
ra từ nguồn tin. Nguồn tin càng nhiều, thì càng có nhiều thông tin ñược truyền ñi. Các thông 
tin ñược truyền ñi bằng cách ghi các tín hiệu lên các vật mang tin. Vật mang tin có thể là giấy, 
sóng ñiện từ, băng từ, vv… Về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể xác ñịnh ñược khối lượng 
thông tin thông qua các vật mang tin mà nó có thể chứa ñựng trên ñơn vị không gian và thời 
gian. 
3, Chất lượng của thông tin 
Chất lượng của thông tin ñược ñánh giá thông qua tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính bí mật, 
tính toàn vẹn, tính sẵn sàng ñáp ứng, tính tuân thủ, tính khả tín của thông tin. 
Thông tin có chất lượng thấp là những thông tin sai lệch không có hiệu quả trong sử dụng và 
gây ra những hậu quả không thể lường trước nhất là trong xã hội hiện ñại và tiên tiến như hiện 
nay. 
Trong xã hội phát triển, các thông tin không chỉ ñòi hỏi có chất lượng cao, mà còn phải dễ sử 
dụng, phải kịp thời, chi phí thấp, và ñôi khi còn ñòi hỏi phải trình bày hấp dẫn. 
4, Giá trị thông tin 
Trong các nghiên cứu về thông tin mới ñây cho thấy, chất lượng của thông tin ñem lại giá trị 
cho thông tin và nó ñược thể hiện qua: tính chính xác, phạm vi bao quát của thông tin, tính 
cập nhật và tần xuất sử dụng. 
ðứng trên phương diện tổng quát, ta thấy thông tin có giá trị là những thông tin có tính chất 
riêng biệt và thông tin có tính dự báo. Tính riêng biệt của thông tin phù hợp với yêu cầu của 
ñối tượng sử dụng. Còn tính dự báo cho phép người ta lựa chọn các quyết ñịnh trong nhiều 
khả năng cho phép. 
5, Giá thành thông tin 
Giá thành của thông tin có thể quy về hai bộ phận chính ñó là: lao ñộng trí tuệ và các yếu tố 
vật chất. 
Lao ñộng trí tuệ: bao gồm các công việc hình thành thông tin và xử lý thông tin. Những người 
sáng tạo có quyền sở hữu chúng và ñược ñảm bảo bằng pháp luật. Nhưng bên cạnh ñó các 
thông tin ñó vẫn ñược cung cấp cho người khác. Thực tế ñó chính là bản chất vốn có của 
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thông tin, chính ñiều ñó nó làm cho thông tin khó có thể xem như một sản phẩm hàng hóa và 
ñiều này cũng khó cho chúng ta xác ñịnh giá thành của thông tin. 
Các yếu tố vật chất: chính là các phương tiện xử lý và lưu trữ thông tin, cũng như các phương 
tiện truyền tin...ðối với các yếu tố này khi ñịnh giá thành tương ñối dễ dàng và chúng thường 
ñược ñánh giá bằng giá trị của thị trường 

1.1.4. Phân loại thông tin 

Thông tin rất ña dạng và phong phú nên người ta có thể phân loại thông tin theo nhiều các tiêu 
chí khác nhau. 
1, Theo giá trị và quy mô sử dụng 
Thông tin chiến lược, các thông tin cho phép các nhà lãnh ñạo ñánh giá môi trường kinh 
doanh, hoạt ñộng và ñặt ra các kế hoạch cho những nghiệp vụ và ñiều kiện hoạt ñộng trong 
tương lai. 
Thông tin chiến thuật và tác nghiệp, là các thông tin chi tiết hơn các thông tin chiến lược. 
Thông tin thường thức, các thông tin phục vụ cho ña số người sử dụng. 
2, Theo nội dung thông tin 
Thông tin khoa học và kỹ thuật: ñó là các phát minh, các kết quả nghiên cứu phát minh, các 
phương pháp, các trang thiết bị... 
Thông tin kinh tế: tài chính, giá cả, thị trường, quản lý, cạnh tranh.. 
Thông tin pháp luật: hiến pháp, luật, quy ñịnh, nghị ñịnh, quyết ñịnh, quy tắc... 
Thông tin văn hóa xã hội: giáo dục, y tế, thể thao, nghệ thuật ... 
3, Theo ñối tượng sử dụng 
Thông tin ñại chúng: dành cho mọi người. 
Thông tin khoa học: dành cho người dùng tin trong khoa học. 
4, Theo mức ñộ xử lý nội dung 
Thông tin cấp một: thông tin gốc. 
Thông tin cấp hai: thông tin tín hiệu và chỉ dẫn. 
Thông tin cấp ba: tổng hợp các thông tin cấp một. 
5, Theo hình thức thể hiện thông tin 
Thông tin nói. 
Thông tin viết. 
Thông tin bằng hình ảnh. 
Thông tin ñiện tử hay thông tin số. 
Thông tin ña phương tiện.  

1.1.5. Vai trò của thông tin 

Trong thời ñại ngày nay, thông tin có những vai trò rất quan trọng trong xã hội nó tạo ra và 
tồn tại cùng sự phát triển của của xã hội. Chính vì vậy thông tin có những vai trò trong xã hội 
như sau: 
1, Thông tin là nguồn lực phát triển và là nguồn tài nguyên ñặc biệt của mỗi quốc gia 
Hiện nay chúng ta ñã thừa nhận vật chất, năng lượng, thông tin và bản sắc dân tộc là các yếu 
tố quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Trong ñiều kiện cách mạng khoa học 
và công nghệ ñang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của xã hội thì các thông tin khoa học 
trở thành các nguồn lực quan trọng tạo nên ưu thế kinh tế và chính trị của mỗi quốc gia.  
Nếu như trước ñây mọi nền kinh tế ñều dựa vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên thì những 
năm cuối của thế kỷ XX thông tin ñược xem như là một nguồn tài nguyên kinh tế giống như 
các nguồn tài nguyên khác như vật chất, lao ñộng, tiền vốn...Khác với các nguồn tài nguyên 
khác, tài nguyên thông tin có thể mở rộng và phát triển không ngừng (thông tin lan truyền một 
cách tự nhiên, khi sử dụng thông tin không bị cạn ñi mà trái lại nó lại ñược tái tạo và cập nhật 
bổ xung, nó có khả năng chia sẻ nhưng không mất ñi trong giao dịch, mang tính hiệu lực về 
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thời gian) và hầu như chỉ bị hạn chế bởi thời gian và sự nhận thức của con người. Với khả 
năng thay thế các nguồn tài nguyên khác, thông tin ñã trở thành cơ sở ñể cho nhiều hoạt ñộng 
xã hội.  
Một khía cạnh khác về vai trò của thông tin ñó là, một số nước ñã coi thông tin là một loại 
hàng hóa ñặc biệt và nó ñã trở thành các tiêu chí ñể ñánh giá trình ñộ phát triển kinh tế của 
mỗi nước. 
2, Thông tin là yếu tố quan trọng thúc ñẩy sự phát triển nền kinh tế và sản xuất 
Từ trước ñến nay mọi hoạt ñộng, sản xuất cũng như kinh doanh tất cả ñều cần ñến thông tin. 
Sự cần thiết của thông tin là không thể bàn cãi trong xã hội hiện ñại ngày nay. Nhu cầu ñòi 
hỏi và cần thông tin, cũng như xử lý thông tin mới nảy sinh nhanh chóng và ñòi hỏi ñược ñáp 
ứng kịp thời, do ñó vai trò của thông tin trong kinh tế càng thêm quan trọng. 
Trong ñiều kiện cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay thì khoa học, kỹ thuật, và sản 
xuất là các bộ phận khăng khít với nhau, tạo ra một chu trình khép kín. 
Cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, thông tin ngày càng ñược sử dụng hiệu quả 
trong sản xuất và kinh doanh. 
3, Thông tin giữ vai trò hàng ñầu trong sự phát triển của khoa học 
Vai trò của thông tin trong sự phát triển của khoa học hiện ngay trong quy luật phát triển của 
khoa học. Một trong những quy luật phát triển của khoa học là tính kế thừa và tính quốc tế 
của nó. Không một phát minh khoa học nào mà lại là sản phẩm lao ñộng của một con người. 
Tính kế thừa là yếu tố quan trọng thúc ñẩy nhanh tiến bộ khoa học. Người ñi sau không làm 
lại những việc mà người ñi trước ñã làm. Vì thế các sản phẩm khoa học của người ñi sau là 
các nghiên cứu khoa học mới, cũng là các thông tin khoa học mới. Như vậy hoạt ñộng nghiên 
cứu khoa học là một hệ thống tiếp nhận thông tin tạo ra những thông tin mới khác với thông 
tin ban ñầu. 
4, Thông tin là cơ sở của lãnh ñạo và quản lý 
Quản lý là một dạng tương tác ñặc biệt của con người với môi trường xung quanh nhằm ñạt 
ñược các mục tiêu của tổ chức. Quá trình quản lý ñược xác ñịnh như một loạt các hoạt ñộng 
ñịnh hướng theo mục tiêu, trong ñó có các hành ñộng cơ bản (xác ñịnh mục tiêu, lập kế 
hoạch, tổ chức và kiểm tra). Nhiệm vụ quan trọng của quản lý là ra các quyết ñịnh. Hiệu quả 
của quản lý phụ thuộc vào các quyết ñịnh. Chất lượng của các quyết ñịnh phụ thuộc nhiều vào 
sự ñầy ñủ và ñúng ñắn của các thông tin ñược cung cấp.  
Các nhà quản lý thường sử dụng thông tin ñể thiết kế ñường lối hành ñộng của mình. Bản chất 
của thông tin ñòi hỏi các nhà quản lý phải thay ñổi tuỳ theo cấp quản lý của mình. 
Như vậy, thực chất của quá trình quản lý là quá trình xử lý thông tin của người lãnh ñạo. Do 
ñó thông tin là yếu tố quyết ñịnh và cực kỳ quan trong mà thiếu nó thì không thể có bất kỳ 
quá trình quản lý nào trong các hệ thống của tổ chức của xã hội. 
5, Vai trò của thông tin trong văn hóa và giáo dục 
Như chúng ta ñã thấy nhu cầu của cong người thật là vô hạn ñó là các nhu cầu về vật chất 
(như ăn, ở...) và nhu cầu về tinh thần (văn hóa, thông tin, giáo dục, giải trí...). Trước sự phát 
triển tiến bộ của khoa học công nghệ ñã tạo ra cho con người những ñiều kiện tốt hơn trong 
nhu cầu sống, về văn hóa tinh thần, cũng như trong sáng tạo khoa học và trong thưởng thức 
các giá trị văn hóa dân tộc và của nhân loại. 
Giáo dục là hoạt ñộng xã hội nhằm thực hiện chức năng chuyển giao thông tin từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Do ñó giáo dục là nhân tố hàng ñầu của sự phát triển. Trong quá trình giáo 
dục chúng ta ñã tạo cho những thế hệ sau phương pháp trình bày thông tin theo nhiều hình 
thức khác nhau. 
Ngày nay cùng với sự phát triển của xã hội nhu cầu cần thông tin phục vụ cho cuộc sống ngày 
càng cao và tăng cả về số lượng cũng như chất lượng. 
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1.2. Hệ thống 

1.2.1. Khái niệm chung về hệ thống 

Trong sự phát triển của xã hội từ xưa ñến nay thuật ngữ “Hệ thống” không phải là một thuật 
ngữ mới mẻ gì trong thời ñại hiện nay. Trên thực tế chúng ta nói và ñã nghiên cứu ñến các hệ 
thống như hệ thống pháp luật, hệ thống tuần hoàn, hệ thống thông tin... 
Trong các hệ thống mà con người ñã nghiên cứu và trình bày thì bất kỳ một hệ thống nào 
cũng bao gồm nhiều thành phần khác nhau (Mỗi một thành phần trong hệ thống chúng ta có 
thể coi chúng là các phần tử) mỗi một thành phần ñó nó có các chức năng, khả năng riêng 
biệt. Nhưng có một ñiểm chung là các thành phần ñó chúng ñều có các mối quan hệ mật thiết 
và qua lại với nhau nhằm tạo cho hệ thống hoạt ñộng ñược. 
Như vậy một hệ thống có thể hiểu ñơn giản ñó là một tập hợp các phần tử có tổ chức, có mối 
quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt ñộng nhằm ñạt ñược những mục ñích chung nhất 
ñịnh nào ñó. 

1.2.2. Hệ thống và các phân hệ 

ðể hình thành lên một hệ thống nào ñó thì các phần tử trong hệ thống sẽ là các yếu tố, các 
thành phần quyết ñịnh phương thức hoạt ñộng và sản phẩm của hệ thống ñó. Như vậy các 
phần tử của hệ thống là các thành phần hợp thành hệ thống. 
Trong sơ ñồ I.1.1.a các phần tử là 1.1, 1.2, 1.3,…, 1.N và các phần tử này liên hệ với nhau tạo 
thành một hệ thống duy nhất (gọi chung là hệ thống).  
Mỗi một phần tử trong hệ thống ñó ñược gọi là các phân hệ như 1.3.1, 1.3.2, 1.3.n (sơ ñồ 
1.1.b). Sơ ñồ I.1.1.c là cấu trúc có ñẳng cấp của bất kỳ một hệ thống nào. 
Các phần tử trong một hệ thống có thể rất ña dạng nó có thể là các thực thể hiện tại, hoặc các 
thực thể trừu tượng, như là một phương pháp, một lập luận, một quy tắc (như trong các hệ 
thống tư tưởng). Như vậy, các phần tử trong các hệ thống hay có khi trong cùng một hệ thống 
cũng có thể khác nhau về cả tính chất lẫn bản chất nhưng chúng lại hỗ trợ nhau, bổ trợ cho 
nhau. Các phần tử trong một hệ thống luôn luôn tồn tại những mối quan hệ, tạo thành một cấu 
trúc. 
Các phần tử trong hệ thống không nhất thiết là sơ ñẳng mà nó có thể là các thực thể phức tạp 
mà khi ñó có thể lại ñược xem như những hệ thống con (ñó là các phân hệ sơ ñồ I.1.1c).  
Trong thực tế hệ thống thường có tính phân cấp, mức ñộ phân cấp nhiều hay ít tuỳ thuộc vào 
các hệ thống chính. Hay nói một cách khác hệ thống chính ñược tập hợp từ nhiều hệ thống 
con. 
Mối quan hệ của các phần tử trong hệ thống, trong hệ thống các phần tử không phải ñược tập 
hợp một cách ngẫu nhiên, rời rạc, mà giữa chúng luôn tồn tại những quan hệ nhất ñịnh ñó là: 
các quan hệ ổn ñịnh, lâu dài hay các quan hệ bất thường, tạm thời. Các quan hệ này nhất thiết 
các nhà phân tích xây dựng hệ thống phải xem xét. 
Hệ thống ñược nghiên cứu là hệ thống có mục tiêu, do vậy hệ thống gắn liền với các tổ chức 
kinh tế - xã hội. Hệ thống ñược nghiên cứu là hệ thống mở, nó có mối liên hệ với môi trường 
bên ngoài.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1..3.1 

1.3.n 1.3.2 

1.1 1.2 

1.N 1.3 

Hệ thống (a) 

Phân hệ (b) 
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Sơ ñồ I.1.1 : Hệ thống và phân hệ 
 

1.2.3. Các ñặc trưng của hệ thống 

1, Tính tổ chức 
Giữa các phần tử trong hệ thống phải có mối quan hệ nhất ñịnh, quan hệ có hai loại: 
- Quan hệ ổn ñịnh: là quan hệ tồn tại lâu dài cần phải nghiên cứu khi xét ñến mối quan hệ. 
Quan hệ ổn ñịnh không có nghĩa là bất biến, nó có biến ñộng nhưng vẫn giữ ñược mức ổn 
ñịnh tương ñối. Ví dụ: Số công nhân trong một xí nghiệp là không ổn ñịnh nhưng khi xét ñến 
số lượng nói chung là ổn ñịnh, tức là sự tăng, giảm không ñáng kể. 
- Quan hệ không ổn ñịnh: là những quan hệ tồn tại tức thời. Ví dụ: Các chuyến công tác ñột 
xuất của nhóm nhân viên trong cơ quan, v.v... 
2, Tính biến ñộng 
Bất kỳ một hệ thống nào cũng có tính biến ñộng, tức là có sự tiến triển và hoạt ñộng bên trong 
hệ. 
- Tiến triển có nghĩa là các phần tử của nó và các mối quan hệ của các phần tử có thể phát 
sinh, tăng trưởng, có thể suy thoái của hệ thống. Ví dụ: Hệ thống kinh doanh của một công ty 
có thể có lúc lãi, lúc lỗ v.v... 
- Hoạt ñộng: bên cạnh sự tiến triển chúng ta còn phải xem xét ñến sự hoạt ñộng của hệ thống: 
ñó là các phần tử trong hệ thống, trong các mối quan hệ ñã ñịnh, cùng cộng tác với nhau ñể 
hoạt ñộng và thực hiện một mục ñích chung nhất ñịnh của hệ thống. Mục ñích chung của hệ 
thống ñược xác ñịnh bởi những cái ñầu vào hệ thống và ñầu ra của hệ thống. Như vậy có 
nghĩa là hệ thống phải ở trong một môi trường và nó nhận cái vào từ môi trường và xuất cái ra 
trả lại môi trường. 
Ví dụ: hoạt ñộng của hệ thống thông tin ñất ñai trong công tác xây dựng bản ñồ ñịa chính (sơ 
ñồ I.1.2) 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.2: Sơ ñồ hoạt ñộng của hệ thống xây dựng bản ñồ ñịa chính 
 
3, Hệ thống phải có môi trường hoạt ñộng 
Một hệ thống luôn luôn tồn tại trong một môi trường nào ñó. Môi trường là tập hợp các phần 
tử không thuộc hệ thống nhưng có thể tác ñộng vào hệ thống hoặc bị tác ñộng bới hệ thống. 
Hệ thống và môi trường không thể tách rời nhau. Ví dụ: Hệ thống sản xuất/kinh doanh không 
thể tách rời với môi trường khách hàng. 

Hệ Thống 

1.1 1.2 1.3 1.4 

1.3.1 1.3.2 1.3.n 

1.N 

Phân cấp hệ thống (c) 

H T Xử lý số liệu Số liệu ño ñạc 
 

Bản ñồ ñịa chính 
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Trong quá trình xây dựng hệ thống cần phải phân biệt hệ thống và môi trường xung quanh. 
Muốn làm ñược ñiều này chúng ta phải xác ñịnh ñược giới hạn của hệ thống. 
4, Hệ thống phải có tính ñiều khiển 
Cơ chế ñiều khiển nhằm phối hợp, dẫn dắt chung các phần tử của hệ thống ñể chúng không 
trượt ra ngoài mục ñích (tính hướng ñích) của hệ thống. 
1.2.4. Các thành phần cơ bản của một hệ thống 
Hệ thống là một tập hợp gồm nhiều các phần tử, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và 
cùng hoạt ñộng hướng tới một mục ñích nhất ñịnh. Nếu tách bỏ con người khỏi hệ thống 
chúng ta thấy các thành phần cơ bản của hệ thống bao gồm ðầu vào; Xử lý; ðầu ra.(sơ ñồ 
I.1.3) 
1, ðầu vào 
Các thông tin ñầu vào của hệ thống thường là các nguồn số liệu, các thông tin ñiều tra; Các 
thông tin này hầu hết ñều ở dạng thô và chưa ñược xử lý. Việc ñiều tra thu thập các thông tin 
ñầu vào phải trung thực, khách quan, phản ánh ñúng thực trạng, không bỏ sót, ... 
2b, Xử lý 
Xử lý bao gồm các quá trình xử lý, chế biến ñể biến các yếu tố vào thành các yếu tố ra. 
Các xử lý ñó là quá trình biến ñổi thông tin nhằm tạo ra các thông tin theo các thể thức ñã quy 
ñịnh, hay trợ giúp các quyết ñịnh cho các nhà lãnh ñạo... 
3, ðầu ra 
ðầu ra là các thông tin cung cấp cho các ñối tượng sử dụng (có thể là các cá nhân, các nhà 
doanh nghiệp, các nhà khoa học cũng như các cơ quan nhà nước...). Các thông tin ñầu ra ñược 
thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau theo các ñặc trưng của hệ thống. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.3: Các khối của hệ thống 
Ngoài ra người ta còn ñưa thêm hai thành phần quan trọng liên quan ñến ñiều khiển hệ thống 
là phản hồi và ñiều khiển. 
- Phản hồi: là dữ liệu về sự hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. 
- ðiều khiển: là giám sát các thông tin phản hồi ñể xem hệ thống có hoạt ñộng ñúng hướng 
nhằm ñạt tới mục tiêu hay không. Khi ñó chức năng ñiều khiển phải thực hiện các chức năng 
ñiều chỉnh cần thiết ñối với ñầu vào và quá trình xử lý ñảm bảo các ñầu ra thích hợp. 
Khi xem xét hệ thống chúng ta còn phải quan tâm ñến môi trường mà hệ thống tồn tại; Hệ 
thống con của hệ thống; Hệ thống mở, hệ thống có trao ñổi với môi trường bên ngoài.... 
1.2.5. Vòng ñời của hệ thống 
Vòng ñời của hệ thống là khoảng thời gian từ khi hệ thống sinh ra ñến khi hệ thống chết. 
Vòng ñời của hệ thống ñược chia thành các giai ñoạn sau: Giai ñoạn sinh thành; Giai ñoạn 
phát triển; Giai ñoạn trưởng thành; Giai ñoạn chết. 
1, Giai ñoạn sinh thành: bắt ñầu từ lúc có dự ñịnh hay ý tưởng thiết lập hệ thống mới cho ñến 
khi có kế hoạch xây dựng hệ thống. 
2, Giai ñoạn phát triển: giai ñoạn hệ thống ñược xây dựng từng bước ñược tính từ khi triển 
khai kế hoạch xây dựng hệ thống ñến khi hệ thống ñược xây dựng xong. 
3, Giai ñoạn trưởng thành: là giai ñoạn khai thác hệ thống. Trong giai ñoạn này hệ thống vừa 
xây dựng hoạt ñộng theo các chức năng ñã ñịnh. 

Phản hồi 

ðầu vào Xử lý ðầu ra 

Phản hồi 
ðiều khiển 
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4, Giai ñoạn suy thoái: trong quá trình khai thác hệ thống, xuất hiện những thay ñổi (so với 
thời gian trước) có thể xuất phát từ bên trong hoặc bên ngoài hệ thống làm cho hệ thống 
không ñáp ứng ñược ñầy ñủ yêu cầu thực tiễn. Lúc này người ta tiến hành cải tiến hệ thống 
làm cho hệ thống thích nghi với sự thay ñổi. Tuy nhiên việc cải tiến bị giới hạn bởi các yếu tố 
kinh tế, công nghệ. Khi việc cải tiến hệ thống không ñạt hiệu quả mong muốn, người ta sẽ loại 
bỏ hệ thống và tiến hành xây dựng hệ thống mới thay thế. 
1.2.6. Ba hệ thống của một tổ chức 
Ba mức cần phải quan tâm trong phân tích các dòng ñó là ba phân hệ tạo thành xí nghiệp: hệ 
thống tác nghiệp/sản xuất, hệ thống quyết ñịnh hoặc ñiều khiển và hệ thông tin. Ba hệ thống 
cuả tổ chức (sơ ñồ I.1.4): 
1, Hệ tác nghiệp, sản xuất 
Hệ tác nghiệp có liên quan với tất cả các hoạt ñộng sản xuất, tìm kiếm khách hàng mới, v.v... 
một cách tổng quát là các hoạt ñộng nhằm thực hiện các công việc có tính cách cạnh tranh ñể 
ñạt ñược mục tiêu ñã xác ñịnh bởi hệ quyết ñịnh. 
Những phần tử cấu thành ở ñây là nhân lực (thực hiện các công việc), phương tiện (máy, thiết 
bị, dây chuyền công nghệ, v.v...), các thành phần này tác ñộng tương hổ với nhau ñể ñáp ứng 
mục tiêu: ví dụ như sản xuất ra một lượng xe dự ñịnh trước. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.4: Ba hệ thống của một tổ chức  
2, Hệ thống quyết ñịnh 
Hệ thống quyết ñịnh có liên quan ñến các tác vụ quản lý, có thể tìm ở ñây các quyết ñịnh 
chiến lược, quyết ñịnh chiến thuật, dài hoặc trung hạn (tăng phần thị trường, thay ñổi lượng 
xe tiêu thụ), ngắn hạn (mục tiêu: thay ñổi cách thức quản lý dự trữ, nghiên cứu một "chiến 
dịch" thăm dò thị hiếu khách hàng mhằm hướng họ vào sản phẩm mới của xí nghiệp) 
3, Hệ thống thông tin 
Hệ thống thông tin là hệ thống có vai trò quan trọng trong việc liên hệ hai hệ thống quyết ñịnh 
và tác nghiệp, bảo ñảm chúng vận hành làm cho tổ chức ñạt các mục tiêu ñặt ra.  
Hệ thống thông tin gồm: 
- Tập hợp các thông tin (hữu ích/vô ích, có cấu trúc hoặc không có cấu trúc, hình thức hoặc 
phi hình thức luân chuyển trong xí nghiệp). 
- Cách thức sử dụng chúng (quy tắc quản lý). 
- Tập hợp các phương tiện giúp sử lý thông tin. Thông qua thông tin, tất cả các cán bộ công 
nhân viên quan hệ với nhau, liên hệ giữa họ với các phương tiện cho phép xử lý những thông 
tin này. 
Mục tiêu của hệ  thống thông tin: 
- Cung cấp cho hệ quyết ñịnh tất cả thông tin cần thiết trong quá trình ra quyết ñịnh (các 
thông tin xuất phát từ môi trường hoặc từ hệ tác nghiệp). 

Hệ thống quyết ñịnh 

Hệ thống thông tin 

Hệ thống tác nghiệp 
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- Chuyển các thông tin từ hệ thống quyết ñịnh cho hệ thống tác nghiệp và môi trường bên 
ngoài. Hoạt ñộng hệ tổ chức ñược ñánh giá tốt hay xấu tùy thuộc vào chất lượng của việc xử 
lý, sự phù hợp của hệ thông tin. 

1.3. Hệ thống thông tin 

1.3.1. Khái niệm 

Hệ thống thông tin bao gồm các phần tử trong hệ thống tạo thành. Các phần tử trong hệ thống 
thông tin hiện ñại bao gồm: con người, phương pháp, phương tiện...và bao gồm cả các vấn ñề 
sau: 
- Tập hợp thông tin, thông tin có thể tồn tại ở trên nhiều loại vật mang tin khác nhau và các 
dạng khác nhau như thông tin dạng viết trên giấy, thông tin hình ảnh trên bộ nhớ máy tính. 
- Tập hợp các phương tiện lưu trữ và xử lý thông tin. 
- Các quy tắc sử dụng, xử lý thông tin. 
- Nguồn nhân lực. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.5: Sơ ñồ chung các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 
- Mỗi một vấn ñền là một phần tử trong hệ thống thông tin. Các phần tử này liên kết tác ñộng 
qua lại và có mối quan hệ mật thiết với nhau. (sơ ñồ I.1.5) 
- Mục tiêu của hệ thống thông tin là cung cấp cho hệ thống quyết ñịnh tất cả các thông tin cần 
thiết cho quá trình ra quyết ñịnh và chuyển các thông tin từ hệ thống quyết ñịnh ñến hệ thống 
tác nghiệp hoặc ra môi trường. 
Như vậy: Hệ thống thông tin là một tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ giữa các 
thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên hệ thông tin với 
nhau. 

1.3.2. Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin là hệ thống sử dụng nguồn lực con người và công nghệ thông tin ñể tiếp 
nhận các nguồn dữ liệu như các yếu tố ñầu vào và xử lý chúng thành các thông tin ñầu ra. 
1, Nguồn lực con người 
Trong hệ thống thông tin nguồn lực con người rất ña dạng và phong phú nó bao gồm: các 
chuyên gia về hệ thống thông tin (phân tích viên hệ thống, lập trình viên, nhân viên ñứng 
máy...); Người dùng cuối (tất cả những người sử dụng hệ thống thông tin, từ các nhà lãnh ñạo, 
các cấp quản lý, các nhân viên thừa hành và tác nghiệp). 
Con người là thành phần quan trọng nhất của một hệ thống thông tin. Bởi vì các kết quả xử lý, 
ñầu ra của hệ thống, là dữ liệu ñã ñược biến ñổi, sắp xếp lại, ñược xây dựng với các cấu trúc 

 
 

Hệ thống 

Phần 
tử 1 

 Phần 
tử 2 

 Phần 
tử 3 

 Phần 
tử 4 

 Phần 
tử n 

Quan hệ 

 ðầu vào ðầu ra  

Môi trường 
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hợp lý nhằm làm rõ hơn về các ñối tượng cần quan tâm. Như vậy con người các dữ liệu thô 
thành các thông tin phục vụ cho mục ñích của mình. Các thông tin thu ñược ñược sử dụng 
như thế nào sẽ quyết ñịnh hiệu quả của toàn hệ thống. ðiều này không thuộc vào trách nhiệm 
của phần cứng, phần mềm và dữ liệu, mà là trách nhiệm của con người trong hệ thống. Con 
người có vai trò quyết ñịnh không chỉ trong việc sử dụng các thông tin thu ñược, mà còn trong 
toàn bộ các khâu hình thành nên hệ thống và vận hành nó. 
ðương nhiên chính con người xây dựng nên hệ thống thông tin, ñặc biệt là các phần mềm, dữ 
liệu và các thủ tục. Các thủ tục do con người ñặt ra do ñó nó có vai trò quyết ñịnh ñể triển 
khai thành công và khai thác một cách có hiệu quả hệ thống thông tin, và cũng có thể trở 
thành trở ngại ñáng kể cho hệ thống, nhiều khi khá lớn và tốn tiền. 
2, Công nghệ thông tin 
Công nghệ thông tin bao gồm phần cứng và phần mềm dùng ñể xây dựng và khai thác hệ 
thống thông tin. Bên cạnh ñó công nghệ thông tin nên hiểu nó như một hệ thống công nghệ 
phục vụ cho việc thu thập, lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin. 
Xử lý thông tin bao gồm các công tác liên quan ñến các hoạt ñộng thu nhận, xử lý, lưu trữ, 
tìm kiếm và hiển thị thông tin. 
- Phần cứng: Các hệ thống máy tính bao gồm các thiết bị ñầu vào, thiết bị xử lý, thiết bị lưu 
trữ, thiết bị ñầu ra, cùng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần thiết khác, tạo nên phần cứng của hệ 
thống thông tin. (máy móc: máy tính, màn hình, các ổ ñĩa, máy in, máy quét...; Môi trường 
lưu trữ: ñĩa mềm, ñĩa cứng, ñĩa CD, ñĩa DVD, giấy...) 
- Phần mềm: ñó là phần mà trợ giúp cho hệ thống máy tính hay các hoạt ñộng của con người 
trong hệ thống thông tin và nó bao gồm phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng và các phần 
mềm chuyển dịch mã.. 
Phần mềm hệ thống là phần mềm giúp ñỡ hệ thống máy tính hoạt ñộng. Nhiệm vụ chính của 
phần mềm hệ thống là tích hợp, ñiều khiển và quản lý các phần cứng riêng biệt của hệ thống 
máy tính. Phần mềm hệ thống khác với phần mềm ứng dụng là nó không trực tiếp giúp ñỡ 
người dùng. 
Phần mềm ứng dụng là một loại phần mềm có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp 
một công việc nào ñó người dùng muốn thực hiện. ðiều này khác với phần mềm hệ thống tích 
hợp các chức năng của máy tính, nhưng có thể không trực tiếp thực hiện một tác vụ nào có ích 
cho người dùng. 
Các phần mềm chuyển dịch mã bao gồm trình biên dịch và trình thông dịch, các loại chương 
trình này sẽ ñọc các câu lệnh từ các mã nguồn ñược viết bởi các lập trình viên bằng một ngôn 
ngữ lập trình và dịch nó sang dạng ngôn ngữ máy mà máy tính có thể hiểu ñược, hay dịch nó 
sang một dạng khác như là tập tin ñối tượng và các tập tin thư viện mà các phần mềm khác 
(như hệ ñiều hành chẳng hạn) có thể hiểu ñể vận hành máy tính thực thi các lệnh.  
3, Cơ sở dữ liệu 
Trong một hệ thống thông tin thì cơ sở dữ liệu là không thể thiếu. Mỗi một hệ thống thông tin 
có một cơ sở dữ liệu phù hợp với các nhiệm vụ của mình cũng như có các phương tiện xử lý 
phù hợp. 
3, Tài nguyên mạng 
- Môi trường truyền thông 
- Các dịch vụ mạng 

1.3.3. Nhiệm vụ, vai trò và chất lượng của hệ thống thông tin 

1, Nhiệm vụ của hệ thống thông tin 
- Nhiệm vụ ñối ngoại: Hệ thống thông tin thu nhận thông tin từ môi trường bên ngoài, và ñưa 
thông tin từ trong hệ thống ra ngoài. 
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- Nhiệm vụ ñối nội: Hệ thống thông tin là cầu nối, mối liên lạc giữa các bộ phận của hệ thống. 
Nó cung cấp cho hệ tác nghiệp, hệ ra quyết ñịnh các thông tin phản ánh tình trạng nội bộ của 
cơ quan, tổ chức trong hệ thống và tình trạng hoạt ñộng của hệ thống. 
2, Vai trò của hệ thống thông tin 
Vai trò của hệ thông tin là thu nhận thông tin, xử lý và cung cấp cho người sử dụng khi có nhu 
cầu.  
Ta có thể sơ ñồ hoá toàn bộ quá trình diễn ra trong hệ thông tin quản lý như sơ ñồ I.1.6. 
a, Thu thập thông tin 
Hệ thông tin phải thu nhận các thông tin có nguồn gốc khác nhau và dưới nhiều dạng khác 
nhau. Tổ chức chỉ có thể giữ lại những thông tin hữu ích, vì vậy cần phải lọc thông tin: 
- Phân tích các thông tin ñể tránh sự quá tải, ñôi khi có hại. 
- Thu thập thông tin có ích: Những thông tin có ích cho hệ thống ñược cấu trúc hoá ñể có thể 
khai thác trên các phương tiện tin học. Thu thập thông tin thường sử dụng giấy hoặc vật ký tin 
từ. 
Thông thường, việc thu thập thông tin ñược tiến hành một cách hệ thống và tương ứng với các 
thủ tục ñược xác ñịnh trước, Ví dụ: nhập vật tư vào kho, thanh toán cho nhà cung ứng. Mỗi sự 
kiện dẫn ñến việc thu thập theo một mẫu ñịnh sẵn trước, ví dụ: cách tổ chức trên màn hình 
máy tính, v.v… 
Thu thập thông tin là tác vụ rất quan trọng và tế nhị, yêu cầu không ñược sai sót. 
b, Xử lý thông tin 
Công việc lựa chọn thông tin thu thập ñược coi là bước xử lý ñầu tiên, tiếp theo sẽ tác ñộng 
lên thông tin, xử lý thông tin là: 
- Tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu. 
- Thực hiện tính toán, tạo các thông tin kết quả. 
- Thay ñổi hoặc loại bỏdữ liệu. 
- Sắp xếp dữ liệu. 
- Lưu tạm thời hoặc lưu trữ. 
Xử lý có thể thực hiện thủ công, cơ giới hoặc tự ñộng. 
c, Phân phối thông tin 
Cung cấp thông tin là mục tiêu của hệ thống. Nó ñặt ra vấn ñề quyền lực: ai quyết ñịnh việc 
phân phối? cho ai? vì sao? 
Phân phối thông tin có thể có mục tiêu ban bố lệnh, báo cáo về sản xuất, trường hợp này gọi 
là phân phối dọc. Mục tiêu phân phối nhằm phối hợp một số hoạt ñộng giữa các bộ phận chức 
năng gọi là phân phối ngang. 
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Sơ ñồ I.1.6. Các quá trình trong hệ thống thông tin 
 
ðể tối ưu phân phối thông tin, cần ñáp ứng ba tiêu chuẩn: 
- Tiêu chuẩn về dạng: Cần tính ñến tốc ñộ truyền thông tin, số lượng nơi nhận, v.v… cần phải 
cho dạng thích hợp với phương tiện truyền: 
+ Giấy, thư tín cho loại thông tin cho các ñịa chỉ là các ñại lý. 
+ Giấy, telex hoặc telecopie ñể xác ñịnh một ñơn ñặt hàng qua ñiện thoại. 
+ Vật thể ký tin từ dành cho thông tin dạng mệnh lệnh, nhập liệu. 
+ Âm thanh sử dụng cho thông tin dạng mệnh lệnh. 
- Tiêu chuẩn về thời gian: Bảo ñảm tính thích ñáng của các quyết ñịnh. 
- Tiêu chuẩn về tính bảo mật: Thông tin ñã xử lý cần ñến thẳng người sử dụng, việc phân phối 
thông tin rộng hay hẹp tùy thuộc vào mức ñộ quan trọng của nó. 
3, Chất lượng của hệ thống  thông tin 
Chất lượng của hệ thông tin phụ thuộc vào ba tính chất: nhanh chóng, uyển chuyển và thích 
ñáng. 
a, Tính nhanh chóng: hệ xử lý thông tin quá khứ, hiện tại cần phải bảo ñảm cho mỗi phần tử 
của tổ chức có thông tin hữu ích nhanh nhất. 
b, Tính uyển chuyển hoặc toàn vẹn của thông tin: Hệ thông tin phải có khả năng xử lý và phát 
hiện các dị thường nhằm bảo ñảm truyền tải các thông tin hợp thức. 
c, Tính thích ñáng: hệ thông tin phải có khả năng thu nhận tất cả các thông tin chuyển ñến cho 
nó nhưng chỉ dùng những thông tin mà nó cần. 

1.3.4. Phân loại hệ thống thông tin 

Có nhiều cách ñể phân loại hệ thống thông tin, tuỳ thuộc theo tiêu chuẩn ñánh gía. Có thể 
nhận thức hệ thông tin dưới nhiều góc ñộ khác nhau tùy theo cách xử lý thông tin của nó, tùy 
theo khu trú các số liệu hoặc ñộ chính xác của các thông tin. 
1, Theo mức ñộ tự ñộng hoá 

Thông tin nội 
 
- Thông tin viết 
- Thông tin nói 
- Thông tin hình ảnh 
- Thông tin dạng khác 

Thông tin ngoại 
 
- Thông tin viết 
- Thông tin nói 
- Thông tin hình ảnh 
- Thông tin dạng khác 
 

Thu nhận 

Xử lý các dữ liệu thô (lọc cấu trúc hoá) 

Xử lý (Áp dụng các quy tắc quản lý) 

Thông tin cấu trúc  

Phân phát thông tin  

Thông tin kết quả 

Người sử 
dụng 

Người sử 
dụng 
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Thông tin có thể ñược xử lý: 
- Thủ công. 
- Trợ giúp bởi thiết bị ñiện cơ. 
- Tự ñộng (Lưu ý: sẽ hoàn toàn không hợp lý nếu ñặt ra vấn ñề là tự ñộng hóa toàn bộ). Lựa 
chọn tự ñộng hóa phụ thuộc các yếu tố: 
+ Cơ quan, xí nghiệp. 
+ Khối lượng thông tin cần xử lý. 
+ Tốc ñộ mong muốn nhận ñược kết quả, khái niệm thời gian trả lời, chi phí tự ñộng hóa xử 
lý. 
+ Mức lợi về thời gian hoặc tài chính. 
2, Theo mức ñộ tích hợp các phương tiện xử lý 
Khái niệm tích hợp dựa vào hai mặt: khu trú các xử lý, kiến trúc các phương tiện xử lý thông 
tin. 
a, Hệ thống thông tin ñộc lập 
Với cách tiếp cận này, các hệ thống xử lý khác nhau tạo thành các hệ thống thông tin ñộc lập. 
Các hệ thống thông tin ñộc lập thường dẫn ñến: 
- Thu thập thông tin dư thừa, vô ích. 
- Trùng lặp các xử lý. 
b, Hệ thống thông tin tích hợp 
Với cách nhìn này, hệ thông tin ñược xem là một phần tử duy nhất. Tất cả thông tin chỉ thu 
thập một lần vào hệ thống và ñược sử dụng trong nhiều xử lý sau này. Ví dụ: các thông tin 
ñặc trưng của khách hàng chỉ ñược thu thập một lần và dược sử dụng bởi nhiều người sử dụng 
trong các áp dụng riêng biệt. 
Hệ thống tích hợp ñòi hỏi một cơ sở dữ liệu duy nhất với các phương tiện kỹ thuật thích hợp 
ñể sử dụng nó (mạng cục bộ, truyền thông từ xa, v.v…). Như vậy, sự lựa chọn tích hợp có ảnh 
hưởng ñến các phương tiện xử lý thông tin. 
c, Các kiến trúc khác nhau của các phương tiện xử lý 
Kiến trúc của phương tiện xử lý thông tin tương ứng với các cấu trúc của hệ thống kinh tế xã 
hội, phân làm ba loại lớn: 
- Kiến trúc tập trung: Thông tin ñược xử lý tại một ñiểm duy nhất. Vì vậy, toàn bộ thông tin 
cần phải dẫn ñến ñiểm này ñể xử lý, sau ñó ñược phân phát cho các nơi khác. ðiều này cho 
phép công việc ñược tiến hành trên một CSDL duy nhất, tránh thu thập hiều nơi, nhiều lần. 
Tuy nhiên, kiến trúc này làm cho thông tin quá tải trong hệ thống. Kiến trúc này không phù 
hợp với khuynh hướng phát triển của phần mềm và phần cứng, do ñó không phổ biến. Hai 
loại dưới ñây thường gặp hơn. 
- Kiến trúc phân tán (phi tập trung): Các phương tiện xử lý xuất hiện ở các mức khác nhau 
của hệ thống. Mỗi vị trí làm việc với các dữ liệu riêng của mình, ñộc lập tương ñối. Các vị trí 
này ñược liên kết bởi mạng cục bộ ñể có thể tập trung một số thông tin nào ñó hoặc cho phép 
truy cập các thông tin cần thiết cho một xử lý ñịa phương. Kiến trúc này càng phổ biến tại các 
xí nghiệp. Tuy nhiên, do tính xử lý ñồng dạng, nhân gấp bội dữ liệu nên cần nghiên cứu ñể 
chỉ áp dụng tong một kế hoạch tin học. 
- Kiến trúc phân phối: Ki ến trúc này kết hợp bởi hai kiểu trên. Xử lý tại ñiểm trung tâm, trong 
khi ñó việc thu thập và phân phối có thể thực hiện phân tán. 
Mỗi vị trí làm việc (thiết bị dầu cuối) kết nối với một máy tính trung ương, làm việc với các 
vị trí khác. 
3, Theo mức ra quyết ñịnh mà hệ thống  thông tin quản lý cho phép 
Có nhiều mức ra quyết ñịnh: Chiến lược, chiến thuật và tác nghiệp. Theo thứ tự trên, tầm 
quan trọng sẽ giảm dần hệ thống thông tin cần phải cung cấp thông tin thích hợp với từng 
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mức. Việc phân loại các quyết ñịnh theo mức ñược thể hiện như sau: Mức chiến lược; Mức 
chiến thuật; Mức tác nghiệp (sơ ñồ I.1.7). 
a, Mức chiến lược 
Những quyết ñịnh này ñưa tổ chức vào thực hiện các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn. Chúng 
cần có nguồn thông tin lớn từ bên ngoài. Một số thông tin cho việc ra quyết ñịnh có thể nhận 
ñược từ các xử lý tự ñộng (ñường phát triển doanh số, phân tích mẫu các mẫu ñiều tra, v.v.) 
song việc thực hiện các công việc này thường ñộc xử lý thủ công. 
 Ví dụ: Việc tung ra thị trường sản phẩm mới, cần hệ thông tin quản lý cung cấp các số liệu 
nghiên cứu thị trường, chi phí, các văn phòng nghiên cứu.v.v. ðề bạt cán bộ cao cấp, cần hệ 
thống thông tin quản lý cung cấp các ñặc trưng của vị trí làm việc mà cán bộ ấy ñảm trách. 
b, Mức chiến thuật 
Là những quyết ñịnh xảy ra hằng ngày. Chiến thuật thường tương ứng với việc làm thích nghi 
hệ thống với môi trường hoặc với việc nghiên cứu hoàn thiện vận hành của hệ thống hiện hữu. 
Ví dụ: Lựa chọn biểu giá mới, hệ thông tin quản lý cần cung cấp các yếu tố kế toán phân tích 
của mỗi sản phẩm, các báo cáo ñiều tra thực hiện ở khách hàng v.v… 
ðể tuyển dụng nhân sự tạm thời, hệ thông tin quản lý cần cung cấp những thông tin có liên 
quan ñến tình hình tăng giảm ñơn hàng, v.v… 
c, Mức tác nghiệp 
Là những quyết ñịnh hình thành hoạt ñộng thường nhật của hệ thống, xuất phát từ những cá 
nhân thừa hành và thường sử dụng phần lớn xử lý tự ñộng. 
Ví dụ: Soạn thảo thư cho khách hàng, lập phiếu giao hàng, soạn thảo hoá ñơn,… các tác vụ 
này ñều có thể ñược thực hiện tự ñộng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.7: Mức ñộ quan trọng của các mức quyết ñịnh trong hệ thống thông tin 
 
 
 

1.3.5. Một số  hệ thống thông tin thường gặp 

1, Hệ thống thông tin kinh doanh/ dịch vụ 
Hệ thống thông tin kinh doanh, là hệ thống dưới sự ñiều khiển của con người nhằm mang lại 
lợi nhuận tức là tạo ra giá trị thặng dư. Chẳng hạn như sản xuất, phân phối hay lưu thông sản 
phẩm. 
Hệ thống thông tin dịch vụ, là hệ thống dưới tác ñộng trực tiếp của con người nhằm mang lại 
lợi ích, tức là cung cấp giá trị sử dụng. Ví dụ các hoạt ñộng giáo dục, y tế, từ thiện... 

Mức ñộ 
quan 
trọng 
của 

quyết 
ñịnh 

Quyết ñịnh chiến lược hoặc kế hoạch 

Quyết ñịnh chiến thuật hoặc ñiều hành 

Quyết ñịnh tác nghiệp hoặc ñiều chỉnh 
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Khi nghiên cứu các hệ thống thông tin chúng ta nên chú ý; việc phân ñịnh các hệ thống này 
chỉ mang tính tương ñối và nó chỉ thật sự cần thiết khi xây dựng hệ thống và nó là cái mốc ñể 
chúng ta kiểm ñịnh lại hệ thống xem hệ thống ñã ñạt yêu cầu và mục tiêu ñề ra chưa. 
Trong hệ thống thông tin kinh doanh và dịch vụ ñều có sự tham gia trực tiếp của con người 
nên các hệ thống thường mang theo nhiều ñặc ñiểm, ưu nhược ñiểm của con người. 
2, Hệ xử lý dữ liệu (DPS-Data Processing System) 
Xử lý các giao dịch và ghi lại những dữ liệu cho từng chức năng ñặc thù. 
Dữ liệu ñưa vào ñược thường xuyên cập nhật. Dữ liệu ñầu ra ñịnh kỳ bao gồm các tài liệu 
hoạt ñộng và báo cáo. 
Hệ xử lý dữ liệu có tính cục bộ thường dành cho các cho các nhà quản lý cấp tác nghiệp.  
3, Hệ thống tin quản lý (MIS-Management Information System) 
Hệ thông tin quản lý là một hệ thống thông tin ñược sử dụng trong các tổ chức kinh tế xã hội, 
hệ gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần là một hệ thống con hoàn chỉnh. Hệ thống thông tin 
quản lý là một cấu trúc hợp nhất các cơ sở dữ liệu và dòng thông tin nhằm làm tối ưu cho các 
công việc thu thập, hiển thị và cung cấp thông tin. 
Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một xí nghiệp có các hệ thống con là hệ thống “Quản 
lý vật tư”, hệ thống “Quản lý tài chính”,..., hệ thống thông tin quản lý trong một trường ñại 
học có các hệ thống con là hệ thống “Quản lý vật tư”, hệ thống “Quản lý ñào tạo”, hệ thống 
“Quản lý nghiên cứu khoa học”,... 
Hỗ trợ các chức năng xử lý dữ liệu trong giao dịch và lưu trữ. 
Dùng một cơ sở dữ liệu hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng. 
Cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin theo thời gian của hệ thống. 
Có cơ chế bảo mật thông tin theo từng cấp ñộ có thẩm quyền sử dụng. 
Cách xem xét tốt nhất một hệ thống thông tin quản lý là ñặt nó trong mục ñích của tổ chức 
ñang sử dụng hệ thống ñó, một trong các cách như vậy là nhìn hệ thống thông tin dưới góc ñộ 
của một hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh. 
Theo quan ñiểm của hệ thống thì một hệ thống thông tin quản lý thường có 3 thành phần cơ 
bản : 
 - Thành phần quyết ñịnh: thực hiện chức năng ra quyết ñịnh. 
- Thành phần thông tin: thực hiện chức năng tiếp nhận, xử lý, truyền tin và lưu trữ thông tin 
trong hệ thống. 
- Thành phần tác nghiệp: là thành phần bảo ñảm các hoạt ñộng cơ sở của một tổ chức. 
Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một xí nghiệp có thành phần quyết ñịnh là Ban Giám 
ñốc, thành phần thông tin là các phòng ban chức năng, thành phần tác nghiệp là các phân 
xưởng, cơ sở sản xuất. Như vậy, Hệ thống thông tin của một tổ chức là tập hợp các phương 
tiện, nhân lực, thông tin và phương pháp xử lý tin nhằm cung cấp các thông tin cho quá trình 
ra quyết ñịnh ñúng thời hạn và ñủ ñộ tin cậy. 
4, Hệ hỗ trợ quyết ñịnh (DSS- Decision Support System) 
Mục ñích của hệ là giúp cho tổ chức những thông tin cần thiết ñể ra quyết ñịnh hợp lý và ñủ 
ñộ tin cậy. 
Khả năng của hệ: 
- Cung cấp, sắp xếp các phương án theo tiêu chuẩn của người làm quyết ñịnh. 
- Cung cấp và phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng ñồ thị một cách tự ñộng. 
- Chọn lựa giúp một phương án tối ưu trên cơ sở các thông tin ñưa vào. 
ðặc trưng của DSS: 
- Hỗ trợ các nhà làm quyết ñịnh trong quá trình ra quyết ñịnh. 
- Tạo những mô hình ña chức năng, có khả năng mô phỏng và có các công cụ phân tích. 
- Tạo thuận lợi cho liên lạc giữa các mức làm quyết ñịnh. 
5, Hệ chuyên gia (ES-Expert System) 
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Hệ thống thông tin giúp các nhà quản lý giải quyết và thực hiện vấn ñề ở mức cao hơn DSS. 
Hệ này liên quan ñến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, làm cho máy tính có khả năng lập luận, học 
tập, tự hoàn thiện như con người. Chẳng hạn các chương trình lập kế hoạch tài chính, chẩn 
ñoán bệnh, dịch máy,... 
6, Hệ thống thông tin tự ñộng hoá 
ðó là các hệ thống thông tin nhằm xử lý và ñiều khiển tự ñộng các quá trình vận hành các 
thiết bị trong sản xuất, viễn thông, quân sự, ... Các hệ thống này ñều làm việc theo phương 
thức xử lý thời gian thực. 

1.3.6. Các mức bất biến khi xây dựng hệ thống thông tin 

1 ,Mức ý niệm (mô hình hệ thống) 
Hệ thống thông tin ở mức ý niệm gọi là Hệ thống thông tin ý niệm. Hệ thống thông tin ý niệm 
là sự mô tả toàn diện hệ thống thông tin một cách hoàn toàn ñộc lập với các lựa chọn vật lý cụ 
thể. Lựa chọn vật lý chính là những lựa chọn ñược thực hiện trong quá trình xây dựng hệ 
thống ñược thể hiện ở việc khai thác sử dụng hệ thống. 
Hệ thống thông tin ý niệm là một quá trình trừu tượng hoá các yếu tố sau: 
- Vật mang tin và tổ chức dữ liệu 
- Các kiểu bộ xử lý ñược sử dụng 
- Các thức khai thác 
- Phân bố về mặt ñịa lý của hệ thống 
Trong hệ thống thông tin ý niệm mô tả, tất cả các thông tin chịu sự thao tác của hệ thống (kể 
các sự kiện thông báo vào/ra của hệ thống). Các quy tắc quản lý của hệ thống, ñược mô tả ñộc 
lập với cách thức triển khai áp dụng chúng. Hệ thống thông tin ý niệm ñược biểu diễn bằng 
mô hình và mô hình ñó ñược gọi là mô hình hệ thống. Thời gian sống của một hệ thống ý 
niệm bằng thời gian sống của mục tiêu và hạn chế phải chấp nhận. Trong quá trình xây dựng 
hệ thống, hệ thống thông tin ý niệm là hệ thống bất biến ñược sử dụng như một hệ quy chiếu. 
Mọi sự thay ñổi ở các mức khác ñều phải tham khảo mức ý niệm này. 
2, Mức logic (mức tổ chức) 
ðây là mức ñầu tiên mô tả các lựa chọn của hệ thống thông tin và ñược gọi là hệ thống thông 
tin Logic; Nó là bản thiết kế chi tiết của hệ thống thông tin trên cả hai mặt dữ liệu và xử lý. 
Mục tiêu cơ bản khi xây dựng Hệ thống thông tin Logic là xác ñịnh tập hợp các phương tiện 
và cách thức tổ chức chúng ñể cung cấp các thông tin cần thiết cho người sử dụng ñúng thời 
hạn và ñủ uyển chuyển. 
Khi xây dựng hệ thống thông tin Logic phải xuất phát từ hệ thống thông tin ý niệm. ðối với 
một hệ thống thông tin ý niệm có thể có nhiều phương án logic khác nhau có nghĩa là có 
nhiều hệ thống thông tin Logic. Thời gian sống của mức logic chính là thời gian sống của hạn 
chế tạm thời (hạn chế tạm thời có thể là thời gian, tiền bạc, kỹ thuật…). 
3, Mức vật lý (tác nghiệp) 
ðây là mức rõ nhất hệ thống thông tin vật lý chính là hệ thống ñang ñược khai thác, sử dụng.  
Mục tiêu của quá trình xây dựng hệ thống thông tin là tạo lập hệ thống thông tin vật lý.  
Quá trình xây dựng một hệ thống thông tin ñược thể hiện qua sơ ñồ I.1.8. 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.1.8: Các mức bất biến trong quá trình xây dựng một hệ thống thông tin 
 
---------------------------- ******************** - ----------------------------------- 

Hệ thống thông 
tin hiện hành 

Hệ thống thông 
tin ý niệm 

Hệ thống thông 
tin logic 

Hệ thống thông 
tin vật lý 



  19 

CHƯƠNG II: H Ệ THỐNG THÔNG TIN ðẤT ðAI 
 
 
Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin ñất ñai. 
Nội dung: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: khái niệm, các ñặc trưng, tiêu chuẩn, tính chất, 
các bộ phận cấu thành, cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin ñất ñai, quan hệ ngành tài nguyên môi 
trường và hệ thống thông tin ñất ñai. 
 
 

2.1. Khái niệm về hệ thống thông tin ñất ñai 

2.1.1. Khái niệm 

Hệ thống thông tin ñất ñai (Land Information System - LIS) là hệ thống thông tin cung cấp 
các thông tin về ñất ñai. Nó là cơ sở cho việc ra quyết ñịnh liên quan ñến việc ñầu tư, phát 
triển, quản lý và sử dụng ñất ñai. 
Hệ thống hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ hiện ñại ñược xây dựng dựa trên những giải 
pháp khoa học - công nghệ tiên tiến, nhằm trợ giúp và ñáp ứng những nhu cầu cấp thiết cho 
công tác quản lý nhà nước các cấp về ñất ñai. Nó có tính ña mục ñích, phục vụ các nhu cầu 
khai thác sử dụng khác nhau về thông tin ñất ñai của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và 
cộng ñồng xã hội.  
Cũng giống như các hệ thống thông tin khác, nó là tập hợp bởi các phần tử có mối quan hệ 
dàng buộc lẫn nhau cùng hoạt ñộng nhằm tạo ra các thông tin ñất ñai phục vụ cho công tác 
quản lý nhà nước về ñất ñai. 
Các phần tử trong hệ thống thông tin ñất ñai bao gồm (sơ ñồ I.2.1): 
- Nguồn lực con người (nhân sự);  
- Cơ sở hạ kỹ thuật và công nghệ thông tin;  
- Cơ sở dữ liệu ñất ñai ñủ lớn;  
- Các biện pháp tổ chức ñể tạo ra thông tin giúp cho các yêu cầu về quản trị nguồn tài nguyên 
ñất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.2.1: Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin ñất ñai 

CÁC BI ỆN PHÁP TỔ 
CHỨC 

CƠ SỞ HẠ 
TẦNG KỸ 
THUẬT 

NGUỒN 
LỰC CON 

NGƯỜI  
LIS CƠ SỞ DỮ 

LI ỆU ðẤT 
ðAI  
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Giá trị của thông tin ñất và hiệu quả của việc ra quyết ñịnh sẽ có liên quan trực tiếp ñến chất 
lượng và các vấn ñề ñược thực hiện trong hệ thống thông tin.  
Chịu trách nhiệm “vận hành” hệ thống thông tin ñất là một tập thể các viện nghiên cứu, các 
nhà ñịa chất, các nhà ño ñạc vẽ bản ñồ, các nhà lâm nghiệp, các nhà ñánh giá ñất, cá nhân, các 
kỹ sư thiết kế hệ thống, các nhà khoa học máy tính, các cán bộ ghi chép dữ liệu, các nhà qui 
hoạch ñất, các chuyên gia về luật ñất ñai và tất cả các nhà khoa học có vai trò nổi bật trong 
lĩnh vực thông tin ñất. 
ðiều ñáng quan tâm ở ñây là, hệ thống thông tin ñất ñai Việt Nam ñã và ñang ñược xây dựng 
dựa trên giải pháp công nghệ ArcGIS của hãng ESRI (Mỹ) - một trong những hãng tiên phong 
trong lĩnh vực GIS, cung cấp một giải pháp tổng thể về hệ thống thông tin ñịa lý. Arc/GIS 
luôn hỗ trợ những phát triển mới của công nghệ thông tin…  

2.1.2. Yêu cầu của hệ thống thông tin ñất ñai  

Hệ thống phải có khả năng tích hợp, thống nhất nhiều dạng dữ liệu khác nhau, với dung lượng 
rất lớn. 
Toàn bộ hệ thống phải có hoạt ñộng trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, phù hợp với các chức 
năng và nhiện vụ của từng ñơn vị tham gia vào công tác quản lý ñất ñai. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải có tính phân cấp với các quyền hạn xác ñịnh cho từng cấp thể 
theo luật và nghị ñịnh ñất ñai. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải tuân theo các chuẩn do nhà nước ñã quy ñịnh như: tiếng việt, 
chuẩn phân lớp thông tin, chuẩn về trình bày dữ liệu...và tính thống nhất trong toàn ngành. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải ñược xây dựng trên cơ sở công nghệ tiên tiến, có ñộ tin cậy 
cao, có tính mở và phù hợp với ñịa phương và nguồn nhân lực hiện có. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải ñơn giản, dễ sử dụng. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải có cơ chế bảo mật và an toàn dữ liệu. 

2.1.3. Chức năng của Hệ thống thông tin ñất ñai 

Trong một hệ thống thông tin ñất ñai cần phải có ñầy ñủ các chức năng: Chức năng thu thập, 
lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu; Chức năng tìm kiếm thông tin; Chức năng trao ñổi 
thông tin; Chức năng phát triển các ứng dụng theo các ñặc thù của công tác quản lý nhà nước 
về ñất ñai 
1, Chức năng thu thập, lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu 
Hệ thống thông tin ñất ñai cho phép thu thập, nhập và lưu trữ các thông tin ñất ñai ban ñầu 
như: Thông tin về thửa ñất, thông tin về chủ sử dụng, thông tin về loại ñất, thông tin về giá 
ñất, thông tin về các bất ñộng sản trên ñất. 
Chức năng ñăng ký ban ñầu cho phép hệ thống thông tin ñất ñai có khả năng hỗ trợ công tác 
ñăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất thông qua việc xây dựng hồ sơ ñịa chính theo 
các tiêu chuẩn nhà nước ban hành. 
Hệ thống thông tin ñất ñai có thể quản lý chi tiết ñến từng thửa ñất, ñồng thời quản lý các loại 
dữ liệu khác trên cùng một cơ sở dữ liệu. 
Chức năng cập nhật dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai bao gồm cập nhật các biến ñộng ñất 
ñai theo từng thời kỳ và tại từng thời ñiểm. Các thông tin ñược cập nhật bao gồm cả các thông 
tin không gian và thuộc tính trên từng thửa ñất có biến ñộng. 
Hệ thống thông tin ñất ñai có khả năng truy xuất các dữ liệu như lập báo cáo thống kê theo 
từng loại ñất, theo từng ñơn vị hành chính các cấp. Các thông tin ñược truy xuất ñảm bảo ñộ 
chính xác, ñộ tin cậy cao. 
2, Chức năng tìm kiếm thông tin 
Hệ thống thông tin ñất ñai có khả năng tìm kiếm thông tin theo các yêu cầu của các ñối tượng 
sử dụng thông tin ñất ñai. Hiện nay các thông tin thường ñể tra cứu trong hệ thống là: Mã ñơn 
vị hành chính (từ tỉnh ñến xã), mã bản ñồ, số thửa trên mảnh bản ñồ, số thửa phụ. 
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Hệ thống thông tin ñất ñai tìm kiếm theo các chủ sử dụng ñất gắn liền với từng thửa ñất. Theo 
quy ñịnh của nhà nước thì mỗi thửa ñất phải có một số thửa duy nhất. 
Các thông tin tìm kiếm bao gồm: Các thông tin về ñồ họa như hình dạng, kích thước, diện tích 
của thửa ñất. 
- Các thông tin thuộc tính về chủ sử dụng ñất, ñịa chỉ, các bất ñộng sản trên ñất, giá ñất, các 
quyền về ñất ñai... 
3, Chức năng trao ñổi thông tin 
Hệ thống thông tin ñất ñai có chức năng trao ñổi thông tin với các hệ thống thông tin khác, 
ñảm bảo tính hòa hợp, tương thích về dữ liệu. 
4, Chức năng phát triển các ứng dụng theo các ñặc thù của công tác quản lý nhà nước về ñất 
ñai 
Hệ thống thông tin ñất ñai có chức năng này làm cho hệ thống mềm dẻo hơn và phục vụ tốt 
hơn cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai tại các ñịa phương. 

2.2. Mục ñích và vai trò của hệ thống thông tin ñất ñai 

2.2.1. Mục ñích của hệ thống thông tin ñất ñai 

Mục ñích của hệ thống thông tin ñất là quá trình biến ñổi các dữ liệu ñầu vào về ñất ñai trở 
thành các thông tin ñầu ra nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, cũng như 
sử dụng ñất ñai... 
Hệ thống thông tin ñất trên cơ sở công nghệ thông tin nhằm cung cấp các thông tin ñất ñai 
nhằm giúp cho các nhà quản lý, các cơ quan nhà nước, các cá nhân sử dụng ñất: quản lý, khai 
thác, một cách hiệu quả nhất ñối với ñất ñai. Như vậy hệ thống thông tin ñất ñai là hệ thống 
hỗ trợ và là công cụ ña mục tiêu trợ giúp hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai. 
Hệ thống thông tin ñất phục vụ cho việc trao ñổi thông tin giữa ngành tài nguyên và môi 
trường với các ngành khác và các lĩnh vực khác nhau trong hệ thống nhà nước Việt nam. Hệ 
thống thông tin ñất ñai có khả năng kết nối với các hệ thống thông tin khác ñể phục vụ một 
cách toàn diện về công tác quản lý nhà nước về ñất ñai và sự phát triển của các ngành kinh tế 
quốc dân. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân như: ngành nông nghiệp, 
giao thông, xây dựng, quy hoạch ñô thị... Thông qua các thông tin về hiện trạng sử dụng ñất 
ñai, các thông tin về quy hoạch, kế hoach sử dụng ñất ñai, các thông tin về giá trị ñất ñai... 
Hệ thống thông tin ñất ñai phải là một hệ thống ñủ mạnh, có khả năng lưu trữ, quản lý phân 
tích, xử lý, phân phối và cung cấp các thông tin ñất ñai. Ngoài ra hệ thống thông tin ñất, ñược 
xây dựng ñể phục vụ cho một hay nhiều các ngành có nhiệm vụ ñặc biệt như an ninh quốc 
phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm... 
Bên cạnh ñó, hệ thống thông tin ñất còn liên kết với một số hệ thông thông tin khác ñưa ra các 
thông tin phục vụ cho việc ñiều hành quản lý và xem xét việc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn 
ñối với ñất ñai cho phù hợp với các mục tiêu của các tổ chức trong và ngoài nước. 
Hệ thống thông tin ñất ñai phục vụ ñắc lực cho, hiệu quả cho việc hình thành, phát triển thị 
trường chuyển quyền sử dụng ñất và thị trường bất ñộng sản thông qua việc cung cấp ñầy ñủ 
và kịp thời các thông tin về ñất ñai. 
Cung cấp thông tin cho ñối tượng sử dụng ñất ñai. 
Như vậy, Hệ thống thông tin ñất ñược nhà nước xây dựng nhằm nắm chắc và quản chặt quỹ 
ñất của quốc gia; sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả ñất ñai, ñem lại lợi ích lớn nhất cho 
nhà nước.  

2.2.2. Vai trò của hệ thống thông tin ñất ñai 

Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ trực tiếp phục vụ cho việc hoạch ñịnh các chính sách ñất 
ñai: ñó là các thông tin phục vụ cho các quyết ñịnh về quy hoach, kế hoach sử dụng ñất ñai. 
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Phục vụ cho các việc sử dụng ñất ñai có hiệu quả ñúng với các mục tiêu quy hoạch và phát 
triển kinh tế xã hội. 
Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ quản lý tới từng thửa ñất, từng chủ sử dụng, quản lý cả 
các quá trình chuyển ñổi ñất ñai, kiểm tra ñất ñai, theo dõi quá tình quản lý và sử dụng ñất. 
Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ ñể quản lý thống nhất hệ thống các dữ liệu về hồ sơ ñịa 
chính, các thông tin về tài nguyên ñất và cung cấp các thông tin ñất ñai cho các hoạt ñộng 
kinh tế của các ngành, các ñịa phương và các ñối tượng sử dụng ñất. 
Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ ñặc biệt và hiệu quả cho việc cung cấp các thông tin ñất 
ñai cho thị trường sử dụng ñất và thị trường bất ñộng sản. Ngoài ra hệ thống thông tin ñất ñai 
còn cung cấp các thông tin nề cơ bản cho công tác quy hoạch quản lý ñô thị và nông thôn. 

2.3. Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin ñất ñai 

2.3.1. Nguồn nhân lực (nhân sự trong hệ thống thông tin ñất ñai) 

Nguồn nhân sự là một vấn ñề cần quan tâm hàng ñầu bởi vì nó quyết ñịnh một phần lớn sự 
hoạt ñộng và thành công của hệ thống thông tin ñất. 
Trong hệ thống thông tin ñất nguồn nhân sự ñược ñào tạo về chuyên môn, ñào tạo về công 
nghệ thông tin. Quá trình ñào tạo cán bộ có thể phân thành nhiều cấp bậc khác nhau và tuỳ 
vào công việc của các ñối tượng trong hệ thống. 
Trong một hệ thống thông tin ñất ñai khi ñược xây dựng, chi phí cho công tác ñào tạo cán bộ 
cũng phải ñược tính vào tổng kinh phí xây dựng hệ thống. Thông thường thì kinh phí phục vụ 
cho công tác ñào tạo bổ xung nguồn nhân lực chiếm 5-8% tổng kinh phí xây dựng một hệ 
thống.   
Một hệ thống thông tin ñất ñai, nguồn lực con người bao gồm nhiều thành phần khác nhau 
như những người quản lý hệ thống, vận hành hệ thống, phát triển hệ thống. Vai trò của những 
ñối tượng ñó là quyết ñịnh sự thành công của một hệ thống thông tin ñai.  
1, Người quản lý hệ thống thông tin 
Người quản lý hệ thống là những người lãnh ñạo của tổ chức hoặc những người có trách 
nhiệm trong hệ thống. Nhiệm vụ của họ là ñưa ra các phương án, các hoạt ñộng, các yêu cầu 
chi tiết cho phân tích viên và triển khai tổ chức thực hiện khi hệ thống hoạt ñộng.  
ðối với các hệ thống thông tin vừa và nhỏ thì người quản lý hệ thống thông tin thường là các 
trưởng phòng ban chức năng có nhiệm vụ cung cấp tình hình, số liệu, phương thức xử lý, 
công thức tính toán,...  
2, Người phân tích hệ thống 
 Người phân tích hệ thống thông tin, là người chủ chốt trong quá trình phát triển hệ thống, 
những người này sẽ quyết ñịnh vòng ñời của hệ thống.  
Trong các hệ thống thông tin vừa và nhỏ một phân tích viên có thể là người lập trình cho hệ 
thống. Tuy nhiên ñối với các hệ thống thông tin ñất ñai thì phần lớn bộ phận phân tích hệ 
thống là một tập thể, vì như thế mới có ñủ khả năng nắm bắt các lĩnh vực và hoạt ñộng của tổ 
chức. Các phân tích viên ñược gọi là có năng lực nếu họ hội ñủ các ñiều kiện sau: 
- Có kỹ năng phân tích, có thể hiểu ñược tổ chức và sự hoạt ñộng của nó. Có thể xác ñịnh 
ñược các vấn ñề ñặt ra và giải quyết chúng. Có khả năng suy nghĩ mang tính chiến lược và hệ 
thống. 
- Có kỹ năng kỹ thuật, hiểu biết về thiết bị và phần mềm. Biết chọn lựa các giải pháp phần 
cứng và mềm cho các ứng dụng ñặc biệt nơi cần tin học hoá. Hiểu biết công việc của người 
lập trình và người sử dụng ñầu cuối. 
- Có kỹ năng quản lý, có khả năng quản lý nhóm làm việc, biết ñược ñiểm mạnh, ñiểm yếu 
của những người làm việc trong nhóm. Biết lắng nghe, ñề xuất và giải quyết vấn ñề. Có khả 
năng lập kế hoạch, ñiều phối các nguồn lực.   
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- Có kỹ năng giao tiếp, phân tích viên phải ñóng vai trò chính trong việc liên kết giữa các ñối 
tượng: chủ ñầu tư, người sử dụng, người lập trình và các thành phần khác trong hệ thống. Kỹ 
năng giao tiếp của phân tích viên thể hiện ở chỗ: năng lực diễn ñạt và thuyết phục, khả năng 
hoà hợp với mọi người trong nhóm làm việc. Có khả năng tổ chức và ñiều hành các cuộc họp. 
3, Người lập trình 
Người lập tình hệ thống có thể là một tập thể hoặc cá nhân có nhiệm vụ mã hoá các ñặc tả 
ñược thiết kế bởi phân tích viên thành các cấu trúc mà máy tính có thể hiểu và vận hành ñược. 
Người lập trình cũng phải viết các tài liệu chương trình và các chương trình thử nghiệm hệ 
thống, chuẩn bị các số liệu giả ñể kiểm ñịnh ñộ chính xác của hệ thống.  
4, Người sử dụng ñầu cuối 
Trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai các phân tích viên phải làm việc 
với người sử dụng, ñể biết ñược chi tiết các thông tin của từng bộ phận, từng mảng công việc 
trong hệ thống. Người sử dụng sẽ cho các phân tích viên biết ưu ñiểm và nhược ñiểm của hệ 
thống thông tin ñất ñai cũ. Từ những thông tin ñó có ý nghĩa quan trọng ñến việc thiết kế và 
sử dụng hệ thống một cách có hiệu quả.   
5, Kỹ thuật viên 
Kỹ thuật viên, là bộ phận cán bộ phụ trách về mảng kỹ thuật của hệ thống như: bảo ñảm sự 
hoạt ñộng của phần cứng máy tính, ñường truyền dữ liệu từ bộ phận này ñến bộ phận khác 
trong hệ thống và từ hệ thống ñến môi trường ngoài. 
6, Các chủ ñầu tư 
Các chủ ñầu tư là một trong các thành phần không thể thiếu trong thành phần quyết ñịnh của 
tổ chức, là người cung cấp cho phân tích viên những thông tin chung của tổ chức. Trên thực tế 
tại Vi ệt Nam các chủ ñầu tư hiện nay cho hệ thống thông tin ñất ñai là nhà nước và các cơ 
quan nước ngoài. Còn tư nhân, doanh nghiệp thì chưa có các ñầu tư lớn vào lĩnh vực này. 
Như vậy: hệ thống thông tin ñất ñai sẽ bị hạn chế nếu không có con người tham gia quản lý và 
phát triển những ứng dụng của hệ thống thông tin ñất ñai trong thực tế. Người sử dụng hệ 
thống thông tin ñất ñai có thể là những chuyên gia kỹ thuật, người thiết kế và duy trì hệ thống, 
hoặc những người dùng các thông tin từ hệ thống thông tin ñất ñai ñể giải quyết các vấn ñề 
trong công việc.  

2.3.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin ñất ñai 

Trong hệ thống thông tin ñất ñai cơ sở hạ tầng kỹ thuật là một trong các các thành phần cấu 
thành nên hệ thống thông tin ñất ñai. ðây là một thành phần tương ñối quan trọng của hệ 
thống. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin ñất ñai chiếm một tỷ trọng khá lớn trong 
kinh phí xây dựng hệ thống (chiếm khoảng 50-60% tổng kinh phí cho một dự án xây dựng hệ 
thống).  
1, Hệ thống phần cứng của một hệ thống thông tin ñất ñai 
Trong hệ thống thông tin ñất ñai phần cứng có rất nhiều các hạng mục khác nhau như: các 
trang thiết bị thu thập, các thiết bị xử lý và cung cấp thông tin, và các thiết bị khác. 
Một số các thiết bị trong hệ thống thông tin ñất ñai gồm: 
- Hệ thống máy tính: 
 + Hệ thống máy chủ; 
 + Hệ thống máy trạm (khách); 
 + Máy tính xách tay. 
- Thiết bị ñầu vào 
+ Máy quét bản ñồ 
- Thiết bị ñầu ra 
+ Máy in; 
 + Máy vẽ; 
 + Máy Photocopy 



  24 

- Các thiết bị lưu trữ dữ liệu 
 + ðầu ghi ñĩa CD, DVD, băng từ... 
 + Ổ cứng 
 + Các công cụ khác như: ñĩa mềm, ổUSB 
- Các thiết bị hiển thị và cung cấp thông tin như máy chiếu, màn hình máy tính... 
  

 
 
Sơ ñồ I.2.2: Hệ thống phần cứng cơ bản của hệ thống thông tin ñất ñai 
 
2, Hệ thống mạng máy tính 
- Hệ thống mạng cục bộ (LAN): bao gồm các thiết bị như cạc mạng, dây nối, hub/switch; 
- Hệ thống mạng diện rộng (Internet/Intranet Network): bao gốm các thiết bị như ñiện thoại, 
modem... 
3, Hệ thống ñảm bảo an toàn 
- Phòng máy trung tâm; 
- Hệ thống ổn áp, lưu ñiện; 
- Hệ thống chống sét cho hệ thống ñiện, cho hệ thống mạng... 
- Các quy chế quản lý hành chính; 
- Các thiết bị phụ trợ khác như: máy hút bụi, máy hút ẩm.... 
4, Hệ thống phần mềm của một hệ thống thông tin ñất ñai 
Trên thế giới cũng như ở nước ta, việc khai thác và sử dụng các hệ thống thông tin ñịa lý, hệ 
thống thông tin ñất ñai phát triển từ bước chỉ sử dụng các hệ thống khép kín cho ñến các hệ 
thống mở ñã ñưa ra các Macro, các ngôn ngữ phát triển riêng của hệ thống nhằm tạo ra các 
chức năng theo ñặc thù của công việc. 
Phần mềm của hệ thống thông tin ñất ñai bao gồm các phần mềm tin học ñược sử dụng trong 
hệ thống với các chức năng và công cụ ñể xây dựng, lưu trữ, phân tích và hiển thị thông tin và 
hệ thống hoạt ñộng. Hệ thống phần mềm trong hệ thống thông tin ñất ñai bao gồm: 
- Hệ thống phần mềm thuộc nhóm hệ ñiều hành: Microsoft Windows, NT, Linux, Mac OS X, 
... 
- Hệ thống phần mềm thuộc hệ quản trị cơ sở dữ liệu(DBMS): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
chuyên về lưu trữ và quản lý tất cả các dạng dữ liệu bao gồm cả dữ liệu ñịa lý. Nhiều hệ thống 
thông tin ñất ñai ñã sử dụng DBMS với mục ñích xây dựng và lưu trữ dữ liệu cũng như cung 
cấp các thông tin ñất ñai. Một số các phần mềm ñiển hình ñược sử dụng trong hệ thống thông 
tin ñất ñai tại Vi ệt Nam ñó là: 
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+ Phần mềm Oracle: ORACLE là một bộ phần mềm ñược cung cấp bởi công ty ORACLE , 
nó bao gồm một bộ xây dựng các ứng dụng và các sản phẩm cuối cùng cho uer (end_uer 
product). Oracle cung cấp một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mềm dẻo nó bao gồm cơ sở dữ liệu 
Oracle, môi trường cho việc thiết kế các cơ sở dữ liệu (Designer 2000) và các công cụ phát 
triển (Developer 2000)....Hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tính an toàn , bảo mật cao, tính nhất 
quán và toàn vẹn dữ liệu, cho phép các ñối tượng sử dụng truy nhập tới cơ sở dữ liệu phân tán 
như một khối thống nhất ... Vì vậy nó ñược ñánh giá là ưu việt nhất hiện nay . 
+ Phần mềm Microsoft® SQL Server™: là một nền tảng dữ liệu toàn diện, cho phép truy cập 
và gia công dữ liệu từ các thiết bị khác nhau. Tạo các giải pháp kết nối bằng SQL Server 
Compact Edition và Microsoft Synchronization Services. Lưu trữ dữ liệu hợp nhất thông qua 
SQL Server hỗ trợ cho dữ liệu quan hệ, XML, Filestream và dựa trên vị trí ñịa lý. 
+ Phần mềm MySQL: MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất thế 
giới và ñược các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. MySQL 
miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có nhiều phiên bản cho 
các hệ ñiều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ ñiều hành dòng Windows, Linux, 
Mac OS X, ...MySQL là một trong những ví dụ rất cơ bản về Hệ Quản trị Cơ sở dữ liệu quan 
hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). MySQL ñược sử dụng cho việc bổ trợ PHP, 
Perl, và nhiều ngôn ngữ khác, nó làm nơi lưu trữ những thông tin trên các trang web viết bằng 
PHP hay Perl,... 
+ Phần mềm Microsoft® Access: Microsoft Access là một phần trong thương phầm phần 
mềm Microsoft® Office. Trên cơ sở cấu trúc dữ liệu quan hệ, MS Access cung cấp cho người 
dùng giao diện thân thiện cũng như các thao tác ñơn giản, trực quan nhất trong việc xây dựng 
và quản trị cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ liệu. 
- Hệ thống phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu, xử lý bản ñồ, hỗ trợ hỏi ñáp, phân tích và 
hiển thị các thông tin ñịa lý nói chung và các thông tin ñất nói riêng. Bao gồm một số các 
phần mềm cơ bản sau: 
+ Hệ quản trị cơ sở dữ liệu bản ñồ: Hệ thống ArcGIS với phần mềm ArcSDE. 
+ Phần mềm xử lý dữ liệu bản ñồ: Hệ thống ArcGIS với phần mềm Arc/Info. 
+ Tra cứu thông tin trên mạng: Hệ thống ArcGIS với phần mềm Arc Intrenet Map Server 
(ArcIMS). 
+ Phần mềm MapInfo: MapInfo là một phần mềm khá hữu hiệu ñể tạo ra và quản lý một cơ 
sở dữ liệu ñịa lý vừa và nhỏ trên máy tính cá nhân. ðây là một phần mềm tương ñối gọn nhẹ, 
dễ sử dụng, có thể dùng ñể xây dựng các thông tin ñịa lý thể hiện qua bản ñồ trên máy và 
thực hiện một số phép truy vấn, phân tích ñơn giản trên nó. 
+ Phần mềm Arc/View: Chạy trên các hệ ñiều hành: UNIX, LOLARIS, SUN/OS, AIX, 
ULTRIX. Hỗ trợ các giao diện: Bàn số, máy quét ảnh, hệ thống ñịnh vị toàn cầu (GPS), trắc 
lượng ảnh, chuột, máy vẽ. Các chức năng chính: Tạo vùng ñệm, phân tích bản ñồ, các phép 
toán vị trí gần kề, phân tích bề mặt, phân tích mạng (tuyến), phân tích ảnh, các phép toán 
vùng. Quản trị cơ sở dữ liệu: DB2, dBASE, DS, Foxbase, INFO, Informix, Ingres, Oracle, 
Sybase, RDB, Internal database. Cấu trúc dữ liệu: Rater, Topological, Vector, Non-
topological Vector, TIN, 3D, Links to CAD, GPS, DBMS, Scanning. 
+ Ngoài ra còn một số phần mềm khác như:  
Phần mềm MGE;  
Phần mềm Geo/SQL;  
Phần mềm Spans;  
Phần mềm MicroStation Geographic... 
- Một số phần mền do Việt Nam xây dựng như: 
+ Famis: là "Phần mềm tích hợp cho ño vẽ và bản ñồ ñịa chính (Field Work and Cadastral 
Mapping Intergrated Software - FAMIS). Có khả năng xử lý số liệu ño ngoại nghiệp, xây 
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dựng, xử lý và quản lý bản ñồ ñịa chính số. Phần mềm ñảm nhiệm công ñoạn từ sau khi ño vẽ 
ngoại nghiệp cho ñến hoàn chỉnh một hệ thống bản ñồ ñịa chính số. Cơ sở dữ liệu bản ñồ ñịa 
chính kết hợp với cơ sở dữ liệu Hồ sơ ðịa chính ñể thành một cơ sở dữ liệu vẽ Bản ñồ và Hồ 
sơ ñịa chính thống nhất. "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hồ sơ ðịa chính Cadastral Document 
Database Management System CADDB" là phần mềm thành lập và quản lý các thông tin vẽ 
hồ sơ ñịa chính. Hệ thống cung cấp các thông tin cần thiết ñể thành lập Bộ Hồ sơ ðịa chính. 
Hỗ trợ công tác tra cứu, thanh tra, quản lý sử dụng ñất. Cấp giấy chứng nhận sử dụng ñất, 
thống kê tình hình sử dụng ñất .v.v. 
+ Caddb: phần mềm xây dựng và quản lý các dữ liệu thuộc tính của hệ thống hồ sơ ñịa chính. 
Chạy trên nền của FOXPRO 
+ CILIS: CILIS – CIREN Land Information System - Hệ thống thông tin ñất ñai do CIREN 
phát triển. ðây là một bộ các phần mềm ñược phát triển ñể phục vụ cho việc xây dựng Hệ 
thống thông tin ñất ñai(LIS). Nó có ñầy ñủ các chức năng và công cụ của một Hệ thống thông 
tin ñất ñai như các chức năng nhập/xuất dữ liệu (bản ñồ, thông tin) từ nhiều nguồn dữ 
liệu(dạng giấy, dạng số), trên nhiều ñịnh dạng dữ liệu khác nhau, các chức năng phục vụ các 
tác nghiệp quản lý ñất ñai như xây dựng, quản lý Hồ sơ ñịa chính, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng ñất, Cập nhật chỉnh lý thông tin biến ñộng ñất ñai. Các chức năng về tra cứu, 
phân phối thông tin trên mạng cục bộ, mạng diện rộng và Internet. Có thể dụng trên nhiều nền 
tảng CSDL nhau như MSAcsess, MS-SQLServer, Oracle. Sử dụng linh hoạt các nền tảng GIS 
ñể quản lý và phân phối bản ñồ tuỳ thuộc vào qui mô và mục ñích của các ứng dụng. 
+ VILIS: VILIS (Viet nam Land Informationm System) là phần mềm nằm trong ñề án “Xây 
dựng mô hình cơ sở dữ liệu ñất ñai cấp tỉnh”, là một ñề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà 
nước, do các cán bộ, chuyên gia của Trung tâm CSDL-HTTT - TTVT, thực hiện. ðây là tổ 
chức sự nghiệp trực thuộc Bộ TN-MT, có chức năng giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường bằng công nghệ viễn thám và công nghệ ñịa tin học phục vụ công tác quản lý nhà nước 
của bộ, phục vụ các ngành kinh tế quốc dân; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và 
phát triển công nghệ viễn thám, công nghệ ñịa tin học trong lĩnh vực TN-MT. ðầu năm 2007, 
Bộ TN-MT ñã ban hành Quyết ñịnh số 221/Qð-BTNMT về việc “Sử dụng thống nhất phần 
mềm VILIS”, và giao cho Trung tâm Viễn thám chịu trách nhiệm hoàn thiện phần mềm này. 
+ Phần mềm TK05: ñược phát triển và ứng dụng trong công tác kiểm kê ñất ñai từ năm 2005 
theo quyết ñịnh số 34/2004/Qð-BTNMT ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Phần mềm ñuợc thiết kế cơ bản theo ñúng tiêu chí thống kê của hệ 
thống mẫu biểu theo thông tư số 28/2004/TT-BTNMT về kiểm kê ñất ñai. Trong quá trình sử 
dụng phục vụ cho kiểm kê ñất ñai 2005, Trung tâm Thông tin ñã tiến hành chỉnh sửa các lỗi 
phát sinh trong 3 lần cập nhật và hỗ trợ kỹ thuật trên mạng Internet. Tính ñến hết ngày 10 
tháng 2 năm 2006, ñã có 59/64 Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW sử dụng phần mềm TK05 và 
gửi số liệu dạng số kết quả kiểm kê ñất ñai năm 2005 (dưới dạng cơ sở dữ liệu) về Trung 
ương ñể tổng hợp. 
+ Hệ thống ELIS: do chương trình SEMLA vừa tổ chức công bố (2008) thiết kế chi tiết và 
phiên bản mẫu (prototype) cho hệ thống ELIS (Hệ thống thông tin ñất ñai và môi trường ) 
trong khuôn khổ dự án SEMLA. Hệ thống ELIS gồm 4 phân hệ bao gồm : Phân hệ quản lý 
quy trình và hồ sơ (PMD), phân hệ ñăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
(LRC), phân hệ quản lý biến ñộng ñất ñai và phân hệ quản lý ñiểm nóng môi trường (HPM). 
ðiểm nổi bật của hệ thống ELIS là không chỉ quản lý các thông tin, dữ liệu ñã qua xử lý mà 
quản lý toàn bộ thông tin trong suốt quá trình xử lý các hồ sơ. Với các quy trình ñược ñịnh 
nghĩa mềm dẻo trong hệ thống, các Sở Tài nguyên và Môi trường các Tỉnh, Thành phố dễ 
dàng quản lý tất cả các nghiệp vụ thông qua hệ thống máy tính. Hệ thống ELIS hỗ trợ việc xử 
lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác và theo dõi tất cả các bước trong việc xử lý thông tin. Hệ 
thống cung cấp thông tin cho lãnh ñạo ñể quản lý, ñiều hành, cung cấp thông tin cho người 
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dân về tiến trình xử lý hồ sơ, cung cấp các công cụ cho các cán bộ xử lý hồ sơ qua hệ thống 
mạng máy tính nội bộ và Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.2.3: Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin ñất ñai 
 
Tóm lại: Như vậy cơ sở hạ tầng kỹ thuật của một hệ thống thông tin ñất ñai là tổng hợp của 
nhiều thành phần khác nhau và ñược thể hiện qua sơ ñồ I.2.3. 

2.3.3. Dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất ñai 

Dữ liệu là tập hợp thô các sự thực, dữ liệu ñất ñai có thể ñược thu thập và lưu trữ ở dạng thứ 
tự số hay chữ (ñược ghi lại trong sổ tay ghi chép hay sổ tay ñiều tra) hoặc dưới dạng hình hoạ 
(như bản ñồ hay ảnh hàng không hay ảnh vệ tinh) hoặc dưới dạng số hoá (sử dụng phương 
pháp ñiện tử). ðể trở thành thông tin các dữ liệu thô phải ñược xử lý ñể những sử dụng, người 
ra quyết ñịnh, người sử dụng thông tin có thể hiểu ñược chúng. 
1, Dữ liệu chung 
Dữ liệu chung là phần dữ liệu quản lý riêng biệt ñược sử dụng chung cho cả hai dạng dữ liệu 
(Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính). Các dữ liệu này là các số liệu về hệ qui chiếu, hệ 
thống toạ ñộ, ñộ cao, hệ thống ảnh phủ trùm, hệ thống biên giới và ñịa giới...  
2, Dữ liệu không gian 
Dữ liệu không gian bao gồm các thông tin không gian và ñược thể hiện trên hệ thống bản ñồ 
như: bản ñồ ñịa hình; Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất; bản ñồ quy hoạch kế hoạch sử dụng ñất; 
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bản ñồ ñịa chính... Thông tin ñầu vào của dữ liệu không gian ñược thu thập từ các các nguồn 
khác nhau như: bản ñồ trên giấy ñang còn giá trị sử dụng; Số liệu ño ñạc bằng các thiết bị ño 
ñạc mặt ñất; Ảnh hàng không, ảnh viễn thám.  
Mô hình dữ liệu của dữ liệu không gian trong hệ thống thông tin ñịa lý, cũng như hệ thống 
thông tin ñất ñai các ñối tượng ñó ñược lưu trữ và tồn tại hai mô hình dữ liệu: mô hình Vector 
và mô hình Raster.  
Trong mô hình Vector các ñối tượng không gian trên bản ñồ như ñiểm, ñường, vùng, các chú 
thích mô tả và ký hiệu, các ñối tượng ñó ñược mô tả bằng dãy các cặp toạ ñộ mô tả chính xác 
vị trí, hình dạng, kích thước của chúng. 
Trong mô hình dữ liệu Raster (ảnh ñối tượng) là dữ liệu ñược tạo thành bởi các ô lới có ñộ 
phân giải xác ñịnh. Loại dữ liệu này chỉ dùng cho mục ñích diễn tả và minh hoạ chi tiết bằng 
hình ảnh thêm cho các ñối tượng quản lý của hệ thống. 
Có 6 loại thông tin bản ñồ dùng ñể thể hiện hình ảnh bản ñồ và ghi chú của nó trong hệ thống 
thông tin ñất ñai như sau: ðiểm (Point); ðường (Line); Vùng (Polygon); Ký hiệu (Sympol); 
ðiểm ảnh (Pixel) và Ô lới (Grid cell). (sơ ñồ I.2.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.2.4: Mô hình dữ liệu Vector và mô hình dữ liệu Raster của các ñối tượng ñiểm, 
ñường, vùng trên bản ñồ 
+ ðiểm: các ñặc tính ñiểm ñại diện cho các vị trí riêng biệt xác ñịnh một vật thể bản ñồ có 
ñường biên hoặc hình dạng quá nhỏ không thể coi là ñường hay vùng trên bản ñồ. Các ký 
hiệu ñặc biệt hay nhãn cũng ñược coi là các vị trí ñiểm. 
+ ðường: là một tập hợp theo thứ tự của các cặp toạ ñộ ñược nối với nhau, thể hiện cho dạng 
ñường tuyến tính của một vật thể bản ñồ có chiều rộng quá nhỏ không thể coi là vùng trên bản 
ñồ. 
+ Vùng: là một hình khép kín, có các ñường biên xác ñịnh (như: một khoanh ñất hay một 
vùng ñất), có diện tích và có tính ñồng nhất. 
+ Ký hiệu: là các chú thích mô tả, như Annotation, symbol, label ... 
+ Trong mô hình Raster: các ñối tượng không gian ñược thể hiện bởi các ñiểm ảnh (Cell) trên 
một ma trận ảnh. Cell là một ñơn vị cơ bản cho một lớp dạng grid. cell có hình vuông. Vị trí 
của cell ñợc xác ñịnh bằng số dòng và số cột. Mỗi cell ñợc gán một giá trị số. Giá trị của cell 
có thể là số nguyên, số thập phân hay là không có giá trị (no data) 
Khuôn dạng chuẩn của cơ sở dữ liệu không gian ở khuôn dạng PC Arc/info. Sử dụng các 
phần mềm chuyên nghiệp của hãng ESRI như Arc/info, Arcview, Mapinfo…  
3, Dữ liệu thuộc tính 
Trong hệ thống thông tin ñất ñai, dữ liệu thuộc tính bao gồm tất cả các thông tin liên quan ñến 
ñất ñai ñược thu thập, ñiều tra thực ñịa, các loại sổ sách tài liệu, các hồ sơ, các số liệu ñiều tra 
cơ bản...chúng ñược tổng hợp dưới các dạng bảng biểu. Cơ sở dữ liệu ñược phân chia thành 
các cấp toàn quốc, tỉnh, huyện, xã và trong các cấp lại ñược chia thành hai mức ñộ: toàn quốc 
và theo tỉnh, toàn tỉnh và theo huyện, toàn huyện và ñến xã. 
Mô hình dữ liệu của dữ liệu thuộc tính bao gồm hai loại dữ liệu cơ bản: dữ liệu tĩnh và dữ liệu 
ñộng. Loại dữ liệu tĩnh bao gồm các bảng tham chiếu như tên tỉnh, tên huyện. Loại dữ liệu 
ñộng gồm các bảng còn lại có dạng số liệu theo chuỗi thời gian. 
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Khuôn dạng chuẩn của dạng dữ liệu này thường là khuân dạng chuẩn của các phần mềm như 
là: Excel, Access, Foxpro... ñây là các phần mềm có tính tương ứng với các phần mềm của 
GIS hay LIS. 
Dữ liệu thuộc tính là những mô tả về ñặc tính, ñặc ñiểm và các hiện tượng xảy ra tại vị trí 
ñược xác ñịnh mà chúng khó khăn hoặc không thể biểu thị rên bản ñồ ñược. CXũng như các hệ 
thống thông tin khác, hệ thống hệ thống thông tin ñất ñai này có 4 loại dữ liệu thuộc tính: 
- ðặc tính của ñối tượng: liên kết chặt chẽ với các thông tin ñồ thị, các dữ liệu này ñược xử lý 
theo ngôn ngữ hỏi ñáp cấu trúc (SQL) và phân tích. Chúng ñược liên kết với các hình ảnh ñồ 
thị thông qua các chỉ số xác ñịnh chung, thông thường gọi là mã ñịa lý và ñược lưu trữ trong 
cả hai mảng ñồ thị và phi ñồ thị. Hệ hệ thống thông tin ñất ñai còn có thể xử lý các thông tin 
thuộc tính riêng rẽ và tạo ra các bản ñồ chuyên ñề trên cơ sở các giá trị thuộc tính. Các thông 
tin thuộc tính này cũng có thể ñược hiển thị như là các ghi chú trên bản ñồ hoặc là các tham 
số ñiều khiển cho việc lựa chọn hiển thị các thuộc tính ñó như là các ký hiệu bản ñồ.  
- Dữ liệu tham khảo ñia lý: Mô tả các sự kiện hoặc hiện tượng xảy ra tại một vị trí xác ñịnh. 
Không giống các thông tin ñịa lý, chúng không mô tả về bản thân các hình ảnh bản ñồ, thay 
vào ñó chúng mô tả các danh mục hoặc các hoạt ñộng như cho phép xây dựng các khu công 
nghiệp mới, nghiên cứu y tế, báo cáo hiểm họa môi trường... liên quan ñến các vị trí ñịa lý xác 
ñịnh. Các thông tin tham khảo ñịa lý ñặc trưng ñược lưu trữ và quản lý trong các file ñộc lập 
và hệ thống không thể trực tiếp tổng hợp với các hình ảnh bản ñồ trong cơ sở dữ liệu của hệ 
thống. Tuy nhiên các bản ghi này chứa các yếu tố xác ñịnh vị trí của sự kiện hay hiện tượng.  
- Chỉ số ñịa lý: là các chỉ số về tên, ñịa chỉ, khối, phương hướng ñịnh vị,... liên quan ñến các 
ñối ñịa lý, ñược lưu trữ trong hệ thống thông tin ñất ñai ñể chọn, liên kết và tra cứu dữ liệu 
trên cơ sở vị trí ñịa lý mà chúng ñã ñợc mô tả bằng các chỉ số ñịa lý xác ñịnh. Một chỉ số ñịa 
lý có thể bao gồm nhiều bộ xác ñịnh cho các thực thể sử dụng từ các cơ quan khác nhau như 
là lập danh sách các mã ñịa lý mà chúng xác ñịnh mối quan hệ không gian giữa các vị trí hoặc 
giữa các hình ảnh hay thực thể ñịa lý.  
- Quan hệ không gian giữa các ñối tượng: rất quan trọng cho các chức năng xử lý của hệ 
thống thông tin ñất ñai. Các mối quan hệ này có thể ñơn giản hay phức tạp như sự liên kết, 
khoảng cách tưng thích, mối quan hệ topo giữa các ñối tượng.  
4, Mối quan hệ giữa dữ liệu bản ñồ và dữ liệu thuộc tính 
Hệ thống thông tin ñất ñai sử dụng phương pháp chung ñể liên kết hai loại dữ liệu ñã thông 
qua bộ xác ñịnh, lưu trữ ñồng thời trong các thành phần ñồ thị và phi ñồ thị. Các bộ xác ñịnh 
có thể ñơn giản là một số duy nhất liên tục, nhẫu nhiên hoặc là các chỉ báo ñịa lý hay dữ liệu 
vị trí lưu trữ. Bộ xác ñịnh cho một thực thể có thể chứa tọa ñộ phân bố của nó, số hiệu mảnh 
bản ñồ, mô tả khu vực hoặc là một con trỏ ñến vị trí lưu trữ của dữ liệu liên quan. 
Sự liên kết giữa 2 dạng dữ liệu này chính là ñiểm mạnh của Hệ thông thông tin ñất ñai (LIS) 
và tạo ra các khả năng cho các quá trình phân tích và xử lý các số liệu. Các dữ liệu không gian 
và dữ liệu thuộc tính liên kết với nhau qua một trường thuộc tính khoá chung, và theo mô 
hình dữ liệu dạng quan hệ. 
Ngoài các thông tin thuộc tính chung cho các ñối tượng trên bản ñồ như chỉ số thửa, diện tích, 
chu vi, toạ ñộ ñịa lý... Bên cạnh ñó các thông tin thuộc tính bổ trợ khác cho các ñối tượng 
như: các thông tin về hiện trạng sử dụng ñất, thông tin về giao thông, cơ sở hạ tầng, thông tin 
về văn hoá giáo dục, tình hình kinh tế xã hội, môi trường và các văn bản pháp lý khác có liên 
quan. Các dữ liệu này là các số liệu ñiều tra thu thập từ thực tế, từ các hệ thống lưu trữ thống 
kê số liệu hoặc từ các tệp số liệu lưu trữ trong các chương trình quản trị dữ liệu có sẵn. 

2.3.4. Các biện pháp tổ chức của hệ thống thông tin ñất ñai 

Các biện pháp tổ chức là các biện pháp do con người, do các cán bộ trong hệ thống thông tin 
ñặt ra nhằm nghiên cứu và ñiều hành sự hoạt ñộng của hệ thống thông tin ñất. Sự hoạt ñộng 



  30 

của hệ thống thông tin ñất là cả một quá trình nhiều các bước thực hiện chẳng hạn như quá 
trình xây dựng dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất. 
Công dụng của một hệ thống thông tin ñất phụ thuộc vào tính cập nhật, sự chính xác, tính toàn 
diện, dễ sử dụng và khả năng khai thác có hiệu quả của người sử dụng.  
Như vậy muốn một hệ thống thông tin ñất ñai ñược ñưa vào sử dụng có hiệu quả chúng ta cần 
phải có thêm các yếu tố cơ bản: 
- Hệ thống chính sách, pháp luật phải ñầy ñủ rõ ràng và minh bạch. Một hệ thống quy hoạch 
và kế hoạch sử dụng ñất cân bằng ñược lợi ích của nhiều ngành trong nền kinh tế quốc dân và 
hiệu quả trong sử dụng ñất. 
- Các thông tin ñất ñai, hệ thống phải ñảm bảo chính xác, tính ñầy ñủ và ñược cập nhật thường 
xuyên. 
Một hệ thống thông tin ñất thành công theo khía cạnh thiết kế và luật thương mại là ñược mô 
phỏng và thực thi duy nhất cho mỗi tổ chức. 

2.3.5. Nội dung hoạt ñộng của hệ thống thông tin ñất 

1, Xây dựng nguồn nhân lực 
- ðào tạo lại, ñào tạo nâng cao nguồn nhân lực hiện có. 
- Tuyển dụng nguồn nhân sự mới. 
- ðịnh hướng ñào tạo nguồn nhân lực cho toàn hệ thống theo các giai ñoạn. 
2, Xây dựng cơ sở dữ liệu 
- ðiều tra xây dựng cơ sở dữ liệu chung: 
+ Hệ thống lưới chiếu,  
+ Hệ thống hệ toạ ñộ quốc gia, 
+ Hệ thống ñộ cao các cấp có sự trợ giúp của GPS… 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian: 
+ Bản ñồ ñịa hình, 
+ Bản ñồ ñịa chính, 
+ Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất, 
+ Bản ñồ hành chính các cấp, 
+ Bản ñồ chuyên ñề khác. 
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính. 
- Xây dựng hệ thống thông tin ñất ñăng ký ñất ñai. 
- Xây dựng các hệ thống thông tin khác liên quan ñến hệ thống thông tin ñất như: 
+ Hệ thống thông tin môi trường,  
+ Hệ thống thông tin kinh tế xã hội, 
+ Hệ thống thông tin cơ sở hạ tầng... 
3, Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
- Xây dựng nâng cấp các hệ thống thông tin ñất ñai hiện có. 
- Xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai mới. 
- ðịnh hướng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho toàn hệ thống theo các giai ñoạn phát triển của ñất 
nước. 

2.4. Cơ sở dữ liệu ñất ñai của hệ thống thông tin ñất ñai 

ðất ñai là môi trường sinh sống và sản xuất của con người, là nơi tàng trữ, cung cấp các 
nguồn tài nguyên khoáng sản và nguồn nước phục vụ cho lợi ích và sự sống của con người. 
ðất ñai còn ñóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế xã hội và an ninh quốc 
phòng của mỗi quốc gia. 
ðối với Vi ệt Nam, ñất ñai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước ñại diện chủ sở hữu và thống 
nhất quản lý. Do vậy Nhà nước có quyền ñịnh ñoạt, có quyền ñiều tiết các nguồn lợi từ ñất và 
có quyền sử dụng ñất ñai. 
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ðể thực hiện vai trò là chủ sở hữu về ñất ñai Nhà nước tiến hành các hoạt ñộng quản lý nhà 
nước về ñất ñai bao gồm việc xây dựng, quản lý, sử dụng, lưu trữ, cấp phát và cập nhật các 
thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác này từ trung ương ñến ñịa phương và ở tất cả các cấp. 
Các tài liệu, tư liệu ñất ñai bao gồm: Các dữ liệu về hệ thống tọa ñộ, ñộ cao nhà nước; Các dữ 
liệu về hồ sơ ñịa chính; Các dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. 

2.4.1. Một số ñặc ñiểm của cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất ñai 

Tổ chức cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất: cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ thống 
thông tin ñất hợp lý nhất là có tổ chức dựa trên cơ cấu tổ chức của ngành. Cơ cấu tổ chức của 
ngành ñược phân cấp từ trung ương ñến ñịa phương (Bộ tài nguyên môi trường; Sở tài nguyên 
môi trường; Phòng tài nguyên môi trường và cuối cùng là cấp cơ sở ñó là: xã, phường, thị 
trấn).  
Quản lý dữ liệu: Quản lý dữ liệu cũng như quản lý các thông tin ñất sẽ ñược quản lý tập 
chung. Quản lý tập chung ñối với các dữ liệu vừa và nhỏ, còn ñối với các dữ liệu lớn thì quản 
lý phân tán bản sao, phân tán dữ liệu chi tiết. 
Giải pháp mạng cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất: Trước hết nó phục vụ cho công tác 
quản lý, trao ñổi, lưu trữ các dữ liệu của hệ thống. Bên cạnh ñó còn phục vụ cho nhu cầu của 
các ñối tượng truy cập tra cứu thông tin. Trong hệ thống chúng ta có thể xây dựng, sử dụng hệ 
thống mạng LAN, Intranet hoặc Internet. 
Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin ñất: Nhằm ñảm bảo tính thống nhất của các 
thông tin, dữ liệu khi chia sẻ cho các ñối tượng sử dụng hoặc hiệu chỉnh từ nhiều các nguồn 
khác nhau. Nội dung chuẩn hoá dữ liệu bao gồm: chuẩn hoá về thiết bị tin học, chuẩn hoá về 
dữ liệu chung, chuẩn hoá về dữ liệu không gian, chuẩn hoá về dữ liệu thuộc tính, chuẩn hoá 
về Metadata... 
Hệ thống thông tin ñất có thể cung cấp thông tin ở dạng sản phẩm như bản ñồ, giấy chứng 
nhận... hoặc trong dạng dịch vụ như tư vấn chuyên môn. Nó cũng có thể cung cấp dữ liệu 
thuộc tính trình bày ở dạng số hoặc chữ. Dữ liệu không gian có thể trình bày trên bản ñồ và 
dữ liệu thời gian chỉ ra sự lưu hành của chúng. 
Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất là một trong các thành phần nền tảng của kết cấu hạ 
tầng của thông tin. Nó là một cơ sở dữ liệu chuyên ngành và là một thể thống nhất bao gồm 
các cơ sở dữ liệu cơ bản như cơ sở dữ liệu chung, cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu 
thuộc tính… 

2.4.2. Các phụ hệ của cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Phụ hệ nhập dữ liệu 
Thành phần nhập dữ liệu bao gồm tất cả các tác vụ liên quan ñến thu thập, chuyển ñổi dữ liệu 
về dạng số cho hệ thống. 
- Dữ liệu ñầu vào: Bản ñồ có sẵn, số liệu ño ñạc thực ñịa, Dữ liệu từ các ñầu thu cảm ứng như 
ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, ảnh máy bay. Các số liệu từ các nguồn khác: tệp dữ liệu dạng chữ, 
băng từ các loại…(sơ ñồ I.2.5) 
- Các công cụ ñể thực hiện của phụ hệ ñầu vào bao gồm: bàn phím, bàn số hoá, máy quét… 
- Các dữ liệu như: bản ñồ có sẵn, số liệu thực ñịa, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, các bản ñồ 
còn sử dụng... 
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NHẬP DỮ LI ỆU 

Bàn phím Bàn số hóa Máy quét Băng từ Tệp text 

 
Bàn ñồ có sẵn Số liệu thực ñịa ðầu thu cảm ứng 

     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.2.5: Phụ hệ nhập dữ liệu của hệ thông tin ñất ñai 
 
2, Phụ hệ cơ sở dữ liệu 
Trong cơ cấu của một cơ sở dữ liệu ñất ñai bao gồm nhiều cơ sở dữ liệu ñó là cơ sở dữ liệu 
chung, cơ sở dữ liệu không gian, và cơ ở dữ liệu thuộc tính (sơ ñồ I.2.6).  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Sơ ñồ I.2.6: Phụ hệ CSDL của hệ thống thông tin ñất 
- Có thể coi thành phần quan trọng nhất trong một hệ hệ thống thông tin ñất ñai là dữ liệu. 
Các dữ liệu ñịa lý và dữ liệu thuộc tính liên quan có thể ñược người sử dụng tự tập hợp hoặc 
ñược mua từ nhà cung cấp dữ liệu thương mại.  
- Trong phụ hệ cơ sở dữ liệu chúng ta còn phải quan tâm nhiều ñến “hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu”.  
3, Phụ hệ ñầu ra và hiển thị 
ðây là thành quả ñược tạo ra của hệ thống từ CSDL ñể phục vụ cho người dùng. 
+ Các thiết bị hiển thị: màn hình, máy in, các thiết bị từ tính khác (sơ ñồ I.2.7). 
+ Các thông tin ñầu ra thường ñược thể hiện ở các dạng: bản ñồ, bảng số, hình vẽ... 
+ Thông tin ñầu ra ñược xuất theo các luồng thông tin như sau: Truy nhập trực tiếp tới cơ sở 
dữ liệu, nhận các thông tin dưới dạng file số liệu, cung cấp các thông tin trên giấy, thông qua 
thiết bị nhớ, E-mail, trên các Website 
 
 

NHẬP DỮ LIỆU 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 
 
 
 
 
 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
 

Yêu cầu hỏi 
ñáp 

Dữ liệu lấy ra Chuyển ñổi dữ liệu 

- CSDL chung 
- CSDL không gian 
- CSDL thuộc tính 
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DỮ LI ỆU LẤY RA 

Hiển thị màn hình Máy in Máy chiếu Thiết bị từ tính 

 Bản ñồ Bảng số Biểu ñồ Các báo cáo Hình vẽ 

 
  
 
 
 
    
   
 
 
  
 
 
Sơ ñồ I.2.7: Phụ hệ ñầu ra của hệ thống thông tin ñất ñai 
 

2.4.3. Nội dung của cơ sở dữ liệu ñất ñai 

1, Căn cứ ñể xác ñịnh nội dung cơ sở dữ liệu ñất ñai 
Nhu cầu về công tác quản lý nhà nước về ñất ñai. 
Các dạng thông tin, số liệu về ñất ñai cần có ñể phục vụ công tác quản lý nhà nước về ñất ñai 
thường xuyên. 
Các dạng thông tin, số liệu về ñất ñai hiện có. 
Nhu cầu của các ngành về thông tin ñất ñai trong cả nước. 
2, Chuẩn hóa CSDL ñất ñai ở Việt Nam 
a, Chuẩn hóa về dữ liệu bản ñồ 
ðây là chuẩn ñầu tiên ñược ñặt ra nhằm chuẩn hóa nội dung của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu 
ñất ñai. Chuẩn này bao gồm chuẩn về mô hình dữ liệu và chuẩn về nội dung dữ liệu. 
- Chuẩn về mô hình dữ liệu: ñó là cung cấp các cách thức chuẩn ñể mô tả, phản ánh các ñối 
tượng bản ñồ dưới dạng số trong cơ sở dữ liệu. Chuẩn này bao gồm các lựa chọn mô hình phù 
hợp ñể lưu trữ cơ sở dữ liệu bản ñồ và chuẩn hóa về phân loại các ñối tượng cần lưu trữ trong 
cơ sở dữ liệu. Trong cơ sở dữ liệu  quốc gia về tài nguyên ñất có bốn mô hình dữ liệu ñược sử 
dụng là mô hình dữ liệu raster, mô hình dữ liệu số ñộ cao, mô hình dữ liệu vector Spaghetti, 
mô hình dữ liệu Topology. 
- Chuẩn về nội dung dữ liệu là chuẩn mô tả những ñối tượng nào ñược lưu trữ trong cơ sở dữ 
liệu ñất ñai, sự phân loại, cách nhận dạng, nội dung ý nghĩa của từng ñối tượng ñồng thời 
cũng mô tả cụ thể các quan hệ giữa các ñối tượng và dữ liệu thuộc tính của chúng. 
Tùy vào các loại bản ñồ trong hệ thống cơ sở dữ liệu ñất ñai mà các ñối tượng sữ ñược mô tả 
một cách chi tiết về mã, ñịnh nghĩa và cách thể hiện cùng với các quan hệ không gian trong cơ 
sở dữ liệu. 
b, Chuẩn về thể hiện bản ñồ 
Chuẩn về thể hiện bản ñồ nhằm chuẩn hóa cách thể hiện bản ñồ số khi ở dạng analog. 
Các bản ñồ trên giấy, các ñối tượng của nó ñược thể hiện bằng ngôn ngữ ñặc biệt, gọi là ngôn 
ngữ bản ñồ và ñược xem xét như một hệ thống ký hiệu ñặc trưng riêng biệt. Hệ thống này có 
các ñặc thù riêng, quy luật riêng và luôn tuân thủ chính xác sự tương ứng trật tự phân bố 
tương hỗ của các ký hiệu với trật tự tồn tại thực tế của các ñối tượng phản ánh. 
Trong cơ sở dữ liệu bản ñồ số không chỉ thuần túy là sự sao chép bản ñồ giấy. Trong bản ñồ 
số, ngôn ngữ bản ñồ ñóng một vai trò quan trọng trong việc trình bày, thể hiện các ñối tượng 
bản ñồ ra các thiết bị ñầu ra. Chuẩn về thể hiện bản ñồ cần ñược xem xét dựa vào các quy 
ñịnh, quy phạm của ngành. 
c, Chuẩn về khuôn dạng file 
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Chuẩn hóa về khuôn dạng file khi lưu trữ và trao ñổi, phân phối thông tin là chuẩn phục vụ 
cho việc phân phối và trao ñổi thông tin giữa các hệ thống khác nhau, giữa các tổ chức khác 
nhau. Chuẩn này quan tâm ñặc biệt ñến những cơ sở dữ liệu có tính dùng chung, và chia sẻ 
nhiều. 
Chuẩn về khuân dạng chỉ liên quan ñến cấu trúc dữ liệu mà không thể hiện nội dung dữ liệu. 
Như vậy dữ liệu ñược tạo ra trong hệ thống này có thể ñọc ñược bởi một hệ thống khác nhờ 
chuẩn, tuy nhiên hệ thống có thể hiểu ñược ñầy ñủ nội dung dữ liệu nhận ñược. 
d, Chuẩn hóa về metadata 
Metadata bao gồm các thông tin về cơ sở toán học của bản ñồ, chất lượng dữ liệu và các thông 
tin khác có tính mô tả cho dữ liệu bản ñồ ñược lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Chất lượng dữ liệu 
liên quan trực tiếp ñến từng loại ñối tượng và khả năng sử dụng các ñối tượng này trong các 
ứng dụng. kết quả chuẩn hóa metadata ñược thể hiện dưới dạng các form chuẩn mô tả các 
thông tin liên quan ñến dữ liệu trong cơ sở dữ liệu mà những thông tin này cần phải ñược ñiền 
vào một cách ñầy ñủ khi thu thập, cập nhật dữ liệu. 
e, Chuẩn hóa về dữ liệu thuộc tính 
- Chuẩn về nội dung dữ liệu thuộc tính có liên quan ñến dữ liệu không gian. 
- Chuẩn về mô hình dữ liệu. 
- Chuẩn dữ liệu hồ sơ ñịa chính. 
- Chuẩn về thể hiện các biểu mẫu trong  hệ thống thông tin ñất ñai.  
f, Chuẩn về khuôn dạng file 
Chuẩn về khuôn dạng file trong lưu trữ và trong trao ñổi cũng như trong cung cấp thông tin. 
3, Nội dung của các lớp dữ liệu ñất ñai 
- Các thông tin chính trong cơ sở dữ liệu ñất ñai gồm 2 loại dữ liệu chính ñó là: 
+ Các thông tin vĩ mô về ñất ñai: các thông tin vĩ mô về ñất ñai bao gồm các thông tin về hiện 
trạng tự nhiên, cơ cấu sử dụng các loại ñất, thống kê ñất ñai phục vụ công tác quản lý ñất ñai 
cấp tỉnh, cấp bộ và cấp trung ương. 
+ Các thông tin vi mô về ñất ñai: các thông tin chi tiết về ñất ñai liên quan ñến từng thửa ñất, 
từng chủ sử dụng ñược quản lý tại các ñịa phương theo 3 cấp tỉnh, huyện và xã. 
- Trên cơ sở các nội dung của công tác quản lý Nhà nước về ñất ñai chúng ta có thể thấy các 
lớp thông tin cơ bản trong cơ sở dữ liệu ñất ñai bao gồm (sơ ñồ I.2.8): 
+ Lớp thông tin về hệ thống tham chiếu không gian. 
+ Lớp thông tin về thửa ñất, chủ sử dụng và các thuộc tính của thửa ñất. 
+ Lớp thông tin về các công trình trên ñất và thuộc tính của nó. 
+ Lớp thông tin về các ñịa vật. 
+ Lớp thông tin về hệ thống giao thông. 
+ Lớp thông tin về hệ thống thuỷ văn. 
+ Lớp thông tin về hệ thống ñịa danh, ñịa giới hành chính các cấp. 
+ Lớp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất. 
+ Lớp thông tin về hệ thống bản ñồ ảnh. 
+ Lớp thông tin về thông tin Metadata và quản lý chất lượng. 
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Sơ ñồ I.2.8: Nội dung các lớp trong cơ sở dữ liệu ñất ñai 
- ðối tượng quản lý chính của cơ sở dữ liệu ñất ñai trong công tác quản lý nhà nước về ñất ñai 
ñó là thửa ñất. Các thông tin về thửa ñất cần ñược quản lý ñược thể hiện chi tiết trên bản ñồ 
ñịa chính và bản ñồ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dung ñất với các 
thông tin: 
+ Thông tin về vị trí, hình thửa, kích thước và tính chất tự nhiên của thửa ñất. 
+ Các thông tin về phân hạng, giá trị và giá thửa ñất. 
+ Các công trình trên ñất (Bất ñộng sản trên ñất). 
+ Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. 
+ Các thông tin về giao thông. 
+ Các thông tin về thủy hệ. 
- Bên cạnh các thông tin về không gian còn có các thông tin thuộc tính của các thử ñất và 
chúng ñược thể hiên qua hệ thống các tài liệu liên quan ñến ñất ñai: các loại sổ sách ñịa chính 
như: sổ mục kê, sổ ñịa chính, sổ cấp giấy chứng nhận, các biểu thống kê, các số liệu liên quan 
khác ... với các thông tin sau: 
+ Thông tin về loại ñất. 
+ Thông tin về mục ñích sử dụng. 
+ Thông tin về hành chính. 
+ Thông tin về chủ sử dụng. 
+ Thông tin về pháp lý và trạng thái sử dụng của thửa ñất. 
+ Thông tin về các mục ñích sử dụng. 
+ Thông tin về ñăng ký sử dụng ñất. 
+ Thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
+ Thông tin về nhà. 
+ Thông tin về căn hộ. 
+ Thông tin về các tài sản khác. 
+ Thông tin về biến ñộng. 
+ Thông tin về các tài liệu pháp lý khác có liên quan.  
Như vậy, các thông tin ñất ñai là một tập hợp các thông tin có liên quan trực tiếp ñến công tác 
quản lý Nhà nước về ñất ñai tại các cấp. 

Lớp thông tin về thông tin Metadata và quản lý chất lượng 
 

Lớp thông tin về hệ thống bản ñồ ảnh 

Lớp thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng ñất 

Lớp thông tin về hệ thống ñịa danh, ñịa giới hành chính 

Lớp thông tin về hệ thống thuỷ văn 

Lớp thông tin về hệ thống giao thông 
 

Lớp thông tin về các ñịa vật 

Lớp thông tin về các công trình trên ñất 

Lớp thông tin về thửa ñất, chủ sử dụng 

……………………….. 

LỚP THÔNG TIN T ỔNG HỢP 
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2.4.4. Phân lớp thông tin trong cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai  

Mục ñích của việc phân lớp thông tin nhằm phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý 
dữ liệu, cung cấp thông tin cho ngành và ña ngành. 
Trong quá trình phân lớp thông tin ñất ñai ñược dựa theo quy phạm của ngành (các quy phạm 
của Bộ tài nguyên và môi trường). Trong quá trình phân lớp thông tin thông thường các thông 
tin thường ñược phân lớp theo nhóm ñối tượng, lớp ñối tượng, loại ñối tượng. Có thể phân lớp 
ñối tượng thông tin theo mô hình phân cấp sau: (sơ ñồ I.2.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.2.9: Sơ ñồ phân lớp thông tin trong cơ sở dữ liệu ñất ñai 
 
ðối với cơ sở dữ liệu ñất ñai, thông tin trong cơ sở dữ liệu thường ñược phân thành các nhóm 
ñối tượng, trong các nhóm ñối tượng chúng ta có các lớp, trong các lớp ñối tượng chúng ta có 
các bối tượng. 
- Nhóm ñối tượng: trong một nhóm ñối tượng có chứa nhiều các lớp ñối tượng, bên cạnh các 
thông tin không gian còn có các thông tin thuộc tính của các nhóm ñối tượng.  
- Lớp ñối tượng: Trong một lớp ñối tượng có chứa nhiều ñối tượng, các ñối tượng này có các 
tính chất như nhau và chúng ñược xếp vào thành lớp ñối tượng. Với mỗi lớp ñối tượng ñó 
chúng có các thông tin không gia và thuộc tính. 
- ðối tượng: Trong một lớp ñối tượng các ñối tượng ñược quản lý riêng rẽ và các ñối tượng là 
mức ñộ chi tiết nhất trong quá trình phân lớp thông tin. Các ñối tượng cũng có ñầy ñủ các 
thông tin cả về không gian và thuộc tính. 
ðối với việc phân lớp thông tin chúng ta cần phải quan tâm ñến một số nội dung sau: 
- Các ñối tượng trong một lớp thông tin thuộc vào một loại ñối tượng không gian. 
- Mỗi một lớp thông tin chỉ thể hiện một loại ñối tượng. 
- Mỗi một lớp thông tin có một mã duy nhất. 
- Tên của các lớp thông tin ñược ñặt sao cho dễ nhận biết. 
Ví dụ phân loại lớp thông tin về thửa ñất và nhà ñược thể hiện qua bảng 2.1. 
 
 
 
 
 

Nhóm ñối tượng 
 

ðối tượng 

Thuộc tính các nhóm ñối tượng 

Thuộc tính một nhóm ñối tượng 

Thuộc tính các lớp ñối tượng 

Thuộc tính một lớp ñối tượng 

Thuộc tính các ñối tượng 

H
ư
ớ

ng
 c

hi
 ti
ế
t h

oá
 

H
ư
ớ

ng khái quát hoá 

Lớp ñối tượng 
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Bảng I.2.1: Phân loại lớp thông tin về thửa ñất và nhà 
Nhóm ñối 
tượng 

Lớp ñối tượng ðối tượng Mã 

ðường ranh giới thửa ñất TD1 
ðiểm nhãn thửa TD2 
.... .... 

Thửa ñất 
(ký hiệu: T) 

Ranh giới 
thửa ñất 
(ký hiệu: TD) 

Ghi chú về thửa TDn 
Tường nhà NH1 
ðiểm nhãn nhà NH2 
... ... 

Nhà, 
khối nhà 
(ký hiệu: N) 

 
Ranh giới nhà 
(Ký hiệu: NH) 

Ghi chú về nhà NHn 
 

2.5. ðặc ñiểm, tính chất hệ thống thông tin ñất ñai 

2.5.1. ðặc ñiểm của hệ thống thông tin ñất ñai 

Hệ thống thông tin ñất ñai có ñầy ñủ các tính chất, ñặc ñiểm của một hệ thống thông tin. 
Hệ thống thông tin ñất ñai ñược xây dựng trên cơ sở của hệ thống thông tin ñịa lý và quản trị 
cơ sở dữ liệu nên nó mang tính chất và ñặc ñiểm của hệ thống thông tin ñịa lý và hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu.  
Hệ thống thông tin ñất ñai về bản chất có cấu trúc và tính chất của một hệ thống thông tin ñịa 
lý mang những nội dung thông tin về sử dụng và quản lý ñất ñai. 
Hệ thống thông tin ñất ñai là một hệ thống thông tin có một cơ sở dữ liệu chuẩn thống nhất, 
có công cụ và phương pháp ñể xử lý các thông tin phục vụ cho các hoạt ñộng của các hệ 
thống, cũng như các hệ thông tin khác liên quan ñến ñất và các hoạt ñộng hoạch ñịnh chính 
sách cho việc quản lý và phát triển các nguồn tài nguyên ñất. 
Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ cho quá trình quản lý nhà nước về ñất ñai. 

2.5.2. Các tính chât  của hệ thống thông tin ñất ñai 

- Tìm ñịa chỉ của các chủ sử dụng ñất theo một chỉ giới cho trước theo một tuyến nào ñó. 
- Xử lý dữ liệu mang tính chất không gian và dữ liệu mang tính chất thuộc tính theo các tham 
số cho trước, nhằm mô hình hoá các phương án và tìm ra phương án tối ưu. 
- Các mô hình ngầm phải ñược giải quyết bằng các bài toán về mô hình hoá. 
- Các công công trình cần phải có tính dự báo dự tính như: cấp, thoát nước; phát triển dân số... 
- Phải ñảm bảo ñược cho công tác ñặc biệt như: an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm... 
- ðối với ñào tạo phải mô hình hoá ñược nhu cầu ñào tạo, nhu cầu cần xây dựng các công tình 
công cộng... 

2.6. Quan hệ ngành tài nguyên môi trường và hệ thống thông tin ñất ñai 

2.6.1. Một số hệ thống thông tin có liên quan 

- Hệ thống thông tin ñược chia thành 2 dạng hệ thống thông tin cơ bản ñó là: các hệ thống 
thông tin phi không gian và các hệ thống thông tin không gian. 
- Hệ thống thông tin không gian ñược chia thành hệ thống thông tin các nguồn tài nguyên và 
hệ thống thông tin ñồ hoạ 
- Hệ thống thông tin tài nguyên ñược xây dựng dựa trên nền tảng của hệ thống thông tin ñịa lý 
và hệ thống thông tin ñất. 
- Trong hệ thống thông tin ñịa lý có rất nhiều các hệ thống thông tin có liên qua trong ñó phải 
kể ñến hệ thống thông tin ñất và hệ thống thông tin ñất ña mục ñích. 
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- Hệ thống thông tin ñất và hệ thống thông tin ñất ña mục ñích cũng là nền tảng của các hệ 
thống thông tin như: hệ thống thông tin môi trường, hệ thống thông tin cơ sở hạ tầng, hệ 
thống thông tin kinh tế xã hội... 
1, Hệ thống thông tin ñia lý (GIS) 
Hệ Thông tin ñịa lý (GIS) là một công cụ máy tính ñể lập bản ñồ và phân tích các sự vật, hiện 
tượng thực trên trái ñất.  
Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi ñáp) và các 
phép phân tích thống kê, phân tích ñịa lý, trong ñó phép phân tích ñịa lý và hình ảnh ñược 
cung cấp duy nhất từ các bản ñồ.  
Những khả năng ñặc biệt của GIS là ñiểm vượt trội của nó với các hệ thống thông tin khác và 
khiến cho GIS có phạm vi ứng dụng rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau (phân tích các sự 
kiện, dự ñoán tác ñộng và hoạch ñịnh chiến lược).  
2, Hệ thống thông tin môi trường 
Tập trung chủ yếu các thông tin về:  
+ Hiện trạng môi trường hiện tại, 
+ Các nguồn tác ñộng chính, 
+ Các chính sách quản lý môi trường, 
+ Hiện trạng quản lý môi trường, 
+ Kế hoạch quản lý môi trường. 
Từ ñó ñánh giá hiện trạng, chỉ ra sự xuống cấp môi trường, cảnh báo các ô nhiễm môi trường 
như: môi trường ñất, môi trường nước, môi trường không khí… Cảnh báo sự phân bố và gây 
ô nhiễm của các chất thải rắn công nghiệp và khai thác mỏ, gây ảnh hưởng ñến sức khoẻ cộng 
ñồng. 
Từ các thông tin ñó kết hợp với một số hiện tượng như vật lý học, hoá học, sinh học...sẽ phục 
vụ cho công tác ñánh giá, quy hoạch môi trường. 
3, Hệ thống thông tin về cơ sở hạ tầng 
Hệ thống cơ sở hạ tầng ñược chia thành 4 nhóm thông tin chính ñó là: hệ thống về cơ sở hạ 
tầng kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, hệ thống hạ tầng môi trường, công trình cơ sở hạ 
tầng vật chất phục vụ cho công tác an ninh quốc phòng. 
Nhóm thứ nhất, là hệ thống về cơ sở hạ tầng kinh tế: ñây là những cơ sở hạ tầng vật chất kỹ 
thuật phục vụ cho sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực kinh tế của các ñịa phương trong 
nền kinh tế quốc dân. Nhóm cơ sở hạ tầng kinh tế bao gồm: 
- Hệ thống giao thông vận tải: ñường bộ, ñường sắt, nhà ga, cầu cống…. 
- Hệ thống cung ứng vật tư kỹ thuật, nguyên liệu phục vụ sản xuất và ñời sống như: dầu, chất 
ñốt, phân bón… 
- Mạng lưới vận tải và phân phối năng lượng: các trạm biến áp, ñường dây, các thiết bị vận 
hành… 
- Hệ thống công trình và phương tiện thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông, lưu trữ xử lý 
thông tin… 
- Hệ thống thủy lợi, thủy nông phục vụ tưới tiêu, chăn nuôi, nước sinh hoạt… 
Nhóm thứ hai, là hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội: là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ 
các hoạt ñộng văn hóa xã hội, ñảm bảo cho việc thỏa mãn nhu cầu văn hóa, tinh thần và nâng 
cao trình ñộ dân trí, nâng cao trình ñộ sản xuất và lao ñộng xã hội. 
Nhóm thứ ba, là hệ thống hạ tầng môi trường: ñó là toàn bộ hệ thống vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho việc bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái của ñất, nước, không khí và môi trường 
sống của con người. 
Nhóm thứ tư, là nhóm các công trình cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ cho công tác an ninh 
quốc phòng. 
4, Hệ thống thông tin về kinh - tế xã hội 
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- Bao gồm các thông tin phát triển kinh tế của các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, lâm 
nghiệp, thuỷ sản, du lịch, các dịch vụ... Với các thông tin như:  
+ Hiện trạng ngành, 
+ Vị trí trong ngành kinh tế, 
+ Cơ cấu ngành, 
+ Cơ cấu thu nhập, 
+ Nhịp ñiệu phát triển, 
+ ðóng góp GDP... 
- Bên cạnh ñó tình hình phát triển của các ngành khác như:  
+ Ngành văn hoá 
+ Ngành bưu ñiện,  
+ Ngành y tế, 
+ Ngành giáo dục... 
- Tình hình dân cư, dân tộc: 
+ Hiện trạng dân số, 
+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, tỷ lệ tăng dân số cơ học, 
+ Các dân tộc trong khu vực...  
- Tình hình lao ñộng: 
+ Tỷ lệ dân số dưới 15 tuổi, 
+ Số lao ñộng trong tuổi, 
+ Cơ cấu lao ñộng theo ngành, 
+ Năng lực lao ñộng theo ñào tạo, 
+ Tỷ lệ thất nghiệp...  
- Mức sống, các ñiều kiện phát triển khác: 
+ Các ñối tượng trợ cấp xã hội, 
+ Tệ nạn xã hội...  
5, Hệ thống thông tin thửa ñất 
Hệ thống thông tin thửa ñất là một hệ thống mà trong ñó các thông tin chủ yếu phục vụ cho 
công tác ñăng ký cấp giấy chứng nhận và thống kê ñất ñai các cấp. Chính vì lẽ ñó các thông 
tin của hệ thống chi tiết ñến từng thửa ñất. 
a, Thửa ñất 
Thửa ñất là ñơn vị cơ sở của thông tin trên bản ñồ ñịa chính, là nguồn thông tin chính về quan 
hệ sử dụng ñất và sở hữu các tài sản trên ñất. Thửa ñất là ñối tượng phản ánh chủ yếu của bản 
ñồ ñịa chính, nó là một khoanh ñất khép kín không phân chia, ñược ñánh số duy nhất, có ranh 
giới pháp lý, có một chủ sử dụng duy nhất tại mỗi thời ñiểm và ñồng nhất về mục ñích sử 
dụng. 
b, Mô tả thửa ñất 
- Thể hiện trên bản ñồ ñịa chính như: số thửa, hình dạng kích thước, diện tích, loại ñất theo 
mục ñích sử dụng. Thửa ñất phải có các ñường ranh giới rõ ràng. Phương pháp này cung cấp 
thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và ñỡ tốn kém. 
- Mô tả bằng phương pháp số: các phương pháp ño ñạc sử dụng các thiết bị và kỹ thuật ño 
hiện ñại cung cấp các dữ liệu số. Các thông tin bằng bản ñồ ñược biến ñổi về dạng số. Sự mô 
tả dữ liệu ñược thể hiện bằng hệ toạ ñộ và ñược duy trì trong máy tính.  
 c, Hệ thống tra cứu của thửa ñất 
Các mẩu tin về các thửa ñất phải bao gồm các chỉ số thống nhất ñể chỉ rõ mỗi thửa ñất có các 
thông tin kèm theo trong phạm vi của hệ thống ñăng ký ñất ñai và các hệ thống hồ sơ có liên 
quan khác. Mỗi thửa ñất phải ñược ñánh số và có thể kèm theo mọi chi tiết mô tả các thông 
tin thuộc tính và không gian . 
+ Tên của người chủ sử dụng ñất. 
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+ Số ñăng ký: số thứ tự, mã số, vùng (chính hoặc phụ).  
+ Số tập và trang trong hồ sơ ñăng ký. 
+ Số thửa và khu ruộng (xứ ñồng). 
+ ðịa chỉ dùng cho các thửa ñất thuộc các khu vực hành chính và ñường xá nằm trong hệ 
thống ñăng ký. Trong hệ thống máy tính có thể dùng các ký tự chữ ñể ñánh dấu 
+ Hệ toạ ñộ hoặc mã số ñịa lý: dựa trên hệ thống kinh và vĩ ñộ hoặc các qui ước trong hệ 
thống bản ñồ lưới quốc gia. Sự sử dụng hệ thống này yêu cầu phải có sự thống nhất về phép 
chiếu bản ñồ trong ñó có sự qui ñổi toán học các số ño từ các vị trí trên mặt ñất về một hê toạ 
ñộ chung. 
d, Tiêu chuẩn các thông tin về thửa ñất  
- Trong hệ thống thông tin dựa trên thửa ñất phải ñảm bảo một số nội dung sau: 
+ Dễ sử dụng và tránh nhầm lẫn. 
+ Chủ ñất dễ nhớ và dễ sử dụng các thông tin khi cần. 
+ Dễ xử lý trên máy tính. 
+ Các dữ liệu ñược sử dụng lâu dài và không thay ñổi khi có sự chuyển nhượng hoặc giao ñất. 
+ Có khả năng cập nhật (có thể ñiều chỉnh và bổ sung thêm thông tin về thửa ñất). 
+ Các chỉ số có tính duy nhất, không có sự trùng lặp về thông tin giữa 2 thửa ñất hoặc về chủ 
sở hữu, sử dụng trong hệ thống ñã ñăng ký. 
+ Linh hoạt, có khả năng sử dụng vào các mục ñích khác nhau từ sự ñăng ký quyền sử dụng, 
sở hữu ñến tất cả các dạng của quản lý ñịa chính. 
- Mục ñích sử dụng: 
+ Tra cứu các bản ghi thông tin cho từng thửa ñất. 
+ Xác ñịnh vị trí không gian cho mỗi thửa ñất. 
+ Liên kết dữ liệu giữa các thửa ñất. 
e, Các thông tin thửa ñất trong hệ thống thông tin ñịa chính  
- Bản ñồ ñược sử dụng là bản ñồ ðịa chính, bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất các cấp 
- Thông tin thuộc tính của thửa ñất bao gồm các thông tin từ: sổ mục kê; sổ ñịa chính; sổ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất... 

2.6.2. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin ñất ñai  với các ngân hàng dữ liệu trong 

quản lý nhà nước 

Trong tương lai hệ thống thông tin ñịa chính sẽ trở thành một hệ thống thông tin quan trọng 
bởi từ nó chúng ta có thể liên kết với một loạt các Hệ thống thông tin trong hệ thống thông tin 
quốc gia và toàn cầu. 
Trong mối quan hệ này hệ thống thông tin ñất trở thành hệ thống trung tâm mà các vệ tinh là 
các hệ thống thông tin khác ñóng vai trò là các hệ thống thông tin vệ tinh. 
Các hệ thống thông tin vệ tinh như là (sơ ñồ I.2.10): 
+ Hệ thống ngân hàng dữ liệu dân số. 
+ Hệ thống ngân hàng dữ liệu giao thông – công trình. 
+ Hệ thống thông tin ngân hàng dữ  liệu thiết kế. 
+ Hệ thống ngân hàng dữ liệu thống kê. 
+ Hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu lâm nghiệp. 
+ Hệ thống thông tin dữ liệu tài chính. 
+ Hệ thống thông tin dữ liệu về ñánh giá ñịnh giá ñất. 
+ Hệ thống thông tin ñất 
+ Hệ thống thông tin ñịa chính 
+ Hệ thống thông tin ñịa lý 
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Sơ ñồ I.2.10: Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin ñịa chính với các hệ thống thông tin 
và các ngân hàng dữ liệu trong quản lý nhà nước. 
 

2.6.3. Quan hệ ngành tài nguyên môi trường và hệ thống thông tin ñất ñai  

Trên cơ sở ñó các hệ thống thông tin ñất phải ñáp ứng ñược các yêu cầu của công tác quản lý 
nhà nước về ñất ñai, trên cơ sở của việc phân cấp và tổ chức bộ máy Nhà nước tại Vi ệt Nam 
cho chúng ta thấy, công tác quản lý ñất ñai chi tiết chỉ thực hiện tại 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) và 
quản lý các thông tin ñất ñai cũng theo sự phân cấp ñó. Mối quan hệ trên ñược thể hiện qua sơ 
ñồ I.2.11 như sau: 
Hệ thống thông tin ñất ñai là một hệ thống chứa ñựng các thông tin ñất ñai ñến từng thửa ñất, 
từng chủ sử dụng. Những thông tin ñất ñai này phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà 
nước về ñất ñai ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cấp quận, huyện, thị xã, thị trấn, 
phường xã... 
Hệ thống thông tin ñất ở Việt Nam ñược tổ chức phân tán tại cấp tỉnh, mỗi tỉnh chịu trách 
nhiệm quản lý các thông tin ñất ñai trong phạm vi tỉnh của mình. Tuy nhiên theo luật ñất ñai 
2003 việc phân cấp quản lý ñất ñai ñược tăng cường cho các cấp quận, huyện, do vậy hệ 
thống thông tin ñất ñai sẽ ñược chia nhỏ tới cấp quận, huyện. Như vậy trên cơ sở của việc 
phân cấp bộ máy quản lý và tổ chức của công tác quản lý thì Hệ thống thông tin ñất ñai ñược 
tổ chức và quản lý như sau: 
- ðối với cấp tỉnh: cơ quan quản lý ñất ñai là Sở Tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND 
tỉnh. ðơn vị chủ trì và quản lý trực tiếp hệ thống thông tin ñất ñai là Văn phòng ñăng ký 
quyền sử dụng ñất. 
- ðối với cấp huyện: cơ quan quản lý ñất ñai là Phòng Tài nguyên và môi trường trực thuộc 
UBND huyện (quận). ðơn vị chủ trì và quản lý trực tiếp hệ thống thông tin ñất ñai là Văn 
phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 
 
 
 

Ngân hàng dữ 
liệu tài chính 

ðịnh giá ñất và 
thuế ñất 

Ngân hàng dữ 
liệu thống kê 

Ngân hàng Lâm 
nghiệp 

Ngân hàng dữ 
liệu dân số 

Ngân hàng dữ liệu giao 
thông - công trình 

Ngân hàng dữ 
liệu thiết kế 

 Hệ thống 
thông tin ñịa 

lý(GIS) 

 Hệ thống 
thông tin 
ñất (LIS) 
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Sơ ñồ I.2.11: Quan hệ ngành tài nguyên môi trường và hệ thống thông tin ñất ñai 
 
----------------------------********************--- ---------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 UBND Tỉnh 

Sở Tài nguyên và môi trường Văn phòng ñăng ký QSDð 

Hệ thống thông tin ñất ñai (LIS) 

UBND Huyện 

Phòng Tài nguyên và môi trường Văn phòng ñăng ký QSDð 

Hệ thống thông tin ñất ñai (LIS) 

UBND Xã 

Cán bộ ñịa chính xã 
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CHƯƠNG III: QU ẢN LÝ THÔNG TIN ðẤT ðAI 
 
Mục tiêu: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về tcông tác quản lý thông tin ñất 
ñai trong hệ thống thông tin ñất ñai. 
Nội dung: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: Khái niệm; Nguồn gốc của quản lý thông tin 
ñất ñai; Mục ñích và vai trò của Quản lý thông tin ñất ñai; Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý 
thông tin ñất. 
 

3.1. Khái niệm về quản lý thông tin ñất ñai 

3.1.1. Khái quát về công tác quản lý thông tin ñất ñai 

Quản lý thông tin ñất ñai không phải là một hoạt ñộng mới. Hệ thống thông tin ñất ñai ñã có 
từ khi loài người chú trọng vào các lĩnh vực nông nghiệp. ðiều này dẫn ñến sự phát triển các 
hệ thống thông tin ñất ñai nông thôn.  
Những nét mới của quản lý thông tin ñất ngày nay là chất lượng và tốc ñộ của việc xử lý dữ 
liệu, các phương pháp phân tích và thể hiện các dữ liệu ñã ñược xử lý. 
Ngày nay trách nhiệm của việc xử lý dữ liệu lớn hơn nhiều so với quá khứ. Nhà nước cũng có 
vai trò lãnh ñạo thông suốt trong các bước của quản lý ñịa chính ví dụ như quyền sở hữu ñất, 
ñánh thuế ñất và các chương trình ñiều hành môi trường. ðiều này kết hợp với việc ñưa dần 
các tiến bộ kỹ thuật qui hoạch hệ thống tổng thể nhằm giải quyết các nhu cầu về sách lược và 
phương pháp của việc quản lý, tập hợp hồ sơ phân tích và phổ biến các thông tin ñất. Ngược 
lại sự phát triển của hệ thống thông tin ñất ñai sẽ là một nguồn vốn quan trọng và ñắt giá phải 
ñược quản lý có hiệu quả. 
Do hoạt ñộng của nhiều ñối tượng trong xã hội, và nhu cầu cần nguồn tài nguyên thông tin ñất 
ñai cho nên chúng ta cần quản lý thông tin ñất ñai chặt chẽ ñể ñảm bảo ñạt ñược hiệu quả tối 
ña.  
Trải qua nhiều thập kỷ các khả năng mới về thu thập và xử lý dữ liệu cùng với các yêu cầu 
ngày càng lớn của người sử dụng, sự cần thiết của các sách lược quản lý làm cho hệ thống 
thông tin ñất ñai ngày càng ñược chú ý. 
Những vấn ñề cần quan tâm là sự tổ chức có hiệu quả các nguồn vốn nhằm ñạt ñược mục ñích 
ñã ñề ra. Những mục ñích này bao gồm sự phát triển các vùng dữ liệu, nội dung so sánh và 
khả năng thực hiện của thông tin, sự sử dụng và khả năng phối hợp nó với các dữ liệu khác.  
Quản lý thông tin ñất ñai có hiệu quả là một vấn ñề vô cùng quan trọng ñối với các nước ñang 
phát triển. Các nước này có các quan ñiểm về quyền sở hữu và sử dụng rất khác nhau cũng 
như vấn ñề bảo vệ môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên. Sự khác nhau bao gồm về 
nhân sự và kỹ thuật, sự quản lý các hệ thống thông tin và cơ cấu hành chính và luật pháp ñể ra 
kế hoạch và ñiều hành sử dụng các nguồn tài nguyên. Các nước chậm và ñang phát triển cần 
các hệ thống thông tin ñất ñể ngăn chặn sự sử dụng phung phí nguồn tài nguyên ñất ñai của 
họ.  
Kinh phí ñể ñưa vào sử dụng và phát triển một hệ thống thông tin ñất rất cao, trong khi ñó khả 
năng có một ñội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm và trình ñộ hiện nay hầu như chưa ñáp ứng 
ñược yêu cầu. Thậm chí ngay cả các nước ñang phát triển hơn cũng rất thiếu các cán bộ ñược 
ñào tạo và có kinh nghiệm. 
Các vấn ñề phải ñương ñầu trong khi xây dựng một hệ thống thông tin ñất ñai một mặt là môi 
trường mặt khác là các vấn ñề về kỹ thuật và quản lý.   
Sự cải cách và thay ñổi các vấn ñề trên sẽ tạo ra một hệ thống thông tin ñất ñai tốt hơn cho 
việc thực hiện các chính sách về ñất. Mục ñích cuối cùng là ñáp ứng ñược yêu cầu của người 
quản lý và người sử dụng ñất ñai ngày càng có hiệu quả hơn và hợp lý hơn.  
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3.1.2. Khái niệm quản lý thông tin ñất ñai 

Hoạt ñộng quản lý bắt nguồn từ sự phân công, hợp tác lao ñộng, nảy sinh khi có các hoạt 
ñộng tập thể nhằm ñạt ñược các mục tiêu chung mà trong hệ thống thông tin ñất ñai ñó là các 
hoạt ñộng của các phần tử như con người, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các biện 
pháp tổ chức. Công tác quản lý thông tin ñất ñai diễn ra từ phạm vi nhỏ ñến lớn, từ ñơn giản 
ñến phức tạp. 
Thuật ngữ quản lý thông tin ñất ñai có nhiều cách diễn ñạt khác nhau, nhưng theo nghĩa thông 
thường, và phổ biến như hiện nay nó là các hoạt ñộng có tổ chức nhằm tác ñộng và có ñịnh 
hướng ñến các hệ thống thông tin ñất ñai ñể ñạt ñược các mục ñính nhất ñịnh phục vụ cho 
công tác quản lý nhà nước về ñất ñai theo các mục tiêu ñã ñược xác ñịnh. 
Quản lý thông tin ñất ñai là một hoạt ñộng không ñơn giản vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố 
khác nhau như: con người, yếu tố chính trị, yếu tố tổ chức, yếu tố văn hóa xã hội, yếu tố khu 
vực... Các yếu tố ñó tác ñộng ñến nội dung, phương thức và công cụ ñể tiến hành quản lý. 
Quản lý thông tin ñất ñai trên phương diện hệ thống, quản lý thông tin ñất ñai là một hoạt 
ñộng thiết yếu của con người trong hệ thống thông tin nhằm thiết kế và duy trì một môi 
trường làm việc bên trong và bên ngoài hệ thống, ñể làm sao hệ thống có thể hoàn thành các 
nhiệm vụ và mục tiêu ñã ñịnh, trên cơ sở sử dụng tốt nhất các nguồn tài liệu, dữ liệu hiện có. 
Mặt khác quản lý thông tin ñất ñai còn là quá trình xác ñịnh các hoạt ñộng của hệ thống thông 
tin ñất ñai ñược ñịnh hướng theo các mục tiêu, trong ñó các hành ñộng cơ bản là: xác ñịnh 
mục tiêu, lập kế hoạch ñể thực hiện mục tiêu ñó, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 
ñó. Chẳng hạn các việc như chăm sóc, bảo trì các thông tin. Nó bao gồm các hoạt ñộng từ khi 
nhập dữ liệu vào hệ thống, kiểm tra, sắp xếp và phân loại thông tin. 
Như vậy, hoạt ñộng quản lý thông tin ñất ñai bao trùm lên tất cả các hoạt ñộng của một hệ 
thống thông tin ñất ñai nói riêng hay một tổ chức nó chung, cũng như tất cả các yếu tố vật 
chất và con người tạo thành tổ chức ñó.  
Quản lý thông tin ñất ñai bao gồm các yếu tố sau: 
- Các chủ thể quản lý, là tác nhân tác ñộng lên các ñối tượng quản lý bằng các công cụ với các 
phương pháp thích hợp theo những nguyên tắc nhất ñịnh. 
- ðối tượng quản lý, là các ñối tượng tiếp nhận trực tiếp sự tác ñộng của các chủ thể quản lý. 
- Khách thể quản lý, là các ñối tượng chụi sự tác ñộng và ñiều chỉnh của các chủ thể quản lý. 
- Mục tiêu quản lý là ñạt ñược cái ñích tại một thời ñiểm do chủ thể quản lý ñã xác ñịnh trước 
ñó. 
Quản lý thông tin ñất ñai ra ñời chính là nhằm ñạt ñược hiệu quả lớn hơn trong công tác quản 
lý và sử dụng các thông tin vào công tác quản lý nhà nước về ñất ñai. 

3.1.3. Nội dung của công tác quản lý thông tin ñất ñai 

1, Hoạt ñộng quản lý  
- Xây dựng các văn bản, các nội quy về công tác quản lý thông tin ñất ñai. 
- Lập kế hoạch, phương hướng theo từng giai ñoạn quản lý thông tin ñất ñai (ngắn hạn, trung 
và dài hạn). 
- Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các quy ñịnh của công tác quản lý thông tin ñất ñai. 
- Dự trù kinh phí phục vụ công tác quản lý thông tin ñất ñai. 
- Lập kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin ñất ñai. 
- Tổ chức nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý thông tin 
ñất ñai. 
- Thực hiện các chế ñộ báo cáo, thống kê công tác quản lý thông tin ñất ñai. 
- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt ñộng quản lý thông tin ñất ñai. 
2, Hoạt ñộng nghiệp vụ 
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Hoạt ñộng nghiệp vụ là quá trình xây dựng dữ liệu cũng như ác khuôn dạng dữ liệu cho phép 
có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu ñể tạo ra sản phẩm khi có các yêu cầu về thông tin ñất 
ñai. Các hoạt ñộng nghiệp vụ của công tác quản lý thông tin ñất ñai bao gồm: thu thập dữ liệu, 
nhập và xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu và thông tin ñất ñai , thông báo kết quả (cung 
cấp thông tin ñất ñai). 
a, Thu thập dữ liệu 
Thu thập dữ liệu, tài liệu ñất ñai là quá trình ñiều tra các dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng cơ 
sở dữ liệu ñất ñai. 
Các dữ liệu cần ñược thu thập bao gồm các dữ liệu sau: 
- Bản ñồ trên giấy ñang còn sử dụng. 
- Các loại ảnh viễn thám, vệ tinh... 
- Các số liệu ño ñạc mặt ñất 
- Các số liệu thuộc tính liên quan ñến ñất ñai 
- Các số liệu về ñiều kiện tự nhiên. 
- Các số liệu về ñiều kiện kinh tế xã hội. 
- Các nguồn dữ liệu số có sẵn. 
b, Nhập và xây dựng cơ sở dữ liệu  
- Nhập dữ liệu vào trong hệ thống thông qua các công cụ nhập liệu của hệ thống thông tin ñất 
ñai. 
- Xây dựng, quản lý, lưu trữ các thông  tin bản ñồ hành chính và hồ sơ ñịa giới hành chính các 
cấp. 
- Xây dựng, quản lý, lưu trữ, sử dụng và cập nhật hệ thống các thông tin về bản ñồ ñịa chính 
và hồ sơ ñịa chính chi tiết ñến từng thửa ñất. 
- Xây dựng, quản lý, lưu trữ, sử dụng và cập nhật thông tin hiện trạng, quy hoạch sử dụng ñất 
trên cơ sở bản ñồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng ñất ñai. 
- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất cho các chủ sử dụng ñất. 
- Thực hiện và quản lý các biến ñộng ñất ñai ở tất cả các cấp. 
- Xác ñịnh giá ñất và thu thuế sử dụng từ ñất. 
- Cung cấp các thông tin phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ cho thị trường 
bất ñộng sản. 
c, Quản lý dữ liệu và thông tin ñất ñai 
Thông tin có thể ñược lưu trữ một cách an toàn hạn chế thấp nhất những sự cố làm cho thông 
tin bị thay ñổi do hỏng thiết bị kỹ thuật gây ra hoặc do sự cạnh tranh không lành mạnh của 
con người, hay do thời gian gây nên. 
- An toàn dữ liệu: Hệ thống ñược xây dựng phải ñạt ñược mức ñộ an toàn cao nhất do ñặc tính 
tập chung của dữ liệu, tính sẵn sàng của hệ thống. Do vậy phải giảm thiểu các sự cố, nếu 
trong trường hợp có sự cố xảy ra phải bảo ñảm khắc phục các sự cố về dữ liệu ứng dụng cũng 
như hệ ñiều hành. Khi dữ liệu ứng dụng bị hỏng hoặc hệ ñiều hành bị sụp ñổ, hệ thống bảo 
ñảm các dữ liệu backup cho việc phục hồi trạng thái làm việc ổn ñịnh. Tùy theo mức ñộ an 
toàn của cơ sở dữ liệu chúng ta có thể lựa chộn một trong các phương pháp sau hoặc là tất cả. 
+ Lưu số liệu hành ngày, cho phép thực hiện backup dữ liệu của hệ thống trong khi hệ thống 
vẫn ñang hoạt ñộng. Trong trường hợp này chỉ lưu các số liệu của ứng dụng, không lưu số 
liệu của người sử dụng khác không nằm trong phạm vi chương trình ứng dụng. Chu kỳ là mỗi 
ngày một lần vào cuối giờ làm việc trong ngày. 
+ Lưu số liệu hàng tuần, ñơn thuần chỉ sử dụng các công cụ của hệ ñiều hành. ðối với phương 
pháp này yêu cầu Database phải ñược Shutdown. Chu kỳ  thực hiện mỗi tuần một lần vào 
ngày cuối tuần. 



  46 

+ Lưu số liệu hàng tháng, sử dụng công cụ của hệ ñiều hành ñể thực hiện lưu trữ. ðối với 
phương pháp này yêu cầu Database phải ñược Shutdown. . Chu kỳ  thực hiện mỗi tháng một 
lần vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng. 
- Bảo mật cho hệ thống bao gồm các mức bảo mật như: bảo mật hành chính, bảo mật hệ ñiều 
hành, bảo mật cơ sở dữ liệu. 
+ Mức bảo mật hành chính: mức này dựa trên các nguyên tác hành chính của ñơn vị. Kiểm 
soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, ra vào cảu các cá nhân. Tuân thủ nguyên tác bảo mật 
thông tin. Các cá nhân có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thông tin trên máy tính của mình. 
+ Mức bảo mật hệ ñiều hành, mức này chủ yếu dựa trên khả năng của hệ ñiều hành ñể ñiều 
khiển các quyền như truy nhập máy chủ/bảo trì hệ thống, quyền ñược chạy các chương trình 
ứng dụng. 
+ Mức bảo mật cơ sở dữ liệu, thông thường một cơ sở dữ liệu ña người sử dụng phải cung cấp 
một tính năng bảo mật, kiểm soát việc truy cập và sử dụng dữ liệu như: Ngăn chặn các truy 
cập bất hợp pháp, ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp vào giản ñồ các ñối tượng,  kiểm soát 
phần ñĩa cứng sử dụng, kiểm soát nguồn tài nguyên hệ thống sử dụng, theo dõi các hành ñộng 
của người sử dụng. 
- Bảo mật cơ sở dữ liệu bao gồm: các cơ chế kiểm soát các quyền truy cập và sử dụng cơ sở 
dữ liệu ở mức hệ thống như kiểm tra hợp ñồng ngươi sử dụng/mật khẩu, dung lượng ñĩa có 
sẵn cho một giản ñồ các ñối tượng của người sử dụng, giới hạn tài nguyên cho một người sử 
dụng. Bảo mật cơ sở dữ liệu bao gồm bảo mật dữ liệu và bảo mật ứng dụng. 
+ Bảo mật dữ liệu bao gồm: các cơ chế truy cập và sử dụng dữ liệu tới từng ñối tượng trong 
cơ sở dữ liệu. Mỗi người sử dụng chỉ ñược phép truy cập vào một ñối tượng riêng và kiểu 
hành ñộng mà người sử dụng ñược phép thao tác trên ñó. Mỗi một cơ sở dữ liệu ñều có các 
danh sách người sử dụng. ðể truy cập dữ liệu người sử dụng phải dùng một ứng dụng cơ sở 
dữ liệu ñể kết nối với một tên người sử dụng nhất ñịnh của cơ sở dữ liệu. Mỗi một người lại 
có mật khẩu riêng ñể ngăng chăn các truy cập bất hợp pháp. Các quyền cho phép thực hiện 
các kiểu câu lênh SQL khác nhau và cho phép kết nối vào cơ sở dữ liệu, tạo các bảng trong 
giản ñồ, cũng nhu khả năng sử dụng dữ liệu của các ñối tượng khác. 
+ Bảo mật ứng dụng: ñây là module ñược thiết kế riêng cho hệ thống thông tin ñất ñai. Một 
lần nữa người sử dụng lại ñược gán quyền chạy các chức năng của hệ thống, truy nhập/xuất 
dữ liệu. 
d, Cung cấp thông tin ñất ñai  
Công tác quản lý thông tin ñất ñai còn cung cấp ñầy ñủ và chính xác các thông tin ñất ñai ñể 
giúp các nhà quản lý ra các quyết ñịnh phục vụ cho công tác quản lý ñất ñai. Chất lượng của 
các quyết ñịnh phụ thuộc vào chất lượng của các thông tin, dữ liệu ñược cung cấp. 
- Kê khai ñăng ký ñất ñai. 
- ðăng ký và quản lý biến ñộng ñất ñai. 
- Trợ giúp quy hoạch sử dụng ñất ñai các cấp 
-Trợ giúp công tác thu thuế ñất, giá trị ñất. 
- Phân hạng ñất ñai, xây dựng bản ñồ ñơn vị ñất ñai. 
Bên cạnh ñó nó còn cung cấp các thông tin ñất ñai phục vụ cho các ñối tượng sử dụng ñất ñai. 
Quá trình hoạt ñộng nghiệp vụ của công tác quản lý thông tin ñất thông qua một số các bước 
như sơ ñồ I.3.1. 
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Sơ ñồ I.3.1: Các bước hoạt ñộng của công tác quản lý thông tin ñất ñai 
 

3.2. Nguồn gốc của công tác quản lý thông tin ñất ñai 

3.2.1. Khái quát về nguồn gốc của công tác quản lý thông tin ñất ñai 

Quản lý thông tin ñất không phải là một hoạt ñộng mới. Hệ thống thông tin ñã có từ khi loài 
người chú trọng vào các lĩnh vực nông nghiệp.  ðiều này dẫn ñến sự phát triển các hệ thống 
thông tin ñất nông thôn.  
Các chương trình ño vẽ bản ñồ, ñịa chất và ñịa hình, các hệ thống ño ñạc, ñánh giá và ñăng ký 
ñất ñai ñã cung cấp các nhu cầu hạ tầng cơ sở thông tin cho việc phân phối và ñịnh cư và các 
nhu cầu thông tin về bổ sung kỹ thuật và vốn ñể phát triển các nguồn vốn sẵn có. 
Những nét mới của quản lý thông tin ñất ngày nay là chất lượng và tốc ñộ của việc xử lý dữ 
liệu, các phương pháp phân tích và thể hiện các dữ liệu ñã ñược xử lý. 
Ngày nay trách nhiệm của việc xử lý dữ liệu lớn hơn nhiều so với quá khứ. Nhà nước cũng có 
vai trò lãnh ñạo thông suốt trong các bước của quản lý ñịa chính ví dụ như quyền sở hữu ñất, 
ñánh thuế ñất và các chương trình ñiều hành môi trường. ðiều này kết hợp với việc ñưa dần 
các tiến bộ kỹ thuật qui hoạch hệ thống tổng thể nhằm giải quyết các nhu cầu về sách lược và 
phương pháp của việc quản lý, tập hợp hồ sơ phân tích và phổ biến các thông tin ñất. Ngược 
lại sự phát triển của hệ thống thông tin ñất sẽ là một nguồn vốn quan trọng và ñắt giá phải 
ñược quản lý có hiệu quả. 

3.2.2. ðặc ñiểm của công tác quản lý thông tin ñất ñai 

1, Quản lý thông tin ñất ñai mang ñầu ñủ các ñặc ñiểm của công tác quản lý dữ liệu và quản 
lý hồ sơ: 
- Quản lý các thông tin gốc,  
- Quản lý các thông tin sao chép… 
- Quản lý sản phẩm phản ánh trực tiếp hoạt ñộng của ngành ở tất cả các cấp… 
- Không là ñối tượng ñể mua bán khi tài liệu hình thành 
- Quản lý các thông tin về quá khứ: là các thông tin liên quan ñến những công việc ñã ñược 
giải quyết, có giá trị nhất ñịnh ñối với các hoạt ñộng và cần ñược bảo quản lâu dài. 
- Quản lý các thông tin hiện tại: là những thông tin liên quan ñến những sự việc xảy ra hàng 
ngày. 
- Quản lý các thông tin tương lai: là những thông tin mang tính kế hoạch, tương lai, các dự 
báo chiến lược. 
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Quản lý thông tin ñất ñai  
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2, Bên cạnh ñó quản lý thông tin ñất ñai còn có một số các ñặc ñiểm riêng biệt 
- Các thông tin ñất ñai ñược thể hiện cả 2 dạng ñồ hoạ và thuộc tính có cấu trúc nên khối 
lượng thông tin rất lớn,  chi phí thu thập số liệu cũng sẽ rất lớn.  
- Thông tin có thể sử dụng với mục ñích tổng hợp nghiên cứu vĩ mô cũng như theo dõi chi tiết 
các biến ñộng về  quản lý sử dụng ñất ñai. 
- Các biến ñộng về ñất ñai chủ yếu sẽ ñược thể hiện bằng việc thay ñổi quyền sử dụng ñất, 
thay ñổi mục ñích sử dụng, tách nhập các thửa ñất, biến ñộng về ñánh giá hạng ñất, loại ñất.  
- Trong hệ thống thông tin ñất một mặt phải phản ánh ñúng thực trạng sử dụng ñất, mặt khác 
phải theo dõi ñược các thông tin lịch sử, diễn biến các biến ñộng ñể giải quyết ñúng ñắn và 
hợp lý các vấn ñề khiếu nại, tranh chấp ñất ñai. 
- Chứa ñựng toàn bộ các nội dung thông tin của ngành theo một thể thống nhất ở tất cả các 
cấp trong quốc gia. 
- Quản lý thông tin ñất mang tính kỹ thuật, tính kinh tế và tính xã hội ñặc trưng. 
- Quản lý ñầy ñủ các thông tin về:  
+ Thông tin về ñiều kiện tự nhiên (vị trí ñịa lý của một khu vực, ranh giới khoanh ñất, nguồn 
gốc phát sinh, tính chất hoá học, tính chất vật lý, tính chất sinh học, ñiều kiện khí hậu- thuỷ 
văn,..;  
+ Thông tin về ñiều kiện kinh tế xã hội (Cơ cấu các ngành, giá trị kinh tế ñất, giá trị ñịa tô, thu 
nhập, mức sông, dân tộc, phong tục tập quán, dân số, nguồn lao ñộng…);  
+ Thông tin về ñiều kiện pháp lý (quyền sử dụng ñất, chủ sử dụng ñất, thời hạn sử dụng 
ñất…); 
+ Thông tin về hiện trạng sử dụng ñất… 
- Quản lý thông tin ñất còn có khả năng bổ xung, cập nhật những biến ñộng về thông tin một 
cách thường xuyên và liên tục. 
- Quản lý thông tin ñất mang ñậm tính nhân dân. 
- Quản lý dạng vĩ mô: bao gồm các dữ liệu, thông tin ñất ñai và các dữ liệu có liên quan từ 
cấp huyện trở lên. 
- Quản lý dạng vi mô: bao gồm các dữ liệu, thông tin ñất ñai và các thông tin có liên quan tại 
các cơ sở (xã, phường, thị trấn). 
3.2.3. Tính chất của quản lý thông tin ñất ñai 
- Tính khoa học: tính khoa học của công tác quản lý thông tin ñất ñai ñược thể hiện nổi bật 
qua việc nghiên cứu các tài liệu, các thông tin ñất ñai ñể tìm ra các quy luật, các giải pháp 
phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, các hoạt ñộng của tự nhiên của xã hội. Tính 
chất khoa học ñược thể hieenjtrong nội dung của các khâu quản lý thông tin ñất ñai như xác 
ñịnh giá trị, xây dựng hệ thống công cụ tra cứu, bảo quản các tài liệu ñất ñai. 
- Tính chất cơ mật: trong hệ thống thông tin ñất ñai chứa ñựng nhiều các thông tin cả về ñất 
ñai và xã hội. Trong khối các thông tin ñó có nhiều các thông tin mật, bí mật ñối với các cơ 
quan, bí mật với các tổ chức và bí mật ñối với người sử dụng thông tin ñất ñai. 
3.2.4. Nội dung quản lý dữ liệu và thông tin ñất ñai 
1,  Quản lý các dữ liệu ñất ñai 
Quản lý các dữ liệu quan ñến công tác quản lý nhà nước về ñất ñai nhằm giúp Nhà nước mà 
có cơ sở chắc chắn ñể quản lý chặt chẽ một cách có hệ thống toàn bộ ñất ñai trong ranh giới 
hành chính. Các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu ñất ñai bao gồm các tài liệu liên quan ñến công tác 
quản lý nguồn tài nguyên ñất, quản lý nhà nước về ñất ñai, các tài liệu hoạt ñộng nghiệp vụ, 
khoa học, hành chính, …Các tài liệu trên có thể là: 
- Các văn bản pháp quy của nhà nước (Hiến pháp, Luật ñất ñai, Nghị ñịnh, Nghị quyết…) về 
quản lý nguồn tài nguyên ñất và sử dụng tài nguyên ñất. 
- Các tài liệu về quy phạm, quy trình của ngành… 
- Các tài liệu ño ñạc, chỉnh lý bổ xung bản ñồ các loại. 
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- Các biểu mẫu trong công tác ño ñạc bản ñồ. 
- Các biểu mẫu trong công tác ñăng ký thống kê, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
- Các tài liệu trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất. 
2, Quản lý các thông tin ñất ñai  
a, Thông tin về hồ sơ ñịa chính 
CSDLHSðC quản lý mọi thông tin về hồ sơ giấy tờ có liên quan ñến thửa ñất (bản ñồ ñịa 
chính). Các thông tin này ñược kết nối và minh hoạ trên bản ñồ ñịa chính thông qua chỉ số của 
thửa ñất. 
- Thông tin bản ñồ ñịa chính 
Bản ñồ ñịa chính là bản ñồ chuyên ngành ñịa chính. Trên bản ñồ thể hiện chính xácvị chí, 
ranh giới, diện tích và một số thông tin ñịa chínhkhác của tựng thửa ñất, từng vùng ñất trong 
một ñơn vị hành chính ñịa phương nhất ñịnh (xã, phường, thị trấn ). 
Bản ñồ ñịa chính là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ ñịa chính, manh tính pháp lý cao phục vụ 
quản lý chặt chẽ ñất ñai.  
* Sổ ñịa chính bao gồm các thông tin: 
Tỉnh – Mã tỉnh 
Huyện – Mã huyện 
Xã – Mã xã 
Quyển số 
Người sử dụng ñất: 
 + Họ tên 
 + Năm sinh 
 + Số hộ khẩu 
 + Ngày cấp 
 + ðịa chỉ 
Ngày tháng vào sổ 
Số thứ tự thủa ñất 
Số thứ tự tờ bản ñồ 
Diện tích sử dụng: 
 + Riêng 
 + Chung 
Mục ñích sử dụng 
Thời hạn sử dụng 
Nguồn gốc sử dụng 
Số phát hành GCNQSDð 
Số vào sổ cấp GCNQSDð 
Những thay ñổi trong quá trình sử dụng ñất và ghi chú: 
 + Số thứ tự thửa ñất 
 + Ngày tháng năm 
 + Nội dung ghi chú hoặc biến ñộng và căn cứ pháp lý 
Mục lục người sử dụng ñất: 
 + Số thứ tự 
 + Tên người sử dụng  
 + Quyển số 
 + Trang số 
Sổ ñịa chính như một lý lịch của ñất ñai ñược lập nhằm ñăng ký toàn bộ diện tích ñất ñai ñược 
Nhà nước giao quyền sử dụng cho các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân sử dụng vào các mục ñích 
khác nhau. ðồng thời li ệt kê diện tích các loại ñất chưa giao, chưa cho thuê sử dụng, làm cơ 
sở ñể Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước ñúng pháp luật. 
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* Sổ mục kê bao gồm các thông tin: 
- Tỉnh – Mã tỉnh 
- Huyện – Mã huyện 
- Xã – Mã xã 
- Quyển số 
- Số thứ tự tờ bản ñồ 
- Số thư tự thửa ñất 
- Tên người sử dụng, quản lý 
- Loại ñối tượng 
- Diện tích 
- Mục ñích sử dụng: 
+ Cấp giấy chứng nhận 
+ Quy hoạch 
+ Kiểm kê 
+ Chi tiết 
- Ghi chú 
+ Số thứ tự thửa 
+ Nội dung thay ñổi 
Sổ mục kê ñất ñược thành lập nhằm liệt kê lần lượt toàn bộ các thửa ñất trong phạm vi ñịa 
giới hành chính mỗi xã, phường, thị trấn về các nội dung. Tên chủ sử dụng, diện tích, loại ñất 
ñể ñáp ứng yêu cầu tổng hợp, thống kê quỹ ñất ñai hiện có; tra cứu sử dụng các tài liệu hồ sơ 
ñịa chính một cách ñầy ñủ, thuận tiện và chính xác. 
Sổ mục kê phải ñầy ñủ các nội dung theo yêu cầu quản lý ñất ñai của xã, lập sổ theo mẫu quy 
ñịnh của Bộ tài nguyên và môi trường. 
Phải ñảm bảo ñộ chính xác, không trùng lặp, bỏ sót ñồng thời phải luôn phù hợp với hiện 
trạng sử dụng ñất. 
* Sổ cấp giấy chứng nhận bao gồm các thông tin: 
- Tỉnh – Mã tỉnh 
- Huyện – Mã huyện 
- Xã – Mã xã 
- Quyển số 
- Số thứ tự 
- Tên người sử dụng ñất 
- Số phát hành giấy chứng nhận 
- Ngày ký GCN 
- Ngày Giao GCN 
- Người nhận giấy chứng nhận 
- Ghi chú 
Sổ ñược lập và theo dõi riêng cho từng xã trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã 
ñược cấp phát. Ghi hết nội dung của mỗi giấy chứng nhận ñể cách 3 dòng rồi mới ghi tiếp 
giấy tiếp theo. 
Sổ ñịa chính lập và giữ sổ cấp giấy chứng nhận cho các ñối tượng thuộc thẩm quyền tỉnh cấp. 
Phòng ñịa chính lập và ghi sổ cho các ñối tượng thuộc huyện, thị xã xét cấp giấy. Xã sao lục 
sổ cấp giấy ñể theo dõi ñối với tất cả các ñối tượng ñược cấp giấy có tên trên ñịa bàn xã, 
phường. 
* Sổ theo dõi biến ñộng ñất ñai bao gồm các thông tin: 
- Tỉnh – Mã tỉnh 
- Huyện – Mã huyện 
- Xã – Mã xã 
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- Quyển số 
- Số thứ tự 
- Tên và ñịa chỉ của người dăng ký biến ñộng 
- Thời ñiểm ñăng ký biến ñộng 
- Thửa ñất biến ñộng: 
+ Tờ bản ñồ số 
+ Thửa ñất số 
- Nội dung biến ñộng 
b, Các loại hồ sơ khác 
Ngoài hệ thống hồ sơ ñịa chính ra chúng ta còn có các loại hồ sơ về: thửa ñất, giao ñất, thuế 
ñất, chuyển ñổi, chuyển nhượng, chuyển quyền, thanh tra, kiển tra, giải quyết tranh chấp, thu 
hồi, phân hạng, ñánh giá, ñịnh giá, các dự án… 
* Thông tin chủ sử dụng ñất 
- ðối tượng 
- Khu vực hành chính 
- Họ tên chủ sử dụng 
- Ngày tháng năm sinh 
- Giới tính 
- Quốc tịch 
- Số CMTND 
- Ngày cấp CMTND 
- Nơi cấp CMTND 
- Số sổ hộ khẩu 
- Quê quán 
- Thuộc thôn 
- ðịa chỉ 
- Vợ/Chồng 
- Ngày tháng năm sinh 
- Số QðTL 
- Ngày Qð 
- Cơ quan ban hành 
ðối với các chủ không phaỉ hộ gia ñình 
- ðối tượng 
- Khu vực hành chính 
- Tên tổ chức 
- ðại diện 
- ðịa chỉ 
- Số QðTL 
- Ngày quyết ñịnh 
- Cơ quan QðTL 
- Hồ sơ gốc 
* Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
* ðơn ñăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
* ðơn xin giao ñất, thuê ñất 
Trên cơ sở hồ sơ này cán bộ ñịa chính thực hiện công tác quản lý nhà nước về ñất ñai. 
ðối tượng quản lý chính trong cơ sở dữ liệu là các thửa ñất,  chủ sử dụng  và mối quan hệ 
giữa 2 ñối tượng này trong suốt quá trình biến ñộng sử dụng ñất. Quan hệ này ñược thể hiện 
bằng “Giấy cấp chứng nhận quyền sử dụng ñất” 
3, Quản lý các thông tin của thửa ñất 
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Dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất ñược tổ chức theo từng thửa ñất, ñây là một ñơn vị về 
quyền sử dụng ñất và sở nhà ở nhưng cũng có thể là một phần của một khu vực hành chính 
ñộc lập.  
Một ñơn vị ñịa chính có nhiệm vụ chính là cung cấp các dữ liệu liên quan ñến các vấn ñề như 
sử dụng ñất ñai, sở hữu nhà ở, ñánh giá ñất và sử dụng ñất hoặc có thể cung cấp các thông tin 
về các thành phần của việc ñăng ký ñất ñai. ðây là quá trình ghi lại một cách chính thức các 
quyền lợi khác nhau trong một ñơn vị ñất ñai ñã ñược qui ñịnh. Các thông tin trong một ñơn 
vị ñịa chính ñược thu thập, lưu trữ và xem xét chủ yếu ở mức một thửa ñất. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.3.2: Thửa ñất và hệ thống thông tin ñất ñai 
 
Các thông thông tin trên thửa ñất bao gồm các quan hệ sử dụng, sở hữu ñất và nhà ở, các 
thông tin kinh tế ñất, thống kê và quản lý ñất ñai ñược tập hợp trong một hệ thống thống nhất 
hay thông qua mạng  nối các hệ thống nhỏ lại với nhau bao gồm thể hiện qua sơ ñồ I.3.12: 
- Thuộc tính tự nhiên bao gồm các thông tin như: vị trí ñịa lý của một khu vực, ranh giới 
khoanh ñất, nguồn gốc phát sinh, tính chất hoá học, tính chất vật lý, tính chất sinh học, ñiều 
kiện khí hậu- thuỷ văn... 
Thuộc tính vật lý: trong hệ thống thông tin ñịa chính còn chứa ñựng các thông tin vật lý gán 
với mỗi thửa ñất bao gồm các vật thể do con người tạo ra như: nhà cửa, các công trình trên 
ñất, cùng với các quyền sở hữư chúng. 
Thuộc tính kinh tế – xã hội: Cơ cấu các ngành, giá trị kinh tế ñất, giá trị ñịa tô, thu nhập, mức 
sông, dân tộc, phong tục tập quán, dân số, nguồn lao ñộng… 
Thuộc tính pháp lý bao gồm: văn bản quản lý nhà nước, quyền sử dụng ñất, chủ sử dụng ñất, 
thời hạn sử dụng ñất…      
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Dữ liệu 
mang 

tính chất 
thuộc 
tính 

Thửa ñất 

Hệ thống thông tin ñất 
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lý 
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Các thông tin của thửa ñất là một hệ thống các thông tin mà trong ñó các thuộc tính tự nhiên, 
thuộc vật lý gán, thuộc tính kinh tế xã hội và các thuộc tính pháp lý gán với mỗi thửa. 
Quản lý các thông tin của thửa ñất có thể coi như một hệ thống thông tin ñất ñai mang tính 
cộng ñồng phục vụ trong một phạm vi rộng cho cả hai lĩnh vực nhà nước và tư nhân. 

3.2.5. Bộ máy tổ chức của công tác quản lý thông tin ñất ñai 

1, Tổ chức hệ thống thông tin trong quản lý hành chính nhà nước 
Xét trên tổng thể hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý hành chính nhà nước bao 
gồm 3 tuyến chính. 
- Tuyến tổng thể: quản lý nhà nước trên phạm vi toàn quốc. 
- Tuyến theo lĩnh vực: quản lý nhà nước theo ngành. 
- Theo tuyến lãnh thổ: quản lý nhà nước theo ñịa phương. 
Hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước mang tính hệ thống từ trung ương 
ñến ñịa phương và cơ sở. Chức năng của hệ thống thông tin toàn quốc là ñảm bảo mối quan 
hệ về thông tin thông suốt, thống nhất và ñồng bộ trên cả nước (sơ ñồ I.3.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.3.3: hệ thống thông tin toàn quốc phục vụ công tác quản lý nhà nước 
 
Hệ thống thông tin toàn quốc ñóng vai trò là ngân hàng dữ liệu về pháp luật, các văn bản pháp 
quy của nhà nước, về các số liệu thống kê, lưu trữ trên mọi mặt hoạt ñộng của cả nước và các 
vấn quốc tế có liên quan. 
Hệ thống thông tin toàn quốc là trung tâm quản lý, cung cấp và ñáp ứng mọi nhu cầu về thông 
tin cho mạng lưới thông tin của các cơ quan nhà nước ở các ñịa phương. 
2, Tổ chức quản lý nhà nước về ñất ñai 
Một hệ thống thông tin ñất ñai chi tiết ñến từng thửa ñất, ñến từng chủ sử dụng... các thông tin 
này phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai.  
Theo luật ñất ñai 2003 mô hình quản lý ñất ñai của Việt Nam ñược công tác quản lý nhà nước 
về ñất ñai ñược chia thành 4 cấp và các cấp chịu trách nhiệm trước chính phủ và các cấp quản 
lý nhà nước về ñất ñai tại các cấp mình quản lý cụ thể ñược thể hiện qua sơ ñồ I.3.4: 
- ðối với Bộ tài nguyên và môi trường: chịu trách nhiệm trước chính phủ. 
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- ðối với cấp tỉnh: Cơ quan quản lý ñất ñai là Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND 
tỉnh. 
- ðối với cấp huyện: Cơ quan quản lý ñất ñai là Phòng Tài nguyên và Môi trường trực thuộc 
UBND huyện. 
- ðối với cấp xã: Thực hiện việc quản lý ñất ñai là cán bộ ñịa chính và ñều do UBND cấp xã 
quản lý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.3.4: bộ máy tổ chức của công tác quản lý ñất ñai 
 

3.3. Mục ñích, ý nghĩa và vai trò của quản lý thông tin ñất ñai 

3.3.1. Mục ñích của quản lý thông tin ñất ñai 

- Xác ñịnh các nhu cầu ñối với thông tin ñất. 
- Kiểm tra xem một hệ thống thông tin ñất trong thực tế ñã ñược sử dụng như thế nào trong 
việc ra quyết ñịnh, chuyển giao thông tin từ người làm thông tin ñến người sử dụng và các trở 
ngại trong việc chuyển giao thông tin ñó. 
- Xây dựng các chính sách cho việc ưu tiên phân phối các nguồn tài nguyên cần thiết, giao 
trách nhiệm ñể hoạt ñộng và thiết lập các tiêu chuẩn và phương pháp ñể ñiều hành hoạt ñộng 
của các nguồn vốn ñó. 
- Tăng cường hệ thống thông tin ñất ñang có hoặc ñưa vào các hệ thống các thông tin ñất mới. 
- Thiết kế các hệ thống thông tin mới ñảm bảo phục vụ tốt theo sự phát triển của xã hội.  
- ðầu tư và sử dụng các thiết bị và kỹ thuật mới nhằm ñáp ứng cho các công việc của ngành. 

3.3.2. Ý nghĩa của quản lý thông tin ñất ñai 

1, Ý nghĩa thực tiễn của quản lý thông tin ñất ñai  
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+ Quản lý thông tin ñất có một ý nghĩa thực tiễn rất to lớn. Nó phục vụ cho công tác quản lý 
nhà nước về ñất ñai. Phục vụ cho việc thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng và nhà 
nước. 
+ Quản lý thông tin ñất là quản lý các dữ liệu, tài liệu ñể quản lý nhà nước, quản lý các mặt 
trong ñời sống xã hội, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ñất nước.  
+ Quản lý thông tin ñất góp phần vào công tác quản lý an ninh trật tự xã hội, tạo ra một xã hội 
công bằng văn minh.  
+ Các dữ liệu ñất ñai ñược lưu trữ làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thúc ñẩy phát triển kinh 
tế xã hội của các ñịa phương, các vùng lãnh thổ và của quốc gia.  
+ Tại các cơ quan, các tổ chức các cán bộ công chức sử dụng các thông tin, dữ liệu ñất ñai 
vào công tác nghiên cứu và giải quyết các công việc của mình. 
+ ðối với người sử dụng ñất ñai, quản lý thông tin ñất ñai nó cung cấp các thông tin ñể phục 
vụ cho việc ñầu tư vào ñất ñai, sử dụng ñất ñai một cách hiệu quả nhất. 
2, Ý nghĩa khoa học của quản lý thông tin ñất ñai  
+ Quản lý thông tin ñất ñai phản ánh sự thật khách quan các hoạt ñộng của ngành quản lý ñất 
ñai trong tất cả các cấp và ở tất cả các giai ñoạn phát triển của ñất nước cho nên nó mang tính 
khoa học cao. 
+ Quản lý thông tin ñất là bằng chứng về sự phát triển của khoa học, phục vụ cho công tác 
quản lý nhà nước về ñất ñai, phục vụ cho các ñề tài khoa học. 
+ Quản lý thông tin ñất ñai còn là nguồn tài liệu lưu trữ ñược sử dụng làm tư liệu tổng kết, 
ñánh giá, rút ra các quy luật vận ñộng và phát triển của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và 
trong xã hội. 
+ Các lĩnh vực khoa học, các nghiên cứu khoa học ñều có sử dụng các thông tin ñất ñai ñã lưu 
trữ ñể kế thừa các thành tựu ñã có từ trước ñó, và là cơ sở ñể tìm ra những cái mới trong khoa 
học. 
3, Ý nghĩa lịch sử của quản lý thông tin ñất ñai  
Các thông tin ñất ñai ñược lưu trữ và quản lý bao giờ cũng gắn liền và phản ánh một cách 
trung thực quá trình hoạt ñộng của con người ñối với ñất ñai và các sự kiện diễn ra trong quá 
khứ, trong suốt tiến trình lịch sử của quốc gia. 
4, Ý nghĩa văn hóa của quản lý thông tin ñất ñai  
Quản lý thông tin ñất ñai còn là một di sản văn hóa ñặc biệt của dân tộc. Các thông tin ñất ñai 
ñược lưu trữ và quản lý từ thế hệ này sang thế hệ khác, là nguồn thông tin dùng cho công tác 
giữ gìn, phát huy và phát triển nền văn hóa dân tộc. 
3.3.3. Vai trò của quản lý thông tin ñất ñai 
- Xây dựng cấu trúc thông tin phù hợp cho hệ thống thông tin ñất ñai (cho phép sử dụng các 
phương pháp khác nhau). 
- Lưu trữ thông tin trong hệ thống theo các dạng tập trung hoặc ñộc lập tuỳ vào các hệ thống. 
- Việc nén vật lý các dữ liệu ñể cho các yêu cầu về lưu trữ không gian các dữ liệu càng ít và 
sự sử dụng chúng càng nhanh. 
- Sự truy nhập và xử lý dữ liệu dễ dàng hơn, cho phép việc phân tích dữ liệu có hiệu quả hơn 
nhiều so với hệ thống thông tin ñất thủ công. 
- Khả năng hoà hợp giữa hình hoạ và các dữ liệu thuộc tính trong cùng một khâu hoạt ñộng. 
- Tổng hợp và sử lý cùng một lúc nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.  
- ðiều khiển sự truy nhập thông tin: ai có thể truy nhập, sử dụng hay thay ñổi, cập nhật thông 
tin. 
- Tạo khả năng cập nhật thông tin, thay ñổi thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện. 
- Tránh sự dư thừa thông tin trong hệ thống thông tin ñất ñai. 
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3.4. Các yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thông tin ñất ñai 

3.4.1. Cơ sở dữ liệu ñất ñai 

- Thông tin bản ñồ ñịa chính và hồ sơ ñịa chính. 
+ Chưa xây dựng ñược quy trình thống nhất trong việc thành lập Bản ñồ ñịa chính và Hồ sơ 
ñịa chính. Bản ñồ ñịa chính hiện nay ở các ñịa phương vẫn còn nhiều bất cập như chưa có dữ 
liệu không gian và thuộc tính trong cùng một hệ thống cơ sở dữ liệu. 
+ Hệ thống Hồ sơ ñịa chính hiện nay chủ yếu ñược lưu trữ trên giấy. Các thông tin lưu trữ 
trùng lặp, hồ sơ cồng kềnh, và quản lý thì phân tán. 
+ Hệ thống cập nhật các thông tin không ñồng bộ, không thống nhất và không ñược thực hiện 
một cách thường xuyên. 
- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 
+ Việc xây dựng các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất mới chỉ dừng lại chủ yếu 
trên bản ñồ giấy. 
+ Chưa xây dựng ñược quy trình công nghệ và phương pháp xây dựng thể hiện nội dung quy 
hoạch và kế hoạch chi tiết trên nền bản ñồ ñịa chính. 
- Các thông tin về giá ñất và các thông tin khác 
+ Các thông tin về giá ñất  ñược xác ñịnh trên các yếu tố thửa ñất như: kích thước, vị trí, mục 
ñích sử dụng, chất lượng ñất, các quyền giao dịch về ñất, các công trình trên ñất... Như vậy nó 
liên quan ñến bản ñồ ñịa chính, bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất...Vì thế công tác quản lý thông 
tin ñất không thể ñáp ứng ñược cho nhu cầu quản lý về giá ñất và thu thuế ñất... 
Tóm lại: 
- Hiện hệ thống thông tin ñất ñai ñang vận hành trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, có thời 
gian và chất lượng khác nhau, chưa ñược chuẩn hoá và ñồng bộ dữ liệu. 
- Chưa xây dựng ñược một cơ sở dữ liệu ñất ñai và một hệ thống thông tin ñất ñai hiện ñại 
ñáp ứng ñược nhu cầu về quản lý ñất ñai.Chưa ñáp ứng ñược nhu cầu ñối với các chủ sử dung 
ñất về tính nhanh chóng, chính xác, tin cậy.   

3.4.2. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ñất ñai ở các ñịa phương là rất khác 
nhau. 
+ Trước năm 1994 việc ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý ñất ñai là rất hạn chế chỉ có 
một số rất ít các tỉnh ñầu tư vào lĩnh vực này. Các tỉnh phía nam có các ứng dụng sớm và 
ñồng bộ hơn so với các tỉnh phía bắc như như: Sở ðịa chính Kiên Giang, An Giang, Vĩnh 
Long (cũ) và ðồng Nai.. Tuy nhiên mức ñộ mới chỉ dừng lại ở mức ñộ ñơn giản. 
 + Từ năm 1994 ñến nay do sự bùng nổ của công nghệ thông tin và nhu cầu ñặc thù của các 
ñịa phương thì công việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ñất ñai ñược 
quan tâm và bắt ñầu ñược ñầu tư. Cho dù vậy ñến nay vẫn còn một số tỉnh mới ñang ở giai 
ñoạn bắt ñầu phát triển và triển khai ứng dụng. 
- Các phần mềm của hệ thống hiện nay ñều ở dạng chắp vá, giải quyết công trong lĩnh vực 
ñơn lẻ, chưa có tính hệ thống và tính chuyên nghiệp. 
- Hệ thống kỹ thuật như: máy tính, hệ thống mạng, các cơ sở vật chất chưa ñược ñầu tư một 
cách thoả ñáng làm cho hệ thống hoạt ñộng chưa có hiệu quả. 
- Quá trình xây dựng, thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối thông tin không kịp thời và ñộ tin cậy 
chưa cao. 
- Nhanh chóng thay ñổi công nghệ có thể tạo ra những trở ngại cho các kế hoạch lâu dài. 
- Khả năng duy trì các tư vấn về tài chính và tổ chức kinh phí ñầu tư cho công nghệ tin học 
trong quản lý thông tin thường lớn vì gồm các chi phí ñầu tư trang thiết bị, phần mềm, chi phí 
bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị mới.  
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- Sự thay ñổi về công nghệ ñòi hỏi phải có những thay ñổi về hoàn cảnh, cơ cấu và các biện 
pháp tổ chức cho hợp. Các vấn ñề này vẫn còn nhiều tồn tại trong các hệ thống thông tin ñất 
ñai. 
- Phụ thuộc vào hệ thông phần cứng và phần mềm. 

3.4.3. Nguồn nhân lực 

- Nhân lực công nghệ thông tin trong ngành còn thiếu. Kế hoạch ñào tạo, nâng cao năng lực 
cho cán bộ chưa hiệu quả. 
- Nhân lực chuyên ngành quản lý ñất ñai hiện nay chưa có các chuyên gia về công tác này. 
- Nhu cầu ñào tạo phát triển ñội ngũ kỹ thuật viên, ñặc biệt là cán bộ quản lý có vai trò quan 
trọng trong việc ra quyết ñịnh và phát triển của hệ thống thông tin ñất ñai. 

3.4.4. Các chính sách của ðảng và Nhà nước 

Cần ñẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai và tăng cường công tác 
quản lý thông tin ñất ñai tại các ñịa phương. 
Nhà  nước cần có các chính sách hợp lý và hiệu quả hơn về công tác quản lý nhà nước về ñất 
ñai. 
Tóm lại:  Qua một số vấn ñề ñã nêu, chúng ta thấy nổi bật một số vấn ñề mà bất kỳ một nước 
nào trên thế giới  phải ñối mặt khi muốn triển khai một hệ thông thông tin ñất Các nước chậm 
và ñang phát triển lại càng phải quan tâm ñến các vấn ñề chính sau: 
- Sự khác biệt trong vấn ñề thiếu các nguồn nhân lực ñược ñào tạo và khả năng về tài chính.  
Cần phải có một nền giáo dục ñào tạo tốt hơn ñặc biệt là ở mức quản lý. Các cán bộ cần phải 
có sự hiểu biết tốt về thực tiễn cũng như lý thuyết về quản lý một hệ thống thông tin ñất ñai 
với một kiến thức về ñất, thông tin và quản lý. Công nghệ phải ñược áp dụng phù hợp với con 
người,  chính sách luật pháp, kinh tế và môi trường ñể phục vụ có hiệu quả.  
- Các ñiều lý thuyết ñã nêu ở ñây ñóng vai trò tư vấn trong việc lựa chọn một hệ thống thông 
tin ñất ñai phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể. Các vấn ñề nảy sinh không phải ñơn giản là 
yếu tố kỹ thuật; con người chính là sự quyết ñịnh cho sự thành công hay thất bại cho  hoạt 
ñông của hệ thống 
Cuối cùng, những dự kiến phải ñược thiết kế cho cả hiện tại và tương lai. Hệ thống phải có 
khả năng thay ñổi với sự phát triển toàn diện, phù hợp của cả phần mềm và phần cứng và 
nâng cao ñược trình ñộ kỹ thuật của người sử dụng chúng. Một khi hệ thống thông tin ñất ñai 
ñược phát triển và hoạt ñông có hiệu quả  trong các nước ñang phát triển sẽ ñưa ñến những 
quyết ñịnh ñúng ñắn hơn trong vấn ñề quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên ñất ñai.  
 
----------------------------********************--- ---------------------------------- 
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CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH THI ẾT KÊ H Ệ THỐNG THÔNG TIN ðẤT 
ðAI 

 
Mục tiêu của chương: Chương phân tích thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai nhằm giúp cho 
các sinh viên nắm bắt ñược các bước xây dựng một hệ thống thông tin ñất ñai, cùng với các 
vấn ñề trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai. 
Nội dung của chương: Chương phân tích hệ thống thông tin ñất ñai ñược chia làm 5 nội dung 
chính. Cơ sở, tính cấp thiết và mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai; ðiều tra, ñánh 
giá hiện trạng hệ thống thông tin ñất ñai; Phân tích hệ thống thông tin ñất ñai; Thiết kế hệ 
thống thông tin ñất ñai; Hoàn thiện kết quả phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 
 

4.1. Tính cấp thiết và mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai 

4.1.1. Cơ sở pháp lý 

Các hoạt ñộng tin học hóa trong các cơ quan của ðảng và nhà nước ñã ñược triển khai từ 
những năm 1996. 
- Các căn cứ pháp lý: Căn cứ vào văn bản pháp quy của nhà nước về công tác xây dựng hệ 
thống thông tin ñất ñai, nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai.  
Ví dụ một số các căn cứ pháp lý như: 
+ Nghị quyết 49/CP ngày 6/8/1993 của chính phủ về phát triển công nghệ thống tin ở nước ta 
trong những năm 90. 
+ Nghị ñinh 21/CP ngày 5/3/1997 của chính phủ về quy chế tạm thời quản lý, thiết lập, sử 
dụng mạng Internet Việt Nam. 
+ Chỉ thị số 58 BCT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị trung ương về việc ñẩy mạnh ứng 
dụng và phát tiển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hóa – hiện ñại hóa ñất nước. 
+ Quyết ñịnh 128/2000/Qð-TTg ngày 20/11/2000 của thủ tướng chính phủ về một số chính 
sách và biện pháp khuyến khích ñầu tư và phát triển công nghệ phần mềm. 
+ Quyết ñịnh số 81/2001/Qð-TTg của thủ tướng Chính phủ ngày 24/5/2001 về việc phê duyệt 
Chương trình hành ñộng triển khai Chỉ thị số 58 CT/TW Bộ Chính trị. 
+ Quyết ñịnh số 112/2001/Qð-TTg ngày 25/7/2001 của thủ tướng chính phủ  về phê duyệt ñề 
án tin học hóa quản lý hành chính nhà nước giai ñoạn 2001-2005. 
- Các chương trình mục tiêu của ngành như: năm 2007, Bộ TN-MT ñã ban hành Quyết ñịnh 
số 221/Qð-BTNMT về việc “Sử dụng thống nhất phần mềm VILIS”, và giao cho Trung tâm 
Viễn thám chịu trách nhiệm hoàn thiện phần mềm này. 

4.1.2. Tính cấp thiết của công tác xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai  

ðất ñai là một loại tài nguyên thiên nhiên có mối quan hệ với các yếu tố chính trị, kinh tế, xã 
hội của ñất nước. Quản lý nhà nước về ñất ñai chính là thể hiện có ñịnh hướng các mối quan 
hệ  biện chứng ñó. ðể lầm tốt công tác và giải quyết tốt ñược mối quan hệ ñó chúng ta cần 
phải có một hệ thống thông tin ñất hoàn chỉnh và hoạt ñộng có hiệu quả.  
Mối quan hệ của ñất ñai với các yếu tố chính trị: công tác quản lý ñất ñai là trọng tâm của 
chính quyền các cấp. Mất công bằng trong việc xử lý các quan hệ ñất ñai có thể dẫn ñến sự 
mất ổn ñịnh chính trị. Quản lý tốt ñất ñai vùng biên giới, hải ñảo là góp phần bảo vệ an ninh – 
quốc phòng cho ñất nước. Hệ thống quản lý ñất ñai là cơ sở ñể thực hiện quản lý hành chính 
lãnh thổ. Tất cả các công tác ñó ñề dựa trên các thông tin ñất ñai của hệ thống thông tin ñất 
cung cấp. 
Quan hệ của ñất ñai với các yếu tố kinh tế ñược thể hiện qua các mặt: ñất ñai là công cụ và 
các quan hệ trong sản xuất của kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh 
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tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ ñược thể hiện thông qua quá trình chuyển dịch 
cơ cấu sử dụng ñất và cơ cấu lao ñộng. Bên cạnh ñó quy hoạch sử dụng ñất luôn luôn gắn liền 
với quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội. ðứng về một mặt khác các nguồn thu từ ñất là một 
nguồn quan trọng trong nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 
Mối quan hệ của ñất ñai ñối với các yếu tố xã hội ñược thể hiện rất rõ thông qua các vấn ñề 
như: giải quyết tốt vấn ñề về ñất ñai sẽ tạo ñiều kiện giải quyết tốt vấn ñề về nhà ở, xóa ñói 
giảm nghèo. Quản lý ñất ñai tốt còn là biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất. Quản lý tốt 
việc sử dụng ñất còn là ñiều kiện kiểm soát ñược quá trình ñô thị hóa không theo quy hoạch. 
Bên cạnh ñó nó còn giúp cho chúng ta bảo vệ ñược môi trường ñất nói riêng và môi trường 
sống nói chung.  
Thông tin phục vụ cho các mối quan hệ trên ñều là do các hệ thống thông tin ñất cung cấp cho 
nhà nước và các cơ quan quản lý của nhà nước. ðây là một trong những hệ thống cung cấp 
các thông tin rất quan trọng và không thể thiếu trong quản lý nhà nước và trong xây dựng, 
phát triển kinh tế xã hội của ñất nước. 
Trong những năm qua với ñòi hỏi của công cuộc xây dựng và phát triển ñất nước ñặc biệt thời 
kỳ công nghiệp hóa và hiện ñại hóa ñất nước ngành Quản lý ñất ñai cần phải phát huy các kết 
quả ñã ñạt ñược, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ñể ngày càng ñáp ứng tốt hơn chức 
năng và nhiệm vụ của mình.  
Theo chiến lược phát triển chung của ngành sau một thời gian nữa các công tác của ngành sẽ 
ñược hiện ñại hóa và tin học hóa vì vậy việc phát triển và xây dựng một hệ thống thông tin ñất 
là một nhiệm vụ tất yếu, mà kết quả sẽ mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao phục vụ cho quản 
lý nhà nước về ñất ñai và phục vụ cho nhiều mục tiêu kinh tế xã hội khác. 

4.1.3. Mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai 

1,  Mục tiêu chung 
Xây dựng hệ thống thông tin ñất: trên cơ sở công nghệ thông tin theo một ñịnh hướng ñầu tư 
trang thiết bị, công nghệ cao theo thiết kế ñồng bộ, tổng thể và có kế hoạch triển khai dài hạn 
nhằm dảm bảo các ñiều kiện cần thiết cho việc quản lý, khai thác, cập nhật thông tin ñất ñai 
phục  vụ cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai, nâng cao năng lực chỉ ñạo – ñiều hành của 
các cấp chính quyền. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai ñược tổ chức, tích hợp ñóng vai trò quan trọng trong hệ thống 
thông tin ñất ñai, phục vụ quản lý ñiều hành chung trong toàn ngành và ở tất cả các cấp. 
Trong tương lai chúng ta phải có một cơ sở dữ liệu ñủ lớn ñể phục vụ cho công tác quản lý 
ñất ñai. 
Cung cấp, trao ñổi thông tin với các Ban ngành, và cung cấp thông tin ñất cho mọi ñối tượng 
có nhu cầu về thông tin. Bên cạnh ñó nó thúc ñẩy công tác cải cách hành chính Nhà nước, với 
chương tình cải cách hành chính của Chính phủ. 
Trên  cơ sở hệ thống hình thành các dịch vụ công ñáp ứng ngày một tốt hơn việc phục vụ cho 
xã hội, ñảm bảo nhanh chóng chín xác thuận lợi và ñảm bảo chất lượng. Tạo cơ sở vật chất, 
tiền ñề hỗ trợ kỹ thuật ñể từng bước quản lý, ñiều tiết thị trường bất ñộng sản. 
Phổ cập công nghệ thông tin cho các cán bộ lãnh ñạo, chuyên viên và cán bộ kỹ thuật cũng 
như các cán bộ trong toàn ngành, có ñủ nghiệp vụ và có ñủ khả năng sử dụng máy tính trong 
công tác. 
2, Mục tiêu cụ thể 
Xây dựng cho ñược cơ sở dữ liệu không gian và hồ sơ ñịa chính trong toàn ngành và ở tất cả 
các cấp. 
ðầu tư các trang thiết bị, công nghệ theo thiết kế tổng thể của các hệ thống thông tin ñất ở các 
cấp và ở các ñịa phương. 
Xây dựng hệ thống thông tin ñất coa thể là xây mới nếu ở các ñịa phương chưa ñược xây 
dựng và nếu các ñịa phương ñã có thì trên cơ sở ñổi mới và nâng cấp các trang thiết bị. 
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Cần phải ñầu tư tạo ra ñược một hệ thống mạng nội bộ, hoặc hệ thống toàn cầu. 
ðào tạo tin học cho các cán bộ công chức trong toàn ngành. 

4.1.4. Các giai ñoạn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 

Thiết kế là một quá trình bắt ñầu bằng ý niệm hoá và kết thúc bằng việc thực hiện thảo 
chương trình cài ñặt và ñưa vào sử dụng. Thông thường, xuất phát từ các hoạt ñộng chưa có 
hiệu quả so với mục tiêu ñề ra mà việc phân tích sẽ xây dựng một hệ thống mới ñáp ứng các 
yêu cầu và hoạt ñộng hiệu quả hơn. Việc phân chia các giai ñọan cho quá trình phân tích chỉ 
mang tính tương ñối, không tách rời từng giai ñoạn, phân tích và thiết kế xen kẽ nhau, vừa 
làm vừa trao ñổi với người sử dụng ñể hoàn thiện cho thiết kế. 
1, Lập kế hoạch 
Xác ñịnh khoảng thời gian trung và dài hạn một sự phân chia, một kế hoạch can thiệp ñể dẫn 
ñến các nghiên cứu từng khu vực, lãnh vực, phân hệ của hệ tổ chức có liên quan. 
Kế hoạch này thể hiện ñường lối có tính chất tự giác của ban giám ñốc, ñể cải tiến hệ tổ chức 
hơn là những chi tiết nhất thời ñể giải quyết các vấn ñề nóng bỏng. 
2, Nghiên cứu và ñiều tra phân tích hiện trạng 
Giai ñoạn này áp dụng theo từng lãnh vực và theo dự kiến ñã xác ñịnh ở kế hoạch. Giai ñoạn 
này thực chất là phân tích hoạt ñộng hệ thông tin vật lý. ðể tiến hành giai ñoạn này, cần sử 
dụng các kỹ thuật của những người tổ chức (nghiên cứu hồ sơ, quy trình, v.v…). Làm quen 
với công việc tại cơ quan liên quan về hệ thống cũ, từ ñó, nhận diện ñược những ñiểm yếu của 
hệ thống cũ ñể có các ñề xuất mới, hoàn thiện hơn cho thiết kế. Nghiên cứu hiện trạng có thể 
ñưa ñến việc phân chia mới các lĩnh vực hoặc các chức năng. Việc phân chia lại thực chất có 
liên quan ñến cơ sở hoặc ñộ phức tạp của lĩnh vực nghiên cứu. 
a, Mục ñích 
Trong thực tế một hệ thống thông tin mới ñược xây dựng là nhằm ñể thay thế hệ thống thông 
tin cũ ñã bộc lộ nhiều yếu kém. Vì vậy mà việc tìm hiểu nhu cầu ñối với hệ thống mới thường 
bắt ñầu từ việc khảo sát và ñánh giá hệ thống cũ ñó. Vì rằng hệ thống này ñang tồn tại và ñang 
hoạt ñộng nên chúng ta gọi là hiện trạng. Nghiên cứu hiện trạng một hệ thống thông tin là 
nhằm các mục ñích sau: 
- Tiếp cận với nghiệp vụ chuyên môn, môi trường hoạt ñộng của hệ thống. 
- Tìm hiểu các chức năng, nhiệm vụ và cung cách hoạt ñộng của hệ thống. 
- Chỉ ra các ưu ñiểm của hệ thống ñể kế thừa và các khuyết ñiểm của hệ thống ñể nghiên cứu 
khắc phục. 
Tóm lại, mục ñích của việc nghiên cứu hiện trạng là trả lời cho ñược các câu hỏi sau: 
-  Hệ thống ñang làm gì? 
- Gồm những công việc gì? 
- ðang quản lý cái gì?  
- Những công việc trong hệ thống do ai làm? 
- Làm ở ñâu? 
- Khi nào làm? 
- Mỗi công việc ñược thực hiện như thế nào? 
- Mỗi công việc liên quan ñến dữ liệu nào? 
- Chu kỳ, tần suất, khối lượng công việc? 
ðánh giá các công việc hiện tại: trong công tác này chúng ta cần xác ñịnh ñược một số nội 
dung sau: 
- Tầm quan trọng như thế nào? 
- Các thuận lợi, khó khăn? 
- Nguyên nhân dẫn ñến khó khăn?    
b, Nội dung 
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Với mục ñích ñã nói trên, ñể nghiên cứu hiện trạng một hệ thống thông tin ñất, phân tích viên 
nên khảo sát các nội dung sau: 
- Tìm hiểu môi trường xã hội, kinh tế và kỹ thuật của hệ thống. Nghiên cứu cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chủ quản của hệ thống ñó. 
- Nghiên cứu các chức trách, nhiệm vụ, các trung tâm ra quyết ñịnh và ñiều hành, sự phân cấp 
quyền hạn trong tổ chức (sơ ñồ tổ chức). 
- Thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách, các file dữ liệu cùng với các phương thức xử lý 
các thông tin ñó. 
- Thu thập và mô tả các quy tắc quản lý, tức là các quy ñịnh, các quy tắc, các công thức tính 
toán,... 
- Thu thập và tìm hiểu các chứng từ giao dịch. Mô tả các luồng thông tin và tài liệu giao dịch 
ñược luân chuyển như thế nào. 
- Thống kê các phương tiện và tài nguyên ñã và có thể sử dụng. 
- Thu thập và tìm hiểu các ý kiến khen chê về hệ thống thông tin cũ và những yêu cầu, ñòi hỏi 
về hệ thống tương lai. 
- Lập hồ sơ tổng hợp về hiện trạng            
Một trong những yếu tố quan trọng quyết ñịnh sự thành công của hệ thống thông tin là giai 
ñoạn nghiên cứu hiện trạng của hệ thống. ðiều này ñòi hỏi phân tích viên phải làm việc 
nghiêm túc và chính xác.   
3, Nghiên cứu và phân tích khả thi "sổ ñiều kiện thức" 
a, Nghiên cứu khả thi  
Giai ñoạn này có vai trò quyết ñịnh vì nó sẽ dẫn ñến các lựa chọn quyết ñịnh hệ chương trình 
tương lai cùng các bảo ñảm tài chính. Nghiên cứu và phân tích khả thi bao gồm các bước như 
sau: 
- Phân tích, phê phán hệ thống hiện hữu nhằm làm rõ những ñiểm yếu hoặc mạnh, sắp xếp các 
thứ tự những ñiểm quan trọng cần giải quyết. 
- Xác ñịnh các mục tiêu mới của các bộ phận. 
- Hình dung các kịch bản khác nhau bằng cách xác ñịnh một cách tổng thể các giải pháp, có 
thể có và làm rõ ñối với mỗi một trong chúng, gồm: chi phí triển khai, chi phí hoạt ñộng trong 
tương lai, các ưu và khuyết ñiểm, chương trình tổ chức và ñào tạo nhân sự. 
- Từ kết quả bước trên cho phép lựa chọn những nhân vật chịu trách nhiệm phù hợp với một 
giải pháp nào ñó ñã ñược xác ñịnh hoặc trở lại từ ñầu bước nghiên cứu khả thi vì nhiều 
nguyên nhân, ví dụ: không tìm ñược người chịu trách nhiệm thích hợp, chi phí cho dự án quá 
cao, v.v… 
- Nếu bước trên thành công ta tiến hành xây dựng hồ sơ gọi là "Sổ ñiều kiện thức" (hoặc ñiều 
kiện sách). 
b, Sổ ñiều kiện thức 
Sổ ñiều kiện thức cơ bản ñược tổ chức như sau: 
- Mô tả giao diện giữa hệ thống và người sử dụng. ðiều này dẫn ñến một thoả thuận xác ñịnh 
hệ thống cung cấp những gì cho người sử dụng. 
- Thực chất các công việc và các cài ñặt cần thực hiện. 
* Tóm lại, sổ ñiều kiện thức xác lập một hợp ñồng giữa những phân tích viên với Ban giám 
ñốc và người sử dụng trong tương lai. 
4, Thiết kế tổng thể  mô hình chức năng hệ thông tin ñất ñai 
Giai ñoạn này xác ñịnh một cách chi tiết kiến trúc của hệ thông tin ñất ñai. Chia các hệ thống 
lớn thành các hệ thống con. ðây còn gọi là bước phân tích chức năng. 
Tất cả các thông tin, các quy tắc tính toán, quy tắc quản lý, các khai thác, những thiết bị, 
phương tiện sẽ ñược xác ñịnh trong giai ñoạn này. 
5, Phân công công việc giữa con người và máy tính 
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Không phải bất kỳ công việc nào cũng hoàn toàn ñược thực hiện bởi bằng máy tính. Hệ thống 
thông tin ñất ñai là sự phối hợp giữa các công ñoạn thực hiện thủ công và máy tính. 
6, Thiết kế các kiểm soát 
Thiết kế các bảo mật cho chương trình nhằm chống âm mưu lấy cắp, phá hoại, gây mất mát 
hoặc làm hỏng dữ liệu. 
7, Thiết kế giao diện Người – Máy 
Ví dụ: Menu chương trình, tổ chức màn hình (Form), báo biểu, v.v… 
8, Thiết kế cơ sở dữ liệu ñất ñai 
Giai ñoạn này nhằm xác ñịnh các files cho chương trình, nội dung mỗi file như thế nào? cấu 
trúc của chúng ra sao? 
Ví dụ: trong FoxPRO là công việc thiết kế các DBF hoặc trong Access thì thiết kế các bảng, 
v.v… 
9, Thiết kế chương trình (khác với việc viết chương trình) 
Thiết kế chương trình các nhà thiết kế phải hình dung ñược các nội dung mình cần thực hiện 
như: 
- Gồm những chương trình gì? 
- Mỗi chương trình gồm những module nào? 
- Nhiệm vụ của mỗi module ra sao? 
ðưa ra các mẫu thử cho chương trình: mẫu thử này do người thiết kế ñưa ra chứ không phải 
do lập trình viên. 
Chương trình phải ñưa ra những kết quả như thế nào với những mẫu thử ñó. Người phân tích 
hệ thống phải dự kiến trước các tình huống này. 
10, Lập trình, chạy thử, cài ñặt, hướng dẫn sử dụng, khai thác chương trình 
Phần này không nằm trong phần thiết kế hệ thống mà phần này nằm trong công tác chuyển 
giao công nghệ. 

4.1.5. Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 

1, Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 
Trong phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương pháp 
phân tích thiết kế hệ thống như: 
- Phương pháp SADT (Structured Analysis and Design Technique): Kỹ thuật phân tích cấu 
trúc và thiết kế, phương pháp này xuất phát từ Mỹ. 
- Phương pháp MERISE (Méthode Pour Rassembler les Ideés Sans Effort): tạm dịch là "Các 
phương pháp tập hợp ý tưởng không cần cố gắng", ra ñời tại Pháp cuối thập niên 70. 
- Phương pháp MXC (Méthode de Xavier Castellani): Nguồn gốc của phương pháp này ñược 
xuất phát từ Pháp. 
- Phương pháp GALACSI (Groupe Animation Liaison Analyse Conception Systeme 
Information): tạm dịch nguyên văn: "Nhóm cọ vẽ và liên lạc ñể phân tích và quan niệm hoá 
hệ thông tin" ra ñời tại Pháp vào  tháng  4 năm 1982. 
Ở ñây chúng ta sẽ ñi sâu và nghiên cứu phân tích hệ thống theo phương pháp phân tích cấu 
trúc và thiết kế (SADT). Phương pháp này nghiên cứu về việc dựng sơ ñồ, bản biểu,… ñể mô 
tả ñối tượng (phương pháp này giúp các nhà phân tích không dùng lời văn ñể mô tả bản thiết 
kế). 
2, Tư tưởng chủ ñạo của các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống 
Trong việc phân tích hệ thống, ta tách rời việc nghiên cứu hai bộ phận (phân tích xử lý, phân 
tích dữ liệu) nhưng khi thiết kế ta phải xét mối quan hệ giữa hai vấn ñề này. 
Sự trừu tượng hoá (Trừu xuất - Abstraction): ðể nhận biết ñược những hệ thống quá phức tạp, 
phải loại bỏ những ñặc ñiểm phụ ñể nhận biết cho ñược các ñặc ñiểm chính. Hệ thống ñược 
nhận thức dưới hai mức: Mức vật lý, mức logic 
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Chuyển từ mô tả vật lý sang mô tả logic (sự trừu tượng hóa). Áp dụng phương thức biến ñổi 
như sơ ñồ I.4.1. Quá trình biến ñổi ñó ñược thực hiện bằng cách trả lời: 
- Ở mức vật lý, mô tả thực trạng hệ thống cũ phải trả lời ñược các câu hỏi như:  
+ Cái gì?  
+ Làm gì? 
+ Làm như thế nào?  
+ Phương tiện nào?  
+ Cách làm nào?  
+ Lúc nào?  
+ Ai làm?... 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.1: Phương thức biến ñổi 
 
- Ở mức logic: chúng ta gạt bỏ những chi tiết không cần thiết ñể thấy bản chất của hệ thống và 
chỉ cần trả lời câu hỏi “như thế nào?”. ðiều ñó ñược thể hiện qua sơ ñồ I.4.2. 
Trên sơ ñồ ñó, chúng ta có thể thấy sự biến ñổi từ một hệ thống thông tin ñất ñai cũ ñến một 
hệ thống thông tin ñất ñai mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.2: Các bước trừu tượng hóa của phân tích thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 
 
Phân tích nghiên cứu hệ thống thông tin ñất ñai ñược xác ñịnh là ñi từ tổng quát ñến chi tiết, 
ñi từ phức tạp ñến ñơn gian. ðiều ñó ñược thể hiện theo sơ ñồ phân rã I.4.3: 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.3: Sơ ñồ phân rã hệ thống trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 
 

Mức vật lý Mức logic 
Sự trừu xuất 

Mô tả hệ thống cũ làm 
việc như thế nào? 

Mô tả hệ thống 
cũ làm gì? 

Mô tả hệ thống mới làm 
việc như thế nào? 

Mô tả hệ thống 
mới làm gì? 

(2) 
Yêu cầu mới nảy sinh 
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Sử dụng mô hình công cụ biểu diễn có tăng cường hình vẽ: trong quá trình phân tích và thiết 
kế hệ thống chúng ta sử dụng các mô hình.Các mô hình ñược sử dụng ñó là: mô hình thực thể 
liên kết; mô hình quan hệ. 

4.2. ðiều tra, ñánh giá hiện tr ạng hệ thống thông tin ñất ñai 

Mục ñích của giai ñoạn này là thu thập thông tin, tài liệu, phân tích hoạt ñộng của hệ thống 
thông tin hiện hữu ñể có ñược sự hiểu biết ñầy ñủ và toàn diện về hệ thống thông tin hiện 
hành ñể từ ñó ñưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin mới. 

4.2.1. Các phương pháp khảo sát ñiều tra hiện trạng hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Các mức khảo sát ñiều tra hệ thống thông tin ñất ñai 
 Khảo sát hệ thống ở cả bốn mức ñó là: 
- Mức thao tác thừa hành, nhằm tiếp cận các ñối tượng thừa hành trực tiếp ñể xem họ làm 
việc. 
- Mức ñiều phối quản lý. 
- Mức quyết ñịnh lãnh ñạo. 
- Mức chuyên gia cố vấn. 
2, Hình thức tiến hành khảo sát ñiều tra hệ thống thông tin ñất ñai 
- Chúng ta có thể quan sát và theo dõi: 
+ Một cách chính thức, ñó là chúng cùng làm việc với họ. 
+ Một cách không chính thức là chúng ta tìm hiểu cách làm việc qua các hồ sơ, sổ sách, v.v... 
- Cố vấn ñây là phương pháp có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Một số các cách 
thực hiện chúng ta thường gặp là: 
+ ðặt câu hỏi trực tiếp: Yes / No 
+ ðặt câu hỏi chọn lựa: a, b, c, d …, và ñánh dấu ñể thống kê. 
+ ðặt câu hỏi gián tiếp có tính gợi mở cho câu trả lời. 
+ Bảng câu hỏi trực tiếp hoặc các phiếu ñiều tra. 
3, Thu thập và phân loại các thông tin ñiều tra trong hệ thống thông tin ñất ñai 
Trong quá trình ñiều tra và thu thập các dữ liệu và thông tin về hệ thống chúng ta có các loại 
thông tin như: 
- Thông tin về hiện tại hay tương lai trong hệ thống thông tin ñất ñai chúng ta nghiên cứu. 
+ Thông tin hiện tại là các thông tin hiện hành mà hệ thống thông tin ñất ñang tồn tại. Các 
thông tin này bao gồm các thông tin như: môi trường, hoàn cảnh hệ thống. 
+ Thông tin tương lai là các thông tin về ñịnh hướng quy hoạch của hệ thống thông tin ñất ñai 
hiện tại. Các thông tin này có thể là trung và dài hạn hay cung có khi là các thông tin ngắn hạn 
- Thông tin về trạng thái tĩnh, ñộng hay biến ñổi. 
+ Thông tin về trạng thái tĩnh: thông tin về tổ chức các hồ sơ và sổ sách. 
+ Thông tin về trạng thái ñộng: thông tin về sự tăng hay giảm lưu chuyển của các chứng từ, 
giấy tờ, v.v… 
+ Thông tin về trạng thái biến ñổi: thông tin ñược biến ñổi ra sao, sử dụng những công thức 
tính toán nào? 
- Thông tin thuộc nội bộ hay môi trường của hệ thống 
Thông thường thì người ta tổ chức sắp xếp, tổ hợp những vấn ñề thông tin trên lại theo một sơ 
ñồ ñể phục vụ thuận lợi cho các công việc tiếp theo như sơ ñồ I.4.4: 
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Sơ ñồ I.4.4: Tổ hợp những thông tin ñã khảo sát trong LIS 
 

4.2.2. Các nội dung ñiều tra chi tiết một hệ thống thông tin ñất ñai 

1, ðiều tra về ñiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội, môi trường mà hệ thống thông tin ñất ñai 
ñang hoạt ñộng 
ðiều tra về ñiều kiện tự nhiên mà hệ thống thông tin ñất ñai ñang hoạt ñộng. 
ðiều tra ñiều kiện kinh tế - xã hội nơi mà hệ thống thông tin ñất ñai ñang hoạt ñộng. 
ðiều tra các ảnh hưởng có lợi và các yếu tố tác ñộng mạnh ñến sự hoạt ñộng của hệ thống 
thông tin ñất ñai tại ñịa phương ñó. 
2, ðiều tra tình hình tổ chức bộ máy, chức năng 
- ðiều tra tình hình bộ máy và chức năng của hệ thống thông tin ñất hiện hành, nhằm nắm bắt 
ñược về tổng quan của tổ chức và hệ thống thông tin tại các cấp. Xác ñịnh lại vấn ñề và phạm 
vi phân tích khả thi. Phỏng vấn trực tiếp ban lãnh ñạo các cấp.  
- ðiều tra về tổ chức, bộ máy của hệ thống theo các cấp: Hệ thống thông tin ñất ñai ñược xây 
dựng từ trung ương ñến ñịa phương (Bộ tài nguyên và môi trường, Sở tài nguyên và môi 
trường, Phòng tài nguyên và môi trường, cán bộ tại các cấp cơ sở). ðiều này các phân tích 
viên cũng như các nhà thiết kế phải năm ñược ñể có các giải pháp hợp lý cho từng cấp. 
- Các nội dung cần quan tâm khi ñiều tra như:  
+ Cơ cấu tổ chức của bộ máy, 
+ Các vị trí làm việc. 
- ðiều tra về chuyên môn nghiệp vụ trong toàn hệ thống thông tin ñất ñai với các nội dung cần 
ñiều tra như: 

Các thông tin 
về hệ thống 

hiện tại. 

Các thông tin về 
môi trường, 
hoàn cảnh. 

Các thông tin có 
ích cho hệ 
thống ñang 
nghiên cứu. 

- Các thông tin sơ ñẳng 
- Các thông tin có cấu trúc 
(sổ  sách, file…). 
- Hình thức tổ chức của cơ 
quan (phòng, ban). 

- Trong không gian: con 
ñường lưu trữ tài liệu, chứng 
từ. 
- Trong thời gian: thời gian 
xử lý hạn ñịnh thực hiện (tính 
lương, v.v…). 

- Các quy tắc quản lý. 
- Các công thức tính toán. 
- Thứ tự xử lý trước /  sau. 

Tĩnh 

Biến ñổi 

ðộng 

Các thông tin cho 
tương lai (nguyện 

vọng, yêu cầu) 

- ðược phát biểu (ý muốn, dự ñịnh cải tiến trong 
tương lai) 
- Có ý thức không phát biểu: cần gợi ý (do ngại mà 
không phát biểu) 
- Không ý thức: dự ñoán 
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+ ðiều tra theo từng cấp ñộ của chuyên ngành về trình ñộ chuyên môn kỹ thuật, 
+ ðiều tra theo ngạch, 
+ ðiều tra về số lượng của từng phòng ban cũng như các trung tâm… 
3, ðiều tra nguồn dữ liệu và khả năng khai thác trong hệ thống thông tin ñất ñai hiện hành 
a, Xác ñịnh các nguồn dữ liệu ñang có và ñang ñược sử dụng trong hệ thống thông tin ñất ñai 
- Dữ diệu mang tính chất không gian (Bản ñồ các loại) mà hệ thống hiện hành ñang sử dụng 
với các nội dung cần chú ý như: 
+ Thông tin về dữ liệu trắc ñịa (lưới ñịa chính cấp cơ sở, lưới ñịa chính cấp I, II…) theo ñơn 
vị hành chính các cấp. 
+ Loại bản ñồ, ñiều tra với các nội dung như: phương pháp thành lập, số lượng tờ bản ñồ theo 
từng ñơn vị hành chính, năm xây dựng...) 
+ Phân loại dữ liệu không gian: ñiều tra và phân ra thành các bản ñồ theo từng chuyên ñề. 
- Dữ liệu mang tính chất thuộc tính: các thông tin cần xác ñịnh như năm xây dựng, phương 
pháp xây dựng, công tác quản lý, công tác lưu trữ, các cấp quản lý... 
+ Dữ liệu về trắc ñịa; 
+ Dữ liệu thuộc tính bổ xung cho các loại bản ñồ hiện có; 
+ Dữ liệu thuộc tính khác (các thông tin về hồ sơ ñịa chính như sổ mục kê, sổ ñịa chính, sổ 
theo dõi biến ñộng….); 
- Các dữ liệu khác có liên quan ñến công tác của hệ thống thông tin ñất ñai cũng như hệ thống 
thông tin ñất ñai sẽ cung cấp cho các ñối tượng sử dụng thông tin. 
b, Xây dựng các phiếu hồ sơ và phiếu công việc cho dữ liệu 
Trong quá trình này chúng ta phải xây dựng các phiếu như phiếu hồ sơ, phiếu công việc nhằm 
thể hiện ñược tất cả các dữ liệu, các công việc và các thông tin mà hệ thống ñâng thực hiện. 
- Lập phiếu hồ sơ: từ việc nghiên cứu các công việc ñược thực hiện ở tất cả các vị trí làm việc 
trong tổ chức phân tích viên liệt kê tất cả các hồ sơ liên quan ñược sử dụng trong hệ thống 
thông tin của tổ chức.  
- ðối với mỗi hồ sơ lập một phiếu hồ sơ với các nội dung sau: 
+ Tên hồ sơ;  
+ Mã hồ sơ (dùng ñể quản lý kết quả phân tích hiện trạng); 
+ Nội dung hồ sơ, bao gồm các mục thông tin về các ñối tượng ñược mô tả trong hồ sơ; 
+ Các công việc có liên quan; 
+ Tổng quan vai trò của hồ sơ trong tổ chức. Sau khi có các hồ sơ chúng ta phải tập hợp lại 
như ví dụ trong bảng I.4.1. 
Bảng I.4.1: Tổng hợp hồ sơ, tài liệu 

Stt Tên hồ sơ 
Mã số 
hồ sơ 

Nội dung 
hồ sơ 

Công việc 
liên quan 

Vai trò 

1 
Bản ñồ ñịa 
chính 

BðCð 
Nội dung bản ñồ ñịa 
chính 

Quản lý ñất 
ñai 

Quản lý nhà nước về 
ñất ñai 

2 Sổ mục kê HS02 Nội dung sổ mục kê 
Quản lý ñất 
ñai 

Quản lý nhà nước về 
ñất ñai 

... ....... ....... ....... ....... ....... 

... ....... ....... ....... ...... ....... 
N ....... ....... ....... ...... ....... 

- ðối với từng công việc và hồ sơ liên quan có thể tồn tại ở 2 dạng: hồ sơ nhập của công việc 
(gồm các dữ liệu ñầu vào), hồ sơ xuất của công việc (gồm các thông tin ñầu ra). Từ quá trình 
phân tích này phân tích viên lập danh sách các hồ sơ. Sau ñó tiến hành phân tích chi tiết từng 
hồ sơ. 
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- Lập phiếu công việc tại các vị trí làm việc nhằm liệt kê tất cả các công việc trong hệ thống 
thông tin của tổ chức. Phiếu công việc ñược lập cho từng công việc và bao gồm các nội dung 
(ñược thể hiện trong bảng I.4.2). 
+ Tên công việc, 
+ Mã số công việc (do phân tích viên lập và quản lý), 
+ Hồ sơ nhập (Danh sách các dữ liệu ñầu vào), 
+ Hồ sơ xuất (Danh sách các thông tin ñầu ra ), 
+ Nội dung công việc, 
+ Vị trí làm việc. 
Bảng I.4.2. Nội dung phiếu công việc  

Stt Tên công việc 
Mã số 
công 
việc 

Hồ sơ 
nhập 

Hồ sơ 
xuất 

Nội dung công việc 
Vị trí làm 
việc 

1 In giấy CN Cv01 
Bð ñịa 
chính... 

GCN 
Ghi các việc làm ñể in 
GCN 

Phòng TN 

2 
Trích lục thửa 
ñất 

Cv02 
Bð ñịa 
chính... 

Hồ sơ 
thửa 

Ghi các việc làm ñể trích 
lục 

Phòng TN, 
xã... 

... .... ...... ...... .... .... ....... 
M ... .... .... .... .... .... 
 
- Xác ñịnh và lập mối quan hệ giữa công việc và các hồ sơ có liên quan ñến công việc ñó và 
nó phục vụ cho quá trình phân tích hiện trạng nhằm thể hiện tất cả các hồ sơ, các công việc và 
mối quan hệ giữa chúng.  
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.5: Mối quan hệ giữa hồ sơ và công việc của hệ thống thông tin ñất ñai 
 
3, ðiều tra về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các hệ 
thống thông tin ñất ñai 
ðiều tra về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các cấp, mà 
các ñối tượng ñiều tra cần phải quan tâm như phần cứng, phần mềm và khả năng sử dụng cơ 
sở hạ tầng của một hệ thống thông tin hiện tại. 
Trong ñó: 
- Phần cứng của một hệ thống thông tin hiện tại cần quan tâm ñó là:  
+ Tên thiết bị, 
+ Mã thiết bị, 
+ Năm sản xuất, 
+ Năm sử dụng,  
+ Nước sản xuất, 
+ Tình trạng thiết bị, 
+ Số lượng hiện có, 
+ Nguồn gốc …  
- Phần mềm ñang ñược sử dụng trong hệ thống thông tin ñất như:  
+ Tên phần mềm,  
+ Phiên bản,  
+ Nước sản xuất, 
+ Nguồn gốc, 

Hồ sơ nhập Công việc Hồ sơ xuất 
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+ Lĩnh vực sử dụng, 
+ Hiệu quả … 
- Các thiết bị kỹ thuật khác phụ trợ cho hệ thống. 
4, ðiều tra nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin của cán bộ, công 
chức trong hệ thống thông tin ñất ñai 
 - ðiều tra nguồn nhân lực, năng lực chuyên môn và công nghệ thông tin của cán bộ, công 
chức với các thông tin như:  
+ Tổng số cán bộ,  
+ Trình ñộ chuyên môn, 
+ Trình ñộ tin học,  
+ Số người thường xuyên sử dụng tin học, 
- ðịnh hướng phát triển cán bộ trong hệ thống thông tin ñất hiện hành. 
5, Các ưu, nhược ñiểm của hệ thống thông tin ñất ñai hiện hành 
Sau khi ñiều tra cần có ñánh giá sơ bộ và xác ñịnh sự bất cập trong hệ thống hiện tại ñể từ ñó 
phê phán và ñưa ra các phương án xây dựng hệ thống mới. 
- Xác ñịnh ñược các ưu ñiểm của hệ thống thông tin ñất hiện tại. 
- Chỉ ra ñược các nhược ñiểm mà hệ thống thông tin ñất chưa thực hiện ñược. 

4.3. Phân tích hệ thống thông tin ñất ñai 

ðây là quá trình phân tích sâu hơn các chức năng, các dữ liệu của hệ thống cũ ñể ñưa ra mô tả 
cho hệ thống mới. Phân tích là một quá trình khảo sát, ñánh giá một hệ thống thông tin ñất ñai 
(vấn ñề) trong những hạn chế (khả năng có thể). 
Quá trình phân tích trong việc thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin ñất ñai hiện ñại là quá 
trình nghiên cứu bao gồm các nội dung: Nghiên vấn ñề mà giới hạn của nó ñã ñược xác ñịnh, 
ñưa ra các lời giải ñể giải quyết vấn ñề, lựa chọn một lời giải và phát triển lời giải ñó trên cơ 
sở làm việc của máy tính ñiện tử.  

4.3.1. Một số vấn ñề thường gặp trong phân tích hệ thống thông tin ñất hiện hành 

Trong quá tình phân tích ñánh giá hệ thống thông tin ñất thường gặp một số những sai lầm ñó 
là:  
- Thiếu sự tiếp cận toàn cục, thể hiện mỗi một công việc phân tích ñược triển khai bởi một 
nhóm không liên hệ với các nhóm khác. Tình trạng này sẽ dẫn ñến nhược ñiểm sau: thu thập 
trùng lặp thông tin, tồn tại các tập tin dư thừa, sử dụng các thuật ngữ khác nhau ñể chỉ cùng 
một khái niệm, tồn tại các hồ sơ, tài liệu riêng lẻ, không ñầy ñủ và không khai thác ñược; Làm 
cho bảo trì khó khăn,  phức tạp và chi phí lớn.  
- Thiếu hợp tác với người sử dụng, ñiều này làm cho hệ thống thông tin ñất ñược xây dựng 
kém thích nghi với người sử dụng. Nên người sử  dụng làm việc với hệ thống  không hiệu quả 
hoặc thậm chí không sử dụng. Như vậy cần phải có hợp tác với người sử dụng nhất là việc 
thiết lập giao diện người dùng.  
- Thiếu chuẩn thống nhất, việc thiếu chuẩn thống nhất thể hiện các nhóm phân tích xây dựng 
tự do, không bị ràng buộc bởi việc hợp tác với các nhóm khác thậm chí có thể dùng cách tiếp 
cận của riêng mình. ðiều này dẫn ñến tình trạng hạn chế khả năng tích hợp các công việc ñã 
tiến hành của các nhóm. 
Trên nhưng thiếu sót và các vấn ñề gặp phải trong phân tích ñánh giá, xây dựng hệ thống 
thông tin ñất chúng ta cần có các biện pháp khắc phục ñó là: 
- Có cách tiếp cận toàn cục, bằng cách xem mỗi phần tử, mỗi tài liệu, mỗi chức năng là một 
thành phần của một tổng thể toàn vẹn. Sự hiểu biết về tổng thể  toàn vẹn này là cần thiết cho 
việc nghiên cứu, phát triển mỗi thành phần của nó. 
- Xét toàn bộ tổ chức, phòng ban, vị trí làm việc là một phần tử có cấu trúc, nghĩa là nó là một 
hệ thống có dòng vào, dòng ra và các quy tắc. 
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- Có cách tiếp cận và ý niệm hoá ñi xuống, nghĩa là xuất phát từ tổng thể ñến chi tiết, từ cao 
ñến thấp, từ tổng quát ñến các ñặc thù. 
- Nhận dạng các mức bất biến của hệ thống, ñánh giá ảnh hưởng của các lựa chọn kỹ thuật và 
tổ chức ñến thời gian sống của các mức này một cách bình ñẳng, khách quan, và có mối quan 
hệ tốt với người sử dụng. 
Trong phân tích chúng ta chú trọng ñến các vấn ñề như: phân tích hệ thốn chức năng, phân 
tích hệ thống về dữ liệu, phân tích hệ thống về ñộng thái. 

4.3.2. Phân tích và hoàn thiện kết quả ñiều tra 

Sau khi dùng các phương pháp khác nhau ñể thu thập thông tin và dữ liệu liên quan ñến hệ 
thống thông tin ñất ñai hiện tại cũng như tương lai, các phân tích viên phải xử lý sơ bộ, phân 
loại và tổng hợp các dữ liệu thu ñược ñể tiện việc theo dõi, quản lý, phục vụ trực tiếp quá 
trình khảo sát và làm tư liệu cho các bước tiếp theo. 
- Dữ liệu thu thập ñược trong quá trình khảo sát hiện trạng hệ thống thông tin ñất ñai là một 
khối các dữ liệu thô, các phân tích viên phải xem lại và hoàn thiện tài liệu thu ñược. Công 
việc này bao gồm việc phân loại, sắp xếp, bổ sung,... làm cho nó trở nên ñầy ñủ, chính xác, 
cân ñối, gọn gàng, dễ kiểm tra và dễ theo dõi. Phát hiện chỗ thiếu ñể bổ sung, chỗ sai ñể sửa 
chữa. Những việc cần làm là:  
+ Làm rõ các chức năng của hệ thống: qua khảo sát hoặc bằng kinh nghiệm phân tích viên có 
thể xác ñịnh ñược các chức năng và dữ liệu của hệ thống: như các ñối tượng, các ñiểm công 
tác, các hoạt ñộng. ðối với mỗi chức năng của hệ thống thông tin ñất ñai cần làm rõ: ñiều kiện 
khởi ñộng, kết quả thu ñược, thời gian thực hiện, tần số, chu kỳ, các quy tắc phải tuân thủ. 
+ Rà soát lại dữ liệu: ngoài các kết quả của phỏng vấn, phân tích viên nên sao chụp lại các 
bảng biểu, tài liệu ñể tách các thông tin cần sử dụng. Kiểm tra lại các thông tin sau về dữ liệu: 
Tên dữ liệu, do người phân tích lựa chọn; ðịnh nghĩa về dữ liệu, mô tả bằng lời hoặc bằng 
công thức; Kiểu dữ liệu (số, chuỗi,...); Loại, là dữ liệu cơ sở hay dữ liệu ñược suy từ dữ liệu 
khác; Ràng buộc về giá trị.      
+ Tổng hợp kết quả khảo sát: việc phỏng vấn tại các ñiểm công tác chưa nói lên ñược mối 
quan hệ giữa các ñiểm công tác với nhau như thế nào. Lúc này người phân tích cần tổng hợp 
lại ñể có ñược một bức tranh tổng thể của hệ thống. Việc tổng hợp ñược tiến hành theo hai 
loại: tổng hợp các xử lý và tổng hợp theo dữ liệu. 
+ Tổng hợp các xử lý: mục ñích của tổng hợp các xử lý là làm rõ các thiếu sót và sự rời rạc 
của các yếu tố liên quan ñến công việc khi phỏng vấn. Có hai cách tổng hợp các xử lý: tổng 
hợp kết hợp với yếu tố tổ chức và tổng hợp tách rời các yếu tố tổ chức.  
+ Tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức: tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức sẽ kết hợp các 
chức năng với ñiểm công tác. Tổng hợp này cho phép chúng ta kết nối ñược những công việc 
cùng thuộc một chức năng chung nhưng liên quan ñến nhiều ñiểm công tác. Thông qua tổng 
hợp này chúng ta sẽ rà soát ñược các khiếm khuyết của việc ñiều tra tại các ñiểm công tác 
khác nhau. Tổng hợp kết hợp với yếu tố tổ chức dựa trên cơ sở lĩnh vực hoạt ñộng trong hệ 
thống. Lĩnh vực hoạt ñộng là một tập hợp các nhiệm vụ cùng liên quan ñến một tập dữ liệu và 
một nhóm quy tắc quản lý. ðể tách ra một lĩnh vực hoạt ñộng cần phải: Nhóm các hoạt ñộng 
có mối quan hệ với nhau theo mục ñích; Kết hợp các hành ñộng ñó với một tập hợp các quy 
tắc quản lý chung; Kết hợp các hành ñộng ñó với một tập hợp các dữ liệu chung. 
+ Tổng hợp tách rời các yếu tố tổ chức: mục ñích của tổng hợp loại này là làm xuất hiện mức 
bất biến cao nhất (mức quan niệm) của hệ thống. Nếu bỏ ñi các yếu tố tổ chức (như các ñiểm 
công tác) và yếu tố kỹ thuật thì hệ thống chỉ còn lại các ñiểm công tác ngoài, các chức năng 
và thông tin về các ñối tượng ñược xử lý. 
+ Tổng hợp các dữ liệu: mục ñích của tổng hợp dữ liệu là liệt kê ra tất cả các dữ liệu có liên 
quan ñến hệ thống nhằm xây dựng một từ ñiển dữ liệu chung cho toàn nhóm phân tích. Nếu 
không sau này có thể gây nhiều rắc rối khi xây dựng quan niệm và mã hoá hệ thống. Các mục 
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từ ñưa vào từ ñiển cần phải chọn lọc và chính xác hoá, loại bỏ những từ ñồng nghĩa và ña 
nghĩa. 
- Mục ñích phân tích hiện trạng, sau khi tiến hành phân tích hiện trạng tại cơ sở, chúng ta cần 
hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng, nhằm 3 mục ñích: 
+ Kiểm tra lại tất cả các kết quả phân tích hiện trạng nhằm phát hiện các sai sót ñể từ ñó ñưa 
ra các câu hỏi  phụ cho việc ñiều tra kế tiếp. ðối với mỗi hồ sơ phải kiểm tra việc trả lời câu 
hỏi: “Nó dùng ñể làm gì?”. 
+ ðối với công việc phải trả lời câu hỏi: “Nó ñược kết quả gì?”. Cái gì khởi ñộng nó? 
+ Chuẩn bị cho giai ñoạn tiếp theo bằng cách xác ñịnh các ý niệm cơ bản về dữ liệu và quy 
tắc quản lý. 

4.3.3. Xây dựng từ ñiển dữ liệu phục vụ cho thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 

Trong quá trình ñiều tra và phân tích hiện trạng các công việc ñã ñược mô tả ở phiếu công 
việc. Trong phần hoàn thiện kết quả phân tích hiện trạng cần xác ñịnh bổ sung thêm các nội 
dung còn thiếu hay còn mơ hồ. 
Xây dựng từ ñiển dữ liệu, từ các phiếu hồ sơ phân tích viên liệt kê tất cả các dữ liệu. Sau ñó 
tiến hành lập phiếu từ ñiển dữ liệu cho từng dữ liệu và bao gồm các nội dung sau: 
- Tên dữ liệu 
- ðịnh nghĩa dữ liệu: mục ñích giúp người sử dụng xác ñịnh ñược giá trị của nó, nên ñịnh 
nghĩa cần ñơn giản, có tính thực tiễn. 
- Kiểu dữ liệu: kiểu dữ liệu lưu trữ thể hiện tính chất của dữ liệu như, dữ liệu số, dữ liệu chữ, 
dữ liệu hình ảnh..vv. 
- ðịnh lượng. 
- Lĩnh vực sử dụng dữ liệu. 

4.3.4. ðánh giá, phê phán hiện trạng  

ðánh giá, phê phán hiện trạng, ñây là quá trình chỉ ra sự yếu kém của hệ thống thiện tại. ðây 
là một công việc khó khăn và rất tế nhị. Trong hệ thống có thể có các loại yếu kém (trong ñó 
chúng ta cần phải nhìn nhận cả về nguồn nhân sự, nguồn kỹ thuật, cơ sở dữ liệu, các biện 
pháp tổ chức trong hệ thống thông tin ñất). 
- Sự thiếu: thiếu thông tin cho việc xử lý các thông tin ñất ñai, thiếu nhân lực có chuyên môn 
trong hệ thống, thiếu phương tiện... 
- Sự kém về hiệu lực: như cơ cấu tổ chức bất hợp lý, phương pháp xử lý không chặt chẽ, xử lý 
giấy tờ cồng kềnh bất hợp lý, giấy tờ sổ sách xử lý kém hiệu quả, xảy ra tình trạng ùn tắc, quá 
tải... 
- Sự tốn kém: ñó là các chi phí không cần thiết quá cao, sự lãng phí về người và của quá lớn. 
- Sự ñáp ứng cho tương lai: có thể nó sẽ không còn ñủ khả năng ñể ñáp ứng trong thời gian 
tới. 

4.3.5. Hợp thức hoá kết quả khảo sát, ñiều tra hệ thống thông tin ñất ñai hiện hành 

Hợp thức hoá kết quả khảo sát, mục ñích của việc hợp thức hoá kết quả khảo sát là nhằm xác 
ñịnh tính ñúng ñắn của thông tin và dữ liệu phản ánh yêu cầu thông tin của hệ thống và bảo 
ñảm tính pháp lý của nó cho việc sử dụng sau này. Hợp thức hoá kết quả khảo sát bao gồm 
các công việc: 
- Hoàn chỉnh và trình bày các dữ liệu thu ñược ñể người sử dụng xem xét và cho ý kiến. 
- Tổng hợp các tài liệu ñể các nhà quản lý và các nhà lãnh ñạo ñánh giá và bổ sung. 
- ðề ñạt thêm một số quy tắc mới (như các quy tắc về an toàn hệ thống, các yêu cầu về nhân 
sự,...) Do ñó hợp thức hoá còn mang ý nghĩa là sự thoả thuận các quy tắc mới. 
Hợp thức hóa là một khâu không thể bỏ qua, nếu không có thể sẽ ñối mặt với những khó khăn 
không lường trước ñược khi triển khai dự án.  
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4.3.6. Nghiên cứu và phân tích khả thi 

Trong thực tế chưa có một tiêu chuẩn cụ thể nào ñể xác ñịnh ñược một hệ thống thông tin 
ñược xem là thành công, ngay cả một hệ thống thông tin nhỏ ñang hoạt ñộng tốt thì mọi người 
vẫn không ñồng ý với nhau về hiệu quả của nó. Tuy nhiên ñể có cơ sở cho việc ñánh giá một 
hệ thống thông tin người ta ñưa ra một số tiêu chuẩn và quy tắc sau: Một hệ thống thông tin 
ñược xem là có hiệu lực nếu nó góp phần nâng cao chất lượng hoạt ñộng và quản lý tổng thể 
của  một tổ chức, nó thể hiện cụ thể trên các mặt: 
- Phù hợp với chiến lược hoạt ñộng của tổ chức. 
- ðạt ñược mục tiêu thiết kế ñề ra của tổ chức. 
+ Chi phí vận hành là chấp nhận ñược. 
-Có ñộ tin cậy cao, ñáp ứng ñược các chuẩn mực của một hệ thống thông tin hiện hành. 
Chẳng hạn như tính sẵn sàng: thời gian làm việc trong ngày, tuần; thời gian thực hiện một 
dịch vụ, một tìm kiếm; các kết xuất thông tin ñúng yêu cầu như biểu mẫu, số chỉ tiêu... 
- Sản phẩm có giá trị xác ñáng: thông tin ñưa ra là ñúng ñắn, kịp thời, có ý nghĩa thiết thực 
ñối với hoạt ñộng chức năng và quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ 
chức, các sai sót có thể cho phép.  
- Dễ học, dễ nhớ và dễ sử dụng. 
- Mềm dẻo, hướng mở, dễ bảo trì.  
1, Xác ñịnh các yêu cầu của hệ thống thông tin ñất ñai mới 
a, Các yêu cầu mới trong tương lai 
- Thỏa ñáng các thông tin chưa ñược ñáp ứng. 
- ðáp ứng các nguyện vọng của nhân viên. 
- Dự kiến kế hoạch phát triển. 
b, Xác ñịnh khả năng, mục tiêu dự án của hệ thống ñất ñai mới 
- Phạm vi của hệ thống mới giải quyết vấn ñề gì? ðiều này có nghĩa là chúng ta phải xác ñịnh 
lại mục tiêu của hệ thống thông tin ñất cần ñược xây dựng ví dụ như: 
+ Nguồn dữ liệu sẽ ñược thu thập, 
+ Chỉnh lý các số liệu ñã ñược thu thập, 
+ Quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu, 
+ Quản lý các biến ñộng, 
+ Tra cứu tổng hợp thông tin và phân phối dữ liệu, 
+ Tra cứu thông tin chi tiết, 
+ Cung cấp và phân phối thông tin trên mạng, 
+ ðảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ, 
+ Trang bị các phần mềm, 
+ ðảm bảo chuẩn hóa thông tin, 
+ Tính mở của hệ thống. 
- Nhân lực sử dụng. Ví dụ: ñội ngũ nhân viên ñiều khiển hệ thống cần bao nhiêu? 
- Phân tích tài chính dự án: chi phí bao nhiêu cho dự án. Ví dụ: phí viết chương trình, phí bảo 
trì, v.v…) 
- Khắc phục các ñiểm yếu kém của hệ thống hiện tại. 
- Thể hiện chiến lược lâu dài. Dự án phải có hướng mở, ví dụ: trong tương lai dự án có thể 
ñược phát triển thêm, giải quyết thêm những vấn ñề gì? 
2, Phác họa giải pháp và cân nhắc tính khả thi 
- ðưa ra giải pháp ñể thuyết phục người dùng (ở mức sơ bộ). Từ ñó, ñịnh hướng cho việc 
phân tích và thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai. Ta nên ñưa ra nhiều cac giải pháp: 
+ Giải pháp cho máy ñơn. 
+ Giải pháp máy mạng… 
- Với từng giải pháp phải mang tính khả thi và nó có các nội dung sau: 
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+ Khả thi về mặt nghiệp vụ: phải ñáp ứng ñược các yêu cầu của công việc. 
+ Khả thi về mặt kỹ thuật: sử dụng phù hợp với hệ thống máy hiện có, tương lai, v.v… 
+ Khả thi về mặt kinh tế: chi phí viết chương trình có thể chấp nhận ñược, chi phí bảo trì 
không quá cao, v.v… 
3, Lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án 
a, Lập hồ sơ khảo sát 
- Lập dự trù về thiết bị 
+ Khối lượng dữ liệu lưu trữ. 
+ Các dạng làm việc với máy tính (máy ñơn, máy mạng), xử lý trực tuyến (Online), v.v… 
+ Số lượng người dùng tối thiểu và tối ña của hệ thống. 
+ Khối lượng thông tin cần thu thập. 
+ Khối lượng thông tin cần kết xuất, cần in ra giấy, v.v… 
+ Thiết bị ngoại vi ñặc biệt như: Scanner, máy vẽ, máy cắt, v.v… 
- ðiều kiện mua và lắp ñặt 
+ Nên chọn nhà cung cấp nào, chi phí vận chuyển. 
+ Mua nguyên bộ, hay mua rời, v.v… 
+ Sơ ñồ lắp ñặt mức sơ bộ. 
- Công tác huấn luyện sử dụng chương trình 
+ Thời gian huấn luyện bao lâu. 
+ Chia làm bao nhiêu nhóm huấn luyện. 
- Công việc bảo trì 
+ ðội ngũ bảo trì. 
+ Chi phí bảo trì. 
+ Thời gian bảo trì. 
b, Lập kế hoạch triển khai dự án 
- Khởi tạo dự án, ñây là bước ñầu tiên của quá trình quản lý dự án mà trong ñó cần thực hiện 
một số hoạt ñộng ñể ñánh giá quy mô, phạm vi và sự phức tạp của dự án. Các hoạt ñộng ñó là: 
+ Thiết lập ñội dự án ban ñầu: về mặt nhân sự có mặt tất cả các chuyên viên, người sử dụng, 
lãnh ñạo cơ quan, phân tích viên hệ thống (có thể có cả các lập trình viên). 
+ Thiết lập mối quan hệ với khách hàng  
+ Thiết lập dự án sơ bộ: công việc này bao gồm: xác ñịnh quy mô và phạm vi dự án, lập lịch 
trình cho các cuộc họp. 
+ Thiết lập các thủ tục quản lý: ñể bảo ñảm cho sự thành công của dự án, cần phải lập các thủ 
tục quản lý có hiệu quả như: thủ tục báo cáo, truyền thông, xét duyệt, thay ñổi dự án, xác ñịnh 
thời hạn cấp vốn, hoàn tất chứng từ. 
+ Thiết lập môi trường quản lý dự án và lập nhật ký công việc dự án: Nhật ký dự án nhằm ghi 
lại các công việc, các sự kiện, cái vào, cái ra, thủ tục, các chuẩn sử dụng cho việc kiểm tra dự 
án.   
- Lập kế hoạch dự án, giai ñoạn này tập trung vào việc xác ñịnh và mô tả các hoạt ñộng và 
công việc cần thiết của mỗi hoạt ñộng cụ thể trong dự án. Nội dung lập kế hoạch dự án bao 
gồm:  
+ Phát hoạ một kế hoạch truyền thông, 
+ Xác ñịnh các chuẩn và các thủ tục dự án, 
+ Mô tả phạm vi dự án, các phương án có thể và ñánh giá khả thi, 
+ Phân chia dự án thành các nhiệm vụ có thể quản lý ñược, 
+ Phát triển một lịch trình sơ bộ, 
+ Xác ñịnh và ñánh giá các rủi ro, 
+ Lập kế hoạch và ngân sách ban ñầu, 
+ Thiết lập mô tả công việc, 
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+ Lập kế hoạch dự án cơ sở. 
- Lập tiến ñộ triển khai dự án: ñây là quá trình ñưa kế hoạch dự án cơ sở vào thực hiện. Nội 
dung của việc thực hiện dự án bao gồm: 
+ Triển khai kế hoạch dự án cơ sở, ñưa dự án cơ sở vào thực hiện: bao gồm khởi ñộng dự án, 
nhận và phân bổ nguồn lực, ñịnh hướng và ñào tạo thành viên mới, theo dõi tình hình thực 
hiện ñảm bảo chất lượng của sản phẩm tạo ra.   
+ Thúc ñẩy tiến trình thực hiện dự án theo kế hoạch cơ sở: ñánh giá kết quả thực hiện, ñiều 
chỉnh hoạt ñộng, nguồn lực và ngân sách. Trong trường hợp có thể phải sửa ñổi kế hoạch dự 
án cơ sở cho phù hợp. 
+ Quản lý sự thay ñổi ñối với kế hoạch dự án cơ sở: mọi thay ñổi cần ñược phản ảnh trong kế 
hoạch dự án cơ sở và nhật ký công việc của dự án. 
+ Bổ sung nhật ký công việc của dự án: tất cả các sự kiện diễn ra của dự án cần phải ñược ghi 
vào nhật ký công việc. Nó cung cấp cho những thành viên mới các thông tin ñể làm quen với 
nhiệm vụ của dự án. Nó cung cấp tài liệu lịch sử ñể phân tích, ra các quyết ñịnh và lập báo 
cáo. 
+ Thông báo về tình trạng dự án: mục ñích là ñể giữ mối liên hệ giữa các thành viên của dự 
án. Việc thông báo kịp thời các diễn tiến của dự án là một yêu cầu ñể có ñược những hiểu biết 
giữa các thành viên cùng làm việc với nhau. ðảm bảo sự phối hợp hành ñộng một cách có 
hiệu quả. 
- Kết thúc dự án, mục tiêu của giai ñoạn này là hoàn tất dự án, bao gồm các công việc sau: 
+ ðóng dự án lại: cần thực hiện một số các hoạt ñộng như ñánh giá các thành viên và kiến 
nghị lợi ích cho họ, hoàn tất các tài liệu và chứng từ thanh toán. Cám ơn những người ñã ñóng 
góp, tham gia và hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án. 
+ Tổng kết sau dự án: mục tiêu là xác ñịnh ñược mặt mạnh, mặt yếu từ các sản phẩm của dự 
án, của quá trình hình thành lên nó và quá trình quản lý dự án,  từ ñó rút ra những kinh 
nghiệm cho các dự án sau. 
+ Kết thúc mọi hợp ñồng: ký kết các bản thanh lý hợp ñồng với các bên liên quan. 
- Phân tích các chi phí của dự án thông tin ñất ñai 
- Lập mối quan hệ với các dự án khác có liên quan. 

4.4. Thiết kế hệ thống thông tin ñất ñai 

4.4.1. Một số vấn ñề trong thiết kế hệ thông tin ñất ñai 

1, Mô hình phân rã (phân cấp) chức năng của hệ thống thông tin ñất ñai 
Trong quá trình thiết kế thống thông tin ñất ñai cần: 
- Phân cấp các chức năng năng lớn, tổng quát thành những chức năng khác nhỏ hơn ñể ñi vào 
chi tiết.  
- Xét mối quan hệ giữa các chức năng. Thông thường, ñầu ra của một chức năng trở thành ñầu 
vào của một chức năng khác.  
- Tùy theo quy mô của hệ thống mà sự phân cấp này chi tiết ñến mức nào, tuy nhiên, ña số 
thường ñược chia thành 3 mức: 
+ Mức 0: ñây là mức khung cảnh của hệ thống thông tin ñất ñai. 
+ Mức 1: ñây là mức ñỉnh của hệ thống thông tin ñất ñai. 
+ Mức 2: ñây là mức dưới ñỉnh của hệ thống thông tin ñất ñai. 
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Sơ ñồ I.4.6: cấu trúc một biểu ñồ phân cấp chức năng trong hệ thống thông tin ñất ñai 
 
2, Biểu ñồ luồng dữ liệu trong hệ thống thông tin ñất ñai 
- Trong biểu ñồ luồng dữ liệu có sử dụng luồng dữ liệu (thông tin) chuyển giao giữa các chức 
năng. 
Bảng I.4.3: Các ñối tượng cơ bản sử dụng ñể thiết kế biểu ñồ luồng dữ liệu cho hệ thống 
thông tin ñất ñai 

 Chức năng Luồng dữ liệu Kho dữ liệu 
Tác nhân 
ngoài 

Tác nhân 
trong 

ðịnh nghĩa 
Nhiệm vụ 
xử lý thông 
tin 

Thông tin vào 
/ ra một chức 
năng xử lý 

Nơi lưu trữ 
thông tin 
trong một thời 
gian 

Người hay 
tổ chức 
ngoài hệ 
thống có 
giao tiếp với 
hệ thống 

Một chức 
năng hay 
một hệ con 
của hệ thống 
nhưng ñược 
mô tả ở 
trang khác 

Tên ñi kèm 
ðộng từ 
(+ bổ ngữ) 

Danh từ 
(+ tính từ) 

Danh từ 
(+ tính từ) 

Danh từ ðộng từ 

Biểu ñồ 

 
 
 

    

Ví dụ 
 
 
 

    

 
- Biểu ñồ luồng dữ liệu gồm có 5 yếu tố chính ñó là: 
+ Chức năng;  
+ Luồng dữ liệu;  
+ Kho dữ liệu;  
+ Tác nhân ngoài;  
+ Tác nhân trong. 
* Lưu ý: ta cần chú ý các nguyên tắc sau khi thiết kế biểu ñồ luồng dữ liệu: 
+ Chỉ có tác nhân trong mới có thể tác ñộng ñến kho dữ liệu. 
+ Tác nhân ngoài phải xuất hiện ñầy ñủ ở mức khung cảnh, không ñược xuất hiện thêm tác 
nhân ngoài ở các mức dưới. 

Tên Tên Tên Tên Tên 

Làm 
ñơn  

ðơn  Nhà cung cấp ðơn ñã 

 
xác nhận 

Thông tin 

A 

B C 

D E F G H I 

Mức 0 (Mức khung cảnh) 

Mức 1 (Mức ñỉnh) 

Mức 2 
(Mức 
dưới 
ñỉnh) 
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+ Kho dữ liệu không ñược xuất hiện ở mức khung cảnh, từ mức ñỉnh ñến mức dưới ñỉnh, các 
kho dữ liệu xuất hiện dần. 
3, Hình thức biểu ñồ luồng dữ liệu (BðLDL)của các mức 
- BðLDL mức khung cảnh (mức 0): mức này chỉ có một biểu ñồ gồm chức năng chính của hệ 
thống và biểu diễn hệ thông tin có giao tiếp với các tác nhân ngoài nào. BðLDL mức khung 
cảnh thường có dạng như sau: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sơ ñồ I.4.7: Hình thức biểu ñồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.8: ví một biểu ñồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 
 
- BðLDL mức ñỉnh (mức 1): BðLDL mức ñỉnh dùng ñể biểu diễn chức năng tổng quát A một 
cách chi tiết hơn bằng cách phân nhỏ chức năng A thành các chức năng chi tiết hơn và cũng 
chỉ có một biểu ñồ. BðLDL mức ñỉnh thường có hình thức như sau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.9: Hình thức biểu ñồ luồng dữ liệu mức ñỉnh. 
 
 
 
 
 

Tác nhân ngoài 

Chức năng 
A 

Tác nhân ngoài 

Số liệu ño ñạc 

Xây dựng bản 
ñồ ñịa chính 

Bản ñồ ñịa chính 

Tác nhân ngoài 1 

1 
Chức năng A.1 

Tác nhân ngoài 2 

2 
Chức năng A.2 

Kho dữ liệu A 
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Sơ ñồ I.4.10: ví dụ một biểu ñồ luồng dữ liệu mức ñỉnh. 
 
- BðLDL mức dưới ñỉnh (mức 2): Tất cả những chi tiết thông tin của hệ thống thường thể hiện 
rõ ở biểu ñồ mức dưới ñỉnh. BðLDL này gồm nhiều biểu ñồ chi tiết, mỗi biểu ñồ thể hiện một 
chức năng chi tiết thường ñầy ñủ tất cả các ñối tượng của hệ thống BðLDL. Ví dụ một 
BðLDL mức dưới ñỉnh ñược thể hiện chi tiết của chức năng 1 ở trên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.11: Biểu ñồ luồng dữ liệu mức dưới ñỉnh 1 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.12: ví dụ luồng dữ liệu mức dưới ñỉnh 1 
 
 
 
 
 

Biến ñộng thửa ñất 

Tách thửa ñất 

Biến ñộng thửa ñất 
 

Gộp thửa ñất 

BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH 

Tác nhân ngoài 

1.1  
Chức năng 

A.1.1 

1.2 
Chức năng 

A.1.2 

Kho dữ liệu A 

Tác nhân trong 

Biến ñộng thửa 
ñất 

Tìm kiếm 
thửa ñất biến 

ñộng 

Tách thửa ñất BẢN ðỒ ðỊA CHÍNH 

 

Chỉnh lý thửa ñất 
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4.4.2. Thiết kế mô hình chức năng của hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Các chức năng tổng thể của hệ thống thông tin ñất ñai 
- Sơ ñồ phân cấp chức năng của một hệ thống thông tin ñất ñai ñược thể hiện qua sơ ñồ 4.13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.13: sơ ñồ phân cấp chức năng của một hệ thống thông tin ñất ñai 
 
Trong ñó: 
* Nhóm chức năng vĩ mô cấp toàn quốc và cấp tỉnh 
- Nhóm quản trị hệ thống. 
- Nhóm quản lý theo dõi, bảo trì toàn bộ dữ liệu về ñất ñai: Các chức năng liên quan ñến lưu 
trữ, bảo trì, bảo vệ thông tin gốc (nhập dữ liệu ban ñầu từ file trung gian, chỉnh lý dữ liệu, sao 
lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, trích dữ liệu gửi về cấp huyện, quản trị người sử dụng) 
- Nhóm chức năng về quy hoạch 
- Nhóm chức năng liên quan ñến bản ñồ: cập nhật biến ñộng, hiển thị, tra cứu bản ñồ, phân 
tích dữ liệu bản ñồ, trình bày biên tập bản ñồ. 
- Nhóm chức năng về quản lý hồ sơ ñịa chính và ñăng ký biến ñộng ñất ñai 
+ Nhóm chức năng về quản lý hồ sơ ñịa chính bao gồm: giấy chứng nhận, sổ sách, in ấn các 
tài liệu theo quy ñịnh… 
+ Nhóm chức năng ñăng ký biến ñộng ñất ñai bao gồm: Các chức năng liên quan ñến cập nhật 
biến ñộng, các chức năng phục vụ cho cập nhật biến ñộng cho dữ liệu gốc tại tỉnh, hoặc do 
cấp huyện gửi lên và do cấp tỉnh cập nhật. 
- Nhóm chức năng về thống kê và tổng hợp số liệu: các chức này hỗ trợ lập các báo cáo, thống 
kê. 
- Nhóm chức năng trao ñổi, phân phối thông tin: Các chức năng tra cứu tìm kiếm thông tin, 
các chức năng này hỗ trợ việc tra cứu, tìm kiếm các thông tin trong hệ thống. 
- Các chức năng khác 
+ Chức năng phục vụ cho các phòng nghiệp vụ như: tra cứu thông tin, xử lý thông tin, cập 
nhật thông tin. 
+ Các chức năng tiện ích, trợ giúp, bao gồm các chức năng trợ giúp trục tuyến, ñăng ký sử 
dụng chương trình. 

HỆ THỐNG THÔNG 
TIN ðẤT ðAI 

1. Nhóm chức năng vĩ mô 
cấp toàn quốc và cấp tỉnh 

2. Nhóm chức năng vi mô 
cấp huyện và cấp xã 

2.1. 
Nhóm 

chức năng 
cấp huyện 

2.2. 
Nhóm 

chức năng 
cấp xã 

1.1. Nhóm 
chức năng 
cấp toàn 

quốc  

1.2. Nhóm 
chức năng 
cấp tỉnh 
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+ Các chức năng phục vụ cho các nhà lãnh ñạo và các phòng ban khác. 
+ Chức năng tra cứu công cộng, chức năng này dựa trên việc xây dựng các công cụ tra cứu dữ 
liệu trên Web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.14: mối quan hệ của các chức năng trong hệ thống thông tin ñất ñai 
 
* Nhóm chức năng vi mô cấp huyện và cấp xã. 
- Nhóm chức năng cấp huyện 
+ Quản lý cơ sở dữ liệu ñất ñai cục bộ của huyện. 
+ Nhóm chức năng về quản lý hồ sơ ñịa chính và ñăng ký biến ñộng ñất ñai. 
+ Nhóm chức năng về thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo cấp tỉnh. 
+ Các chức năng tra cứu, tìm kiếm thông tin. 
+ Các chức năng liên quan ñến bản ñồ 
+ Các chức năng tiện ích, trợ giúp 
- Nhóm chức năng cấp xã 
+ Quản lý cơ sở dữ liệu ñất ñai cục bộ của xã. 
+ Nhóm chức năng về quản lý hồ sơ ñịa chính và ñăng ký biến ñộng ñất ñai. 
+ Nhóm chức năng về thống kê và tổng hợp số liệu báo cáo cấp huyện. 
Mối quan hệ của các chức năng trong hệ thống thông tin ñất ñai ñược thể hiện qua sơ ñồ 
I.4.14 

Cập nhật thông tin 

Dữ liệu 
hồ sơ ñịa 
chính ñã 
chuẩn 
hóa 

Chuyển ñổi dữ liệu 

Nhập mới dữ liệu 

Chuyển ñổi bản ñồ 
Dữ liệu 

bản ñồ ñã 
chuẩn 
hóa 

Dữ liệu 
gốc của 
LIS cấp 

tỉnh 

Phần dữ 
liệu cấp 
huyện 

TT thông tin lưu trữ 

Phòng ñăng ký thống kê 

Các phòng khác 

Lãnh ñạo 

Tra cứu công cộng 

Thống kê ñăng ký ñất ñai 

Cấp, in giấy chứng nhận 
 

Quản lý biến ñộng 

Các tiện ích 

LIS cấp tỉnh 

LIS cấp huyện 

Data transfer 
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Hệ thống thông tin ñất ñai chi tiết ñến từng thửa ñất, các thông tin này ñược sử dụng trong 
công tác quản lý nhà nước về ñất ñai ở cấp tỉnh, huyện, xã. 
Hệ thống ñược tổ chức phân tán tại các tỉnh, mỗi tỉnh chụi trách nhiệm quản lý toàn bộ thông 
tin trong phạm vi tỉnh mình. 
Chức năng của các cấp về cập nhật thông tin ñược quy ñịnh tương ứng với thẩm quyền quy 
ñịnh trong luật ñất ñai. Mô hình hệ thống có thể ñược triển khai ñồng bộ hoặc từng phần tùy 
thuộc vào từng ñịa phương. 
Hiện tại Hệ thống thông tin ñất ñai sẽ ñược triển khai ở hai cấp ñó là cấp tỉnh và cấp huyện và 
dần sẽ triển khai ñến cấp xã. 
2, Một số chức năng của một phần mềm trong hệ thống thông tin ñất ñai 
* Chức năng hệ thống 
- Chức năng ñối với hệ thống như: mật khẩu hệ thống, ñăng nhập hệ thống, khóa hệ thống, 
thoát khỏi hệ thống… 
- Chức năng ñối với người sử dụng như: ñăng nhập, tạo mật khẩu, thay ñổi mật khẩu, quản lý 
người sử dụng… 
- Chức năng ñối với ñơn vị hành chính: chọn ñơn vị hành chính, quản lý ñơn vị hành chính 
(thêm/bớt ñơn vị hành chính)… 
* Chức năng hiển thị 
- Hiển thị các thanh công cụ. 
- Hiển thị các thanh trạng thái. 
- Hiển thị các chú giải. 
- Căn chỉnh các thanh công cụ 
* Chức năng danh mục 
- Danh mục ñơn vị hành chính như: mã ñơn vị hành chính, tên ñơn vị hành chính, ñịa danh… 
- Danh mục loại ñất: thống kê các loại ñất theo quy ñịnh của nhà nước. 
- Danh mục về mục ñích sử dụng ñất ñai. 
- Danh mục bản ñồ và các lớp thông tin bản ñồ. 
* Chức năng bản ñồ 
- Xây dựng bản ñồ 
+ Xây dựng bản ñồ từ số liệu ño dạc 
+ Xây dựng bản ñồ từ các bản ñồ giấy ñang sử dụng 
+ Chuyển ñổi bản ñồ số từ các cơ sở dữ liệu khác 
- Quản lý thông tin các lớp bản ñồ: hiển thị thông tin bản ñồ theo các lớp dữ liệu. 
- Thêm bớt các lớp bản ñồ 
+ Thêm dữ liệu của một ñơn vị hành chính mới. 
+ Bỏ dữ liệu của một ñơn vị hành chính ñang sử dụng 
+ ðóng tất cả các lớp dữ liệu bản ñồ 
- Các công cụ xử lý trên bản ñồ 
+ Lập hồ sơ kỹ thuật thửa ñất. 
+ Biên bản mốc giới. 
+ Trích lục bản ñồ. 
+ Sơ ñồ vị trí thửa ñất 
-  Phân tích dữ liệu bản ñồ 
+ Tính toán giá trị dữ liệu. 
+ ðo ñạc trên bản ñồ. 
+ Thay ñổi hệ tọa ñộ. 
+ Chú giải bản ñồ. 
+ Thiết lập các tham số hiển thị. 
+ Xây dựng bản ñồ chuyên ñề. 
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* Chức năng tra cứu tìm kiếm 
- Thông tin thửa ñất và công trình 
- Tra cứu trên bản ñồ 
+ Thông tin chi tiết của thửa ñất 
+ Tìm kiếm trên bản ñồ 
- Tra cứu trên hồ sơ 
+ Tra cứu theo thửa ñất 
+ Tra cứu theo chủ sử dụng 
+ Tra cứu theo giấy chứng nhận 
* Chức năng kê khai ñăng ký 
- ðăng ký sử dụng ñất. 
- Cung cấp ñăng ký 
- Sửa thông tin trong kê khai ñăng ký 
+ Sửa thông tin thửa ñất. 
+ Sửa thông tin chủ sử dụng ñất. 
- Dàng buộc quyền sử dụng ñất và thay ñổi trong quá trình sử dụng ñất. 
- Thời gian sử dụng ñất. 
* Chức năng hồ sơ ñịa chính 
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
+ ðiều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
+ Danh sách cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 
+ Danh sách không ñủ ñiều kiện cấp giấy. 
+ Thống kê tổng hợp. 
- Xây dựng và quản lý các hồ sơ ñịa chính 
+ Sổ ñịa chính. 
+ Sổ mục kê. 
+ Sổ cấp giấy chứng nhận. 
+ Sổ theo dõi biến ñộng 
* Chức năng quản lý biến ñộng 
- Các loại biến ñộng 
+ Chuyển ñổi. 
+ Chuyển nhượng. 
+ Thuê ñất. 
+ Thuê lại ñất. 
+ Thế chấp ñất ñai. 
+ Góp vốn. 
+ Cho tặng. 
+ Thừa kế. 
+ Giao ñất. 
+ Thu hồi ñất. 
+ Biến ñộng do thiên tai. 
+ Thay ñổi mục ñích sử dụng. 
+ Thay ñổi giấy chứng nhận. 
+ Chỉnh lý thuộc tính 
- Biến ñộng bản ñồ 
+ Tách thửa. 
+ Gộp thửa. 
+ Thay ñổi vị trí góc thửa. 
+ Thay ñổi hình dạng thửa. 
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+ Dịch chuyển cạnh trên thửa ñất. 
+ Chồng xếp. 
+ Cập nhật hàng loạt 
- Quản lý biến ñộng 
+ Lưu lịch sử biến ñộng. 
+ Quản lý biến ñộng. 
+ Thống kê biến ñộng. 
* Chức năng quy hoạch 
- Xây dựng bản ñồ quy hoạch. 
- Tra cứu, chồng xếp bản ñồ. 
- Chỉnh lý bản ñồ quy hoạch. 
* Chức năng ñền bù giải tỏa 
- Xây dựng vùng quy hoạch. 
+ Xác ñịnh các thửa ñất vùng quy hoạch. 
+ Xác ñịnh thông tin trên bản ñồ ñịa chính. 
+ Cập nhật tài sản trên ñất. 
- Tính toán ñền bù. 
+  Tính toán ñền bù. 
+ Quản lý ñơn giá ñền bù. 
+ Quản lý các ñợt ñền bù. 
* Chức năng trợ giúp quản lý giá ñất 
- Quản lý bản ñồ giá ñất 
- Chồng xếp bản ñồ. 
- Quản lý các hệ số tính giá ñất. 
- Quản lý tính toán giá trị tài sản trên ñất 
* Chức năng quản lý dữ liệu 
- Quản lý dữ liệu. 
- Sao lưu dữ liệu. 
- ðóng gói dữ liệu. 

4.4.3. Thiết kế mô hình dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Xác ñịnh các mô hình dữ liệu 
- Các mô hình dữ liệu ñịa lý cơ bản 
+ Mô hình Vector: mô hình này biểu diễn các ñối tượng ñịa lý tương tự như cách biểu diễn 
của bản ñồ. Các thông tin ñịa lý ñược lưu dưới dạng một tập hợp các cặp tọa ñộ (x,y). 
+ Mô hình Raster: thế giới thực ñược biểu diễn như một bề mặt ñược chia thành những ô bằng 
nhau. Mỗi một ô ảnh chứa một giá trị có thể biểu diễn cho một giá trị ño ñược. 
+ Mô hình TIN (mô hình tam giác bất thường): thế giới ñược biểu diễn dưới dạng một mạng 
tam giác kết nối với nhau qua các ñiểm với giá trị x, y và z. 
+ Mô hình dữ liệu dạng bảng: mô hình này cho phép kết nối các bảng dữ liệu thông qua các 
trường chỉ số ID. Các bảng cơ bản là bảng thuộc tính ñối tượng, các tập tin INFO, các bảng 
thuộc tính của các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. 
- Các thế hệ của mô hình dữ liệu ñịa lý 
+ Mô hình dữ liệu CAD: trong mô hình dữ liệu này, các dữ liệu ñịa lý ñược cất dữ dưới dạng 
những tập tin nhị phân biểu diễn cho ñiểm, ñường, vùng. Thông tin thuộc tính rất ít ñược lưu 
trong cùng những tập tin này dưới dạng các lớp nhãn và chú giải bản ñồ. 
+ Mô hình dữ liệu Coverage: mô hình dữ liệu này có khả năng liên kết ñược dữ liệu không 
gian và thuộc tính. Quan hệ Tôpô giữa các ñặc trưng vector có thể ñược lưu trữ. Coverage là 
dạng fomat chính sử dụng trong những phép xử lý phức tạp, ñể xây dựng các tập dữ liệu ñịa 
lý chất lượng cao, và ñể thực hiện phân tích không gian lớn. Tuy nhiên nhược ñiểm của mô 



  82 

hình này ñó là những dối tương ñược tập hợp lại trong những tập hợp thuần nhất của ñiểm, 
của ñường, và hình nhiều cạnh cùng với hành vi chung. Hành vi của line biểu diễn một con 
ñường thì ñồng nhất với hành vi line biểu diễn một dòng sông. ðại ñiện ñặc trưng của mô 
hình này là phần mềm Arc/Info. 
+ Mô hình dữ liệu Shapefile: là một tập hợp thuần nhất của những ñặc trưng hoặc là point, 
hoặc là polyline, hoặc là polygon. Trong khi Shapefile lưu trữ thuộc tính trong một tập tin 
dBASE nhúng, thì các thuộc tính của các ñối tượng khác có thể ñược cất dữ trong bảng 
dBASE khác và ñược nối với một Shapefile bởi một khóa thuộc tính. Mô hình này chỉ phù 
hợp cho các tập dữ liệu vừa và nhỏ. ðại ñiện ñặc trưng của mô hình này là phần mềm 
ArcView. 
+ Mô hình dữ liệu Geodatabase: ñây là mô hình dữ liệu hướng ñối tượng với các dặc trưng 
như tính ña hình (ñó là những thái ñộ, hành vi của một lớp ñối tượng có thể làm thích nghi với 
những biến ñổi của ñối tượng), sự ñóng gói (các ñối tượng chỉ ñược truy nhập bằng một 
phương pháp ñã ñược quy ñịnh), tính kế thừa (một lớp ñối tượng có thể ñược ñịnh nghĩa ñể 
chứa cả các ñối tượng khác có cùng hành vi). 
Mô hình dữ liệu này là một kho chứa các tọa ñộ ñịa lý. Truy cập và biên tập dữ liệu chính sác 
cao. Làm việc với những ñối tượng dữ liệu một cách trực quan hơn. Các ñặc trưng giàu ngữ 
cảnh hơn so với các mô hình dữ liệu khác. Thành lập bản ñồ tốt hơn. Các ñối tượng trên bản 
ñồ là các ñối tượng ñộng. Hình dạng của các ñối tượng ñược ñịnh nghĩa tốt hơn. Tập hợp 
những ñối tượng ñược liên tục. Nhiều người có thể cùng biên tập dữ liệu ñịa lý một cách ñồng 
thời. 
ðây là mô hình dữ liệu phù hợp nhất ñể sử dụng xây dựng cơ sở dữ liệu ñất ñai trong hệ 
thống thông tin ñất. ðại ñiện ñặc trưng của mô hình này là phần mềm ArcGIS. 
2, Các bước thiết kế tổng thể mô hình dữ liệu 
* Bước 1: Lập mô hình cảnh quan 
- Xác ñịnh lại các chức năng của hệ thống thông tin ñất. 
- Xác ñịnh các dữ liệu cần thiết cho các chức năng của hệ thống thông tin ñất: thông thường 
chúng ta là việc với hai loại dữ liệu là dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu nền. 
- Tổ chức dữ liệu thành những ñặc trưng logic: phân loại dữ liệu thành từng nhóm thích hợp 
cho từng chức năng của hệ thống. 
- Lập kế hoạch cài ñặt khởi ñầu. 
- Xác ñịnh các hàm phục vụ yêu cầu và mục ñích của hệ thống. 
* Bước 2: ðịnh nghĩa thực thể và mối quan hệ giữa các thực thể. ðây là quá trình khảo sát các 
dữ liệu một cách chi tiết hơn, xác ñịnh các ñối tượng hay còn gọi là các thực thể. Bao gồm các 
công việc: 
- ðịnh nghĩa và khai báo các thực thể. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.15: thực thể và các thuộc tính của thực thể 

THUADAT 

 
- ThuaID 
- Diadanh 
- XaID 
- LoaidatID 
- Shbando 
- Shthua 
- Dientich 
- Hangdat 
- Shgoc 
- SoHSG 
 
 

Tên của thực thể 

Thuộc tính nhận dạng 

Thuộc tính của thực thể 

NHA 

 
- NhaID 
- Diachi 
- DientichXD 
- DientichSD 
- Ketcau 
- Sotang 
- Gianha 
- Chungcu 
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+ Thực thể: là sự trừu tượng hoá các ñối tượng cụ thể hoặc trừu tượng của thế giới thực.Theo 
ñịnh nghĩa này thực thể ngoài việc ñại diện cho các ñối tượng cụ thể còn ñại diện cho các ñối 
tượng trừu tượng không có trong thế giới thực. Các ñối tượng này chỉ sẽ tồn tại trong hệ thống 
mới và ñương nhiên cần phải ñược ñịnh nghĩa. Ví dụ: trong hệ thống các thực thể có 2 thực 
thể như sau: thực thể THỬA ðÂT và thực thể NHÀ 
+ Kết hợp: là một khái niệm trừu tượng dùng ñể ñại diện, quản lý các mối quan hệ cụ thể giữa 
các ñối tượng. Trong mô hình dữ liệu, các ñối tượng thuộc về thực thể, do vậy kết hợp thể 
hiện liên kết giữa các thực thể. Ví dụ sơ ñồ quan hệ giữa 2 thực thể thửa ñất và nhà và ñây là 
mối quan hệ thuộc. Có nghĩa là nhà thuộc vào một thửa ñất và tồn tại trên thửa ñất ñó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.16: Mô hình quan hệ của các thực thể THỬA ðẤT và NHÀ 
 
- Tạo sơ ñồ thực thể và sơ ñồ quan hệ: nhằm tổ hợp lại tất cả các quan hệ của tất cả các thực 
thể ñã ñược xác ñịnh 
* Bước 3: Chọn cách biểu diễn thực thể 
- Tiến hành phân loại các thực thể theo kiểu hiển thị như: line, area, raster, ảnh thông thường, 
ñối tượng…Một số thực thể có cách biểu diễn hình học tương ứng với thuộc tính. Chúng ñược 
phân loại theo tính chất hình học. Một số khác còn lại ñược biểu diễn bằng những thông tin 
khác như chữ số, ảnh, hoặc bằng ñường nét. 
- Một số vấn ñề cần chú ý là: 
+ Các ñối tượng có ñược thể hiện trên bản ñồ không? 
+ Hình dạng có ý nghĩa trong phân tích ñịa lý hay không? 
+ Có thể truy nhập và hiển thị qua thiết lập quan hệ hay không? 
+ Những thuộc tính dạng văn bản sẽ ñược hiển thị trên màn hình hay trình bày trên bản ñồ in. 
* Bước 4: Khớp với mô hình dữ liệu ñã lựa chọn 
- Mục tiêu của bước này là xác ñịnh cách dữ liệu dữ liệu thể hiện trong mô hình dữ liệu ñã 
ñược lựa chọn. 
- Xác ñịnh các kiểu dữ liệu trong mô hình như ñiểm, ñường, vùng, … 
* Bước 5: Tổ chức thành những tập dữ liệu ñại lý 
- Gán thực thể cho các lớp ñối tượng và các phân loại con. 
- Gộp nhóm những ñối tượng liên quan vào mạng hình học hoặc tôpô phẳng. 
- Tổ chức các lớp ñối tượng và các tập dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu 
3, Nội dung của công tác xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết (xây dựng dữ liệu mức vật lý) 

THUADAT 

 
- ThuaID 
- Diadanh 
- XaID 
- LoaidatID 
- Shbando 
- Shthua 
- Dientich 
- Hangdat 
- Shgoc 
- SoHSG 
 
 

Tên của quan hệ 
(Kết hợp) 

Số lần thực thể 
tham gia kết hợp 

Thuộc 
tính của 
quan hệ 

(Kết hợp) 

NHA 

 
- NhaID 
- Diachi 
- DientichXD 
- DientichSD 
- Ketcau 
- Sotang 
- Giannha 
- Chungcu 
 
 

Thuộc 
1,1 1,N 

 
 
- Sonha 
- Chusohuu 
-  
-  
-  
-   
 
 
 



  84 

- Cơ sở dữ liệu bản ñồ (bản ñồ số hoặc bản ñồ giấy ñang còn sử dụng), ñược xác ñịnh ñến 
từng thửa ñất với các công việc: 
+ ðánh giá lại các số liệu bản ñồ ñã thu thập ñược. 
+ Biên tập, xây dựng mới hoặc biên tập lại các bản ñồ ñã có ở dạng số. 
+ Chuyển ñổi dữ liệu và phân lớp thông tin… 
+ Chuẩn hóa dữ liệu bản ñồ. 
- Nội dung của cơ sở dữ liệu bản ñồ 
+ Xác ñịnh các lớp dữ liệu: trong cơ sở dữ liệu bản ñồ chúng ta có thể phân thành các lớp dữ 
liệu như sau: lớp thửa ñất; lớp nhà và công trình; lớp giao thông; lớp thủy hệ; lớp giá ñất; lớp 
quy hoạch... 
+ Xác ñịnh các thuộc tính cho từng lớp dữ liệu. 
+ Xác ñịnh tên của các thuộc tính trong từng lớp dữ liệu. 
+ Mô tả tên dữ liệu thuộc tính trong lớp dữ liệu. 
+ Xác ñịnh kiểu của dữ liệu thuộc tính trong từng lớp dữ liệu. 
+ Xác ñịnh ñộ lớn, số thập phân cho từng thuộc tính trong lớp dữ liệu. 
Ví dụ: nội dung của lớp dữ liệu thửa ñất, nhà và công trình trong cơ sở dữ liệu ñất ñai (Bảng 
4.4) ñược xây dựng trong phần mềm VILIS. 
Bảng I.4.4: Nội dung của các lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu bản ñồ 

Stt 
Tên thuộc 
tính 

Mô tả 
Kiểu dữ 
liệu 

ðộ 
lớn 

Số 
thập 
phân 

Ghi 
chú 

I. Thửa ñất 
           - Không gian: là ñối tượng dạng vùng 
           - Thuộc tính bao gồm: 
1 Thua_Id ID Số nguyên 11 0  
2 Xa_Id Mã xã của thửa ñất Số nguyên 7 0  
3 Sh_bando Số hiệu tờ bản ñồ Số nguyên 4 0  
4 Sh_thua Số hiệu thửa ñất Số nguyên 5   
5 Dientich Diện tích thửa ñất Số 10 2  
6 Ma_loaidat Mã loại ñất Số nguyên 4   
7 Khloaidat Ký hiệu loại ñất Chữ 10   
8 Diadanh ðịa danh thửa Chữ 30   
9 Dtsd Mã ñối tượng sử dụng ñất Số 1   
10 Tenchu Tên chủ sử dụng ñất Chữ 50   
11 Diachi ðịa chỉ chủ sử dụng ñất Chữ  15   
12 Khuvucid Mã khu vực theo giá ñất Số nguyên 10   
       
II. Nhà và công trình 
     1, Kiểu ñường 
          - Không gian: là ñối tượng dạng polyline, mô tả ñối tượng nhà và các công trình 
          - Thuộc tính: không có 
     2, Kiểu ñiểm 
          - Không gian: là ñối tượng dạng point, mô tả tâm nhà 
1 Shbando Số thứ tự tờ bản ñồ Số nguyên 3   
2 Shthua Số hiệu thửa Số nguyên 4   
3 Xaid Mã xã của thửa ñất Số nguyên 7   
4 Loainha Loại nhà Chữ 20   
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- Cơ sở dữ liệu thuộc tính 
+ Xác ñịnh các dữ liệu thuộc tính trong cơ sở dữ liệu. 
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính. 
+ Nhập thông tin thuộc tính, các thông tin này thường ñược thu thập thông qua các tài liệu 
như hệ thống sổ sách ñịa chính (sổ mục kê, sổ ñịa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng ñất, sổ theo dõi biến ñộng…) 
- Nhập từ các nguồn dữ liệu khác như các bản ñồ ñã số hóa, kiểm tra sự ñúng ñắn của dữ 
liệu…. 
Tích hợp dữ liệu vào hệ thống thông tin ñất ñai, từ nhiều nguồn thông tin dữ liệu (cả dữ liệu 
bản ñồ và dữ liệu thuộc tính) ñã thu thập, kiểm tra, ñảm bảo ñộ tin cậy tin cậy tích hợp chung 
vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai. Hệ thống thông tin ñất ñược tổ chức chặt chẽ 
trên ñã trở thành nguồn thông tin chính sẵn sàng ñáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý ñất 
ñai. 
- Các nguồn dữ liệu kinh tế xã hội khác liên quan ñến ñất ñai. 
4,  Tổ chức của cơ sở dữ liệu ñất ñai trong hệ thống thông tin ñất ñai (sơ ñồ I.4.17) 
Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai ñược phân cấp và quản lý theo các mức như sau: 
- Cấp Trung ương: Như Bộ tài nguyên và môi trường 
- Cấp tỉnh: Dữ liệu ñất ñai ñược lưu trữ và quản lý tại các sở tài nguyên và môi trường. 
+ Nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu gốc của tỉnh. 
+ Các thông tin, dữ liệu phục vụ cho các ngành. 
- Cấp huyện: Dữ liệu ñất ñai ñược lưu trữ và quản lý tại các phòng tài nguyên và môi trường 
ñược ñặt tại các huyện. 
+ Cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin ñất ñai cấp huyện. 
+ Nơi cập nhật các thông tin biến ñộng. 
- Cấp xã: Các dữ liệu ñất ñai ñược cán bộ ñịa chính quản lý và lưu trữ tại UBND các xã. 
Tổ chức của cơ sở dữ liệu ñất ñai trong hệ thống thông tin ñất ñai ñược thống nhất và liên kết 
từ trung ương ñến ñịa phương. 

4.4.4. Thiết kế mô hình xử lý của hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Một số khái niệm 
- Mô hình xử lý: nó mô tả tập hợp các quy tắc ñiều khiển quá trình tạo lập, sửa ñổi, xoá mỗi 
ñối tượng, mỗi thuộc tính ñến các thực thể, kết hợp. ðối tượng của mô hình xử lý là dữ liệu 
ñược lưu trữ trong mô hình dữ liệu và các dữ liệu nhập ñi kèm với sự kiện nhập. 
- Hệ thống xử lý là: một cấu trúc mà dưới tác ñộng của môi trường thực hiện các phép biến 
ñổi dữ liệu ñể tạo ra cho môi trường những sự kiện mới. 
+ Sự kiện là sự ghi nhận việc thay ñổi trạng thái của hệ thống. 
+ Sự  kiện ñược ñặc trưng bởi các yếu tố sau: Nội dung mô tả; Thông báo (thông báo là thể 
hiện vật lý của sự kiện. Nhờ thông báo mà ta biết sự kiện xảy ra). 
+ Sự kiện nhập: ñó là sự kiện xuất phát từ môi trường tác ñộng vào 1 bộ phận của hệ thống. 
+ Sự kiện xuất: ñó là sự kiện xuất phát từ trong hệ thống tác ñộng ra môi trường. 
+ Sự kiện nội: là 1sự kiện phát ra từ 1 bộ phận của hệ thống và tác ñộng ñến 1 bộ phận khác 
cũng của hệ thống ñó. 
+ Sự kiện có tính chu kỳ: ñây là sự kiện diễn ra theo 1 chu kỳ thời gian nhất ñịnh. 
- Hệ thống xử lý cơ sở là: một hệ thống xử lý nhỏ nhất không thể phân chia ra ñược nữa. Nó 
có các sự kiện nhập ñược gọi  là sự kiện khởi ñộng và tạo ra sự kiện gọi là sự kiện kết quả. 
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Sơ ñồ I.4.17: Tổ chức dữ liệu cơ bản của hệ thống thông tin ñất ñai 
 
 
2, Phân rã hệ thống xử lý trong hệ thống thông tin ñất ñai 
- Phân rã hệ thống xử lý là quá trình phân chia hệ thống thành các hệ thống xử lý ñơn giản 
hơn. Quá trình phân rã hệ thống ñược thực hiện từng bước. Sơ ñồ phân rã ñược thể hiện qua 
sơ ñồ I.4.18: 
 
 

Nơi lưu trữ  
CSDL gốc 

Bộ tài nguyên và 
môi trường 

Thông tin 
 tổng quát 

Tổng hợp 
thông tin 

từ cấp tỉnh 

 

Cấp trung ương 

 
Cơ sở dữ 

liệu 
(LIS) 
tỉnh 

 

- UBND tỉnh 
- Các ban ngành 
- Dịch vụ công 
- Tra cứu công cộng 

Cấp tỉnh 

 
 

Cơ sở dữ liệu 
(LIS) 
huyện 

Nơi cập nhật 
biến ñộng 

Cập nhật biến 
ñộng 

Cấp huyện 

Cấp xã 

Xã 

Hệ thống sổ sách, 
bản ñồ in ra từ hệ 

thống 
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Trong ñó:  
HTXL: là hệ thống xử lý 
HTXL 1: là hệ thống xử lý 1 
HTXLCS: là hệ thống xử lý cơ sở 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ 4.18: Phân rã hệ thống xử lý trong hệ thống thông tin ñất ñai 
 
- Nhiệm vụ của phân rã hệ thống xử lý là tiến hành phân tích hệ thống xử lý của hệ thống 
thông tin ñể phân rã từng bước cho ñến khi nhận ñược hệ thống xử lý cơ sở. 
- Các phương pháp phân rã hệ thống xử lý: 
* Phương pháp dựa vào sự kiện: phương pháp này chỉ ra cách tiếp cận ñối với hệ thống xử lý 
bằng việc trước tiên khảo sát sự kiện nhập hoặc xuất và các dữ liệu mà nó thao tác. 
+ Phương pháp dựa vào sự kiện nhập: xuất phát từ sự kiện nhập, phân tích viên khảo sát việc 
lưu chuyển thông tin, tiến hành mô tả các thủ tục ñược áp dụng và tách các thủ tục này thành 
các hệ thống xử lý cấp thấp hơn. 
+ Phương pháp dựa vào sự kiện xuất: Phương pháp này xuất phát từ sự kỉện xuất sau ñó tiến 
hành khảo sát quá trình tạo ra sự kiện này cho ñến khi khảo sát ñến sự kiện nhập. Phân tích 
viên mô tả các thủ tục và tách nó thành hệ thống xử lý cấp thấp hơn. 
Ví dụ :  Phân tích dựa vào sự kiện như trong quá trình chỉnh lý biến ñộng thửa ñất. Ví dụ biến 
ñộng trong chuyển nhượng một phần ñó là chia tách thửa ñất. Chức năng xử lý theo sơ ñồ 
I.4.19          
 
 
                                                                   
                                                              
 
 
 
Sơ ñồ I.4.19: hệ thống xử lý dựa vào sự kiện trong hệ thống thông tin ñất ñai 
 
* Phương pháp dựa vào xử lý: phương pháp này tập trung chú ý vào cách xử lý các dữ liệu ñể 
tạo nên chức năng của hệ thống. Phân tích viên tiến hành nghiên cứu các thủ tục, xác ñịnh các 
phương pháp xử lý cơ bản và tìm các sự kiện cho các thủ tục này. Phương pháp này thích hợp 
với hệ thống có nhiều chức năng xử lý khác nhau hoặc xử lý theo thuật toán phức tạp. 
Ví dụ: Phương pháp dựa vào xử lý như sơ ñồ I.4.20 
 
 

HTXL 

HTXL 1 HTXL 2 

HTXLCS 
1.1 

 

HTXLCS 
1.2 

 

HTXLCS 
1.3 

 

HTXLCS 
2.1 

 

HTXLCS 
2.2 

 

HTXLCS 
2.3 

 

Xác ñịnh thửa ñất cần chia Chia thửa 

Chia tách thửa 

Xác ñịnh nội dung chia 



  88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.20: hệ thống xử lý dựa vào xử lý trong hệ thống thông tin ñất ñai 
3,  Thiết kế mô hình xử lý  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ 4.21: hệ thống xử lý dựa vào xử lý trong hệ thống thông tin ñất ñai 

Chỉnh lý bản ñồ 

Chỉnh lý biến ñộng 

Chia thửa Gộp thửa 

Xác ñịnh các thửa ñất cần gộp Gộp Thửa 

Chỉnh lý hồ sơ 

XLCS ... XLCS 

 

XLCS ... XLCS 

 

Các xử lý khác 

Sai 

Chọn thửa cần 
tra cứu 

In thông tin 
thửa 

Lấy danh sách 
thửa anh, em 

In thông tin 
thửa anh, em 

Xác ñịnh danh 
sách thửa mẹ 

Nếu thửa mẹ 
rỗng 

ðúng 

Ra khỏi 

Duyệt lần lượt 
từng thửa mẹ 

ðặt thửa mẹ là 
thửa mới cần 

tra cứu 

Sai 

Chọn thửa cần 
tra cứu 

In thông tin 
thửa 

Lấy danh sách 
thửa anh, em 

In thông tin 
thửa anh, em 

Xác ñịnh danh 
sách thửa con 

Nếu thửa con 
rỗng 

ðúng 

Ra khỏi 

Duyệt lần lượt 
từng thửa con 

ðặt thửa con là 
thửa mới cần 

tra cứu 
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- Thiết kế hệ thống xử lý cơ sở, khi thiết kế cần cụ thể hoá các thành phần: 
+ Tên của quy tắc xử lý  
+ Các sự kiện khởi ñộng và dữ liệu nhập  
+ Các sự kiện kết quả và sự kiện xuất 
+ ðiều kiện (nếu có)  
Ví dụ: Tình huống lựa chọn xảy ra trong hệ thống xử lý tra cứu thửa ñất biến ñộng. ðây là 2 
sơ ñồ xử lý tìm ngược và xuôi 
Chú ý có 3 tình huống xảy ra trong hệ thống xử lý: 
- Lựa chọn            
- Vòng lặp  
- Chờ sự kiện ngoại. 
4, Tổng hợp hệ thống xử lý  
Sau khi thiết kế xong tất cả các hệ thống xử lý cơ sở, tiến hành tổng hợp từng bước theo sơ ñồ 
phân rã ñể tạo nên mô hình xử lý của hệ thống. 

4.5. Hoàn thiện hệ thống thông tin ñất ñai 

4.5.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Các tiêu chí ñể ñầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin cho hệ thống 
thông tin ñất ñai 
- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin ñể ñảm bảo cho hệ thống thông tin ñất và các hệ thống 
khác hoạt ñộng tốt. ðể ñảm bảo ñược ñiều ñó chúng ta cần có sự ñầu tư về thiết bị, phần mềm 
tin học với các tiêu chí: 
+ Trên cơ sở hiện ñại, bám sát sự phát triển chung của công nghệ. 
+ Thiết lập trên cơ sở các mô hình ñã kiểm nghiệm trên thực tế 
+ ðáp ứng tối ña các nhu cầu khai thác, sử dụng của công việc. 
+ Phù hợp với ñiều kiện chung về tài chính, năng lực cán bộ vận hành hệ thống. 
+ Dễ dàng sử dụng, bảo trì, nâng cấp. 
2, Một số các thiết bị cơ bản trong hệ thống thông tin ñất ñai 
Trong hệ thống thông tin ñất ñai ñược xây dựng với các thiết bị bao gồm các phần cơ bản sau: 
- Máy chủ (Server), mục ñích của máy tính server là phục vụ cho các máy client (máy khách 
hay là một trạm công tác) khác các ứng dụng và dữ liệu. Máy chủ có cấu hình mạnh. Nó là bộ 
phận phần cứng tương ñối quan trọng, nếu thiếu nó các máy trạm không hoạt ñộng ñược. Máy 
chủ có khả năng xử lý, lưu trữ, bảo mật, an toàn dữ liệu, thông tin cao. Máy chủ ngoài nhiệm 
vụ ñiều hành, cung cấp các dịch vụ cho hệ thống mạng, sẽ ñảm nhiệm vai trò data server, 
backup server là nơi lưu trữ các số liệu, chạy các chương tình phục vụ cho hệ thống thông tin 
ñất ñai. Data server phải là các máy tính có cấu hình rất mạnh vì nó phục vụ dữ liệu cho tất cả 
các máy tính Client trong hệ thống. 
- Máy trạm (Workstation), các máy này cho phép người dùng thao tác trên máy hoặc truy 
nhập vào mạng ñể khai thác thông tin và tài nguyên, thông qua mạng, truy nhập thông qua 
Internet các máy trạm có thể chạy trên mạng LAN (Local Area Network –mạng cục bộ) của 
phòng máy và trực tiếp truy cập dữ liệu trong Server hoặc ñặt ở xa có thể truy cập tới máy chủ 
thông qua Modem hoặc mạng WAN (Wide Area Network – mạng diện rộng). Cấu hình của 
các máy trạm thuộc vào kiến trúc của người sử dụng với các yếu tố cơ bản sau: kiến trúc hiện 
ñại; ðộ tin cậy cao; Dễ cài ñặt, thao tác và bảo hành; Khả năng sử lý tốt; Cấu hình tốt; công 
nghệ mở và modul hóa tốt; Mạng lưới phân phối và bảo hành tại Vi ệt Nam. 
- Hệ thống mạng, ñây là cá thiết bị kết nối như: modem, card mạng, Hub,.. 
+ Hub: là bộ phận trung tâm trong mô hình mạng sao. Hub là bộ phận phục vụ các ñiểm dừng 
chung cho các node và có thể chuyển tiếp các tín hiệu theo ñường chuyền thích hợp. 
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+ Modem: là một thiết bị dùng ñể kết nối các máy tính qua ñường chuyền ñiện thoại khi các 
máy tính ở xa mà không thể kết nối bằng cáp máy tính chuẩn. Trong môi trường mạng 
Modem cũng phục vụ như là một cách liên lạc với các mạng bên ngoài mạng cục bộ. 
- Các thiết bị ngoại vi như: Máy in (máy in khổ A0-A4), máy quét khổ A0, thiết bị lưu và 
backup dữ liệu, máy chiếu (Projector). 
- Các thiết bị ñảm bảo an toàn chống sự cố (lưu ñiện, hệ thống chống sét…). 
Thiết bị lưu ñiện (UPS): là một bộ nguồn tự ñộng cung cấp ñiện cho máy chủ và các thiết bị 
khác trong trường hợp bị mất ñiện ñột xuất. Một UPS chuẩn cung cấp cho mạng máy tính với 
hai bộ phận quan trọng: nguồn ñiện ñể máy chủ có thể vận hành trong một thời gian ngắn; 
Một quản lý tắt máy an toàn. 
- Hệ thống chống sét: ðối với kỹ thuật chống sét, việc tiếp ñất cho các thiết bị là vô cùng quan 
trọng và quyết ñịnh nhiều ñến hiệu quả chống sét. Yêu cầu ñặt ra là phải lắp ñặt ñược một 
ñường dây tiếp ñất ñi cùng theo với các thiết bị ñiện một cách hoàn thiện cho nên phải khảo 
sát cụ thể các phương án tiếp ñất phù hợp. ðối với hệ thống cụ thể cần quan tâm ñến một số 
thiết bị chống sét cho: Hệ thống cáp mạng, hệ thống ñường ñiện lưới, Hệ thống ñường ñiện 
thoại, và các thiết bị khác… 
- Các phần mềm hệ thống, hiện tại hệ thống sử dụng một số các phần mềm có bản quyền 
trong hệ thống như Windows, Windows Worktation, Microsoft SQL Server, Geomedia 
Professional, Geomedia Web Map, Mapinfo, Arcview, Arcinfo, Micostation, AutoCad với các 
phiên bản phù với hệ thống thông tin ñất khi xây dựng…. và các phần mềm trong nước tự sản 
xuất. Với hệ thống các phần mềm chúng ta có thể chia thành một số loại cơ bản như sau: Hệ 
ñiều hành mạng (hệ ñiều hành máy chủ, hệ ñiều hành máy trạm); Hệ quản trị dữ liệu.  
3,  Một số mô hình mạng máy tính  
- Mạng máy tính: mạng máy tính có thể phân bổ trên một vùng lãnh thổ nhất ñịnh và có thể 
phân bổ trong phạm vi một quốc gia hay quốc tế. Dựa vào phạm vi phân bổ của mạng người 
ta có thể phân ra các loại mạng như sau:  
+ GAN (Global Area Network) kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết 
nối này ñược thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh.  
+ WAN (Wide Area Network) - Mạng diện rộng, kết nối máy tính trong nội bộ các quốc gia 
hay giữa các quốc gia trong cùng một châu lục. Thông thường kết nối này ñược thực hiện 
thông qua mạng viễn thông. Các WAN có thể ñược kết nối với nhau thành GAN hay tự nó ñã 
là GAN. 
+ MAN (Metropolitan Area Network) kết nối các máy tính trong phạm vi một thành phố. Kết 
nối này ñược thực hiện thông qua các môi trường truyền thông tốc ñộ cao (50-100 Mbit/s). 
+ Mạng cục bộ (LAN - Local Area Network), kết nối các máy tính trong một khu vực bán 
kính hẹp thông thường khoảng vài trǎm mét. Kết nối ñược thực hiện thông qua các môi 
trường truyền thông tốc ñộ cao ví dụ cáp ñồng trục thay cáp quang. LAN thường ñược sử 
dụng trong nội bộ một cơ quan/tổ chức...Các mạng LAN có thể ñược kết nối với nhau thành 
WAN. Trong các khái niệm nói trên, WAN và LAN là hai khái niệm hay ñược sử dụng nhất. 
- Mạng cục bộ (LAN): mạng LAN là hệ truyền thông tốc ñộ cao ñược thiết kế ñể kết nối các 
máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu khác cùng hoạt ñộng với nhau trong một khu vực ñịa lý 
nhỏ như ở một tầng của toà nhà, hoặc trong một toà nhà.... Một số mạng LAN có thể kết nối 
lại với nhau trong một khu làm việc.  
+ Các mạng LAN trở nên thông dụng vì nó cho phép những người sử dụng (users) dùng 
chung những tài nguyên quan trọng như máy in mầu, ổ ñĩa CD-ROM, các phần mềm ứng 
dụng và những thông tin cần thiết khác. Trước khi phát triển công nghệ LAN các máy tính là 
ñộc lập với nhau, bị hạn chế bởi số lượng các chương trình tiện ích, sau khi kết nối mạng rõ 
ràng hiệu quả của chúng tǎng lên gấp bội. ðể tận dụng hết những ưu ñiểm của mạng LAN 
người ta ñã kết nối các LAN riêng biệt vào mạng chính yếu diện rộng (WAN). 
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Sơ ñồ I.4.22: Mạng dạng hình sao 

 
Sơ ñồ I.4.23: Mạng dạng hình 

tuyến 

+ Các thiết bị gắn với mạng LAN ñều dùng chung một phương tiện truyền tin ñó là dây cáp, 
cáp thường dùng hiện nay là: Cáp ñồng trục (Coaxial cable), Cáp dây xoắn (shielded twisted 
pair), cáp quang (Fiber optic),.... 
+ Mạng LAN thường bao gồm một hoặc một số máy chủ (file server, host), còn gọi là máy 
phục vụ) và một số máy tính khác gọi là trạm làm việc (Workstations) hoặc còn gọi là nút 
mạng (Network node) - một hoặc một số máy tính cùng nối vào một thiết bị nút. Máy chủ 
thường là máy có bộ xử lý (CPU) tốc ñộ cao, bộ nhớ (RAM) và ñĩa cứng (HDD) lớn. 
+ Các kiểu (Topology) của mạng LAN Topology của mạng là cấu trúc hình học không gian 
mà thực chất là cách bố trí phần tử của mạng cũng 
như cách nối giữa chúng với nhau. Thông thường 
mạng có 3 dạng cấu trúc là: Mạng dạng hình sao 
(Star Topology), mạng dạng vòng (Ring Topology) 
và mạng dạng tuyến (Linear Bus Topology). Ngoài 3 
dạng cấu hình kể trên còn có một số dạng khác biến 
tướng từ 3 dạng này như mạng dạng cây, mạng dạng 
hình sao - vòng, mạng hỗn hợp,v.v.... 
- Mô hình mạng dạng hình sao (Star topology): Mạng 
dạng hình sao bao gồm một trung tâm và các nút 
thông tin. Các nút thông tin là các trạm ñầu cuối, các 
máy tính và các thiết bị khác của mạng. (sơ ñồ 
I.4.22). Trung tâm của mạng ñiều phối mọi hoạt ñộng 
trong mạng với các chức nǎng cơ bản là: 
+ Xác ñịnh cặp ñịa chỉ gửi và nhận ñược phép chiếm tuyến thông tin và liên lạc với nhau.  
+ Cho phép theo dõi và sử lý sai trong quá trình trao ñổi thông tin.  
+ Thông báo các trạng thái của mạng...  
+ Các ưu ñiểm của mạng hình sao: Hoạt ñộng theo nguyên lý nối song song nên nếu có một 
thiết bị nào ñó ở một nút thông tin bị hỏng thì mạng vẫn hoạt ñộng bình thường. Cấu trúc 
mạng ñơn giản và các thuật toán ñiều khiển ổn ñịnh. 
Mạng có thể mở rộng hoặc thu hẹp tuỳ theo yêu cầu 
của người sử dụng.  
+ Nhược ñiểm của mạng hình sao: Khả nǎng mở 
rộng mạng hoàn toàn phụ thuộc vào khả nǎng của 
trung tâm. Khi trung tâm có sự cố thì toàn mạng 
ngừng hoạt ñộng. Mạng yêu cầu nối ñộc lập riêng rẽ 
từng thiết bị ở các nút thông tin ñến trung tâm. 
Khoảng cách từ máy ñến trung tâm rất hạn chế 
(khoảng 100 m).  
Nhìn chung, mạng dạng hình sao cho phép nối các 
máy tính vào một bộ tập trung (Hub) bằng cáp xoắn, 
giải pháp này cho phép nối trực tiếp máy tính với 
Hub không cần thông qua trục BUS, tránh ñược các 
yếu tố gây ngưng trệ mạng. Gần ñây, cùng với sự phát triển switching hub, mô hình này ngày 
càng trở nên phổ biến và chiếm ña số các mạng mới lắp. 
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Sơ ñồ I.4.24: Mạng dạng hình 
tròn 

- Mạng hình tuyến (Bus Topology): theo cách bố trí hành lang các ñường như hình vẽ thì máy 
chủ (host) cũng như tất cả các máy tính khác (workstation) hoặc các nút (node) ñều ñược nối 
về với nhau trên một trục ñường dây cáp chính ñể chuyển tải tín hiệu. Tất cả các nút ñều sử 
dụng chung ñường dây cáp chính này. Phía hai ñầu dây cáp ñược bịt bởi một thiết bị gọi là 
terminator. Các tín hiệu và gói dữ liệu (packet) khi di 
chuyển lên hoặc xuống trong dây cáp ñều mang theo 
ñiạ chỉ của nơi ñến. Loại hình mạng này dùng dây cáp 
ít nhất, dễ lắp ñặt. Tuy vậy cũng có những bất lợi ñó là 
sẽ có sự ùn tắc giao thông khi di chuyển dữ liệu với 
lưu lượng lớn và khi có sự hỏng hóc ở ñoạn nào ñó thì 
rất khó phát hiện, một sự ngừng trên ñường dây ñể sửa 
chữa sẽ ngừng toàn bộ hệ thống. (Sơ ñồ I.4.23)  
- Mạng dạng vòng (Ring Topology): mạng dạng này, 
bố trí theo dạng xoay vòng, ñường dây cáp ñược thiết 
kế làm thành một vòng khép kín, tín hiệu chạy quanh 
theo một chiều nào ñó. Các nút truyền tín hiệu cho 
nhau mỗi thời ñiểm chỉ ñược một nút mà thôi. Dữ liệu 
truyền ñi phải có kèm theo ñịa chỉ cụ thể của mỗi trạm tiếp nhận.  Mạng dạng vòng có thuận 
lợi là có thể nới rộng ra xa, tổng ñường dây cần thiết ít hơn so với hai kiểu trên. Nhược ñiểm 
là ñường dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một nơi nào ñó thì toàn bộ hệ thống cũng bị ngừng. 
(Sơ ñồ I.4.24) 
- Mạng dạng kết hợp 
+ Kết hợp hình sao và tuyến (star/Bus Topology),  Cấu hình mạng dạng này có bộ phận tách 
tín hiệu (spitter) giữ vai trò thiết bị trung tâm, hệ thống dây cáp mạng có thể chọn hoặc Ring 
Topology hoặc Linear Bus Topology.  Lợi ñiểm của cấu hình này là mạng có thể gồm nhiều 
nhóm làm việc ở cách xa nhau, ARCNET là mạng dạng kết hợp Star/Bus Topology. Cấu hình 
dạng này ñưa lại sự uyển chuyển trong việc bố trí ñường dây tương thích dễ dàng ñối với bất 
cứ toà nhà nào. 
+ Kết hợp hình sao và vòng (Star/Ring Topology), Cấu hình dạng kết hợp Star/Ring 
Topology, có một "thẻ bài" liên lạc (Token) ñược chuyển vòng quanh một cái HUB trung tâm. 
Mỗi trạm làm việc (workstation) ñược nối với HUB - là cầu nối giữa các trạm làm việc và ñể 
tǎng khoảng cách cần thiết. 

4.5.2.  Thiết kế một số mô hình mạng trong hệ thống thông tin ñất ñai 

Mô hình chung của máy tính và hệ thống mạng LAN có thể ñược mô phỏng theo các hình vẽ 
như sau: 
1, Mô hình phân tán máy chủ trên mạng LAN (sơ ñồ I.4.25) 
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Hình I.4.25: Mô hình phân tán máy chủ trên mạng LAN 
 
Trong kiểu thiết kế này chúng ta có thể xây dựng nhiều máy chủ trong toàn hệ thống. Các 
máy chủ này sẽ chụi trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của hệ thống thông tin ñất ñai tại các 
khu vực ñược phân ñịnh. ðối với mô hình này cho phép chia sẻ các tài nguyên thông tin trên 
hệ thống thông qua nhiều máy chủ. 
2, Kết nối và chia sẻ thông tin, tài nguyên trên mạng (sơ ñồ I.4.26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.26: mô hình kết nối và chia sẻ thông tin, tài nguyên trên mạng 
 
ðối với mô hình này cho phép chia sẻ các tài nguyên thông tin trên hệ thống thông qua máy 
một máy chủ. 
 
3, Kết nối nhiều máy tính trong hệ thống mạng LAN (sơ ñồ I.4.27) 
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Sơ ñồ I.4.27: Mô hình kết nối máy tính trong mạng LAN cục bộ 
 
Các hệ thống thông tin ñất ñai vừa và nhỏ thường hay sử dụng kiểu thiết kế như thế này. Kiểu 
này tiết kiệm ñược các chi phí ban ñầu. 
4, Sử dụng Modem kết nối với các máy tính ngoài mạng cục bộ.  
ðây chính là mạng kết nối Internnet. Phục vụ cho các ñối tường truy cập từ xa. ðây là giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống thông tin ñât và có thể phục vụ cho số lượng 
lớn người sử dụng. Phần mềm có thể sử dụng như Geomedia Web Map. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ I.4.28: Mô hình sử dụng Modem kết nối với các máy tính ngoài mạng cục bộ 
5, Xây dựng mạng cục bộ cho toàn hệ thống thông tin ñất ñai tại cơ sở 
* Ki ến trúc tổng thể: Hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người thông qua mạng LAN, WAN 
và Internet. Do vậy, hệ thống thông tin ñất phải ñược xây dựng trên mô hình Client/Server mà 
tất cả các dữ liệu không gian và thuộc tính cùng ñược lưu trữ trong một hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu tập chung như sơ ñồ 4.29.  
* Thiết kế chi tiết 
+ Xác ñịnh khu vực xây dựng hệ thống mạng như: khoảng cách, vị trí, số tòa nhà, số tầng, số 
phòng… 
+ Tổng hợp các trang thiết bị cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mạng. 
+ Thiết kế mạng LAN, WAN và Internet. 
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Sơ ñồ 4.29: Kiến trúc tổng thể của một LIS tại các cơ sở 
6, Thiết kế hệ thống chống sét cho mạng máy tính  
Chống sét là một yêu cầu quan trọng của bất kỳ một hệ thống thông tin nào. Sét ñánh có thể 
gây ra những thiệt hại nghiêm trọng mà chúng ta không thể lường hết ñược. 
Trong quá trình xây dựng chúng ta phải nghiên cứu một số công nghệ chống sét: 
+ Thiết kế theo kiểu ñơn giản có dải ñiện áp chặn ngưỡng từ 300-400V vì thế chỉ có tác dụng 
khi ñiện áp trên mức 300-400V. ðây là giải pháp ñơn giản và rẻ tiền. 
+ Thiết kế dạng ngăn cách, ñây là kiểu tốt nhất.  Phương pháp này ñược thiết kế theo nguyên 
tác sử dụng một biến trở biến thiên theo tần số. ðiện trở là thấp nhất tại tần số tín hiệu hoặc 
nguồn ñiện làm việc bình thường. Xung ñiện của sét có tần số khác nên ñiện trở sẽ tăng vọt và 
làm suy giảm toàn bộ ñiện áp của sét. tuy nhiên giải pháp này tương ñối ñắt, nên thông 
thường kết hợp cả 2 phương pháp. 

4.5.3 Xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống thông tin ñất 

Nguồn nhân lực trong hệ thống thông tin ñất ñai ñược xây dựng mới cần phải ñào tạo. Việc 
ñào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin là một công việc hết sức quan trọng, nó quyết 
ñịnh sự thành bại của các hệ thống ñược xây dựng. ðể vận hành ñược hệ thống, xây dựng, cập 
nhật, bảo trì, khai thác, ñảm bảo sự an toàn, an ninh cho dữ liệu, khắc phục các sự cố thông 
thường...  
Ngoài chuyên môn nghiệp vụ ñều ñòi hỏi cán bộ trong hệ thống thông tin cần phải có một 
trình ñộ tin học nhất ñịnh. Quá trình này cũng góp phần hiện ñại hóa ngành quản lý ñất ñai 
theo ñịnh hướng phát triển công nghệ thông tin. 
1, ðào tạo tin học căn bản cho các cán bộ công chức 
ðây là loại hình ñào tạo phổ cập tin học cho cán bộ công chức trong hệ thống thông tin. Loại 
hình ñào tạo này là bắt buộc, và là tiền ñề ñể nâng cấp ñào tạo ứng dụng công nghệ thông tin 
cho nghiệp vụ. 
Xác ñịnh các hình thức ñào tạo cho phù hợp với thực tế: như ñào tạo tập trung, ngắn hạn, hoặc 
gửi ñi các ñào tạo tại các cơ sở khác. 
2,  ðào tạo tin học cho cán bộ kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu 
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ðây là loại hình ñào tạo với phần ñông là cán bộ kỹ thuật, ñưa các ứng dụng của công nghệ 
tin học vào trong hệ thống của ngành ðịa chính.ðối tượng ñào tạo thường là từ cấp phòng trở 
lên. 
Yêu cầu khi ñược ñào tạo, nắm vững các kiến thức cơ bản về ứng dụng tin học trong việc thu 
thập, xây dựng, lưu trữ, xử lý dữ liệu dạng số. 
Các nội dung tào tạo chi tiết: Bản ñồ số; Các phần mềm ñược ứng dụng (nhất là các phần 
mềm GIS); Số hóa bản ñồ; Biên tập, trình bày bản ñồ số, quản lý và các phép xử lý trên bản 
ñồ số và dữ liệu thông tin ñịa lý. 
Hình thức ñào tạo: Tập chung; không tập chung; hoặc gửi ñào tạo tại các trung tâm của 
ngành. 
3, ðào tạo chuyên gia quản trị và bảo trì hệ thống 
Hệ thống bao gồm các máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng, các thiết bị ngoại vi… ñể hoạt ñộng 
bình thường cần có các chuyên gia quản trị và bảo trì hệ thống. Công việc thường xuyên theo 
dõi hệ thống, quản trị mạng, xử lý các hỏng hóc, các sự cố thông thường. Cán bộ tại vị trí này 
cần có từ 2-3 người, ñòi hỏi trình ñộ tin học tương ñối cao, từ cao ñảng trở lên. 
Hình thức ñào tạo: Tập chung; không tập chung; hoặc gửi ñào tạo tại các trung tâm của 
ngành. 
4, ðào tạo quản trị cơ sở dữ liệu 
Tương tự như các chuyên gia quản trị và bảo trì hệ thống, việc quản trị một cơ sở dữ liệu lớn 
là rất cầ thiết và quan trọng ñòi hỏi trình ñộ tin học cao. 
Hình thức ñào tạo: Tập chung; không tập chung; hoặc gửi ñào tạo tại các trung tâm của 
ngành. 
5, ðào tạo phát triển ứng dụng 
ðối với cán bộ kỹ thuật phát triển ứng dụng, ngoài có trìn ñộ tin học cao còn phải có trình ñộ 
chuyên môn nghiệp vụ tốt. ðây là ñịnh hướng lâu dài và phải có ñầu tư hợp lý. 
Hình thức ñào tạo: Tập chung; không tập chung; hoặc gửi ñào tạo tại các trung tâm của ngành 
có thể là tin học ñối với các cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, là nghiệp vụ nếu là các cán bộ 
tin học. 
6, ðào tạo sử dụng và vận hành, khai thác hệ thống ứng dụng 
Sử dụng ñược hệ thống thông tin ñất là mục ñích chung, vì vậy ñào tạo sử dụng,  khai thác 
cần ñược chú trọng và mở rộng cho tất cả các cán bộ công chức có liên quan (kể cả các cán bộ 
lãnh ñạo). Có hai nội dung ñào tạo, ñào tạo sử dụng, ñào tạo khai thác thông tin trong hệ 
thống thông tin ñất và ñào tạo ñể chụi trách nhiệm vận hành, cập nhật thay ñổi thông tin trong 
hệ thống. ðối tượng này là các cán bộ tại các sở, phòng, và cơ sở của ngành quản lý ñất ñai. 
ðối tượng vận hành phải có trình ñộ tin học, nghiệp vụ quản lý ñất ñai, và phải có tinh thần 
trách nhiệm. 
7, ðào tạo sử dụng các dịch vụ mạng 
ðối tượng của nội dung ñào tạo là tất cả các cán bộ sở, huyện, xã phường. 
8,  ðào tạo bổ xung, nâng cao 
Trong thời gian xây dựng và các năm về sau cần phải có kế hoạch ñào tạo bổ xung, nâng cao 
về trình ñộ tin học cũng như chuyên ngành. 
----------------------------********************--- --------------------------------- 
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CHƯƠNG V: TÍNH KINH T Ế CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN ðẤT ðAI 
 
 
Mục tiêu của chương: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về tính kinh tế của 
hệ thống thông tin ñất ñai khi ñược tin học hóa. 
Nội dung của chương: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: Thông tin ñất ñai là một nguồn 
vốn; Giá trị của thông tin ñất ñai trong hệ thống thông tin ñất ñai; Phân tích chi phí và lãi; 
Hiệu quả của một hệ thống thông tin ñất ñai. 
 

5.1. Thông tin là một nguồn vốn 

5.1.1. Một số vấn ñề về hiệu quả của hệ thống thông tin ñất 

ðể ñánh giá tính kinh tế hay hiệu quả của việc ñầu tư cho hệ thống tin ñất không phải là một 
vấn ñề ñơn giản, hiệu quả của hệ thống thông tin ñất còn phụ thuộc vào nhiều vấn ñề.  
ðối với các hệ thống thông tin nói chung và với hệ thống thông tin ñất nói riêng ñều có các 
nghịch lý: 
- Chi phí ban ñầu cho hệ thống thông tin ñất ngày càng lớn. Các nhà sản xuất, kinh doanh 
luôn luôn tìm kiếm các lợi ích của mình mà do hệ thống thông tin ñất mang lại. Trong khi ñó 
cũng không ít các ñối tượng lại cho rằng không thu ñược gì qua các hệ thống thông tin ñất 
như vậy có nghĩa là lợi nhuận thu ñược không xứng với các chi phí bỏ ra. 
- Công nghệ thông tin phục vụ cho các hệ thống thông tin ñất thì thay ñổi theo từng ngày; các 
thiết bị tin học giảm rất nhanh trong một thời gian ngắn; Mức ñầu tư cho hệ thống thì tăng 
theo thời gian; Công nghệ mang tính chất xử lý thông tin ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong 
nguồn công việc nói chung. 
Vì vậy khi ñánh giá tính kinh tế hay hiệu quả của một hệ thống thông tin ñất chúng ta phải 
xem xét:  
+ ðầu tư cho hệ thống thông tin ñất thay thế cho các hệ thống thông tin ñất cũ có giúp làm 
tăng hiệu quả, năng suất cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai so với ban ñầu hay không? 
+ ðầu tư cho hệ thống thông tin ñất có mang lại các lợi ích cho Nhà nước so với trước ñây 
hay không? 
+ ðầu tư cho hệ thống thông tin ñất có tạo ra giá trị cho người sử dụng thông tin ñất hay 
không? 
Trên cơ sở ñó chúng ta thấy ràng: Hầu hết các hệ thống thông tin ñất hiện nay ñều do nhà 
nước ñầu tư kinh phí. ðây cũng là một ñiều riêng biệt của Việt Nam vì ðất ñai la do nhà nước 
thống nhất quản lý. 
- Bên cạnh ño chúng ta cũng có các dự án ñầu tư của các nước phát triển nhưng không nhiều 
và cũng không thể triển khai ở tất cả các ñịa phương nên cũng chưa thực sự có hiệu quả. 

5.1.2. Thông tin ñất  ñai là một nguồn vốn 

- Thông tin ñất là một nguồn vốn cơ bản: Cũng như các nguồn vốn khác Thông tin ñất ñược 
xây dựng ñể phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về ñất ñai; bên cạnh ñó các chủ sử dụng 
ñất cũng sử dụng nó.  
- Tất cả những nguồn thông tin ñất ñều ñược sử dụng một cách có hiệu quả; nhưng cũng có 
thể bị bỏ phí và cũng có thể ñược dùng vào kinh doanh. Tuy nhiên thông tin ñất do có tính 
chất ñặc biệt của nó ñã khác biệt hẳn với các nguồn vốn khác ñó là: 
+  Thông tin không thể là hàng tiêu dùng. 
Thông tin có thể ñược sử dụng nhiều lần nhưng không bị hao mòn như các hàng tiêu dùng 
khác, tuy nhiên nó có thể bị phá huỷ hay hư hỏng. 
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+ Không có tính lưu ñộng. 
Hàng hoá có thể ñược chuyển giao từ người sử dụng A sang người sử dụng B. ñó là sự chuyển 
ñộng mang tính chất vật lý nhưng trong sự chuyển giao thông tin ñược gắn liền với A. 
+ Không thể chia nhỏ. 
 Các vật chất hay hàng hoá có thể sử dụng theo phân phối (ví dụ như ñiện hoặc nước), nhưng 
thông tin chỉ ñược sử dụng trong dạng " trọn gói". 
+  Thông tin có tính tích luỹ với sự sử dụng nhiều lần. 
Hàng hoá ñược tích luỹ ngay cả khi nó không ñược sử dụng, nhưng thông tin ñược tích luỹ 
với sự sử dụng liên tục. 
- Thông tin ñất còn tham gia vào công tác quản lý và phát triển các nguồn vốn  
+ Hệ thống thông tin ñất còn cung cấp các thông tin ñất nhăm ñiều hành môi trường ñối với 
các ñiều kiện cần thiết ñể ñưa ra xuất xứ,  lý do quyết ñịnh, xây dựng một dự án có liên quan 
ñến ñất ñai (giai ñoạn ñiều hành). Trong giai ñoạn này hệ thống thông tin ñất  có thể cung cấp 
các thông tin nhằm phục vụ cho việc ñánh giá nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
kinh tế - xã hội. Từ các thông tin cơ bản giúp các nhà ñầu tư vào ñất ñai ñánh giá những khó 
khăn và thuận lợi của khu vực cần dầu tư. 
+ Hệ thống thông tin ñất còn cung cấp các thông tin ñất tham gia vào ñánh, phân tích, xây 
dựng các giải pháp, phát triển mô hình, các hoạt ñộng của các phương án (giai ñoạn lập kế 
hoạch) 
+ Hệ thống thông tin ñất còn cung cấp các thông tin ñất ñể lụa chọn một giải pháp ñặc biệt có 
tính thực thi và có hiệu quả kinh tế cao nhất và từ ñó xây dựng lên các chính sách ñể thực hiện 
các mục tiêu của phương án ñã ñược lựa chọn  (giai ñoạn thảo chính sách) 
+ Hệ thống thông tin ñất còn cung cấp các thông tin ñất ñể quản lý thực hiện các bước hoạt 
ñộng của giải pháp và ñánh giá hiệu quả kinh tế của phương án ñã lựa chọn (giai ñoạn hoạt 
ñộng). 
Thông tin ñất là một tập hợp ñặc biệt của thông tin. Các dữ liệu không gian có thể liên quan 
tới một vị trí, một vùng ñặc biệt hoặc có thể ñược tổng hợp và ứng dụng cho toàn cầu. 

5.2. Phân tích chi phí và lãi của hệ thống thông tin ñất ñai 

5.2.1. Tổng quan các vấn ñề về phân tích chi phí và lãi của hệ thống thông tin ñất 

ñai 

Phân tích chi phí và lãi giúp cho các nhà thảo chính sách vào việc giải quyết các công việc 
sau: 
- Giúp cho các nhà quản lý, các chủ ñầu hiểu ñược bản chất và mục ñích của dự án khi xây 
dựng hệ thống thông tin ñất. Dựa vào ñó ñể ra các quyết ñịnh về ñầu tư. 
- Giúp họ xác ñịnh và hiểu ñược những tính chất cơ bản của các chi phí và lãi có trong hệ 
thống thông tin ñất. 
- Giúp cung cấp các giá trị cụ thể của chi phí và lãi từ ñó giúp họ lược bỏ những chỉ số không 
cần thiết trong khi ñầu tư vào hệ thống. 
- Cung cấp các chỉ số của sự phân bổ chi phí và lãi trong hệ thống thông tin ñất. 
- Cung cấp một phạm vi công việc chặt chẽ và tập trung cho việc ñánh giá hiệu quả của một 
hệ thống thông tin ñất. 
Giá trị của thông tin ñất cũng liên quan ñến sự giảm bớt chi phí, tiền và năng lượng tăng trong 
việc sử dụng các dữ liệu trong hệ thống là vấn ñề rất nan giải và không thực tế. Ví dụ: Một hệ 
thống ñăng ký ñất ñai có thể thực hiện chuyển giao quyền sử dụng ñất sớm hơn, cho việc thực 
hiện dự án phát triển mới của các nhà ñầu tư. Nhưng do sự chầm trễ của việc chuyển giao ñã 
gây ra chi phí ñáng kể cho nhà ñầu tư vì họ vẫn phải trả tiền thuế và lãi suất ñầu tư trước khi 
dự án của họ có lãi. 
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Sự xác ñịnh giá trị của hệ thống thông tin ñất ñai rất cần thiết nếu như có sự ñầu tư trong hệ 
thống thông tin ñất và mức ñộ ñầu tư này cần phải xác ñịnh trong các nước ñang phát triển. 
Sự không ñầy ñủ về thông tin ñất ñang phổ biến ở một số bộ phận quan trọng như chuyển 
giao ñất, ñịnh thuế ñất, ñịnh giá ñất và các bộ phận của ngành quy hoạch. Do các cơn sốt về 
sử dụng ñất cho nên sự phát triển cũng như sự mong muốn tăng các nguồn thu từ thuế sở hữu 
chính phủ các nước nay ñang ñầu tư các chương trình phân loại sở hữu ñất, phân ranh giới và 
ñịnh giá sở hưũ, trong một vài trường hợp thiết lập một hệ thống ngân hàng dữ liệu ña mục 
ñích. Rất tiếc những sự ñầu tư này thường không phản ánh chính xác khả năng các nguồn vốn 
có hạn trên vào vốn cơ bản liên tục và không tập trung ñại diện cho khả năng ngoại cảnh, 
chuyên môn và các yếu tố phát triển kinh tế. Từ ñó bất cứ một quyết ñịnh nào có liên quan 
ñến một dự án, việc ñầu tiên phải tính ñến việc hoạch toán. Quyết ñịnh cuối cùng sẽ ñược bổ 
sung với các yếu tố khác về mặt chính trị và xã hội. 

5.2.2. Các chi phí cơ bản của hệ thống thông tin ñất ñai 

1, Các vấn ñề về chi phí 
Chi phí của việc tạo ra hệ thống thông tin ñất ñai có ngay từ khi bắt ñầu một dự án, tuy nhiên 
sẽ không có trong giai ñoạn về sau. 
Tỷ lệ giữa chi phí và lãi cùng với sự phân tích chủ quan của các chi phí và lãi không rõ ràng, 
không ñầy ñủ ñược so sánh ñối chiếu với các ñề cương dự án tương tự. Những ñề cương có 
các chỉ số lãi nhỏ so với chi phí sẽ bị loại bỏ. Những ñề cương còn lại sẽ ñược ñánh số thứ tự 
theo mức ñộ quan hệ giữa chi phí và lãi. 
Các chi phí chi tiết có thể ước tính cho các nhu cầu về phần cứng và phần mềm sử dụng cho 
việc lập bản ñồ. Trong hệ thống thông tin ñất các chi phí rất khó xác ñịnh. Một số chi phí 
tương ñối cố ñịnh, (ví dụ như chi phí về xây dựng và bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật) 
nhưng cung có một vài hạng mục chi phí lại thường xuyên biến ñổi phụ thuộc vào khối lượng 
của các thành phần trong hợp ñồng hay dự án và các giải pháp hoạt ñộng. 
2, Các vấn ñề thường gặp trong việc xác ñịnh chi phí 
- Sự ña dạng, thay ñổi giữa các vùng khác nhau của một quốc gia, giữa ñịa hình và thảm thực 
vật dẫn tới các yêu cầu khác nhau, sự khác nhau trong bản chất và sự phức tạp của các hình 
thức sử dụng, sở hữu, cho thuê ñất, hệ thống thông tin ñất có sẵn và hoàn cảnh môi trường. 
- Sự thiếu các báo cáo về thời gian và việc sử dụng các chi phí. 
- Rất khó tách biệt các chi phí về việc xây dựng thông tin ra khỏi các chi phí tổng thể. 
- Việc nhất trí các chi phí chung giữa các cơ quan nhà nước rất khó khăn. 
- Các mô hình thường chỉ tính ñến các chi phí sản xuất ban ñầu và không bao gồm các chi phí 
về cập nhật, bảo dưỡng và chi phí ñào tạo… 
3, Một số các  chi phí cụ thể 
a, Chi phí ñầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
- Các thiết bị tin học 
+ Máy tính (máy chủ, máy trạm). 
+ Các thiết bị ngoại vi (máy in; máy vẽ; ổ ghi CD; máy quét; UPS; bàn số hoá; các thiết bị nối 
mạng như: modem, card mạng, hub; máy chiếu… 
- Chi phí mua và xây dựng các phần mềm 
+ Phần mềm hệ thống, quản trị mạng, quản trị CSDL. 
+ Phần mềm xây dựng CSDL. 
- Các thiết bị khác 
+ Máy hút ẩm, hút bụi, ñiều hoà… 
+ Hệ thống chống sét 
+ Bàn ghế, tủ tài liệu 
+ ðiện thoại 
b, ðào tạo cho các cán bộ, công chức trong hệ thống. 
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- Tin học căn bản 
- Tin học ứng dụng 
- Chuyên gia quản trị và bảo trì hệ thống 
- Quản trị CSDL 
- ðào tạo phát triển ứng dụng 
- ðào tạo khai thác, vận hành hệ thống 
- ðào tạo sử dụng Internet và các dịch vụ mạng 
c, Chi phí xây dựng cơ sở dữ liệu 
- Xây dựng dữ liệu không gian 
- Xây dựng dữ liệu thuộc tính 
d, Một số chi phí khó xác ñịnh 
- Chi phí bảo dưỡng 
- Chi phí cập nhật dữ liệu 
- Chi phí nâng cấp, bổ xung các chức năng của hệ thống. 
- Chi phí thăm quan học tập 
- Chi phí ñào tạo lại, ñào tạo nâng cao… 
- Chi phí quản lý và cung cấp thông tin 
5.2. Giá trị của thông tin ñất ñai 

5.2.1. Các vấn ñề  về giá trị của thông tin ñất ñai 

Tính kinh tế của hệ thống thông tin ñất còn ñược thể hiện qua “giá trị kinh tế của thông tin ñất 
ñai”. Giá trị của thông tin ñất có thể ño ñược tính cụ thể của nó. Với nhiệm vụ ñặc biệt liên 
quan ñến ñất ñai những vấn ñề cần thiết phải ñược ñề cập tới trong tập hợp thông tin là 
khoảng thời gian cụ thể; bên cạnh ñó tiền và năng lượng là hai vấn ñề ñể thực hiện nhiệm vụ 
trên. 
Năng lượng trong thông tin ñất ñã ñược ñịnh giá; thời gian cũng có thể quy ñổi liên quan ñến 
các chi phí, do vậy mà chi phí của việc tạo ra thông tin không nhất thiết ñồng nhất với giá trị 
của nó. Các lãi suất thu ñược từ một sản phẩm có thể  nhỏ hơn hoặc lớn hơn nhiều lần chi phí 
sản xuất ra nó. Trong trường hợp của thông tin ñất kinh nghiệm cho thấy các sử dụng không 
dự kiến trước dẫn ñến sự tăng vọt các chi phí trong hệ thống thông tin ñất 
Kỹ thuật dùng ñể xác ñịnh một sự ñầu tư có giá trị hay không là sự phân tích chi phí và lãi. 
Vấn ñề này ñược hiểu như sự so sánh bằng số của ñầu vào  và ñầu ra của một hoạt ñộng ñầu 
tư. Nó là công cụ kinh tế tổng quát cho việc tổ chức và trợ giúp việc ñánh giá các thông tin 
cần thiết cho quá trình ra quyết ñịnh. 

5.2.2. Giá thành của thông tin ñất ñai  

Thông tin ñất tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mang tính chất thị trường hàng hoá. Muốn biết 
ñược giá trị của thông tin cần phải xác ñịnh giá trị thị trường của nó. Có ba sách lược cơ bản 
ñể xác ñịnh giá trị này ñó là giá dựa trên chi phí cơ bản; giá thành dựa trên nhu cầu người sử 
dụng và giá cạnh tranh. 
1, Giá dựa trên chi phí cơ bản 
Giá thành dựa trên chi phí cơ bản ñó là khi ñịnh giá cho các sản phẩm của hệ thống thông tin 
ñất phần lớn dựa vào chi phí cố ñịnh và các chi phí biến ñộng. Với dạng này thì giá của các 
thông tin ñất thường là rất cao, vì ñể hoàn thiện ñược các thông tin chúng ta thấy có rất nhiều 
các chi phí.  
2, Giá dựa trên nhu cầu 
Giá thành dựa trên nhu cầu ñó là giá thành ñược ñịnh ra dựa trên cơ sở nhu cầu của người sử 
dụng thông tin. Có nghĩa là trong hệ thống chỉ cần xác ñịnh ai là người sẽ trả tiền cho sản 
phẩm, nhu cầu của họ như thế nào... 
3, Giá cạnh tranh 
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Giá thành cạnh tranh ñược xác ñịnh khi có nhiều hệ thống thông tin cùng sản xuất, cùng có 
cùng các thông tin về ñất giống nhau (như là cùng một loại sản phẩm hay dịch vụ). ðiều này 
tất nhiên không thể xảy ra khi chỉ có một tổ chức sản xuất có ñộc quyền. 
Về mặt thương mại, các hàng hoá nhà nước ñều ñược ñịnh ra một giá bảo ñảm. Bản ñồ sản 
xuất theo tính chất quốc gia và các công việc ño ñạc về thực chất có giá thị trường thấp hơn 
nhiều so với chi phí sản xuất thực sự của chúng, sự ño ñạc ñịa chính có các nguồn tài trợ trực 
tiếp và khồng chính thức. Ví dụ khi tiến hành công tác kiểm tra lại về ño ñạc ñịa chính của cơ 
quan ñịa chính nhà nước thì số tiền lệ phí phải nộp cho vần ñề này thực tế thấp hơn rất nhiều 
so với toàn bộ chi phí ño ñạc. 
Vì vậy khi ñịnh giá các sản phẩm của hệ thống thông tin ñất cần phải có các quan ñiểm sau: 
- Ai là người ñầu tư vào hệ thống thông tin? 
- Ai phải trả tiền cho các sản phẩm của thông tin ñất và bao nhiêu? 
- Các chi phí từ ñầu ñến cuối (ví dụ như chi phí về ñiều tra ño ñạc trắc ñịa cơ bản) có nên tính 
vào lệ phí thu hay không? 
- Những mục nào có trong giá trị của của thông tin ñất thể tính vào phúc lợi chung và mục 
nào ñược quy vào thuế ñặc biệt? 
- Trong trường hợp nào cần phải có sự phân biệt giá giữa những ñối tương sử dụng và giữa 
các sản phẩm khác nhau. 
5.3. Phân tích chi phí và lãi 

5.3.1. Mục ñích phân tích chi phi và lãi 

Phần tích chi phí lãi cho phép sự so sánh giữa các giải pháp khác nhau ñể giải quyết cùng một 
vấn ñề. Nó không phải là biện pháp kỹ thuật có thể áp dụng ngay ñể ñánh giá các sản phẩm 
mới. Nó cần phải linh hoạt áp dụng với các thành phần có trong dữ liệu ñể phân tích. Sự thực 
hiện trong một hệ thống có thể bị trì trệ nếu như sử dụng nền kỹ thuật cao phi thực tiễn hoặc 
không phù hợp với ñiều kiện xã hội. 
Khối lượng công việc lớn cần ñược tiến hành một khi ñã có sự phân tích chi phí và lãi ñảm 
bảo. 
Tất cả các chương trình cần phải ñược kiểm tra thường xuyên và có sự ñành giá lại ñể ñảm 
bảo tính hiệu quả liên tục và sự phù hợp của kỹ thuật với hoàn cảnh môi trường. Như vậy 
quản lý thông tin ñất là một hoạt ñộng tạo lãi trong tất cả các lĩnh vực. Thất bại thường thuộc 
về những người hoạt ñộng kinh doanh thiếu thông tin hoặc sử dụng thông tin một cách nhầm 
lẫn. 
Trong hệ thống thông tin ñất ñể ñạt ñược lãi thì: 
- Nhiệm vụ ñầu tiên là xác ñịnh ñược ứng dụng của thông tin ñất và mức ñộ cần thiết ñối với 
mỗi yêu cầu. 
- Sự ứng dụng của thông tin ñất là sự thể hiện trong dạng các sản phẩm ñặc biệt và dịch vụ. 
- Sự cần thiết của các thông tin ñất ở các dạng tổng quát(ví dụ như phục vụ các yêu cầu quy 
hoạch sử dụng ñất) hoặc ở dạng ñặc biệt (như ñáp ứng sự chuyển giao sở hữu trong thời gian 
ngắn) hoặc (rất ñặc biệt như mối quan hệ giữa ñất và ñịa hình của một vùng cụ thể). 

5.3.2. Một số loại lãi trong hệ thống thông tin ñất ñai 

Trong hệ thống thông tin ñất ñai chúng ta thường gặp các lãi mà do hệ thống mang lại: 
- Tiết kiệm thời gian: một trong những nguồn lãi tiềm tàng làm tăng hiệu quả của công tác 
quản lý nhà nước về ñất ñai là sự tiết kiệm thời gian trong công việc 
- Tiết kiệm chi phí: các chi phí có thể trình bày trong mục giải trình tài chính rằng bao nhiêu 
phải chi trả cho mỗi mục hoạt ñộng của dự án (ví dụ như bản ñồ). Giá trị của bản ñồ phụ 
thuộc vào sự sử dụng của nó ví bản ñồ giúp người sử dụng hoạt ñộng có hiệu quả hơn. Người 
sử dụng bản ñồ ñã tiết kiệm ñược quá trình ño ñạc, một trong các khâu trong một số trường 
hợp người ta rất khó thực hiện ñược.  
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Một vài trường hợp lãi rất cụ thể như: 
- Khi quy hoạch ñường. 
- Trong một số trường hợp khác lãi của thông tin ñất không xuất hiện rõ ràng ví dụ như bản 
ñồ ñịa chính ñã làm tăng sự an toàn trong việc cho thuê ñất.  
- Việc sử dụng thông tin trong việc ñăng ký ñất ñai làm tăng khả năng sản xuất và giá trị của 
ñất. (Người nông dân thiếu sự ñảm bảo về quyền sử dụng, sở hữu sẽ không mạnh dạn ñầu tư 
trong việc phát triển cải tạo ñất và tạo vốn. ðất chiếm giữ không hợp pháp sẽ có khả năng sản 
xuất kém và có giá trị thường thấp hơn. Người dân có quyền sử dụng, sở hữu ñất hợp pháp sẽ 
tích luỹ ñược nhiều vốn và thực hiện ñược các kế hoạch cải tạo ñất). 
Bên cạnh ñó còn có các lãi rất khó xác ñịnh như: 
- Trong thực tiễn một nhiệm vụ rất khó khăn là xác ñịnh ñược giá trị của thông tin  ñến người 
sử dụng cuối cùng. 
- Rất khó xác ñịnh ñược các kiểu quyết ñịnh mà trong ñó ñã sử dụng thông tin ñất và loại 
thông tin mà vừa ra các quyết ñịnh riêng biệt ñã xử lý. 
Bên cạnh ñó còn có các lãi mà hệ thống thông tin ñất ñai mang lại. Thông thường có 4 loại lãi 
xuất hiện trong quá trình vi tính hoá sự ñăng ký ñất ñai, ñó là:  Lãi nội nghiệp và ngoại 
nghiệp, lãi không rõ rệt nội nghiệp và ngoại nghiệp. 
- Lãi nội nghiệp một cách cụ thể bao gồm sự tiết kiệm thời gian tính theo giờ vào việc tìm 
kiếm, xử lý dữ liệu, giảm bớt các nhu cầu về thiết bị, lưu trữ và tăng hiệu quả toàn diện. Có 
các nhiệm vụ cần thực hiện một cách thủ công ñể giảm bớt chi phí.  
- Lãi ngoại nghiệp một cách cụ thể sinh ra từ các dịch vụ tốt hơn cho phép giảm bớt các chi 
phí. 
Lãi không rõ rệt giữa nội nghiệp và ngoại nghiệp, ñặc biệt trong các ước tính sự tăng sản 
phẩm nhờ các yếu tố sau: 
+ Giảm bớt thời gian tìm kiếm hồ sơ, sử dụng và thiết lập lại hồ sơ. 
+ Tăng sự bảo ñảm  cho sự ñăng ký và ghi chép tổng hợp. 
+ Tăng hiệu quả trong quá trình kiểm tra và ñăng ký. 
+ Loại trừ các sai sót trong việc thanh toán và ghi hoá ñơn. 
+ Cải cách trong việc kế toán. 
+ Cải cách các dịch vụ cho khách hàng. 
+ Cung cấp tin tức kịp thời cho các quỹ bảo hiểm. 
5.4. Hiệu quả của một hệ thống thông tin ñất ñai  
- Hệ thống thông tin ñất ñai là công cụ hiện ñại ñược xây dựng dựa trên những giải pháp khoa 
học - công nghệ tiên tiến, nhằm trợ giúp và ñáp ứng những nhu cầu cấp thiết cho công tác 
quản lý nhà nước các cấp về ñất ñai. Nó có tính ña mục ñích, phục vụ các nhu cầu khai thác 
sử dụng khác nhau về thông tin ñất ñai của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và cộng ñồng 
xã hội.  
- Hệ thống thông tin ñất ñai ñược xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ ArcGIS của hãng 
ESRI (Mỹ) - một trong những hãng tiên phong trong lĩnh vực GIS, cung cấp một giải pháp 
tổng thể về hệ thống thông tin ñịa lý. ArcGIS luôn hỗ trợ những phát triển mới của công nghệ 
thông tin…  
Hệ thống thông tin ñất ñai gồm có các chức năng cơ bản, như:  
- ðăng ký,  
- Quản lý biến ñộng ñất ñai; 
- Quản lý quy hoạch;  
- Quản lý giá, thuế ñất;  
- ðăng ký thống kê;  
- Quản lý theo quy trình; 
- Hệ thống tham chiếu không gian;  
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- Quản lý truy nhập...  
Sau giai ñoạn ño ñạc, thành lập bản ñồ các loại với ñộ chính xác cao bằng những công nghệ 
mới, Hệ thống thông tin ñất ñai sẽ giúp xây dựng một cơ sở dữ liệu có lưu trữ một cách thống 
nhất toàn bộ khối lượng sản phẩm bản ñồ ñảm bảo khả năng tích hợp, tra cứu, cập nhật một 
cách nhanh chóng, chính xác và ñảm bảo tính an toàn, bảo mật dữ liệu; hiện ñại hóa và ñẩy 
nhanh quá trình ñăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñai, cập nhật kịp thời các 
biến ñộng ñất ñai ñang xảy ra...  
- Ngoài ra, Hệ thống thông tin ñất ñai còn giúp tăng cường năng lực quản lý nhà nước, cung 
cấp cho người dân một cách nhanh nhất những thông tin ñất ñai, ñáp ứng nhu cầp cấp bách về 
quản lý ñất ñai và cải cách hành chính; giảm chi phí và thời gian trong quá trình khai thác sử 
dụng các sản phẩm bản ñồ, làm tiền ñề ñể nâng cao hiệu quả và quản lý quá trình xử lý hồ sơ 
xin ñăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất...  
Bên cạnh ñó hệ thống thông tin ñất ñai còn giải quyết các công tác cụ thể như: 
- Quản lý và xử lý hiệu quả hơn các hồ sơ về ñất ñể phục vụ ñảm bảo cho sự cho thuê ñất, 
chuyển nhượng ñất, thừa kế, thế chấp... về ñất ñai.  
- Quản lý tốt hơn giá trị tài sản trên ñất và sự cần thiết giúp ñỡ về ñầu tư cũng như việc thế 
chấp tài sản.  
- Quản lý sự gia tăng một cách thường xuyên về số người sử dụng ñất ñai (bao gồm cả các cơ 
quan tài chính như nhà ngân hàng...) có nhu cầu về thông tin ñất ñai, hồ sơ về ñất, các chủ sở 
hữu nhà ở... 
- Phục vụ cho các mối quan tâm ngày càng lớn về chất lượng của môi trường sống. 
- Phục vụ cho các mối quan tâm của Nhà nước về các loại ñất chưa sử dụng và ñất sử dụng, bị 
lấn chiếm bất hợp pháp. ðể quản lý và ñưa vào sử dụng một cách hợp lý. 
- Phục vụ cho các chương trình qui hoạch và các chương trình phát triển ñất ñai mang lại hiệu 
quả kinh tế cho các cơ quan sử dụng và các chủ sử dụng ñất ñai thong qua các thông tin ñất 
ñai. 
- Quản lý qui hoạch ñất ñai của một số vùng ñặc biệt ñang nổi bật ở một số nơi như: sự bảo vệ 
các vùng ñất nông nghiệp khỏi bị ñô thị hoá. Vấn ñề này ñang diễn ra rất nghiêm trọng ở các 
nước ñang và kém phát triển. Số người di cư từ nông thôn ra thành thị ñể kiếm công ăn việc 
làm ổn ñịnh tránh sự nghèo ñói ngày càng tăng. ðồng thời mức ñộ tăng dân số ở các nước này 
còn rất cao. ðể giải quyết những vấn ñề trên cần phải có một kiểu phân tích mới dựa trên các 
thông tin tốt hơn các thông tin ñã có trong thời gian qua.  
- Phục vụ cho các mối quan tâm của các ñối tượng sử dụng ñất về giá ñất và thuế ñất của nhà 
nước... 
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PHẦN II 

THỰC HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN ðẤT ðAI 
 
 
Phần thực tập này với nội dung là diễn giải các tính năng cơ bản của một hệ DESKTOP GIS-
MAPINFO khá thông dụng ở nước ta. Phần mềm MapInfo professional có thể coi là một công 
cụ khá hữu hiệu ñể tạo ra và quản lý một cơ sở dữ liệu ñất ñai vừa và nhỏ trên máy tính cá 
nhân. Chúng tôi không ñi sâu giải thích thêm về các thuật ngữ và lý thuyết của công nghệ GIS 
mà chỉ muốn thông qua cuấn sách này sễ cung cấp cho người học một phương pháp luận và 
kỹ năng dùng công cụ MapInfo professional ñể thực hiện xây dựng và quản lý dữ liệu của một 
hệ thống thông tin ñất ñai, phục vụ cho công tác quản lý ñất ñai. 
MapInfo là một phần mềm trong hệ thống các phần mềm của GIS, nó khá hữu hiệu ñể tạo ra 
và quản lý một cơ sở dữ liệu ñịa lý vừa và nhỏ trên máy tính cá nhân. ðây là một phần mềm 
tương ñối gọn nhẹ, dễ sử dụng, có thể dùng ñể xây dựng các thông tin ñịa lý thể hiện qua bản 
ñồ trên máy và thực hiện một số phép truy vấn, phân tích ñơn giản trên nó. Phiên bản 
MapInfo sử dụng sẽ là phiên bản mới nhất có bản quyền, version 9.5 
MapInfo professional là một ứng dụng ánh xạ mạnh, và cho phép những người phân tích 
doanh nghiệp và những người Chuyên nghiệp GIS dễ dàng làm cho trực quan những mối 
quan hệ giữa dữ liệu và ñịa lý. Với MapInfo professional, giúp có thể thực hiện những công 
việc phức tạp và phân tích dữ liệu một cách chi tiết. Nó thực hiện những thao tác dể dàng hơn, 
giảm chi phí trong phân tích dữ liệu. Tăng hiệu quả và cải thiện tốc ñộ công việc. 
1, Mục tiêu 
Hướng dẫn cho sinh viên biết sử dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, công việc của mình. 
2, Nội dung học phần 
- Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về thông tin, hệ thống và hệ thống thông tin. Nắm vững 
kiến thức về hệ thống thông tin ñất; công tác xây dựng hệ thống thông tin ñất cũng như quản 
lý các thông tin ñất ñai. 
- Phần thực tập giúp sinh viên sử dụng các phần mền chuyên ngành phục vụ cho công việc 
của quản lý ñất ñai 
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CHƯƠNG I: GI ỚI THI ỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM 
MAPINFO 

 
Mục tiêu của chương: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về phần mềm 
MapInfo. 
Nội dung của chương: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: Giới thiệu phương pháp quản lý 
dữ liệu của phần mềm; Hướng dẫn sử dụng phần mềm;  
 
1.1. Giới thi ệu phương pháp quản lý dữ liệu của phần mềm 

1.1.1. Tổng quan về Mapinfo 

MapInfo Professional là phần mềm chạy trên môi trường Windows, có chức năng kết nối với 
các ứng dụng Windows khác (chẳng hạn như Microsoft Office). Trên nền một văn bản Office 
có thể tạo một bản ñồ MapInfo cho phép người dùng tương tác ñược. MapInfo Professional là 
phần mềm hệ thống thông tin ñịa lí do công ty MapInfo sản xuất. Phiên bản hiện hành là 
MapInfo Professional 9.5 
MapInfo Professional có các chức năng sau: Hỗ trợ tốt kiểu dữ liệu vectơ với các quan hệ 
topo; Cho phép chồng xếp các ñịnh dạng ảnh (raster) làm nền bản ñồ; Hỗ trợ in bản ñồ; Kết 
nối với Crystal Report (lập báo cáo dựa trên cơ sở dữ liệu ñịa lí của bản ñồ); Lập trình tự ñộng 
hóa công việc với MapBasic. 
Ưu ñiểm của Mapinfo: Thông dụng trong công ñồng kinh doanh. Tương ñối dễ học. Ngôn 
ngữ lập trình khá ñơn giản (MapBasic). Dễ thay ñổi cấu trúc bảng thuộc tính mail list rất tốt 
(Mapinfo-L) (cộng ñồng sử dụng MI trên web). Có các ứng dụng tốt về ñặt hệ toạ ñộ. Các ñối 
tượng hình, ñường, ñiểm có thể ñặt chung trong một bảng dữ liệu (.TAB). Phần mềm phụ 
thêm (như Vertical Mapper) tương ñối rẻ. Có nhiều người sử dụng trong ngành ñịa chất, quản 
lý ñất ñai. Dễ chỉnh sửa / thao tác file workspace (workspace là một nhóm các bảng, cửa sổ 
bản ñồ ñang mở ... về cơ bản là một phiên làm việc ñược save lại). Có phần mềm 3 chiều phụ 
thêm tốt (Vertical Mapper). Truy vấn ñơn giản. Liên kết & nhúng ñối tượng (OLE) rất tốt. 
ðiều khiển các lớp (layer) tốt. 
Nhược ñiểm của Mapinfo Mapbasic (ngôn ngữ lập trình) phải mua riêng. Nhập xuất file 
AutoCAD (DWG & DXF) import/export dường như không ổn ñịnh. Còn nhiều nhầm lẫn giữa 
text (chữ) và labels (nhãn). Có vấn ñề khi co giãn. Các hàm tạo lưới dở. Tạo/sửa ñổi topo còn 
yếu. Thao tác với chú giải bản ñồ còn khó. Giá nâng cấp Layout (bản ñồ in) không phải lúc 
nào cũng in ñược như nhìn trên màn hình.  

1.1.2. Tổ chức thông tin bản ñồ trong Mapinfo 

1, Yêu cầu tối thiểu của hệ thống 
ðối với các phiên bản MapInfo Professional 9.0 trở lên yêu cầu tối thiểu của hệ thống ñược 
thể hiện qua bảng sau: 
Bảng II.1.1: Yêu cầu tối thiểu của hệ thống ñối với Mapinfo 

Operating Systems Memory Disk Space Graphics - Monitor 
Windows 2000 
Professional SP 4 
Windows Vista * 

128 MB of RAM 
with a minimum 
of a Pentium PC 

Application 
103 MB 
Data 450 MB 

16- or 24-bit color 
800x600 Display 

Windows XP 
Professional SP 2 
Windows XP Home SP 2 
Windows 2003 
SP 1 Server with 
Terminal Services/Citrix 

64 MB of RAM 
with a minimum 
of a Pentium PC 

Application 
103 MB 
Data 450 MB 

16- or 24-bit color 
800x600 Display 
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2, Tổ chức thông tin bản ñồ trong Mapinfo 
a, Tổ chức thông tin theo các tập tin 
Mapinfo là một phần mềm thông tin ñịa lý GIS cho giả pháp máy tính ñể bàn. các thông tin 
trong Mapinfo ñược tổ chức theo từng bảng Table, mỗi Table là tập hợp các File về thông tin 
ñồ hoạ hoặc phi ñồ hoạ chứa các bản ghi mà hệ thống tạo ra. Chúng ta chỉ có thể truy nhập 
vào các chức năng của phần mềm khi ñã mở ít nhất một Table. 
Cơ cấu tổ chức thông tin của các Table mà trong ñó chứa các ñối tượng tượng ñịa lý ñược tổ 
chức theo các tập tin sau (ví dụ Bando là tên của Table bất kỳ):  
- Bando.tab: ñây là tập tin mô tả cấu trúc của phần dữ liệu trong MapInfo. Thực chất nó là 
một tập tin nhỏ kiểu văn bản mô tả ñịnh dạng của tập tin chứa dữ liệu. 
- Bando.dat: ñây là tập tin chứa dữ liệu của MapInfo. Tuy nhiên nếu ta làm việc với cơ sở dữ 
liệu từ các phần mềm khác như dBASE/FoxBASE, tập tin văn bản ASCII, Lotus, Excel hay 
Access thì phần cơ sở dữ liệu vẫn giữ nguyên ñịnh dạng của các phần mềm nguyên thuỷ của 
nó. Trong trường hợp không có vật thể ñồ hoạ thì một “bảng” dữ liệu của MapInfo gồm hai 
tập tin, một tập tin có phần mở rộng là .tab ñể mô tả dữ liệu như ñã trình bày và tập tin dữ liệu 
(có thể là của MapInfo ở ñịnh dạng .dat hay các ñịnh dạng của các phần mềm khác như .dbf 
(Access), .xls (Excel),... ðối với các bảng dạng ảnh quét, như trường hợp ñăng ký bản ñồ 
dạng ảnh quét vào MapInfo ñể số hoá, một bảng kiểu ảnh như vậy sẽ gồm có tập tin .tab và 
tập tin ảnh tương ứng, tập tin ảnh có ñịnh dạng gốc của nó như .bmp, .tif, .gif hay .jpg. 
- Bando.map: Bao gồm các thông tin mô tả ñối tượng ñịa lý (không gian) nếu bảng MapInfo 
có vật thể ñồ hoạ, tức có bản ñồ, thì sẽ có thêm một tập tin nữa có ñuôi mở rộng là .map. ðây 
là tập tin mô tả các vật thể ñồ hoạ trong bản ñồ số. 
- Bando.id: Bao gồm các thông tin về sự liên kết các ñối tượng. như ta ñã biết, một bảng của 
MapInfo có thể không có phần ñồ hoạ nhưng bất kỳ vật thể ñồ hoạ nào trong bảng của 
MapInfo ñều phải liên kết với một hàng trong dữ liệu (một hàng trong cửa sổ Browser). ðể 
tạo ra mối liên kết giữa vật thể ñồ hoạ với dữ liệu, MapInfo tạo ra một tập tin có ñuôi mở rộng 
là *.id. ðây là tập tin thực hiện sự liên kết giữa phần dữ liệu với phần ñồ hoạ. Trong trường 
hợp bảng trong MapInfo có nguồn gốc dữ liệu từ Access thì tập tin liên kết giữa dữ liệu 
Access và vật thể ñồ hoạ có ñuôi mở rộng là .aid. 
- Bando.ind: ñây là tập tin tạo ra chỉ mục nhằm phục vụ cho lệnh Find (xem Chương XII). 
Tập tin chỉ mục này giúp tìm kiếm các vật thể ñồ hoạ trên bản ñồ bằng lệnh trên. Nếu muốn 
thực hiện việc tìm kiếm vật thể trên bản ñồ theo một trường dữ liệu nào ñó thì trường ñó phải 
ñược ñánh dấu chỉ mục. Khi nào có một trường trong một bảng MapInfo ñược ñánh dấu chỉ 
mục thì tập tin .ind sẽ ñược tạo thành. 
b, Tổ chức thông tin theo các lớp ñối tượng 
Các thông tin bản ñồ trong các phần mềm GIS thường tổ chức quản lý theo từng lớp ñối 
tượng. Trong máy tính mỗi một mảnh bản ñồ là sự trồng xếp của các lớp thông tin lên nhau. 
Mỗi một lớp thông tin là tập hợp các ñối tượng bản ñồ thuần nhất, thể hiện và quản lý các ñối 
tượng ñịa lý trong không gian theo một chủ ñề cụ thể. phục vụ cho một mục ñích cụ thể trong 
hệ thống. 
- ðối tượng chính mà MapInfo sẽ quản lý 
+ ðối tượng ñiểm (Point): là một vật thể toán học không có kích thước, không có chiều dài, 
chỉ có toạ ñộ (trong một hệ trục toạ ñộ nào ñó). Người ta sử dụng vật thể ñiểm ñể minh họa 
cho một thành phố, một trạm xăng, một trường học,...ðiểm ñược tương trưng bằng một chấm 
trong toán học. Trong MapInfo, tuỳ theo nội dung của ñiểm ñó (minh họa cho cái gì) mà 
người ta có thể sử dụng một trong nhiều biểu tượng khác nhau ñể minh hoạ cho một ñiểm. Vì 
vậy ñiểm trong MapInfo ñược gọi là biểu tượng (sym-bol). Ví dụ trụ sở UBND xã, trạm ñiện, 
trạm y tế... 
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+ ðối tượng ñường (Line): là một vật thể hình học không có chiều rộng nhưng có chiều dài. 
ðường trong MapInfo bao gồm các thành phần nhỏ ñược gọi là ñoạn(segment). Giữa hai ñoạn 
liền nhau là nốt(node). Các ñiểm nốt này cho phép ta chỉnh sửa các ñường. ðường ñược sử 
dụng ñể minh họa cho một con sông, một ñường giao thông,...Ví dụ như ñịa giới hành chính 
xã, hệ thống giao thông... 
+ ðối tượng vùng (Region): thể hiện các ñối tượng khép kín hình hoạ và bao phủ một diện 
tích nhất ñịnh. Ví dụ các thửa ñất 
+ ðối tượng chữ (Text): thể hiện các ñối tượng không phải là ñối tượng ñịa lý. Ví dụ tên thôn, 
bản, chú dẫn, các ñơn vị giáp ranh... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ II.1.1: Các lớp thông tin cơ bản trong Mapinfo 
Với cách tổ chức thông tin theo từng lớp ñối tượng như vậy ñã giúp cho phần mềm Mapinfo 
xây dựng thành lập các khối thông tin ñộc lập cho các mảnh bản ñồ máy tính linh hoạt hơn 
theo các cách tập hợp lớp thông tin khác nhau trong hệ thống. Dễ dàng thêm vào bản ñồ các 
lớp thông tin mới hoặc xoá ñi các lớp ñối tượng khi không cần thiết. 
c, Quản lý và xử lý dữ liệu 
Một sự khác biệt của các thông tin trong LIS với các hệ thống thông tin trong các hệ ñồ hoạ 
máy tính là sự liên kết chặt chẽ giữa thông tin mang tính chất không gian và thông tin mang 
tính chất thuộc tính. Trong cơ cấu quản lý của cơ sở dữ liệu (CSDL) MapInfo sẽ ñược chia 
thành hai phần cơ bản: CSDL thuộc tính, CSDL bản ñồ (CSDL không gian). 
Các bản ghi trong các CSDL này ñược quản lý ñộc lập với nhau nhưng ñược liên kết thông 
qua chỉ số ID, ñược lưu trữ và quản lý chung cho cả hai loại bản ghi nói trên. Các thông tin 
thuộc tính thể hiện nọi dung bên trong của các ñối tượng bản ñồ và bạn có thể truy cập, tìm 
kiếm thông tin cần thiết thông qua cả hai loại dữ liệu. 
1.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm 

1.2.1. Cài ñặt phần mềm 

Công việc cài ñặt của chương trình tương tự như các chương trình cài ñặt khác trên nền của 
hệ ñiều hành Windows.  
Một số chú ý khi cài ñặt: 
- Phải kiểm tra số Serial Number của phần mềm mà nhà sản xuất cung cấp. 
- Xác ñịnh nơi ñịnh cài ñặt phần mềm. 
- Xác ñịnh hướng sử dụng (theo các máy ñơn lẻ hay sử dụng theo hệ thống mạng). 
- Tiến hành cài ñặt theo chỉ dẫn của chương trình. 
 

  Thị trấn Trâu Quỳ 

L
ớp

 c
hữ

 

 

 

 

Lớp ñiểm 

Lớp ñường 

Lớp vùng 
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1.2.2. Sử dụng chương trình 

1, khởi ñộng chương trình: Chọn Start > Progam > Mapinfo> MapinfoProfessional 
Khi chương trình khởi ñộng ta gặp hộp hội thoại Quick Start ðây là một hộp hội thoại cho 
phép người dùng có thể mở nhanh các dữ liệu như:  
 
Hình II.1.1. Hộp hội thoại Quick Start 
 
- Mở nhanh một không gian làm việc cuối cùng khi thoát máy. 
- Mở một trang làm việc ghi lại lần cuối. 
- Lựa chọn các trang làm việc cần mở. 
- Mở một Table cần làm việc. 
Trong hộp hội thoại trên ta chọn Cancel nếu không muốn lựa chọn, hoặc chúng ta chọn các 
lựa chọn và bấm OK . 
2, Thoát khỏi chương trình 
Chọn File > Exit trên menu của chương trình 

1.2.3. Thực ñơn cơ bản của Mapinfo 

1, Một số phần chính của phần mềm 
Trên cửa sổ chính của chương trình bao gồm 
- Biểu tượng và tên của chương trình (1) 
- Menu chính của chương trình bao gồm (2): 
+ File;  
+ Edit;  
+ Tools;  
+ Objects;  
+ Query;  
+ Table;  
+ Options;  
+ Window;  
+ Help  
- Bên cạnh ñó còn có các menu như: 
+ Graph;  
+ Layout;  
+ Browse... 
- Các công cụ trợ giúp như: Main, Draw... (3) 
- Bản ñồ trong một table (4) 
- Bảng thuộc tính trong một table (5) 
- Thanh trạng thái của chương trình (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Biểu tượng, tên và của phần mềm 2. Các menu chính của phần mềm 

5. Bảng thuộc 
tính 

(Browse) 

4. 

Bản ñồ (Map) 

3. Thanh công cụ 
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Hình II.1.2: Chương trình chính của phần mềm 
 
2, Một số thực ñơn cơ bản của phần mềm 
Bảng II.1.2: Các thực ñơn của MapInfo 
Thực ñơn FILE 
New table Tạo ra một lớp thông tin mới 
Open table Mở một lớp thông tin ñã có 
Open Workspace Mở một trang làm việc ñã có 
Close table ðóng một lớp thông tin ñang mở 
Save table Ghi một lớp thông tin ñang mở vào dữ liệu 
Save copy as Ghi một lớp thông tin ñang mở vào ñĩa từ với một tên khác 
Save workspace Ghi một trang làm việc ñang mở vào ñĩa từ 

Save window as 
Ghi hình ảnh của một cửa sổ thông tin ñang mở vào ñĩa từ dưới 
dạng File ảnh 

Revert table Bảo toàn nguyên trạng một lớp thông tin ñang mở 
RunMapBasic Program Thực hiện một ứng dụng viết trong MapBasic 
Page Setup Cài ñặt kích thước trang giấy của thiết bị in 
Exit Thoát ra khỏi chương trình 
Thực ñơn EDIT 
Undo  Loại bỏ tác dụng của câu lệnh trước ñó 
Cut Cắt bỏ các ñối tượng ñã chọn 
Copy  Sao chép các ñối tượng ñã chọn 
Paste Dán các ñối tượng ñang lưu trong bộ ñệm của máy tính 
Clear Xoá các ñối tượng ñã chọn 
Clear Map Objects 
Only 

Chỉ xoá các ñối tượng bản ñồ ñã chọn 

Reshape Bật nút các ñối tượng ñã chọn 
New Row Thêm một bản ghi mới vào lớp thông tin biên tập 
Get info Hiển thị hộp thông tin ñịa lý về ñối tượng ñã chọn 
Thực ñơn Objects 
Set Target ðặt ñối tượng ñược chọn thành ñối tượng mục tiêu 
Clear Target Loại bỏ việc lựa chọn ñối tượng mục tiêu  
Combine Tổng hợp các ñối tượng ñã chọn thành ñối tượng mới 
Split Phân tích ñối tượng ñã chọn thành các ñối tượng mới 
Erase Thực hiện xoá một phần ñối tượng ñã chọn 
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Erase Outside 
Thực hiện xoá một phần cuả ñối tượng ñã chọn bên ngoài ñối 
tượng khác 

Overlay Nodes Tạo ra ñiểm tại vị trí của các ñối tượng giao nhau 
Buffer Tạo ra ñối tượng vành ñai của các ñối tượng cho trước 
Smooth Làm trơn ñối tượng ñã chọn 
UnSmooth Loại bỏ sự làm trơn ñối tượng ñã bị tác dụng của chức năng 
Convert to Regions Chuyển ñối tượng thành ñối tượng vùng 
Convert to Polylines Chuyển ñối tượng vùng thành ñối tượng ñường 
Thực ñơn QUERRY 
Select Cho phép chọn ñối tượng thông qua chỉ tiêu cho trước 

SQL Select 
Cho phép chọn ñối tượng thông qua chỉ tiêu cho trước và thực 
hiện ñồng thời việc tổng hợp các dữ liệu thuộc tính cho các dữ 
liệu ñược chọn 

Select All from.. Cho phép chọn tất cả các ñối tượng trong một lớp ñang mở 
UnSelect All Loại bỏ việc chọn toàn bộ 
Find Tìm kiếm các ñối tượng theo một chỉ tiêu cho trước 

Find Selection 
Hiển thị các ñối tượng ñang chọn vào cửa sổ bản ñồ hiện thời 
trên màn hình 

Calculate Statistics Hiển thị cửa sổ thông tin tính toán thống kê 
Thực ñơn TABLE 

Update Column 
Thay ñổi giá trị của các trường dữ liệu trong Table. Thực hiện 
liên kết các ñối tượng trong Table theo trường dữ liệu thuộc tính 
chung và theo phân bố ñịa lý 

Append Rows to Table 
Ghép nối các bản ghi của hai Table có cùng cấu trúc dữ liệu 
thành một Table mới 

Geocode Thực hiện ñịa mã hoá các ñối tượng trong Table 
Create points Tạo ra các ñối tượng ñiểm trên cơ sở toạ ñộ của chúng 
Combine Objects 
Uesing Column 

Tổng hợp các ñối tượng ñịa lý theo giá trị của các trường dữ liệu 

Import 
Nhập dữ liệu ñịa lý trong một lớp ra các khuôn dạng trao ñổi ñồ 
hoạ với các hệ thống khác 

Export 
Xuất các dữ liệu ñịa lý trong một lớp ra các khuôn dạng trao ñổi 
ñồ hoạ vào hệ thống khác 

Maintennance 

Thực ñơn quản lý và thực hiện thao tác về Table trong hệ thống. 
ðây là thực ñơn con, nó bao gồm các chức năng xác ñịnh cấu 
trúc dữ liệu cho lớp thông tin - Table Structure, xoá Table, ñổi 
tên Table, ñóng gói dữ liệu và các chức năng về OBDC Table 

Raster 

Thực ñơn quản lý và thực hiện các thao tác về Table hình ảnh 
trong hệ thống. Thực ñơn này cho phép ta thay ñối tính chất của 
Table, hình ảnh của hệ thống. Thực ñơn này cho phép thay ñổi 
tính chất của file ảnh gốc và ñăng ký hình ảnh vào trong cửa sổ 
bản ñồ hiện thời 

Thực ñơn OPTIONS  
Line Style Thay ñổi thuộc tính thể hiện của các ñối tượng ñường 
Region Style Thay ñổi thuộc tính thể hiện của các ñối tượng vùng 
Text Style Thay ñổi thuộc tính thể hiện của ñối tượng chữ 
Toolbars ðiều khiển sự hiện thị của các thanh công cụ 
Show Legend Window Hiển thị cửa sổ ghi chú 
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Show Statistics Window Hiển thị cửa sổ thống kê 
Show MapBasic 
Window 

Hiện thị cửa sổ câu lệnh của Mapinfo 

Hide Status Bar Tắt hiện thanh trạng thái của hệ thống 
Custom Colors ðịnh nghĩa thêm mầu mới và chọn mầu cho hệ thống 
Preferences Xác ñịnh các tham số chung cho hệ thống 
Thực ñơn WINDOW  
New Browser Window Mở cửa sổ thông tin xét duyệt 
New Map Window Mở cửa sổ thông tin bản ñồ 
New Graph Window Mở cửa sổ thông tin biểu ñồ 
New Layuot Window Mở cửa sổ tạo trang trình bày 
New Redistrict Window Mở cửa sổ thông tin phân nhóm 
Redraw Window Vẽ lại màn hình 
Tile Windows Sắp xếp lại các cửa sổ ñang mở theo cột 
Cascade Windows Sắp xếp lại các cửa sổ ñang mở theo lớp 
Arrange Icons Sắp xếp các biểu tượng của hệ thống vào màn hình hiện tại 
Thực ñơn HELP 
Mapinfo Help Topics Gọi thông tin trợ giúp của hệ thống theo các chủ ñề tra cứu 
Mapinfo on the World 
Wide Web 

Gọi thông tin trợ giúp của hệ thống trên trang Web của Internet 

About Mapinfo Thông tin về Mapinfo 
Thực ñơn MAP 

Layer Control 
Gọi hộp thoại xác ñịnh các tham số ñiều khiển các lớp trong hệ 
thống 

Create Thematic Map Tạo ra bản ñồ chuyên ñề 
Modify Thematic Map Biên tập lại các bản ñồ chuyên ñề ñã có 
Change View Thay ñổi tầm nhìn của cửa sổ thông tin 
Clone View Tạo ra một tầm nhìn ñộc lập cho một cửa sổ thông tin 
Previous View Trở lại tầm nhìn trước ñó 

View Entire Layer 
Hiển thị toàn bộ nội dung của lớp thông tin trong một cửa sổ xác 
ñịnh 

Clear Custom Lables Loại bỏ các nhãn ñối tượng vừa tạo ra 
Save Cosmetic Objects Ghi lại các thông tin nằm trong lớp trung gian của hệ thống  
Set Clip Region Hiển thị cửa sổ thông tin của ñối tượng ñã phân tích 
Clip Region On Phân tích ñối tượng ñã chọn thành một cửa sổ thông tin 
Digitizer Setup Cài ñặt bàn số hoá 
Options Xác ñịnh tham số ñiều khiển của cửa sổ bản ñồ 
Thực ñơn BROWSER 
Pick Fields Chọn các trường dữ liệu 
Options Xác ñịnh tham số ñiều khiển của cửa sổ xét duyệt 
Thực ñơn GRAPH 
Graph Type Lựa chọn các loại biểu ñồ trong hệ thống 
Lable Axis Xác ñịnh nhãn cho các trục của biểu ñồ 
Value Axis Xác ñịnh các giá trị cho các trục của biểu ñồ 

Thực ñơn REDISTRICT 

Assign Selected Objects Gán các ñối tượng ñã chọn cho nhóm 
Set Target District from Xác ñịnh nhóm mục tiêu từ cửa sổ thông tin bản ñồ 
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Map 
Add District Thêm một nhóm 
Delete Target District Loại bỏ nhóm mục tiêu 
Options Xác ñịnh các tham số ñiều khiển của cửa sổ phân nhóm 
Thực ñơn LAYUOT 
Change Zoom Thay ñổi tầm nhìn của trang trình bày 
View Actual Size Hiển thị trang trình bày theo kích thước thực 
View Entire Layuot Hiển thị nội dung của trang trình bày vào một cửa sổ 
Previuos View Trở lại tầm nhìn trước của trang trình bày 
Bring to Font Chuyển ñối tượng của trang trình bày về phía trước 
Sen to Back Chuyển ñối tượng của trang trình bày phía sau 
Align Objects Căn các ñối tượng trong trang trình bày ñã chọn 
Create Drop Shadows Tạo bóng cho các ñối tượng trong trang trình bày ñã chọn 
Options Xác ñịnh tham số cho trang trình bày 
Thực ñơn TOOLS 
Run MapBasic 
Program 

Thực hiện chương trình ứng dụng Mapinfo 

GridMaker Tạo ô lưới toạ ñộ cho bản ñồ 
ScaleBar Tạo ra thang tỉ lệ bản ñồ 

Cogoline 
Vẽ ñối tượng ñường từ một ñiểm với một góc và ñộ dài cho 
trước 

 
3, Hướng dẫn sử dụng một số công cụ cơ bản 
- Thanh Standard (hình II.1.3), với các công cụ như: 
+ Tạo mới Table;  
+ Mở một Table;  
+ Ghi một bản là việc; 
+ In dữ liệu;  
+ Cắt;  
+ Lệnh sao chép ñối tượng;  
+ Dán; 
+ Quay lại lệnh trước ñó; 
+ Mở bảng thuộc tính;  
+ Mở bản ñồ;  
+ Tạo ñồ thị;  
+ Mở một trang làm việc ñã lưu; 
+ Ghi lại một trang làm việc; 
+ ðóng các lớp dữ liệu ñang làm việc; 
+ Ghi dữ liệu sang dạng ảnh... 
 
 

 
Hình II.1.3: thanh Standard 
 
Bảng II.1.3: Thanh Standard với các công cụ 

Stt Ký 
hiệu 

Diễn giải Stt Ký 
hiệu 

Diễn giải 
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1    Mở mới một Table 
11 

   Chọn biểu ñồ (ñồ thị) 

2    Mở một Table 
12 

   Mở một trang Layout 

3 
   Ghi dữ liệu trên một Table 

13 
   Mở một bảng thống kê 

4 
   In dữ liệu 

14 
   Trợ giúp 

5    Lệnh xóa ñối tượng Một số công cụ bổ xung của Mapinfo 9.0 

6    Lệnh sao chép ñối tượng 
15    Mở một trang làm việc ñã 

lưu 

7 
   Lệnh dán ñối tượng 

16    Ghi lại một trang làm việc 

8 
   Quay lại lệnh trước ñó 

17    ðóng các lớp dữ liệu ñang 
làm việc 

9 
   Mở bảng thuộc tính của Table 

ñang mở 
18 

   Ghi dữ liệu sang dạng ảnh 

10 
   Mở dữ liệu không gian  

   

 
- Thanh Main (hình II.1.4): với các công cụ như lựa chọn các ñối tượng, thu phóng các ñối 
tượng, di chuyển các ñối tượng, xem thông tin các ñối tượng, ñiều khiển các lớp ñối tượng, ño 
các ñối tượng... 
 
 

 
Hình II.1.4: thanh Main 
 
Bảng 1.4: Thanh Main với các công cụ 

Stt Ký hiệu Diễn giải 
1  Chọn ñối 1 tượng 
2  Chọn ñối tượng theo hình chữ nhật, hình vuông 
3  Chọn ñối tượng theo hình tròn 
4  Chọn ñối tượng trong ña giác 
5  Bỏ lựa chọn ñối tượng 
6  Phóng to ñối tượng 
7  Thu nhỏ ñối tượng 
8  Hiển thị tỷ lệ bản ñồ 
9  Di chuyển bản ñồ 
10  Hiển thị thông tin ñối tượng 
11  Gán nhãn cho ñối tượng 
12  Drap Map Window 
13  ðiều khiển lớp ñối tượng 
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Hình II.1.6: chọn ñối tượng dạng ñiểm 

14  Thước ño ñối tượng 
15  Chú dẫn của bản ñồ chuyên ñề 
16  Tính tổng của một số ñối tượng 
17  Set Target District 
18  Assign Selected Objects 
19  Clip Region On/Off 
20  Set Clip Region 
21  Hotlink 

 
- Thanh Drawing (hình II.1.5), bao gồm các công cụ như: 
+ Lựa chọ các ñối tượng cho bản ñồ,  
+ Vẽ ñối tượng trên bản ñồ, 
+ Sửa các ñối tượng bản ñồ 
+ Viết chữ trên bản vẽ... 
 
Hình II.1.5: thanh Drawing 
 
Bảng II.1.5: Thanh Drawing với các công cụ 

Stt Ký hiệu Diễn giải 
1  Gán ñối tượng dạng ñiểm lên bản ñồ 
2  Vẽ ñối tượng dạng ñường 
3  Vẽ ñối tượng dạng ña tuyến 
4  Vẽ ñường cong 
5  Vẽ ñối tượng ña giác (vùng) 
6  Vẽ hình tròn, hình Ellip 
7  Vẽ hình vuông, hình chữ nhật 
8  Vẽ hình vuông, hình chữ nhật khuyết cạnh 
9  Viết chữ 
10  Layout 
11  Sửa chữa ñối tượng 
12  Thêm ñiểm vào ñối tượng 
13  Lựa chọn kiểu ñiểm, và thuộc tính 
14  Lựa chọn kiểu ñường, thuộc tính cho ñường 
15  Lựa chọn thuộc tính cho vùng 
16  Lựa chọn kiểu chữ, thuộc tính cho chữ 

 
 
4, Sử dụng chi tiết một số công cụ 
*) ðối tượng dạng ñiểm (Options > Symbol 
Style), hình II.1.6 
Chọn ñối tượng dạng ñiểm sau ñó lựa chọn các 
nội dung: 
- Chọn File chứa các dạng ñiểm (Font),  
- Chọn loại ñối tượng (Symbol ), 
- Chọn màu cho ñối tượng (Color), 
- Chọn một số thuộc tính cho ñối tượng 
(Background và Effects), 
- Hoàn tất các lựa chọn (Chọn OK).  
Vẽ ñối tượng dạng ñiểm: 
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Hình II.1.8: chọn ñối tượng dạng vùng 
 

Hình II.1.7: chọn ñối tượng dạng ñường 
 

- Chọn chức năng gán ñiểm  
- Chọn vị trí ñặt ñiểm 
 
*) ðối tượng dạng ñường (Options > Line Style) hình II.1.7 

Chọn ñối tượng dạng ñường sau ñó lựa chọn các nội dung: 
- Chọn kiểu ñường (Style), 
- Chọn màu cho ñường (Color), 
- Chọn ñộ rộng cho ñường (Width), 
- ðể hoàn tất các lựa chọn (Chọn OK). 
Vẽ các ñối tượng dạng ñường 
- Chọn ñối tượng cần vẽ:vẽ ñoạn thẳng; Vẽ ñường Polyline; Vẽ cung. 
*) ðối tượng dạng ña giác (Options > Region Style) , hình II.1.8 
Chọn thuộc tính cho ñối tượng dạng vùng 
- Chọn kiểu trải, màu cho ñối tượng dạng vùng với các lựa chọn: 
+ Chọn kiểu trải trong lòng ñối tượng (Pattern)  
+ Chọn màu cho các kiểu trải (Foreground). 
+ Lựa chọn màu cho nền của vùng (Background). 
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Chọn ñường viền cho vùng tại giống như chọn kiểu ñường. 
+ Chọn loại ñường 
+ Màu cho loại ñường. 
+ ðộ rộng cho ñường. 
 Chọn OK: ñể hoàn tất các lựa chọn. 
Vẽ các ñối tượng dạng vùng (các ñối tượng cần vẽ) 
+ Vẽ ña giác bất kỳ 
+ Vẽ hình Elip và vẽ hình tròn 
+ Vẽ hình chữ nhật và hình vuông  
+ Vẽ hình chữ nhật khuyết cạnh và hình vuông khuyết cạnh . 
* ) Chọn chữ cho bản ñồ (Options >Text Style), hình II.1.9 
- Tại hộp hội thoại này chúng ta lựa chọn: 
+ Kiểu chữ  
+ Cỡ chữ 
+ Màu cho chữ  
+ Các thuộc tính khác nếu cần  
+ Chọn OK: ñể hoàn tất các lựa chọn. 
- Viết chữ 
+ Chọn ñối tượng ñể viết chữ 
 + Chọn khu vực viết chữ và viết. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.9: Chọn ñối tượng dạng chữ 
*) ðiều khiển lớp bản ñồ (Map > Layer Control), hình II.1.10 
Trong hộp hội thoại ñiều khiển lớp chúng ta thấy có 4 ô chọn tương ứng với các cột có các 
biểu tượng từ trái sang phải là hình con mắt, hình cây viết, hình mũi tên chọn và hình một cái 
nhãn màu vàng. Các cột này cho phép ta chọn tính chất hiển thị của một lớp. Ta bật/tắt các ô 
chọn này bằng cách nhắp chuột vào chúng và chúng có nội sau: 
- Hiển thị lớp bản ñố (Visible): là cột có biểu tượng hình con , nếu ta tắt chọn trong ô này ở 
lớp nào thì lớp ñó sẽ không ñược hiển thị trên cửa sổ bản ñồ. Theo mặc ñịnh, lớp Cosmetic 
Layer luôn luôn ñược hiển thị trên cửa sổ bản ñồ, ta không thể thay ñổi ñặc tính này. 
- Cho phép sửa chữa ñối tượng trên bản ñồ (Editable): là cột có hình cây, nếu hàng nào ñược 
ñánh dấu chọn vào cột này thì lớp bản ñồ ñó có thể chỉnh sửa ñược, tức là có thể vẽ thêm/xoá 
bớt hay chỉnh sửa các vật thể trên lớp bản ñồ ñó. Vào một thời ñiểm chỉ có một lớp có thể 
ñược ñánh dấu chọn vào ô này. 
- Lựa chọn 1 lớp bản ñồ (Selectable): là cột thứ ba, cho phép chọn nội dung trong một lớp nào 
ñó. Lớp nào ñược ñánh dấu vào ô này thì ta có thể chọn ñược các vật thể nằm trong lớp ñó 
bằng công cụ chọn trên thanh công cụ Main. Khi ta mở các lớp bản ñồ thì mặc ñịnh ô này 
luôn luôn ñược bật. ðây là một tuỳ chọn có lợi trong việc chỉnh sửa bản ñồ. Ta có thể muốn 
một lớp hiển thị trên cửa sổ bản ñồ nhưng không muốn chọn nhầm vào các vật thể trên lớp ñó 
vì ñang chỉnh sửa trên một lớp khác thì có thể tắt tuỳ chọn này ñi trong các lớp chỉ cần hiển 
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thị. Theo mặc ñịnh khi nhiều vật thể thuộc nhiều lớp bản ñồ nằm trên cùng một vị trí thì lúc 
chọn, vật thể thuộc lớp trên cùng sẽ ñược chọn. 
- Ghi nhãn tự ñộng cho các ñối tượng của 1 lớp bản ñồ (Auto Label): là cột thứ tư, khi ñánh 
dấu chọn vào ô này thì nhãn trong một trường nào ñó ở hàng ñược chọn sẽ ñược hiển thị. Khi 
ñiều chỉnh các thiết lập trong nút lệnh Label, ta phải ñánh dấu chọn vào ô này thì các nhãn 
mới ñược hiển thị. Nếu ta tắt chọn trong ô này thì các nhãn tự ñộng sẽ không ñược hiển thị 
trên cửa sổ bản ñồ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Thêm (Add..): thêm một lớp bản ñồ vào các lớp bản ñồ ñang ñược hiển thị. 
- Bớt một lớp bản ñồ ñang mở (Remove): bỏ tạm thời một lớp bản ñồ ñang hiển thị. 
- Thay ñổi thứ tự lớp dữ liệu lên trên hoặc xuống dưới (Up/Down). 
- Biểu diễn một số thông tin của các ñối tượng trên 1 lớp dữ liệu (Display...). 
- Gán các thông tin cho ñối tượng trên bản ñồ (Label...). ðể thể hiện thông tin của một ñối 
tượng chúng ta có thể sử dụng chức năng Label như hình II.1.11. 
- Label with: lựa chọn trường thông tin cần hiển thị. 
- Visibility: Cách hiển thị thông tin 
- Styles: kiểu thể hiện thông tin 
- Position: vị trí thể hiện thông tin. 
- OK/Cancel: Hoàn tất/không lựa chọn 
 

 
 
Hình II.1.11: Gán thông tin cho ñối tượng 

Hình II.1.10: bảng ñiều khiển lớp 
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- Chọn OK: ñể hoàn tất các lựa chọn  
5, Bảng màu và một số ký hiệu cơ bản trong Mapinfo 
a) Bảng màu trong Mapinfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.12: Gán thông tin cho ñối tượng 
 
Trong MapInfo chúng ta ñã ñược trang bị một bảng màu chuẩn phục vụ cho các ñối tượng ñồ 
họa. Nếu muốn thay ñổi mầu cho các ñối tượng theo yêu cầu của người sử dụng chúng ta có 
thể vào: Options > Custom Colors và chon Define trên hộp hội thoại Define Custom Colors. 
b) Biểu tượng dạng ñiểm cơ bản của MapInfo 
Trong bộ biểu tượng dạng ñiểm của Mapinfo rất nhiều ở ñây chúng tôi chỉ giới thiệu một số 
biểu tượng cơ bản. 
- Bộ biểu tượng Mapinfo Real Estate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.13: Bộ biểu tượng Mapinfo Real Estate 
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- Bộ biểu tượng Mapinfo Transportation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.14: Bộ biểu tượng Mapinfo Transportation 
 
 
- Bộ biểu tượng Mapinfo Cartographic 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.15: Bộ biểu tượng Mapinfo Cartographic 
- Bộ biểu tượng Mapinfo Mícellaneous 
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Hình II.1.16: Bộ biểu tượng Mapinfo Miscellaneous 
 
 
 
- Bộ biểu tượng Map Symbols 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.17: Bộ biểu tượng Map Symbols 
 
- Bộ biểu tượng MapInfo 30 compatible và MapInfo Arrows 
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Hình II.1.18: Bộ biểu tượng MapInfo 30 compatible và MapInfo Arrows 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Bộ kiểu ñường của MapInfo 
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Hình II.1.19: Bộ kiểu ñường của MapInfo 
 
d) Bộ các kiểu tô màu vùng trong MapInfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.1.20: Bộ các kiểu tô màu vùng trong MapInfo 
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CHƯƠNG II: XÂY D ỰNG CƠ SỞ DỮ LI ỆU KHÔNG GIAN 
 
 
Mục tiêu của chương: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở 
dữ liệu không gian (bản ñồ) trong MapInfo 
Nội dung của chương: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: Hệ quy chiếu trong MapInfo; Các 
phương  pháp xây dựng dữ liệu...  
 
 

2.1. Hệ quy chiếu trong MapInfo 

Hệ quy chiếu(projection) là một phương pháp ñược sử dụng ñể làm giảm sử méo mó khi 
chuyển ñổi các vật thể từ một mặt cong sang một mặt phẳng. Trên thế giới có rất nhiều hệ quy 
chiếu khác nhau, mỗi hệ quy chiếu ñược thiết kế ñể làm giảm ñi sự méo mó hình dạng ở một 
khu vực nào ñó trên ñịa cầu. 
Hệ quy chiếu ñược sử dụng khi ta số hoá bản ñồ, khi nhập một bản ñồ số từ một ñịnh dạng 
khác vào MapInfo hay chạy một ứng dụng GIS nào ñó ñòi hỏi phải có một hệ quy chiếu ñặc 
thù nào ñó. Hệ quy chiếu không ñược sử dụng trong các bản ñồ phi quả ñất (Non-Earth) vì 
ñơn vị tính toán các vị trí trên bản ñồ ñó hoàn toàn không liên qua ñến vị trí trên mặt trái ñất. 
Ví dụ của một bản ñồ không có hệ quy chiếu là bản ñồ mặt cắt ngang một toà nhà chẳng hạn. 
Hệ quy chiếu thường ñi chung với hệ toạ ñộ (coordinate system). Hệ toạ ñộ là một tập hợp các 
thông số giúp ta tính toán ñược toạ ñộ của các vật thể trên bản ñồ. Một trong những thông số 
ñó là hệ quy chiếu. Mặc dù hệ quy chiếu và hệ toạ ñộ ñôi khi ñược sử dụng lẫn lộn nhau 
nhưng thực chất hệ quy chiếu chỉ là một thành phần của một hệ toạ ñộ mà thôi. Hệ quy chiếu 
liên quan ñến việc các vật thể ñược biểu diễn trên bề mặt phẳng như thế nào. Hệ toạ ñộ cho ta 
biết phép quy chiếu nào ñang ñược sử dụng cùng với các thông tin khác nữa. 
Khi sử dụng nút lệnh chọn hệ quy chiếu trong MapInfo thực chất là ta chọn một hệ toạ ñộ. Hệ 
quy chiếu mặc ñịnh của MapInfo là Logitude/Latitude (kinh ñộ/vĩ ñộ). ðây thực chất là một 
hệ quy chiếu hình trụ ñồng khoảng cách (equidistant cylindrical) sử dụng ñơn vị tính là toạ ñộ 
theo kinh/vĩ ñộ. 
MapInfo chứa thông tin về các hệ toạ ñộ và hệ quy chiếu trong một tập tin có tên là 
MapInfow.prj. Tập tin này chứa các giá trị cũng như các ñịnh nghĩa của mỗi hệ toạ ñộ có 
trong MapInfo, tổng cộng có hơn 300 hệ toạ ñộ. Nếu có một hệ quy chiếu nào không ñược liệt 
kê trong tập tin này, ta có thể tự thêm hệ quy chiếu ñó vào tập tin này, với ñiều kiện MapInfo 
phải hỗ trợ hệ quy chiếu ñó. 
Khi hiển thị một bảng theo một hệ quy chiếu khác với hệ quy chiếu gốc lúc bảng ñó ñược tạo 
ra, một hệ thống toạ ñộ mới sẽ ñược tính toán ñể hiển thị từng vật thể của bản ñồ ñó lên màn 
hình. Những toạ ñộ ñó chỉ ñược sử dụng ñể hiển thị bảng ñó trong cửa sổ bản ñồ hiện hành, 
hệ toạ ñộ gốc của bảng ñó không bị ảnh hưởng. 
MapInfo thực hiện các tính toán về khoảng cách và diện tích sao cho phù hợp với hệ quy 
chiếu của cửa sổ bản ñồ ñang ñược mở (kiểu mặt cầu - Spherical hay kiểu hệ toạ ñộ Descartes 
- Cartesian). Thay ñổi hệ quy chiếu của một cửa sổ bản ñồ (bằng lệnh Map > Options > 
Projection) có thể làm thay ñổi các giá trị tính toán. 
Sau khi ñã chọn một hệ quy chiếu cho một cửa sổ bản ñồ thì nếu thêm một lớp bản ñồ nào vào 
cửa sổ ñó sẽ làm bản ñồ ñó ñổi về hệ quy chiếu hiện tại của cửa sổ ñó. 
Khi thay ñổi hệ quy chiếu trong một cửa sổ bản ñồ nào ñó thì hệ quy chiếu ñó sẽ ñược áp 
dụng cho tất cả các lớp bản ñồ trong cửa sổ ñó. 
Khi hiển thị một bảng theo một hệ quy chiếu khác với hệ quy chiếu gốc của nó thì MapInfo sẽ 
mất nhiều thời gian hơn ñể hiển thị bản ñồ ñó. Vì vậy nếu ta có ý ñịnh làm việc thường xuyên 
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Hình II.2.1: Hộp hội thoại Import file 

với một hệ quy chiếu nào ñó thì nên sao lưu lại bảng ñó sang hệ quy chiếu mới ñể làm việc 
nhanh hơn. 
Khi ñang hiển thị một bản ñồ không phải ở hệ quy chiếu gốc của nó thì không ñược thực hiện 
chỉnh sửa bản ñồ. Một bản ñồ ñược chỉnh sửa như vậy ñôi khi có thể sinh ra những sai số 
không thể lường trước ñược. Ngoài ra mỗi khi chỉnh sửa MapInfo lại thực hiện phép quy ñổi 
giữa hệ quy chiếu gốc và hệ quy chiếu ñang ñược sử dụng của bảng ñó, và việc này tốn rất 
nhiều thời gian. Vì vậy khi chỉnh sửa bản ñồ phải giữ nguyên bản ñồ ở hệ quy chiếu gốc của 
nó hoặc sao lưu lại sang một hệ quy chiếu khác khi muốn sử dụng. 
2.2. Các phương  pháp xây dựng dữ liệu 

2.2.1. Xây dựng dữ liệu không gian từ các nguồn dữ liệu dạng số 

1, Chức năng Import: với dữ liệu có dạng .dxf: chuyển dữ liệu theo chức năng này chúng ta 
có thể chuyển từng lớp ñối tượng ñã ñược các phần mềm khác xây dựng. 
- Trên menu ta chọn Table > Import, 
trên mà hình xuất hiện hộp hội thoại hình 
II.2.1. trong hình ñó chúng ta chọn:  
+ Thư mục chứa file có dạng .dxf 
+ Chọn file cần chuyển 
+ Chọn kiểu file 
+ Bấm Open ñể thực hiện  
- Trên hình II.2.2. chúng ta chọn: 
+ Lớp ñối tượng cần chuyển 
+ Hệ tọa ñộ mới 
+ Tọa ñộ (nếu cần dịch chuyển) 
- Sau ñó ta ghi lại lớp cần chuyển (hình 
II.2.3).: 
+ Chọn tên mới 
+ Vị trí cần lưu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.2: Hộp hội thoại DXF Import Information Hình II.2.3: Hộp hội thoại Import into Table 
 
- Mở dữ liệu ñã nhập vào: chọn File chọn OpenTable chọ file cần mở. 
2, Chức năng Universal Translator: với các dữ liệu có dạng Spatial Data Transfer Standard 
(SDTS), Vector Product Format (VPF), AutoCad DWG/DXF, ESRI Shape, 
Intergraph/MicroStation Design, MapInfo MID/MIF, and MapInfo TAB. 
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- Chọn Tools > Universal Translator > Universal Translator khi ñó chúng ta gặp hội thoại 
như hình II.2.4, với các lựa chọn như sau: 
+ Dạng dữ liệu ñầu vào và ñầu ra(nguồn/ñích) 
+ Lựa chọn thư mục, tên file cần chuyển ñổi. 
+ Lựa chọn các thay ñổi hệ quy chiếu cho dữ liệu. 
- Chọn OK khi ñã hoàn tất việc lựa chọn và phần mềm sẽ thực hiện. 
- Kiểm tra và hiển thị các dữ liệu vừa chuyển ñổi: 
+ Chọn Window > New Browse Window nếu kiểm tra dữ liệu thuộc tính. 
+ Chọn Window > New Map Window nếu kiểm tra dữ liệu không gian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.4: Chức năng Universal Translator 
 

2.2.2. Xây dựng dữ liệu không gian từ bản ñồ giấy ñang sử dụng 

1, Các bước thực hiện trong ñăng ký tọa ñộ cho bản ñồ 
Các bước thực hiện xây dựng và ñăng ký tọa ñộ cho bản ñồ từ bản ñồ giấy ñang còn sử dụng 
ñược thể hiện qua sơ ñồ 2.1 
 
 
 
 
 
 
Sơ ñồ II.2.1: Các bước xây dựng chuẩn bị và ñăng ký tọa ñộ cho bản ñồ 
 
2, Chuẩn bị bản ñồ 
Trước hết bản ñồ cần số hoá phải ñược chuyển thành ảnh trên máy tính bằng máy quét 
(scanner). Ảnh quét vào máy tính sẽ ñược xử lý lại cho rõ nét và chính xác bằng phần mềm xử 
lý ảnh. Nếu tờ bản ñồ quá lớn mà ta chỉ có máy quét nhỏ thì phải quét nhiều lần và ráp ảnh lại 
trong phần mềm xử lý ảnh. Ảnh xử lý xong nên ñược lưu lại dưới một trong những ñịnh dạng 
ảnh mà MapInfo hỗ trợ. MapInfo hỗ trợ những ñịnh dạng ảnh sau: 

 

Bản ñồ 
giấy 

ñang sử 
dụng 

ðăng 
ký tọa 
ñộ cho 
bản ñồ 

Làm 
sạch và 
quét bản 

ñồ 
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- MrSID: ảnh ñịnh dạng MrSID, ñuôi mở rộng .sid. Nếu có cài ñặt trình ñiều khiển ảnh này 
(MrSID raster Handler) trên MapInfo thì mới mở ñược ảnh ñịnh dạng này. 
- Windows Bitmap: là ảnh ñịnh dạng chuẩn của hệ ñiều hành Window, ñuôi mở rộng .bmp. 
MapInfo hỗ trợ các chế ñộ ảnh trắng-ñen (monochrome), ảnh 8 bit màu và ảnh 24 bit màu. 
- GIF: là ñịnh dạng ảnh của Graphics Interchange Format, ñuôi mở rộng .gif. MapInfo hỗ trợ 
các ñịnh dạng trắng-ñen và 8 bit màu. 
- JPEG: chuẩn nén ảnh của Joint Photographic Experts, ñuôi mở rộng là .jpg. MapInfo hỗ trợ 
chuẩn này các chế ñộ ảnh 8 bit thang màu xám và 24 bit màu. 
- PCX: là chuẩn ảnh số của ZSoft Paintbrush, ñuôi mở rộng của ảnh là .pcx. Loại ảnh này 
ñược MapInfo hỗ trợ các chế ñộ màu trắng-ñen, 8 bit thang màu xám, 8 bit màu và 24 bit 
màu. 
- SPOT: là chuẩn ảnh vệ tinh của Pháp (Satellite Pour ‘Observation de la Terre), ñuôi mở rộng 
.bil. Chuẩn này ñược MapInfo hỗ trợ các chế ñộ màu sau: 8 bit thang màu xám và 24 bit màu 
(ñịnh dạng 1.5 và 4.0). 
- TGA: là chuẩn ảnh số của Targa True Vision TGA, chuẩn ñịnh dạng 2.0 ñuôi mở rộng là 
.tga. Các chế ñộ màu 8 bit thang màu xám, 8 bit màu và 24 bit màu ñược MapInfo hỗ trợ. 
- TIFF: chuẩn ảnh số của Tagged Image File Format, ñuôi mở rộng là .tif. Các chế ñộ ảnh sau 
của TIFF ñược MapInfo hỗ trợ: trắng ñen (nhóm B, không nén), trắng-ñen (nhóm B, nén theo 
chuẩn PackBits), 8 bit thang màu xám (nhóm G, không nén), 8 bit thang màu xám (nhóm G, 
nén theo chuẩn LZW), 8 bit màu (nhóm P, không nén), 8 bit màu (nhóm P, nén theo chuẩn 
LZW), 24 bit màu (nhóm R, không nén), 24 bit màu (nhóm R, nén theo chuẩn LZW). 
Nếu không có ý ñịnh xử lý ảnh thêm và chỉ sử dụng nhằm mục ñích số hoá trên MapInfo thì 
ta có thể lưu ảnh ở ñịnh dạng JPEG vì kích thước tương ñối nhỏ. Về mặt nguyên tắc, ảnh quét 
có thể ñể ở bất kỳ vị trí nào; khi ñăng ký tọa ñộ bằng các ñiểm khống chế MapInfo sẽ chỉnh 
bản ñồ ñược số hoá trên nền ảnh quét ñó lại cho ñúng tọa ñộ. Tuy nhiên tốt nhất là nên quay 
bản ñồ ñúng theo hướng bắc nam, vì nếu bản ñồ quét hơi lệch thì MapInfo không cân chỉnh 
ñược những sai số nhỏ này. 
3, Xác ñịnh các ñiểm khống chế trên bản ñồ (Control Points) 
Muốn hiển thị ñược ảnh ñúng tỷ lệ và ñúng toạ ñộ ñịa lý trong MapInfo, ta cần biết tọa ñộ của 
ít nhất 3 ñiểm trên bản ñồ và nạp tọa ñộ của các ñiểm ñó ñể MapInfo dùng chúng làm cơ sở 
tính toán tọa ñộ, khoảng cách, diện tích,... sau này. Số lượng ñiểm khống chế tối thiểu là 3 
nhưng tốt nhất nên nạp từ 4 ñiểm trở lên vì với 4 ñiểm MapInfo sẽ tính toán ñược sai số (tính 
bằng pixel - ñiểm ảnh). ðối với các bản ñồ giấy chuẩn do nhà xuất bản bản ñồ in, ta có thể lấy 
các ñiểm khống chế có sẵn trên bản ñồ. Việc xác ñịnh các ñiểm khống chế tuỳ thuộc vào từng 
loại bản ñồ. 
Ghi chú: Khi chọn các ñiểm khống chế, cần chọn các ñiểm càng xa nhau càng tốt (vì MapInfo 
sẽ tính toán chính xác hơn) ñồng thời phải có ít nhất một ñiểm nằm gần mép bản ñồ. 
4, ðăng ký tọa ñộ cho bản ñồ 
a, ðối với các bản ñồ có tọa ñộ theo kinh ñộ/vĩ ñộ 
- Khi ñăng ký ảnh quét có toạ ñộ theo hệ toạ ñộ của Trái ñất (kinh ñộ/vĩ ñộ), ta phải sử dụng 
một trong những hệ quy chiếu ñược MapInfo hỗ trợ. Trong hệ toạ ñộ theo kinh ñộ/vĩ ñộ của 
quả ñất, gốc toạ ñộ 0 là giao ñiểm của ñường kinh tuyến gốc và ñường xích ñạo. ðường kinh 
tuyến gốc là trục Y và ñường xích ñạo là trục X. Chiều dương của vĩ ñộ là chiều hướng lên 
trên (hướng bắc) và chiều dương của kinh ñộ là chiều hướng sang phải (hướng ñông). 
Ví dụ. Trên ảnh quét bản ñồ hành chính Việt Nam ta sẽ sử dụng 4 ñiểm ñã biết tọa ñộ ñể làm 
ñiểm khống chế (hình II.2.5.).  
Tọa ñộ 4 ñiểm này như sau:  
1: (100o00'00'' E, 25o00'00'' N); 
2: (107o30'00'' E, 22o30'00'' N); 
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3: (110o00'00'' E, 07o30'00'' N); 
4: (102o30'00'' E, 10o00'00'' N) 
Các tọa ñộ trên cần ñược ñổi về ñộ thập phân trước khi ñăng ký. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.5: Các ñiểm khống chế trên bản ñồ cần ñăng ký tọa ñộ 
 
- Các bước nắn chuyển tọa ñộ cho bản ñồ 
Bước 1: Mở bản ñồ ñã có (bản ñồ ở dạng Raster): Vào File > Open Table khi ñó xuất hiện 
hộp hội thoại Open Table, trên hộp hội thoại chúng ta chọn:(hình II.2.6). 
+ Thư mục chứa dữ liệu. 
+ Tên của file dữ liệu cần mở. 
+ Chọn dạng dữ liệu cần hiển thị (Raster) 
+ Chọn Open.  
- Khi ñó xuất hiện câu hỏi như hình II.2.7 chúng ta chọn Register ñể tiến hành ñăng ký tọa ñộ 
cho bản ñồ (hoặc) Display ñể hiển thị và không tiến hành ñăng ký tọa ñộ. 
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- Sau khi hoàn thiện chúng ta ñã mở ñược file bản ñồ dạng Raster. 
Bước 2: Gán toạ ñộ cho bản ñồ 
Sau bước 1 chúng ta thấy xuất hiện hội hội thoại Image Registrantion hình II.2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.8: Hộp hội thoại Image Registrantion 
 
 
- Chọn hệ quy chiếu cho bản ñồ thông qua chức năng Projection và ñược thể hiện như hình 
II.2. 9. 
Trong trường hợp hệ tọa ñộ là kinh ñộ và vĩ ñộ ta chọn trong ô Category là 
Longitude/Latitude và trong Category Members là Longitude/Latitude (WGS84). Xong nhấn 
OK. Nhắp chuột vào nút Units (ñơn vị). Trong trường hợp này ñơn vị mặc ñịnh là degrees (ñộ 

 

 

 
 

Hình II.2.6: Mở file bản ñồ cần ñăng ký tọa ñộ 

Hình II.2.7 
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- viết tắt là deg). ðối với một số hệ quy chiếu khác, ta có thể có tuỳ chọn nhiều ñơn vị tọa ñộ 
khác nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chọn ñơn vị xong nhắp chuột vào OK ñể quay trở lại hộp thoại Image Registration. 
- Gán toạ ñộ (ñiểm khống chế) cho bản ñồ:  
+ Chọn New trên hình II.2.10 và ñưa trỏ chuột vào ñiểm cần nhập; Sau ñó nhập toạ ñộ x,y vào 
bảng Add Control Point như hình II.2.11. 
Tại một ñiểm khống chế ta nhập: 
+ MapX: tọa ñộ x của một ñiểm khống chế, 
+ MapY: tọa ñộ y của một ñiểm khống chế. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ví dụ: trên bản ñồ với các số liệu ñã cho ta nhâp cho ñiểm “Pt3” với (hình II.2.11): MapX= 
110; MapY= 7.5. 

 

 

Hình II.2.11: Add Control Point 

Hình II.2.10: Image Registration 

 

 

 

Hình II.2.9: Chọn hệ tọa ñộ và ñơn vị cho bản ñồ 
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Tất cả các ñiểm khác chúng ta ñều nhập như vậy cho ñến khi ñủ 4 ñiểm trở lên và khi ñó máy 
tính cho chúng ta biết sai số. Nếu sai số chưa ñạt yêu cầu thì chúng ta phải làm lại. Nếu sai số 
ñã ñạt chúng ta chọn OK trên Image Registration (hình II.2.10). 
b, ðối với bản ñồ khi không biết tọa ñộ 
ðôi khi ta cũng có nhu cầu xử lý một bản ñồ trong MapInfo mà không biết toạ ñộ. Hoặc cũng 
có thể ta muốn xử lý một bản ñồ không liên quan ñến toạ ñộ ñịa lý trên bề mặt quả ñất, ví dụ 
như bản vẽ một lô ñất chẳng hạn. Trong trường hợp ñó ta vẫn có thể ñăng ký một bản ñồ quét 
không có toạ ñộ vào MapInfo ñể số hoá và sử dụng các lệnh của MapInfo. Một bản ñồ không 
biết toạ ñộ hoặc không cần toạ ñộ khi ñăng ký vào MapInfo cũng phải biết tỷ lệ thì các tính 
toán ñịa lý mới chính xác ñược. Một bản ñồ trong MapInfo không sử dụng hệ toạ ñộ quả ñất 
thì hệ toạ ñộ nó sử dụng ñược gọi là hệ toạ ñộ phi quả ñất (Non-Earth).  
Khi ñăng ký ảnh quét không có toạ ñộ, MapInfo sử dụng hệ trục toạ ñộ Descartes với chiều 
của trục tung và trục hoành cũng giống với chiều của hệ toạ ñộ kinh/vĩ ñộ. Do hệ toạ ñộ của 
ảnh quét và hệ toạ ñộ phi quả ñất (Non-Earth) mà MapInfo sử dụng có trục tung ngược chiều 
nhau vì vậy khi ñăng ký ảnh quét ta phải ñổi dấu giá trị y của các ñiểm khống chế. 
c, ðối với bản ñồ theo hệ tọa ñộ xác ñịnh 
Bước 1: Mở bản ñồ ñã có (bản ñồ ở dạng Raster): Vào File > Open Table , khi ñó xuất hiện 
hộp hội thoại Open Table trên hộp hội thoạ chúng ta chọn: (Như hình II.2.12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.12: Hộp hội thoại lựa chọn file ảnh 
 
+ Chọn thư mục chứa dữ liệu. 
+ Chọn tên của file dữ liệu cần mở. 
+ Chọn dạng dữ liệu cần hiển thị. 
+ Chọn Open.  
- Khi ñó xuất hiện câu hỏi như hình II.2.13 chúng ta chọn Register ñể tiến hành ñăng ký tọa 
ñộ cho bản ñồ (hoặc) Display ñể hiển thị và không tiến hành ñăng ký tọa ñộ. 
- Sau khi hoàn thiện chúng ta ñã mở ñược file bản ñồ dạng Raster (hình II.2.14) 
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Bước 2: Gán toạ ñộ cho bản ñồ 
Sau bước 1 chúng ta thấy xuất hiện hội hội thoại Image Registrantion hình II.2.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.14: Hội thoại Image Registrantion 
- Chọn hệ quy chiếu cho bản ñồ thông qua chức năng Projection và ñược thể hiện như hình 
2.25. 
+ Tại hộp Category chọn Universal Transverse Mercator (WGS-84)  
+ Tại hộp Category Members chọn UTM Zone 48 Northen (Southern) Hemisphere (WGS 84). 
Sau ñó chọn OK hình II.2.15 
- Chọn ñơn vị cho bản ñồ thông qua hội thoại Units và ñơn vị chọn là meters hình II.2.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hình II.2.13: Lựa chọn ñăng ký ảnh Raster 
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 Hình II.2.15: Hộp hội thoại chọn Projection             Hình II.2.16: Lựa ñơn vị cho bản ñồ 
 
- Gán toạ ñộ (ñiểm khống chế) cho bản ñồ 
Chọn New trên hình 2.28 và ñưa trỏ chuột vào ñiểm cần nhập; Sau ñó nhập toạ ñộ x,y vào 
bảng Add Control Point như hình II.2.17 . 
Ví dụ: Một bản ñồ có các ñiểm khống chế như sau:  
+ ðiểm 1 (có tên ñiểm là Pt1) ñiểm khống chế x= 0 và y= 0;  
+ ðiểm 2(có tên ñiểm là Pt2) với tọa ñộ x= 100, và y= 0; 
+ ðiểm 3 (có tên ñiểm là Pt3) ñiểm khống chế x= 100 và y= 50; 
+ ðiểm 4 (có tên ñiểm là Pt4) với tọa ñộ x= 0, và y= 50;  
Tại một ñiểm khống chế ta nhập: 
+ MapX: tọa ñộ x của một ñiểm khống chế, 
+ MapY: tọa ñộ y của một ñiểm khống chế. 
Ví dụ tại ñiểm 1 và 2 trên bản ñồ (hình II.2.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.17: ðăng ký tọa ñộ tại ñiểm 1 và 2 trên bản ñồ 
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+ Sau khi nhập xong ta chọn OK 
Cứ nhập lần lượt như vậy tối thiểu cho một bản ñồ là 4 ñiểm. Sau khi nhập ñủ 4 ñiểm máy sẽ 
tính sai số thông qua Error .(như hình II.2.18) 
Muốn hiển thị ñược ảnh ñúng tỷ lệ và ñúng toạ ñộ ñịa lý trong MapInfo, ta cần biết tọa ñộ của 
ít nhất 3 ñiểm trên bản ñồ và nạp tọa ñộ của các ñiểm ñó ñể MapInfo dùng chúng làm cơ sở 
tính toán tọa ñộ, khoảng cách, diện tích,... sau này. Số lượng ñiểm khống chế tối thiểu là 3 
nhưng tốt nhất nên nạp từ 4 ñiểm trở lên vì với 4 ñiểm MapInfo sẽ tính toán ñược sai số (tính 
bằng pixel - ñiểm ảnh). ðối với các bản ñồ giấy chuẩn do nhà xuất bản bản ñồ in, ta có thể lấy 
các ñiểm khống chế có sẵn trên bản ñồ. Việc xác ñịnh các ñiểm khống chế tuỳ thuộc vào từng 
loại bản ñồ. 
Ghi chú: Khi chọn các ñiểm khống chế, cần chọn các ñiểm càng xa nhau càng tốt (vì MapInfo 
sẽ tính toán chính xác hơn) ñồng thời phải có ít nhất một ñiểm nằm gần mép bản ñồ. 
Bên cạnh ñó chúng ta có thể phóng to thu nhỏ bản ñồ trong quá trình gán toạ ñộ thông qua nút 
(+/-).  
Nếu nhập sai chúng ta sửa chữa qua chức năng Edit, loại bỏ ñiểm Remove, Chuyển ñổi vị chí 
các ñiểm Up/Down khi có một ñiểm ñược chọn trên Image Registration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.2.18: các ñiểm ñã ñăng ký tọa ñộ 
 
Sau khi hoàn thiện các ñiểm khống chế trên bản ñồ chúng ta chọn OK trên Image Registration 
(Hình II.2.18). 
Lúc này trên của sổ chính của chương trình ñã có bản ñồ chúng ta vừa gán toạ ñộ, và bây giờ 
chúng ta bắt ñầu tạo thuộc tính cho các lớp cần số hoá. 
* Cách tính sai số khi ñăng ký ảnh quét như sau: 
- Gọi tỷ lệ bản ñồ là a (ví dụ bản ñồ tỷ lệ 1:50.000 thì a bằng 50.000 ñơn vị khoảng cách, ví 
dụ 1 cm sẽ bằng 50,000 cm trên thực ñịa). 
- ðộ phân giải của bản ñồ khi quét là b (pixels/ñơn vị khoảng cách) 

 
 

ðiểm 1 
ðiểm 2 

ðiểm3 ðiểm 4 
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- c là hệ số quy ñổi ñơn vị khoảng cách giữa hai ñơn vị tính trong a và b, trong ñó b = a*c (ví 
dụ nếu a là cm và b là inch thì 1 inch = 1 cm * 2,54) 1 pixel trên ảnh quét sẽ bằng: a*c/b (ñơn 
vị khoảng cách tính theo a). 
Ví dụ: ta quét một bản ñồ có tỷ lệ là 1/50.000 với ñộ phân giải là 300 pixels/inch. Vậy hãy 
tính sai số 1 pixel tương ứng với bao nhiêu mét ngoài thực ñịa? 
Cách tính:  
+ Bản ñồ có tỷ lệ 1/50.000, vậy 1cm trên bản ñồ = 50.000 cm = 0,5 km thực ñịa. 
+ ðộ phân giải 300 pixels/inch, 1 inch = 2,54cm, vậy 300 pixel = 2,54cm, nên 1cm = 
300/2,54 pixel. 
+ 1cm = 0,5km = 300/2,54 pixel nên 1 pixel = (0,5 x 2,54)/300 = 0,00423 km = 4,23m. 
Như vậy sai số 1 pixel trong ví dụ này tương ứng với 4,23 mét ngoài thực ñịa. 
* Sai số trong ñăng ký ảnh 
Sai số trong ñăng ký ảnh có thể do các nguyên nhân sau: 
- Ảnh quét không chính xác (bị méo hoặc ghép ảnh không chính xác). Chất lượng của tờ bản 
ñồ quét vào cũng rất quan trọng. 
- Nạp tọa ñộ sai. 
- Chấm ñiểm khống chế sai. 
Thông thường thì khó có thể tránh khỏi sai số nếu nạp nhiều ñiểm khống chế. Tuy nhiên ta 
phải xác ñịnh sai số bao nhiêu là chấp nhận ñược. Sai số chấp nhận ñược lại phụ thuộc vào 
nhu cầu sử dụng, tỷ lệ bản ñồ ñăng ký và hoàn toàn do người ñăng ký quyết ñịnh. Sai số báo 
trên hộp thoại ñăng ký ảnh quét ñược tính bằng pixel. Ta phải quy ñổi về ñơn vị ño lường 
thông thường (mét, kilômét,...) ñể biết sai số ñó có chấp nhận ñược hay không. 
* Khi ñăng ký ảnh quét theo hệ quy chiếu phi quả ñất và số hoá trên MapInfo theo bản ñồ 
quét ñó, cần lưu ý một số vấn ñề sau: 
- Bản ñồ số dựa theo ảnh quét ñăng ký như trên chỉ hiển thị ñược các vật thể ñược số hoá 
trong ranh giới của ảnh quét ñó mà thôi, nếu ta số hoá thêm những vật thể nằm ngoài ảnh quét 
ñó thì khi vừa vẽ xong chúng sẽ bị “bóp” vào sát mép của ảnh quét và không còn hình dạng 
ñã vẽ nữa. 
- Khi thực hiện tính toán ñịa lý (chiều dài, diện tích) trong bản ñồ số hoá theo hệ toạ ñộ phi 
quả ñất, MapInfo áp dụng cách tính theo hệ toạ ñộ Descartes phẳng hai chiều. Giá trị tính toán 
ñược trong MapInfo có sai số nhưng thực ra cũng không nhiều vì các bản ñồ số theo kiểu 
Non-Earth thường chỉ ñược sử dụng trong một phạm vi rất nhỏ so với bề mặt ñịa cầu, và trong 
trường hợp ñó mặt cong ñịa cầu gần như mặt phẳng. 
- Về mặt nguyên tắc, khi ñăng ký ảnh quét theo hệ toạ ñộ phi quả ñất, ta có thể chọn gốc toạ 
ñộ tại bất kỳ vị trí nào, thậm chí ở ngoài giới hạn ảnh quét cũng ñược. Tuy nhiên nếu chọn 
một gốc toạ ñộ bất kỳ thì việc tính toán toạ ñộ các ñiểm khống chế không dễ và mất thời gian. 
- ðối với một ảnh quét cần ñưa vào MapInfo mà không biết tỷ lệ, nếu ñã có một bản ñồ số 
khác hay một ảnh quét ñã ñăng ký khác của cùng khu vực, ta có thể thực hiện phương pháp 
ñăng ký toạ ñộ theo một bảng MapInfo ñã có. 
2.2.3. Số hóa bản ñồ trong mapInfo 
1, Các thiết lập chung cho bản ñồ 
Trước khi xem xét các lớp bản ñồ có trong cửa sổ bản ñồ cũng như các ñiều chỉnh trên các 
lớp, ta cần biết cách ñiều chỉnh các tính chất chung của một cửa sổ bản ñồ. Khi một cửa sổ 
bản ñồ ñang ñược mở và ñang ñược kích hoạt, ta có thể ñiều chỉnh một số thuộc tính của cửa 
sổ bản ñồ ñó. Những ñiều chỉnh này nằm trong lệnh Map > Options. Khi chọn lệnh này hộp 
thoại Map Options sẽ mở chúng gồm có các nội dung như sau: 
- Map Units: chọn các ñơn vị tính toán trong cửa sổ bản ñồ.  
+ Coordinates Untis: chọn ñơn vị tính toạ ñộ. ðối với những bản ñồ có hệ toạ ñộ là kinh ñộ/vĩ 
ñộ thì ñơn vị là degrees (ñộ). Bản ñồ có hệ quy chiếu là UTM thì ta có thể chọn ñơn vị trong ô 
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này là degrees hay meters (mét). ðối với những bản ñồ có hệ quy chiếu thuộc dạng None-
Earth (phi quả ñất) thì ñơn vị tính toán trong ô này theo ñơn vị tính lúc ñăng ký hệ quy chiếu. 
+ Distance Units: chọn ñơn vị tính khoảng cách trên bản ñồ. Các ñơn vị thường ñược sử dụng 
ở nước ta là millimeters (milimét), centimeters (centimét), meters (mét) và kilometers 
(kilômét). 
+ Area Units: là ô chọn ñơn vị tính diện tích. Các ñơn vị tính diện tích thường ñược sử dụng ở 
nước ta là square millimeters (milimét vuông), square centimeters (centimét vuông), square 
meters (mét vuông), hectares (hécta) và square kilo-meters (kilomét vuông). 
- Display in Status Bar: là ô chọn thông tin hiển thị trên thanh trạng thái.  
- Các phần còn lại của hộp thoại này là Distance/Area Using, Apply Clip Region Using, 
When Resizing Window, ... hoàn toàn giống với hộp thoại Map Window trong phần Options 
> Preferences > Map Window. 
Chú ý: các thiết lập trong phần Options > Preferences > Map Window là các thiết lập có tác 
dụng trên tất cả các cửa sổ bản ñồ khi ñược mở ra. Trong khi ñó các thiết lập trong hộp thoại 
Map Options ở ñây chỉ có tác dụng trên cửa sổ bản ñồ ñang ñược kích hoạt. 
2, Phương pháp số hóa trực tiếp 
Tổng quát phương pháp số hoá như sau: 
- Mở ảnh quét ñã ñăng ký ra bằng lệnh File > Open Table. 
- Chọn Map > Layer Control. 
- ðánh dấu chỉnh sửa vào lớp Cosmetic. 
- Tiến hành số hoá bản ñồ bằng cách dùng các công cụ vẽ trên thanh công cụ Drawing. Các 
thông tin trên bản ñồ cần ñược số hoá theo nhóm. Các nhóm vật thể ñược lưu trong một lớp 
bản ñồ phải có cùng kiểu ñể dễ quản lý sau này. 
- Khi số hoá xong dùng lệnh Map > Save Cosmetic Objects ñể lưu các vật thể ñã vẽ thành một 
bảng MapInfo hoàn chỉnh. 
- Có thể chỉ cần vẽ vài vật thể ñầu tiên là có thể dùng lệnh trên ñể lưu những gì ñã vẽ thành 
một lớp và ñặt tên cho nó. Xong vào lại Map > Layer Control và ñánh dấu chỉnh sửa vào lớp 
mới lưu rồi quay lại vẽ tiếp. 
Chú ý: Một bản ñồ ñược số hoá từ ảnh quét ñăng ký sai nhiều thì hoàn toàn không thể chỉnh 
sửa ñược mà phải số hoá lại hoàn toàn vì thế nếu ta có ý ñịnh số hoá bản ñồ trực tiếp trên 
MapInfo theo phương pháp số hoá theo ảnh quét thì bước ñăng ký toạ ñộ cho ảnh quét là rất 
quan trọng. 
3, Phương pháp số hóa tạo bảng thuộc tính mới trước 
Sau khi ñã ñăng ký ảnh quét, ta sẽ tiến hành phân lớp dữ liệu cho bản ñồ cần số hóa và tạo các 
bảng thuộc tính mới (chưa có thông tin).  
a) Phân lớp và tạo thuộc tính cơ bản cho lớp dữ liệu 
- Phân lớp thông tin trên bản ñồ cần số hoá: việc này tuỳ theo mục ñích của các ñối tượng xây 
dựng thông tin. Chẳng hạn trên bản ñồ ðịa chính chúng ta có các lớp thông tin như Hệ thống 
giao thông; Hệ thống thuỷ hệ; Lớp thửa ñất... 
- Tạo thuộc tính cho các lớp (ví dụ lớp Hệ thống giao thông trên bản ñồ ñịa chính) 
- Mở (Nếu bản ñồ vừa gán toạ ñộ ñã mở thì không cần ý này) bản ñồ ñã gán toạ ñộ ở phần 
trên. 
 - Vào File chọn New Table 
- Khi ñó xuất hiện hộp hội thoai New Table với các chức năng sau:  
+ Mở một lớp thuộc tính mới 
+ Mở một lớp dữ liệu không gian 
+ Thêm một lớp dữ liệu lên một lớp ñã có 
Trên hộp hội thoại New Table ñánh dấu các lựa chọn cần thiết và bấm vào Create lúc ñó ta 
gặp hội thoại New Table Structure.  
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- Các nội dung xây dựng trong New Table Structure:  
+ Tạo một trường mới (AddField). 
+ Khai báo tên trường (Name).  
+ Chọn kiểu trường (Type) trong MapInfo bao gồm một số các trường: Character; Integer; 
Small Integer; Float; Decimal; Date; Logical. 
+ Chọn ñộ rộng cho trường (Width). 
+ ðánh dấu các trường phục vụ tra cứu thông tin (Indexd). 
* ) Chú ý: Với các lớp dữ liệu còn lại chúng ta cũng thực hiện ñúng như vậy cho ñến khi hết 
các lớp thì thôi. Cũng có thể số hóa ñến lớp nào ta xây dựng cho từng lớp ñó. 
b) Số hoá bản ñồ bằng các công cụ của phần mềm như: ñiểm, ñường, vùng, chữ. 
- Số hóa trực tiếp trên từng lớp dữ liệu: Chúng ta có thể số hóa theo từng lớp dữ liệu ñã phân 
ở trên. Mỗi một ñối tượng ñược số hóa trên lớp nào ñó sẽ ñược tạo một recod trong bảng 
thuộc tính ñã ñược tạo. 
+ Chọn Map > Layer Control, ñánh dấu chọn vào cột chỉnh sửa của lớp cần số hóa. 
+ Tiến hành số hoá lớp ñã chọn. 
Trong quá trình vẽ thỉnh thoảng phải nhấn tổ hợp phím <Ctrl> + <S> hay chọn File > Save 
Table ñể lưu lại những gì ñã vẽ. 
- Số hoá thông qua lớp Cosmetic 
+ Chọn Map > Layer Control, ñánh dấu chọn chỉnh sửa vào lớp Cosmetic Layer. 
+ Bắt ñầu số hoá lớp dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ vẽ ñường ñể vẽ các chi tiết theo ảnh 
quét ñã mở. 
+ Số hoá ñược một lúc chọn Map > Save Cosmetic Objects. 
+ Trong hộp thoại Save Cosmetic Objects, thay vì chọn <New>, ta chọn lớp cần số hóa và ñã 
xây dựng thuộc tính, rồi chọn Save. Như vậy những gì ñã vẽ trong lớp Cosmetic sẽ ñược 
chuyển lên lớp vừa chọn. 
+ Nhấn nút lưu, hộp thoại Save table mở ra chọn ranh_gioi rồi chọn Save ñể lưu những gì ñã 
chuyển từ lớp Cosmetic vào lớp cần số hóa. 
c) Hoàn thiện lớp dữ liệu ñã số hoá 
- Kiểm tra ñộ chính xác của các ñối tượng và chỉnh sửa các ñối tượng sai: 
+ Thêm bớt ñiểm vào ñường.  
+ Cắt các vùng thửa bị thừa, chồng lên nhau, sai màu, gộp thửa... 
+ Làm trơn ñường, thay ñổi kiểu chữ... 
- Hoàn thiện các nội dung còn thiếu, hoặc sai. 
Chú ý: số hoá trực tiếp lên lớp ñang cần số hoá có ưu ñiểm là ta có thể nhập liệu ngay trong 
quá trình số hoá, không phải mất thời gian tìm lại từng vật thể ñể nhập liệu sau khi số hoá 
xong. Nhược ñiểm của phương pháp này là khi chỉnh sửa bản ñồ trong quá trình số hoá, với 
các lệnh (Combine, Split, Erase, Erase Outside) MapInfo ñều hiện một hộp thoại hỏi ta xử lý 
dữ liệu như thế nào. 
2.2.4. Sử dụng máy ñịnh vị toàn cầu ñể xây dựng dữ liệu không gian (lập bản ñồ) 
Máy ñịnh vị toàn cầu (GPS – Global Positioning System) ngày nay ñang trở thành một trong 
những thiết bị ñược sử dụng rất phổ biến trong GIS. Với máy ñịnh vị ta có thể vẽ bản ñồ ngay 
trên thực ñịa rồi chuyển dữ liệu ñó vào máy tính. Dữ liệu chuyển vào máy tính có thể ñưa vào 
một cơ sở dữ liệu ñơn giản như bảng Excel hay Access hay thậm chí giữ nguyên là một tập tin 
ñịnh dạng kiểu văn bản (.txt) cũng ñược. Sau ñó các thông tin về toạ ñộ này có thể ñưa vào 
MapInfo ñể lên toạ ñộ trên bản ñồ. ðể ñưa các thông tin ghi trong GPS lên máy tính, ta cần có 
một cáp nối máy ñịnh vị với máy tính (thường là qua cổng COM, từ 1 ñến 4) ñể tải dữ liệu, 
ñồng thời trên máy tính phải có phần mềm nhận ñược các dữ liệu trên. 
Khi sử dụng máy ñịnh vị ñể ñưa toạ ñộ vào máy tính rồi sau ñó vào MapInfo, một trong 
những vấn ñề cần chú ý là hệ quy chiếu. Tương tự như phần mềm MapInfo, trên máy ñịnh vị 
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có rất nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Khi muốn ñưa toạ ñộ trên máy ñịnh vị vào một bản ñồ 
nào ñó, ta phải chọn hệ quy chiếu trên máy ñịnh vị và trên bản ñồ giống nhau, nếu không toạ 
ñộ từ máy ñịnh vị ñưa lên bản ñồ sẽ bị lệch. Ngoài chức năng lấy toạ ñộ vào máy tính, phần 
mềm trên còn có khả năng tải các toạ ñộ từ máy tính vào lại máy ñịnh vị ñể sử dụng trong 
công tác thực ñịa. 
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CHƯƠNG III: XÂY D ỰNG CƠ SỞ DỮ LI ỆU THUỘC TÍNH 
 
 
Mục tiêu của chương: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về xây dựng cơ sở 
dữ liệu thuộc tính trong phần mềm MapInfo. 
Nội dung của chương: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: Cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính 
của phần mềm; phương pháp xây dựng và nhập dữ liệu thuộc tính cơ bản. 
 
3.1. Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu thuộc tính 

3.1.1. Các kiểu ñịnh dạng cho trường dữ liệu trong MapInfo 

MapInfo cho phép ñịnh dạng các trường dữ liệu với các kiểu như sau: 
- Character: Kiểu ký tự. Trường có ñịnh dạng này ñược dùng ñể chứa dữ liệu kiểu chữ, ví dụ 
như tên tỉnh, tên sông, tên thành phố,... Trường này có thể chứa tối ña 254 ký tự và có thể 
chứa các chữ số (lưu ý rằng con số nạp vào trường ñược ñịnh dạng kiểu ký tự ñược coi như là 
những chữ số nhưng không tính toán ñược). 
- Integer: Kiểu số nguyên. Trường kiểu này dùng ñể chứa các số chẵn (không có số lẻ). Giới 
hạn kích thước của trường này là từ âm hai tỷ (- 2,000,000,000) ñến dương hai tỷ 
(2,000,000,000). ðây là giá trị ước lượng tương ñối. Khi ñịnh dạng trường theo kiểu này, giá 
trị mặc ñịnh ban ñầu của tất cả các bản ghi (hàng) là 0. 
- Small Integer: Kiểu số nguyên nhỏ. Trường kiểu này có giới hạn trong khoảng âm 32,768 (-
32,768) ñến dương 32,767 (32,767). Lưu ý rằng trường này hoàn toàn tương tự như trường 
Integer nhưng giới hạn nhỏ hơn do vậy MapInfo dành ít bộ nhớ hơn ñến chứa giá trị của 
trường này. Nếu ta chắc chắn rằng giá trị ta nạp vào nằm trong khoảng giới hạn trên thì nên 
ñịnh dạng là trường này ñể giảm kích thước tập tin của MapInfo. Khi ñịnh dạng trường theo 
kiểu này, giá trị mặc ñịnh ban ñầu của tất cả các bản ghi (hàng) là 0. 
- Float: Kiểu số thập phân có dấu chấm ñộng. Ta nên thiết lập ñịnh dạng là trường này nếu 
không biết chính xác giá trị nạp vào là số thập phân bao nhiêu, ví dụ như nhập dữ liệu vào 
trường bằng các lập công thức tính toán từ dữ liệu của các trường khác. 
- Decimal: Kiểu số thập phân xác ñịnh, có nghĩa là ta phải biết chính xác giới hạn con số thập 
phân nạp vào là bao nhiêu (tức là biết có tối ña bao nhiêu số trước dấu phẩy và bao nhiêu số lẻ 
sau dấu phẩy). Khi ñịnh dạng trường theo kiểu này, giá trị mặc ñịnh ban ñầu của tất cả các 
bản ghi (hàng) là 0. 
- Date: Kiểu ngày tháng. Trường này cho phép ta nạp ngày tháng vào. Giá trị ngày tháng nạp 
vào phải theo thứ tự hệ Anh - Mỹ tức là tháng/ngày/năm. Ví dụ nếu ta muốn gõ là ngày 14 
tháng 7 năm 1999 thì ta phải gõ là “07/14/1999”. Dấu phân cách ngày, tháng, năm mặc ñịnh 
trên hệ ñiều hành Window là dấu (/). Nếu muốn ñổi dấu phân cách và thứ tự nạp ngày tháng 
năm ta phải ñiều chỉnh trong hệ ñiều hành, phần Settings > Control Panel > Regional Settings 
> Regional Options > Date. Nếu ñịnh dạng trường kiểu này thì ta có thể sắp thứ tự bảng dữ 
liệu theo ngày tháng ñược. Nếu ta chỉ nạp hai giá trị là tháng và ngày thì MapInfo sẽ tự ñộng 
nhập năm hiện tại trên ñồng hồ của máy tính vào dữ liệu. ðiều quan trọng là khi thay ñổi ñịnh 
dạng mặc ñịnh ngày tháng năm thì khi mở bảng MapInfo ñó ra trên một máy tính có ñịnh 
dạng ngày tháng năm khác thì trường ngày tháng năm có thể sẽ bị mất dữ liệu vì thế nên cẩn 
thận khi thay ñổi ñịnh dạng ngày tháng năm. 
- Logical: ðây là ñịnh dạng trường kiểu luân lý. Trường này chỉ có hai giá trị là ñúng/có 
(ñược gõ là “T” hay “t” - Viết tắt của chữ True) hoặc sai/không (ñược gõ là “F” hay “f” - viết 
tắt của chữ False). Khi ñịnh dạng trường theo kiểu này, tất cả các bản ghi (hàng) ñều có giá trị 
mặc ñịnh ban ñầu là sai (F).  
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Hình II.3.1: hội thoại Modify Table Structure 

3.1.2. Xây dựng các trường thuộc tính cho các lớp dữ liệu từ các phần mềm khác 

chuyển sang 

1, Kiểm tra và thêm/bớt các trường dữ liệu 
- Chọn Table > Maintenance > Table Structure 
+ Xuất hiện hội thoại View/Modify 
Table Structure chúng ta chọn lớp 
dữ liệu cần thêm/bớt các trường. 
+ Chọn OK ñể thực hiện các công 
việc. 
- Trong hộp hội thoại Modify Table 
Structure chúng ta: 
+ Kiểm tra các trường ñã có, 
+ Thêm/bớt các trường, 
+ Khai báo các thuộc tính cho các 
trường mới, giống như trong khi 
xây dựng thuộc tính cho các lớp 
trước khi số hóa bản ñồ.  
+ Sau khi hoàn tất chọn OK  
- Sau khi ñã hoàn tất ta mở lớp bản 
ñồ và bảng thuộc tính mới xây dựng 
lại bằng cách: 
+ Chọn Window > New Browser 
Window > bảng thuộc cần hiển thị. 
+ Chọn Window > New Map Window > lớp bản ñồ cần hiển thị. 
- ðối với dữ liệu thuộc tính chúng ta có thể vào Maintenance ñể; xoá một table; ñổi tên một 
Table; ñóng gói dữ liệu. 

3.1.3. Xây dựng thuộc tính cho một lớp ñối tượng mới 

- Tạo thuộc tính cho 1 lớp bản ñồ (ví dụ lớp thửa ñất trên bản ñồ ñịa chính) 
- Mở (Nếu bản ñồ vừa gán toạ ñộ ñã mở thì không cần ý này) bản ñồ ñã gán toạ ñộ ở phần 
trên. 
 - Vào File chọn New Table 
- Khi ñó xuất hiện hộp hội thoai New Table (hình II.3.2) với các chức năng lựa chọn sau:  
+ Mở một lớp thuộc tính mới 
+ Mở một lớp dữ liệu không gian 
+ Thêm một lớp dữ liệu lên một lớp ñã có 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình II.3.2: Hộp hội thoại New Table 
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Hình II.3.3: Xây dựng các trường thuộc tính cho lớp dữ liệu 

 

Trên hộp hội thoại hình II.3.2 ñánh dấu các lựa chọn cần thiết và bấm vào Create lúc ñó ta 
gặp hội thoại New Table Structure. (hình II.3.3 )  

- Các nội dung xây dựng:  
+ Tạo một trường mới (AddField). 
+ Khai báo tên trường (Name).  
+ Chọn kiểu trường (Type) trong MapInfo bao gồm một số các trường:  
Character: các trường dạng chuỗi. 
Integer: các trường dạng số nguyên. 
Small Integer: các trường dạng số nguyên. 
Float: các trường dạng số và không khai báo phần thập phân.  
Decimal: các trường dạng số có phần nguyên và phần thập phân. 
Date: các trường ngày tháng. 
Logical: các trường logic. 
+ Chọn ñộ rộng cho trường (Width). 
+ ðánh dấu các trường phục vụ tra cứu thông tin (Indexd). 
- Ví dụ các thuộc tính của lớp thửa ñất trên bản ñồ gồm các trường sau: 
Bảng 3.1: Thuộc tính của thửa ñất trên bản ñồ 

Tên trường Giải thích tên trường Kiểu trường 
ðộ rộng 
trường 

Trường 
tra cứu 

Ma_xa Mã xã của thửa ñất Integer   
Sh_bando Số hiệu tờ bản ñồ Integer  x 
Sh_thua Số hiệu thửa ñất Integer  x 
Dien_tich Diện tích thửa ñất Float   
Ma_loaidat Mã loại ñất Integer  x 
Khloaidat Ký hiệu loại ñất Character 10  
Diadanh ðịa danh thửa Character 30  
Dtsd Mã ñối tượng sử dụng ñất Float   
Tenchu Tên chủ sử dụng ñất Character 50 x 
Diachi ðịa chỉ chủ sử dụng ñất Character 15  
Khuvucid Mã khu vực theo giá ñất Integer   
Thoihan Thời hạn sử dụng Date   
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Hình II.3.5: Nhập thuộc tính bằng Browser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.3.4: Thư mục cần lưu trữ lớp dữ liệu  
 
Khi chúng ta ñã xây dựng xong các trường chọn Create trên hộp hội thoại New Table 
Structure, và ghi lại (Save) lớp thông tin vào thư mục cần lưu trữ như hình II.3.4. 
3.2. Nhập dữ liệu thuộc tính 
3.2.1. Nhập dữ liệu từ cửa sổ Browser 
+ Mở lớp bản ñồ ñã xây dựng hoàn thiện, 
+ Trên Menu của phần mềm chọn Window > New Browser Window > bảng thuộc tính cần 
nhập dữ liệu, 
+ Trên Menu của phần mềm chọn 
Window > Tile Windows ñể hiển 
thị cửa sổ của lớp bản ñồ lẫn cửa 
sổ bảng thuộc tính của lớp dữ 
liệu. ðiều chỉnh kích thước các 
cửa sổ sao cho thuận tiện, 
+ Chọn ñối tượng trên cửa sổ lớp 
bản ñồ bằng nút chọn, bản ghi 
(hàng) liên kết với vật thể ñó 
ñược tô ñen ở mép trái. Nếu 
không thấy (vì nằm ngoài vùng 
nhìn thấy trong cửa sổ Browser) 
thì chọn lệnh Query > Find 
Selection, vật thể ñược chọn sẽ 
hiển thị trong cửa sổ Browser. 
+ Nhắp chuột vào hàng ñó và 
nhập dữ liệu cho các trường (hình 
II.3.5).  
+ Chọn các ñối tượng khác và làm tương tự cho ñến hết. 
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Hình II.3.6: Nhập dữ liệu lệnh Update Column 

 
Hình II.3.7: Nhập tọa ñộ X cho các ñiểm 

3.2.2. Nhập dữ liệu bằng lệnh Update Column 

Nếu có nhiều bản ghi trong một lớp bản ñồ có cùng giá trị trong một trường, ta không nhất 
thiết phải gõ lại nhiều lần mà có thể nhập dữ liệu cho tất cả các ñối tượng có cùng giá trị một 
lần bằng lệnh Update Column. Cách làm tổng quát như sau: 
+ Mở lớp bản ñồ ñã xây dựng hoàn thiện, 
+ Chọn các ñối tượng trong lớp bản ñồ có cùng giá trị của trường dự kiến nạp dữ liệu. 
+ Trên Menu của phần mềm chọn Table 
> Update Column. 
+ Trong Table to Update chọn Selection 
+ Trong Column to Update, chọn trường 
cần nhập dữ liệu. 
+ Trong ô Get Value from Table, giữ 
nguyên thiết lập là Selection. 
+ Trong ô Value, gõ giá trị cần nhập liệu 
vào. Lưu ý rằng ñịnh dạng kiểu ký tự 
(chữ), ngày tháng năm và kiểu luân lý 
phải ñược ñặt trong dấu ngoặc kép. 
1, Nhập tọa ñộ cho ñiểm 
ðể nhập tọa ñộ(x,y) cho các ñiểm có 
cùng một mục ñích sử dụng (tọa ñộ ñiểm 
của các UBND các cấp) chúng ta lựa 
chọn phương pháp nhập bằng chức năng Update Column. Trên menu của phần mềm chọn: 
Table > Update Column và xuất hiện hộp hội hoại hình II.3.6 
- Lựa chọn bảng cần nhập số liệu. 
- Chọn cột cần nhập dữ liệu. 
- Lựa chọn công thức cho phù hợp. 
- Chon OK khi hoàn tất các lựa chọn. 
ðối với các ñối tượng ñơn lẻ chúng ta có thể nhập trược tiếp qua bảng Browse hoặc Info tool. 
Ví dụ trên hình II.3.7 là nhập tọa ñộ X cho 
các ñiểm. Còn tọa ñộ Y của các ñiểm cũng 
làm tương tự chỉ có khác là thay trường 
nhập dữ liệu và công thức mà thôi. 
2, Nhập dữ liệu cho các ñối tượng là ñường 
Các bước làm tương tự như trên hình 2.35 
hay 2.36 chỉ có là thay trường nhập dữ liệu 
và công thức mà thôi. 
3, Nhập chu vi, diện tích cho các ñối tượng 
dạng vùng 
Các bước làm tương tự như trên hình 2.35 
hay 2.36 chỉ có là thay trường nhập dữ liệu 
và công thức mà thôi. 
 

3.2.3. Nhập dữ liệu bằng lệnh Info Tool 

ðây là lệnh ñể xem dữ liệu của ñối tượng trên bản ñồ bằng cách chọn vào ñối tượng ñó. Ta có 
thể dùng cửa sổ Info Tool ñể nhập liệu cho các ñối tượng trên lớp bản ñồ. Cách làm như sau: 
+ Mở lớp bản ñồ ñã xây dựng hoàn thiện, 
+ Chọn nút lệnh Info Tool trên thanh công cụ Main. 
+ Nhắp chuột lên ñối tượng trên lớp bản ñồ cần nhập dữ liệu. 
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+ Cửa sổ Info Tool mở ra, hiển thị các trường chứa giá trị của ñối tượng ñó. 
+ Nhắp chuột vào các trường trong cửa sổ Info Tool ñể nạp dữ liệu cho ñối tượng ñược nhắp 
chuột chọn lúc ñầu. 
+ Di chuyển lại cửa sổ bản ñồ, nhắp chuột lên ñối tượng khác, cửa sổ Info Tool hiển thị các 
giá trị trong các trường của ñối tượng vừa mới ñược nhắp chuột lên, lại nhập dữ liệu vào các 
trường cho ñối tượng ñó. 
+ Làm tương tự cho tất cả các ñối tượng trong lớp bản ñồ ñó (hình II.3.8). 
 
Hình II.3.8: Nhập thông tin cho từng ñối tượng 
 
- Sau khi nhập xong máy sẽ nhập vào bảng thuộc tính của bản ñồ. ðây là công việc mất nhiều 
thời gian và ñòi hỏi có ñộ chính xác cao. 
- Chúng ta có thể sửa chữa dữ liệu thuộc tính trên bảng thuộc tính và trên lớp dữ liệu. 
3.3. Một số thông tin thuộc tính của bản ñồ trong công tác quản lý ñất ñai 

3.3.1. Một số thông tin ñối với thửa ñất 

Bảng 3.2: Dữ liệu thuộc tính của thửa ñất theo hệ thống hồ sơ ñịa chính 
Tên trường viết tắt Giải thích 
To_so Số thứ tự của tờ bản ñồ ñịa chính của xã, phường 
So_thua Số thứ tự của thửa ñất trên 1 tờ bản ñồ ñịa chính 

Ma_thua 
2 chữ số ñầu là số thứ tự tờ bản ñồ ñịa chính, 3 chữ số sau là số thứ tự 
của thửa ñất trên tờ bản ñồ ñịa chính ñó. 

Chu_su_dung Họ và tên chủ sử dụng/quản lý thửa ñất 
Vo_chong Họ tên vợ (hoặc chồng) 
Dien_tich Diện tích của thửa ñất (m2) 
DT_su_dung Diện tích sử dụng chung (hoặc) riêng (m2) 
Dia_chi ðịa chỉ của chủ sử dụng ñất 
Loai_dat Theo chuẩn thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Hang_dat áp dụng ñối với ñất nông nghiệp  
Nguon_goc Nguồn gốc sử dụng của thửa ñất 
Muc_dich_SD Mục ñích sử dụng hiện trạng, kiểm kê, quy hoạch của thửa ñất 
Bien_dong Biến ñộng (nếu có) của thửa ñất trong quá trình sử dụng ñất 
So_GCN Số phát hành giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 
Nam_cap_giay Ngày, tháng, năm mà thửa ñất ñó nhận quyết ñịnh cấp GCNSDð 
Ghi_chu Các ghi chú khác nếu cần thiết 

 
Bảng 3.3: Dữ liệu thuộc tính của thửa ñất liên quan ñến tiền sử dụng ñất 
Tên trường viết tắt Giải thích 

Ma_thua 
Gồm 2 chữ số ñầu là số thứ tự tờ bản ñồ ñịa chính, 3 chữ số sau là số 
thứ tự của thửa ñất trên tờ bản ñồ ñịa chính ñó. 

Dien_tich ðơn vị m2, diện tích của thửa ñất 
Vi_tri V ị trí của các thửa ñất khi xác ñịnh giá ñất 
Don_gia ðơn giá theo quy ñịnh của nhà nước theo năm(nghìn ñồng/m2) 
Tien_sddat Số tiền sử dụng ñất mà các chủ sử dụng phải nộp/thửa ñất 
Thue_tb ðã nộp/nợ thuế trước bạ 

Ghi_chu 
Các ghi chú khác nếu cần thiết. Ví dụ như trong thu tiền sử dụng ñất 
ghi chú các trường hợp ñược miễn, giảm tiền sử dụng ñất. 
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3.3.2. Một số thông tin ñối cơ bản với một số lớp dữ liệu khác 

1, Thuộc tính của lớp hành chính các cấp 
Bảng 3.4: Thuộc tính của lớp hành chính các cấp 
Tên trường Giải thích 
Ma_Hanhchinh Mã của ñơn vị hành chính 
Ten_Hanhchinh Tên ñơn vị hành chính các cấp 
Dien_tich Diện tích theo ñơn vị hành chính 
 
2, Thuộc tính của lớp ranh giới 
Bảng 3.5: Thuộc tính của lớp ranh giới 
Tên trường Giải thích 
Ma_duong_RG Mã của ñường ranh giới 
Loai_duong_RG Loại ñường ranh giới theo các cấp 
Chieu_dai Chiều dài tuyến ñường (km) 
 
 
2, Thuộc tính của lớp dữ liệu giao thông 
Bảng 3.6: Thuộc tính của lớp dữ liệu giao thông 
Tên trường Giải thích 
Ma_duong Mã của ñường phố 
Loai_duong Loại ñường phố theo quy ñịnh. 
Ten_duong Tên của ñường phố 
Chieu_dai Chiều dài tuyến ñường (km) 
Cap_duong Cấp ñường 
 
3, Thuộc tính của lớp dữ liệu thủy hệ 
Bảng 3.7: Thuộc tính của lớp dữ liệu thủy hệ 
Tên trường Giải thích 
Ma_Thuyhe Mã của loại thủy hệ 
Loai_Thuyhe Loại thủy hệ 
Ten_ Thuyhe Tên của thủy hệ 
Chieu_dai Chiều dài tuyến ñường (km) 
Dien_tich Diện tích của thủy hệ (nếu có) 
Cap_ Thuyhe Cấp thủy hệ 
 
4, Thuộc tính của lớp dữ liệu dạng ñiểm 
Bảng 3.8: Thuộc tính của lớp dữ liệu thủy hệ 
Tên trường Giải thích 
Ma_diem Mã của ñiểm 
Ten_diem Tên của ñiểm 
Toado_X Tọa ñộ X của ñiểm 
Toado_Y Tọa ñộ Y của ñiểm 
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CHƯƠNG IV: QU ẢN LÝ VÀ CUNG C ẤP THÔNG TIN ðẤT ðAI 

 
Mục tiêu của chương: Giúp cho sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản về phương pháp 
cung cấp các thông tin trên phần mềm MapInfo. 
Nội dung của chương: Bao gồm những vấn ñề cơ bản như: việc quản lý các thông tin ñất ñai; 
các phương pháp tra cứu cung cấp thông tin;...  
 
4. 1. Quản lý thông tin ñất ñai  

4.1.1. Quản lý thông tin 

Dựa vào chức năng của phần mềm và cơ sở dữ liệu chúng ta có thể: 
- Quản lý cơ sở dữ liệu không gian: ñó là các bản ñồ phục vụ cho công tác quản lý ñất ñai và 
các ngành khác. 
- Quản lý cơ sở dữ liệu thuộc tính liên quan của dữ liệu không gian. 
- Quản lý từng tờ bản ñồ ñịa chính cùng với các thuộc tính của nó. 
- Quản lý toàn bộ thông tin của từng thửa ñất trên khu vực xây dựng dữ liệu 

4.1.2. Sự liên kết dữ liệu 

- Là một phần mềm của hệ thống GIS-MapInfo có thể liên kết cả hai dạng dữ liệu không gian 
và dữ liệu thuộc tính tạo ra các khả năng cho quá trình phân tích xử lý dữ liệu. Các dữ liệu 
không gian và dữ liệu thông tin liên kết với nhau qua một thuộc tính khác chung theo mô hình 
dữ liệu dạng quan hệ. 
- MapInfo có rất nhiều chức năng, các chương trình tiện ích phục vụ công tác biên tập, thành 
lập bản ñồ và ñặc biệt là khả năng liên kết dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính của các 
ñối tượng ñồ hoạ như: xây dựng cơ sở dữ liệu, biên tập các ñối tượng bản ñồ, biên tập dữ liệu 
thuộc tính, tra cứu hiển thị thông tin, chỉnh lý các biến ñộng trên bản ñồ, xây dựng các bản ñồ 
chuyên ñề. 
4.2. Xây dựng các chuyên ñề theo số liệu ñã có 

4.2.1. Thống kê dữ liệu 

ðối với công tác quản lý ñất ñai chúng ta có thể thống kê các dữ liệu phục vụ cho công tác 
như: 
+ Thống kê ñất nông nghiệp. 
+ Thống kê ñất phi nông nghiệp. 
+ Thống kê ñất chưa sử dụng. 
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Hình II.4.1: Khai báo thống kê 
+ Thống kê theo ñối tượng quản lý. 
+ Thống kê theo ñối tượng sử dụng. 
+ Thống kê theo theo thời gian sử dụng. 
+ Thống kê các thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất… và nhiều 
các thông tin khác. 
ðể làm ñược các công việc ñó chúng ta chọn: Windows > New Redistrict Window hình II.4.1 
với các thống tin cần lựa chọn như: 
+ Tên Table sử dụng ñể thống kê 
+ Các trường cần thống kê 
+ Chọn OK khi ñã hoàn thành các lựa chọn. 
+ Kết quả ñược thể hiện thông qua bảng thuộc tính mới và trên bản ñồ với những vùng giống 
nhau sẽ ñược thể hiện qua màu sắc. 

4.2.2. Xây dựng các chuyên ñề 

1, Các bước cơ bản 
ðể xây dựng bản ñồ chuyên ñề chúng ta thực hiện các bước sau: 
Bước 1: Mở bản ñồ cần xây dựng các bản ñồ chuyên ñề và thuộc tính của nó. 
Bước 2: Chọn kiểu bản ñồ chuyên ñề cần xây dựng và các thuộc tính của nó. 
- Chọn Map > Create Thematic Map khi ñó xuất hiện hộp hội thoại Create Thematic Map. 
(hình II.4.2) Trên hộp hội thoại này chúng ta chọn 1 trong các loại bản ñồ chuyên ñề cần xây 
dựng theo các thông số mà chúng ta có tại Type. Chọn kiểu trình bày (kiểu thể hiện) của bản 
ñồ trong Template. 
Bước 3: Xây dựng bản ñồ chuyên ñề theo các yêu cầu. 
- Phân cấp bản ñồ  
- Chọn màu chuẩn theo ý của ñối tượng sử dụng Styles… 
- Tạo chú giải cho bản ñồ Legend 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ (File > Save Workspace...). 
 2, Các loại bản ñồ chuyên ñề 
a, Thể hiện theo khoảng dữ liệu (Ranges): Kiểu chung nhất của bản ñồ chuyên ñề là bản ñồ 
ñược phân loại theo một số khoảng giá trị khác nhau. Tất cả các ñối tượng rơi vào cùng một 
khoảng giá trị thì ñược phản ánh trên bản ñồ theo cùng một kiểu cách hiển thị thông qua mầu 
sắc, ký hiệu... 
Ví dụ: Sự phân bố hàm lượng ðạm trong khu vực ñất nông nghiệp của một ñịa phương. 
b, Thể hiện theo biểu ñồ hình chữ nhật (Bar Chats): Theo phương pháp này người dùng sẽ có 
một tầm nhìn tổng quan hơn và các dữ liệu xung quanh ñối tượng thông qua biểu ñồ hình chữ 
nhật 
Ví dụ: Mức ñộ ô nhiễm môi trường ñất – nước – không khí của các xã trong một huyện. 
c, Thể hiện theo biểu ñồ hình tròn (Pie Chats): Tương tự như bản ñồ hình chữ nhật, nhưng 
các số liệu ñược thể hiện trên hình tròn thông qua ñộ lớn của dữ liệu số. 
Ví dụ: Biểu ñồ thể hiện cơ cấu các loại ñất của một xã. 
d, Thể hiện theo ký hiệu có trọng số (Graduated): Theo phương pháp này số liệu ñược thể 
hiện trên các ñối tượng thông qua kích thước của ký hiệu (Symbol). Tức là kích thước của ký 
hiệu ñược tạo ra tương ứng với giá trị mà nó thể hiện. Một Symbol lớn thể hiện một giá trị 
cao, Symbol nhỏ thể hiện giá trị thấp. 
e, Thể hiện theo mật ñộ ñiểm (Dot Density): Trong biểu ñồ theo mật ñộ ñiểm, các ñiểm ñược 
dùng ñể phản ánh 1 số lượng giá trị của vùng.  
Ví dụ: Biểu ñồ dân số theo mật ñộ ñiểm, mỗi ñiểm tương ứng với 10 người, vùng có 300 
người sẽ ñược thể hiện bằng 30 ñiểm và phân bố ngẫu nhiên trên vùng. 
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g, Thể hiện theo giá trị dữ liệu ñộc lập (Individual): Các ñối tượng trên bản ñồ ñược tự ñộng 
chia khoảng theo từng giá trị ñơn của các ñối tượng. 
Ví dụ: bản ñồ chuyên ñề cho ñơn vị hành chính huyện, khi ñó mỗi xã sẽ ñược coi là một giá 
trị và có tính ñộc lập với nhau theo tên xã. 
h, Thể hiện bản ñồ theo kiểu lưới (grid): hiển thị các dữ liệu thành sự thay ñổi màu từ trên 
toàn bản ñồ. Kiểu bản ñồ theo chủ ñề này ñược xây dựng bằng cách nội suy các dữ liệu ñiểm 
từ bảng dữ liệu gốc. Một tập tin dạng lưới (grid file) ñược tạo ra từ quá trình nội suy dữ liệu 
và ñược hiển thị thành một ảnh quét trên cửa sổ bản ñồ. ðây là kiểu bản ñồ chủ ñề duy nhất 
tạo ra một tập tin mới và sau khi thoát MapInfo, lần sau ta chỉ cần mở tập tin mới này là có 
thể nhìn thấy bản ñồ chủ ñề ñược tạo ra trước ñó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.2: Các loại bản ñồ chuyên ñề và các lựa chọn 
3, Xây dựng bản ñồ chuyên ñề chi tiết 
a, Xây dựng bản ñồ theo khoảng dữ liệu (Ranges) 
- Bước 1 và 2: chúng ta thực hiện từ bước 1 ñến hết bước 2, (như trình bày ở mục 4.2.2 tiểu 
mục 1)sau ñó chọn Next trên hình 2.38 (Create Thematic Map-Step 1 of 3) khi ñó màn hình 
Create Thematic Map-Step 2 of 3 (hình II.4.3) xuất hiện.  
- Bước 3: Xây dựng bản ñồ chuyên ñề theo các yêu cầu. Tại ñây bạn xác ñịnh: 
+ Tên lớp thông tin cần xây dựng chuyên ñề tại hộp Table, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Tên trường dữ liệu tại hộp Field, 
+ ðánh dấu vào Ignore Zeroes or Blanks nếu bỏ qua các bản ghi trống, 
+ Chọn Next và xuất hiện hộp thoại Create Thematic Map-Step 3 of 3 (hình II.4.4).  
 

Hình II.4.3: Create Thematic Map - Step 2 of 3  
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Tại ñây bạn có thể: 
+ Thay ñổi phong cách thể hiện dữ liệu bằng cách ñánh dấu vào ô ascending cho sự hiển thị 
giá trị từ nhỏ ñến lớn hoặc Descending cho sự hiển thị giá trị từ lớn ñến nhỏ. 
+ Thay ñổi khoảng dữ liệu và các giá trị hay phương pháp tạo bản ñồ chuyên ñề thông qua 
hộp Ranges trong Customize.  
+ Thay ñổi mầu sắc, nét vẽ, nền tô.... cho khoảng dữ liệu tại Style. 
+ Xây dựng bảng ghi chú cho bản ñồ chuyên ñề tại hộp Legend. Tại ñây bạn có thể ghi tiêu ñề 
cho bảng ghi chú hay thay ñổi lại giá trị khoảng dữ liệu. Và ghi lại các công việc vừa làm hình 
3.37. 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ, chỉnh sửa bản ñồ 
b, Tạo bản ñồ chuyên ñề bằng biểu ñồ hình chữ nhật (Bar charts) 
- Bước 1 và 2: chúng ta thực hiện từ bước 1 ñến hết bước 2, (như trình bày ở mục 4.2.2 tiểu 
mục 1)sau ñó chọn Next trên hình 2.38 (Create Thematic Map-Step 1 of 3) khi ñó màn hình 
Create Thematic Map-Step 2 of 3 (hình II.4.5) xuất hiện  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bước 3:  
+ Chọn tên lớp xây dựng bản ñồ chuyên ñề tại hộp Table, 

Hình II.4.4: Create Thematic Map - Step 3 of 3 
 

Hình II.4.5: Create Thematic Map - Step 2 of 3 
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+ Chọn tên trường dữ liệu tại Field from Table rồi ấn Add. Nếu muốn bỏ một trường nào ñó 
ñã ñược chọn thì chỉ ñịnh rồi ấn Remove. 
+ Thay ñổi thứ tự các trường dữ liệu ñược chọn ñể tạo chuyên ñề thì chỉ ñịnh trường và ấn Up 
ñể di chuyển trường lên trên, Down ñể thực hiện ngược lại. 
+ Tại ñây bạn có thể thực hiện các thao tác ñể thay ñổi mầu sắc, nét vẽ, bảng ghi chú... Ghi lại 
bản ñồ. 
Sau ñó chọn Next ñể tiếp tục. Màn hình Create Thematic Map - Step 3 of 3 (hình II.4.6) hiện ra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ, chỉnh sửa bản ñồ 
c, Tạo bản ñồ chuyên ñề bằng biểu ñồ hình tròn (Pie Charts) 
- Bước 1 và 2: chúng ta thực hiện từ bước 1 ñến hết bước 2,(như trình bày ở mục 4.2.2 tiểu 
mục 1) sau ñó chọn Next trên hình 2.38 (Create Thematic Map-Step 1 of 3) khi ñó màn hình 
Create Thematic Map-Step 2 of 3 (hình 2.43) xuất hiện  
- Bước 3: Trong hình II.4.7 bạn cũng có thể thực hiện các thao tác tương ñối giống như ñối 
với kiểu Ranges. Sau ñó chọn Next khi ñó màn hình hiện ra hộp thoại Create Thematic Map - 
Step 3 of 3 (hình II.4.8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một ñiểm khác biệt nhỏ là cách thể hiện tại Styles... Nếu ấn Styles... màn hình hiện hộp thoại. 
Trong ñó: 

Hình II.4.6: Create Thematic Map - Step 3 of 3 

Hình II.4.7: Create Thematic Map - Step 2 of 3 Hình II.4.8: Create Thematic Map - Step 3 of 3 
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Hình II.4.10: Create Thematic Map - Step 3 of 3 

+ Brush cho phép bạn chọn phong cách thể hiện theo mong muốn như: Mầu sắc, nét ñường 
bao, kiểu ñường... 
+ Ta có thể chọn biểu ñồ hình tròn bằng cách ñánh dấu lên ô Greduated hay bản ñồ nửa tròn 
trong ô Half Pies. 
+ Trong Pie Dimensions bạn có thể ấn ñịnh kích thước biểu ñồ tại Diameter, và ấn ñịnh ñộ 
lớn tương ứng tại for Sum.... 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ, chỉnh sửa bản ñồ 
d, Tạo bản ñồ chuyên ñề bằng ký hiệu có trọng số (Greduated) 
- Bước 1 và 2: chúng ta thực hiện từ bước 1 ñến hết bước 2,(như trình bày ở mục 4.2.2 tiểu 
mục 1) sau ñó chọn Next trên (Create Thematic Map-Step 1 of 3) khi ñó màn hình Create 
Thematic Map-Step 2 of 3 (hình II.4.9) xuất hiện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bước 3: Trên hộp hội thoại II.4.9 chúng ta chọn: 
+ Xác ñịnh tên lớp thông tin vào mục Table, 
+ Xác ñịnh trường dữ liệu tham gia xây dựng chuyên ñề tại Field, 
+ Chọn Next ñể tiếp tục bước tiếp theo, khi ñó màn hình hiện ra hộp thoại Create Thematic Map 
- Step 3 of 3 (hình II.4.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tại ñây hộp thoại này cung cấp cho bạn một tầm nhìn tổng quan về nhóm chuyên ñề thông 
qua Preview, mọi thao tác khác gần tương tự như kiểu Ranges, ñiểm riêng biệt ở ñây là nút 

Hình II.4.9: Create Thematic Map - Step 2 of 3 
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Setting cho phép người sử dụng thực hiện một loạt các thao tác khác nhau; như thay ñổi các 
ñặc trưng của ký hiệu tại Symbol và giá trị tương ứng của nó tại at Value. 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ, chỉnh sửa bản ñồ 
e, Tạo bản ñồ chuyên ñề theo mật ñộ ñiểm (Dot Density) 
Thực hiện: Các thao tác hoàn toàn giống với như phần (d). 
g, Tạo bản ñồ chuyên ñề theo giá trị dữ liệu ñộc lập (Individual Values) 
Thực hiện: Các thao tác hoàn toàn giống với như phần (e). 
h, Tạo bản ñồ dạng Grid  
- Bước 1 và 2: chúng ta thực hiện từ bước 1 ñến hết bước 2,(như trình bày ở mục 4.2.2 tiểu 
mục 1) sau ñó chọn Next trên (Create Thematic Map-Step 1 of 3) khi ñó màn hình Create 
Thematic Map-Step 2 of 3 (hình II.4.11) xuất hiện 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.11: Create Thematic Map - Step 2 of 3 
 
- Bước 3: Trong hộp hội thoại II.4.11 ta cần chọn các thông số sau: 
+ Trong ô Table chọn bảng cần xây dựng trong ô Table. Ví dụ bảng do_cao. 
+ Chọn trường cần thể hiện Field. Ví dụ chọn trường do_cao_m. 
+ Tuỳ trường hợp ta có thể ñánh dấu vào ô Ignore Zeroes or Blanks. Nếu ñánh dấu tuỳ chọn 
này thì những bản ghi nào có giá trị bằng 0 hay trường rỗng (không có giá trị) sẽ bị bỏ qua, 
không ñược ñưa vào phân tích. 
+ Trong phần Grid Options, ở ô Table ta có thể chọn một bảng kiểu vùng nào ñó ñể cắt tập tin 
grid sẽ ñược tạo thành sau này. Nếu ta khai báo tên một bảng kiểu vùng trong này thì khi tạo 
tập tin grid, những ô giá trị nằm ngoài (các) vùng của tập tin ñược khai báo sẽ bị xoá bỏ. 
- Trong ô Grid File Name, ta phải khai báo ñường dẫn ñể lưu tập tin grid sẽ ñược tạo thành 
trong phương pháp này. Tập tin grid có ñuôi mở rộng là .mig. Theo mặc ñịnh tên tập tin grid 
sẽ có dạng <tên bảng>_<tên trường>.mig. Tuy nhiên ta có thể thay ñổi tên tập tin nếu muốn.  
- Chỉnh xong các thiết lập chọn Next. Hộp thoại Create Thematic Map - Step 3 of 3 mở ra 
(hình II.4.12). 
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Hình II.4.12: Create Thematic Map - Step 2 of 3 
 
Ô Preview hiển thị mẫu chú giải tỷ lệ của từng nhóm giá trị, trong ñó màu mặcñịnh là xanh 
dương có giá trị thấp nhất và chuyển sang màu ñỏ là màu có giá trị cao. 
Bước 4: Hoàn thiện, lưu lại bản ñồ, chỉnh sửa bản ñồ (Kết quả thực hiện ñược thể hiện qua 
hình II.4.13 và II.4.14) 
Từ sản phẩm này chúng ta có thể biểu diễn kết quả bằng hình ảnh 3D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.13: dữ liệu ban ñầu  Hình II.4.14: sản phẩm cần thể hiện 
 
4.3. Tra cứu thông tin ñất ñai  

4.3.1. Tra cứ thông tin theo giá trị ñộc lập 

Các thông tin có thể tra cứu như: mã xã, mã huyện, mã tỉnh, mã thửa ñất, số thửa…  
- Mở một Table (một lớp bản ñồ) ñã có và cần tra cứu thông tin. 
- Vào Query > Find, xuất hiện hộp hội thoại Find (hình II.4.15) và khai báo các thông tin sau: 
+ Search Table: Chọn tên Table cần tra cứu, 
+ For Objects in Column: Chọn trường cần tìm kiếm, 
+ Mark with Symbol: Chọn kiểu ñối tượng ñánh dấu ñối tượng tìm thấy. 
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+ Chọn OK ñể hoàn tất lựa chọn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.15: Khai báo các ñiều kiện tra cứu  Hình II.4.16: Khai báo thông tin cần tìm 
 
- Nhập thông tin tra cứu trên hình II.4.16. Ví vụ trên hình là tìm kiếm thông tin thửa ñất có 
Id=6. Chọn OK ñể hoàn thành. ðối tượng tìm ñược sẽ ñược ñánh dấu ở cả trên bản ñồ và 
bảng thuộc tính. (hình II.4.17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.17: ñối tượng ñược tìm kiếm 
- Trong Find chúng ta có thể lựa chọn lại các trường cần tìm thông qua chức năng Respecify. 
- ðể hiện thị ñối tượng vừa tìm, chúng ta chọn ñối tượng sau ñó chúng ta chọn: 
+ Window > New Browse nếu cần hiển thị dữ liệu thuộc tính. 
+ Window > New Map Window nếu cần hiển thị thửa ñất vừa tìm với tên mặc ñịnh là Query 
1, 2, 3, …tuỳ theo số lần tra cứu.  
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4.3.2. Tra cứu thông theo một nhóm ñối tượng có chung một thuộc tính theo chức 

năng Select. 

- Mở một Table (hoặc một lớp bản ñồ và thuộc tính ñã có), 
- Vào Query > Select , xuất hiện hộp hội thoại Select (hình II.4.18), và lựa chọn các thông số 
sau: 
+ Chọn Table cần tra cứu, 
+ Chọn nội dung tìm kiếm qua Assist, xuất hiện hộp hội thoại Expression (hình II.4.19) và 
chúng ta chọn các thông số phù hợp và chọn OK. 
+ Bên cạnh ñó chúng ta có thể lựa chọn thêm các thông tin khác trên hình II.4.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.18: Khai báo các ñiều kiện tra cứu  Hình II.4.19: Khai báo nội dung cần tra cứu 
 
- Chọn OK trên hộp hội thoại Select khi ñã hoàn thành các lựa chọn. Các ñối tượng ñược tìm 
thấy thể hiện trên bản ñồ và bảng thuộc tính hình II.4.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.20: Kết quả tìm kiếm với OM > 2.5 
 
- ðể hiện thị ñối tượng vừa tìm, chúng ta chọn ñối tượng sau ñó chúng ta chọn: 
+ Window > New Browse nếu cần hiển thị dữ liệu thuộc tính của các ñối tượng. 
+ Window > New Map Window nếu cần hiển thị các thửa ñất vừa tìm với tên mặc ñịnh là 
Query 1, 2, 3, …tuỳ theo số lần tra cứu.  
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4.3.3. Tìm kiếm thông tin của các lớp dữ liệu qua chức năng SQL 

- Mở một/nhiều Table ñã có. 
- Vào Query > SQL Select , xuất hiện hộp hội thoại SQL Select (hình II.4.21) và lựa chọn các 
thông số sau: 
+ Khai báo các trường cần sử dụng 
+ Khai báo các Table sẽ sử dụng 
+ Khai báo các công thức, các hàm... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.21: Khai báo các thông số cần tra cứu 
- Chọn OK khi ñã hoàn thành các lựa chọn và ñối tượng ñược ñánh dấu ở cả trên bản ñồ và 
bảng thuộc tính.  
ðối với chức năng này có thể ứng dụng với các bài toán phức tạp như xác ñịnh ñơn vị ñất ñai 
trong xây dựng bản ñồ ñất, hay tra cứu thông tin tổng hợp từ nhiều lớp dữ liệu khác nhau. 
4.4. Cung cấp thông tin ñất ñai 
Khi ñã có các lớp bản ñồ số hoá, ngoài việc thực hiện những phân tích và tìm kiếm trên các 
lớp bản ñồ số, nhiều khi ta cũng cần phải trình bày bản ñồ ñể in hoặc chuyển thành một tập tin 
ảnh ñể cung cấp các thông tin cho các ñối tượng sử dụng chúng ta sử dụng chức năng Layout 
Window. Cửa sổ trình bày ñược ñược tất cả những cửa sổ khác có trong MapInfo ví dụ như 
cửa sổ biểu ñồ/ñồ thị, cửa sổ dữ liệu, cửa sổ chú giải,...  

4.4.1. Hộp thoại New Layout Window 

Việc tạo cửa sổ Layout ñược thực hiện qua lệnh Window > New Layout Window từ menu 
chính. Khi chọn lệnh này hộp thoại New Layout Window sẽ mở ra (hình II.4.22). Hộp thoại 
này có 3 tuỳ chọn: 
- One Frame for Window: mở cửa sổ Trình bày có một khung cho một cửa sổ mặc ñịnh. ðây 
là tuỳ chọn mặc ñịnh và trong ô bên phải sẽ có tên cửa sổ ñang ñược kích hoạt. 
- Frames for All Currently Open Windows: Mở cửa sổ trình bày với tất cả các cửa sổ ñang 
ñược mở, mỗi cửa sổ ñược ñặt trong một khung. 
- No Frame: Mở cửa sổ trình bày nhưng không có khung nào.  
Khung (Frame) là khái niệm ñược sử dụng trong cửa sổ trình bày, mỗi nội dung từ một cửa sổ 
nào ñó khi ñược hiển thị trong cửa sổ trình bày sẽ nằm trong một khung. 
Nội dung trên các khung trong cửa sổ Layout có tính chất ñộng, nghĩa là nếu thay ñổi cửa sổ 
chính thì nội dung trong khung sẽ thay ñổi tương ứng. 
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Trên hộp thoại New Layout Window Chọn OK ta sẽ thấy cửa sổ Trình bày ñược mở ra (hình 
II.4.23). Tên của cửa sổ này là Layout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.22. Hộp thoại New Layout Window  
 
Cửa sổ Trình bày hiển thị nhiều cửa sổ khác nhau (cửa sổ bản ñồ, cửa sổ chú giải, cửa sổ dữ 
liệu, cửa sổ ñồ thị,..). Do vậy khi ñã tạo cửa sổ Layout rồi ta có thể thêm các cửa sổ khác vào 
cửa sổ Layout bằng cách sử dụng nút lệnh vẽ khung trên thanh công cụ Drawing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.23: Cửa sổ Layout 
 

4.4.2. Menu Layout 

Khi cửa sổ Trình bày ñược kích hoạt, trên menu chính xuất hiện một menu con nữa là menu 
Layout. Menu này có một số lệnh cho phép chỉnh sửa các thuộc tính của cửa sổ trình bày. 
Chúng bao gồm các lệnh sau: 
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Hình II.4.24: Cửa sổ Print 

- Change Zoom: ñiều chỉnh tỷ lệ hiển thị của trang trình bày trong cửa sổ Layout. Ta cũng có 
thể phóng hay thu nhỏ trang trình bày trên cửa sổ Layout bằng hay nút phóng to-thu nhỏ trên 
thanh công cụ Main. 
- View Actual Size: Lệnh này ñiều chỉnh tỷ lệ trang trình bày về kích thước thực (tức kích 
thước bằng với kích thước lúc in ra). 
- View Entire Layout: lệnh này ñiều chỉnh tỷ lệ của cửa sổ Trình bày sao cho toàn bộ nội 
dung ñược hiển thị khít trong cửa sổ trình bày. 
- Previous View: quay về cửa sổ trình bày trước ñó. 
- Bring to Front: trong một cửa sổ Trình bày có nhiều khung, khi nhắp chuột chọn một khung 
nào ñó rồi chọn lệnh này thì khung ñó sẽ ñược ñem lên trên các khung khác. 
- Send to Back: là lệnh ngược lại với lệnh trên, lệnh này chuyển một khung ñược chọn ra phía 
sau các khung khác. 
- Align Objects: lệnh này cho phép ñiều chỉnh vị trí tương ñối của khung ñược chọn so với 
các khung khác hay so với toàn bộ trang trình bày. Lệnh này ít khi ñược sử dụng. 
- Create Drop Shadows: khi chọn một khung rồi chọn lệnh này thì một hộp thoại sẽ hiện ra 
cho phép tạo bóng ñổ cho khung ñược chọn. Khai báo khoảng cách tính từ khung ñược chọn 
theo chiều ngang (ô Horizontal) và theo chiều ñứng (ô Vertical) rồi chọn OK thì bóng ñổ sẽ 
ñược tạo ra.  
- Options: khi chọn mục này một hộp thoại mở ra cho phép ñiều chỉnh một số thiết lập trong 
cửa sổ Layout . Hộp thoại Layout Display Options có các nội dung sau: 
+ Show Ruler: ñánh dấu tuỳ chọn này sẽ hiển thị hai thước ño ngang và dọc như ñã trình bày 
ở phần trên. 
+ Show Page Breaks: ñánh dấu tuỳ chọn này sẽ hiển thị ñường chấm chấm phân cách giữa các 
trang trình bày. 
+ Show Frame Contents: mục này có 3 tuỳ chọn liên quan ñến việc hiển thị nội dung trong 
các khung của cửa sổ trình bày, bao gồm Always (luôn hiển thị nội dung), Only when Layout 
Window is Active (chỉ hiển thị nội dung khung khi cửa sổ Trình bày ñược kích hoạt) và 
Never (không hiển thị nội dung khung).  
+ Layout Size: cho phép ñiều kích thước cửa sổ trình bày  
+ AutoScroll: mặc ñịnh tuỳ chọn này ñược bật lên. Khi ñược chọn nó cho phép cửa sổ Layout 
tự cuộn. 

4.4.3. Cung cấp thông tin  

1, In các dữ liệu 
Sau khi ñã trình bày xong các thông tin 
tìm kiếm ñược chúng ta có thể in trực 
tiếp thông qua chức năng in của phần 
mềm 
Chúng ta chọn File > Print xuất hiện 
hộp hội thoại hình II.4.24 và trên ñó 
chúng ta khai báo các lựa chọn ñể thực 
hiện in. 
- Loại giấy cần in trong Properties. 
- Tên máy in trong mục Name. 
- Trang cần in trong Print range. 
- Số trang cần nhân bản trong Number 
copies. 
- Chọn OK khi ñã hoàn thành 
2, Chuyển dữ liệu thành dạng ảnh 
Như ñã nói ở trên, ñể cung cấp thông 
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tin cho người sử dụng thì việc chuyển các dữ liệu thành các file ảnh cũng là một việc nên làm. 
Trong phần mềm MapInfo cho phép chúng ta thực hiện chức năng này. 
ðể làm ñiều ñó ta chọn: File > Save Window to file khi ñó xuất hiện hộp hội thoại hình 
II.4.25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.25: hộp hội thoại Save Window to file 
 
Ta có thể khai báo các nội dung trên hộp hội thoại như: 
- Vị trí lưu dữ liệu. 
- Tên file dữ liệu 
- Kiểu dữ liệu xuất như: *.bmp; *.wmf; *.emf; *.jpg; *.jp2; *png; *tif; *psd. 
- Chọn Save và chúng ta gặp hộp hội thoại Save Window As hình II.4.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.26: hộp hội thoại Save Window As 
Trên hộp hội thoại hình II.4.26 chúng ta lựa chọn kích cỡ ảnh, ñộ phân giải của ảnh sau ñó 
chọn Save ñể ghi lại. 
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3, Xuất dữ liệu sang các phần mềm khác 
ðể cung cấp dữ liệu và các thông tin cho các phần mềm khác chúng ta chọn: Table > 
Export… và chúng ta có hộp hội thoại Export Table to File hình II.4.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.27: hộp hội thoại Export Table to File 
 
Ta có thể khai báo các nội dung trên hộp hội thoại như: 
- Vị trí lưu dữ liệu. 
- Tên file dữ liệu 
- Kiểu dữ liệu xuất như: *.mif; *.txt; *.dxf; *.dbf; *.csv. 
- Chọn Save và chúng ta gặp hộp hội thoại DXF Export information hình II.4.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.28: hộp hội thoại DXF Export information  
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Trên hình II.4.28 chúng ta khai báo các thông tin cần thiết, sau ñó chọn OK ñể chương trình 
thực hiện chuyển ñổi. 
4, Cung cấp thông tin thông qua các dạng biểu ñồ 
Trên cơ sở các số liệu ñã ñược xây dựng, Mapifo cho phép người sử dụng thể hiện các số liệu 
dưới dạng mô hình, thể hiện mối tương quan giữa các số liệu gọi là biểu ñồ. 
* Bước 1 
- Vào Windows > New Graph Win dows, xuất hiện hộp hội thoại hình II.4.29. Trong hộp hội 
thoại ñó chúng ta chọn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.29: Create Graph - Step 1 of 2 
 
+ Chọn loại biểu ñồ tại Graph 
+ Chọn kiểu thể hiện tại Template 
+ Chọn Next xuất hiện hộp hội thoại hình II.4.29. Trong hộp hội thoại ñó chúng ta chọn các 
trường ñể xây dựng biểu ñồ (ñồ thị) 
* Bước 2 
- Chọn bảng thông tin sẽ ñược dùng ñể vẽ ñồ thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình II.4.30: Create Graph - Step 2 of 2 
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- Chọn các cột cần thể hiện (cần vẽ)  
- Chọn OK ñể thực hiện (hình II.4.30). 
* Bước 3: Hoàn thiện và ghi lại biểu ñồ vừa thực hiện. 
Trình bày biểu ñồ và in ấn: Lúc này trên thanh menu chính sẽ xuất hiện một menu có tên 
Graph trong ñó bạn có thể thay ñổi kiểu biểu ñồ, các lựa chọn khác… Sau ñó chúng ta tiến 
hành in các biểu ñồ 
 



  162 

TÀI LI ỆU THAM KHẢO 
 
Bộ tài nguyên và môi trường, Giáo trình Hệ thống thông tin ñất, Hà Nội 2003. 
PGS.TS. Nguyễn Khang, ứng dụng công nghệ thông tin ñể hình thành hệ thống thông tin hiện 
ñại phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội, 2004. 
PGS.TS. ðinh Văn Mậu và các cộng sự, Tài liệu bồi dưỡng về quản lý hành chính nhà nước, 
Nhà xuất bản giáo dục 2006. 
TS. Lê Minh, Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu quản lý ñất ñai cấp tỉnh, báo cáo 
tổng kết khoa học và kỹ thuật ñề tài ñộc lập cấp nhà nước, Hà nội 2005 
ðoàn Phan Tân, Thông tin học, NXB ðại học Quốc Gia Hà Nội, 2006 
Trần Thành Trai, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý; Nhà xuất bản Trẻ Hà Nội, 
2003. 
Sở tài nguyên môi trường tỉnh Hà Nam, Dự án xây dựng hệ thống thông tin ñất tỉnh  Hà Nam,  
năm 2002. 
Curin University of Technology, School of Land Survey and Land Information, Land 
Information Systems, AUSTRALIA,1989. 
http://www.mapinfo.com, MapInfo Professional, Version 6.0, 7.8, 9.0, 9.5, User Guide  
 
 


