Lời nói đầu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý, cung cấp, chia sẻ thông tin thời
tiết và thiên tai tỉnh Bắc Kạn được biên soạn dựa trên kết quả Dự án nghiên cứu Khoa
học và công nghệ năm 2021. Kết hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đài Khí tượng
Thủy văn và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy CPTT-TKCN tỉnh Bắc Kạn.
Nội dung tài liệu được xây dựng gồm hai phần:
Phần 1: Hướng dẫn sử dụng chung, dùng cho cộng đồng, những người quan
tâm đến thời tiết và thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đều có thể sử dụng.
Phần 2: Hướng dẫn cập nhật thông tin vào hệ thống (quản trị nội dung), phần
này chỉ những người được ban quản trị cấp quyền sử dụng (tài khoản, mật khẩu) mới
có thể sử dụng. Việc cập nhật dữ liệu được tập trung vào hai nội dung chính:
 Cập nhật trang thông tin của Đài, phần này do cán bộ của Đài đảm nhiệm
thường xuyên;
 Cập nhật, thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra theo Thông tư liên tịch số:
43/2015/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT của Bộ NN&PTNT-Bộ KHĐT ngày 23 tháng
11 năm 2015. Nội dung cập nhật được phân quyền cho ba cấp sử dụng gồm:
+ Cấp xã có quyền cập nhật thông tin thiệt hại do thiên tai xuất hiện ở xã.
+ Cấp huyện có quyền tổng hợp thiệt hại thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện, bổ
sung thông tin thiệt hại theo địa phương quản lý.
+ Cấp tỉnh có quyền tổng hợp, thống kê dữ liệu thiệt hại do thiên tai trên địa
bàn toàn tỉnh và theo từng địa phương.
Trong quá trình sử dụng Hệ thống, nếu người sử dụng gặp vướng mắc hãy liên
hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được giải đáp kịp thời:
 Ông Vũ Hồng Quân -  0389913053
 Ông Nông Văn Đình -  0918 788 300
Trân trọng!
Nhóm tác giả.
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PHẦN 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG
1. Khởi tạo.
Để sử dụng được hệ thống, người sử dụng cần chuẩn bị các công việc sau đây:
- Chuẩn bị các thiết bị kết nối:
+ Máy tính (Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay)
+ Thiết bị di động (Ipad, smart phone,…)
- Các thiết bị này đã được kết nối mạng internet.
- Các trình duyệt web trên các thiết bị gồm: Internet explorer, Chrome,
Fiefox…
2. Các chức năng chính của hệ thống
2.1. Giao diện chính của hệ thống
Người sử dụng mở trình duyệt Web trên máy tính hoặc thiết bị smart phone,
nhập địa chỉ của trang thông tin https://kttvbackan.gov.vn/ trên trình duyệt. Sau đó
bấm phím Enter trên bàn phím, khi đó xuất hiện giao diện trang chủ của hệ thống
được hiển thị như sau:
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Khu vực trang chủ bao gồm các nội dung chính sau đây:
 Khu vực hiển thị đầu trang gồm có: Banner và menu ngang cho phép truy
cập đến các chức năng của hệ thống.
 Khu vực giữa trang hiển thị nội dung tin tức dự báo thời tiết hàng ngày: Dự
báo thời tiết nguy hiểm, dự báo thủy văn nguy hiểm, thông tin khí hậu, tin nội bộ và
tin tức sự kiện.
Để truy cập vào bài viết người sử dụng bấm chọn tin bài và chuyên mục mình
quan tâm:

Bấm chọn

Khi đó hệ thống hiển thị bài viết:

 Khu vực bên phải màn hình hiển thị các chức năng
như: Bản đồ GIS hiển thị nhanh thông tin thời tiết, nhiệt độ,
lượng mưa, cảnh báo thiên tai. Thông tin tham khảo dự báo
thời tiết chi tiết cấp xã, và dự báo nhanh. Và đặc biệt phía
dưới là phần quét mã QR để nhận thông tin thời tiết qua zalo.
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Khu vực dự báo nhanh hệ thống hiển thị số liệu dự báo nhanh trong ngày như:
số điểm có lượng mưa lớn trên 50mm, số điểm có nguy cơ sạt lở, số điểm có nguy
cơ bị thiệt hại, số diện tích rau màu bị thiệt hại, số điểm nắng nóng trên 35 độ C.

 Khu vực hiển thị hình ảnh và video về thiên tai.
 Khu vực cuối trang hiển thị thông tin chi tiết của chủ thể trang web như địa
chỉ, số điện thoại, email liên hệ, và thống kê số lượt truy cập.
2.2. Các chức năng trên menu hệ thống
Tại menu chức năng của hệ thống khi người sử dụng truy cập có giao diện hiển thị:

2.2.1. Giới thiệu
Tại chức năng Giới thiệu hệ thống hiển thị các thông tin
giới thiệu về trang web như: Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ
chức:
 Chức năng nhiệm vụ:
Tại đây cho phép người sử dụng xem được chức năng nhiệm vụ của Đài Khí
tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:
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 Cơ cấu tổ chức
Khi truy cập hệ thống hiển thị cho phép người sử dụng biết được bộ máy cơ
cấu tổ chức của Đài như giám đốc, phó giám đốc, cán bộ công nhân viên của Đài…
và từng vị trí công tác.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:

2.2.2. Khí tượng
Tại chức năng Khí tượng hệ thống hiển thị các thông tin
diễn biến thời tiết hàng ngày, thời tiết nguy hiểm và dự báo thời
tiết 10 ngày.
Khi truy cập người sử dụng bấm chọn chuyên mục khí
tượng tại menu ngang và lựa chọn thông tin cần xem.
 Thời tiết hàng ngày:
Tại danh mục tin tức Thời tiết hàng ngày hệ thống có các thông tin dự báo cập
nhật thời tiết theo
Bấm chọn
từng ngày.
Để xem dự
báo thời tiết chi tiết
người sử dụng bấm
chọn vào dòng tiêu
đề của bài viết hoặc
nội dung phía dưới
để xem được chi
tiết hơn:
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Khi đó hệ thống hiển thị chi tiết thông tin dự báo thời tiết của ngày đó:





 Các nút menu chức năng cho phép người sử dụng chia sẻ bài viết lên mạng
xã hội facebook, zalo và tạo bản in.
 Thông tin chi tiết theo từng huyện về nhiệt độ, độ ẩm thấp nhất và cao nhất,
cũng như trạng thái thời tiết của ngày và đêm.
 Thời tiết nguy hiểm
Tại danh mục tin tức Thời tiết nguy hiểm có các thông tin về thời tiết nguy hiểm
như: Cảnh báo lốc, sét, mưa dông, mưa vừa, mưa to…
Để xem được thông tin về thời tiết nguy hiểm, người sử dụng bấm chọn vào
dòng tiêu đề của bài viết hoặc nội dung phía dưới của bài viết.
Bấm chọn
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Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về thời tiết nguy hiểm như sau:





 Các nút menu chức năng cho phép người sử dụng chia sẻ bài viết lên mạng
xã hội facebook, zalo và tạo in bản tin.
 Thông tin chi tiết.
 Thời tiết điểm 10 ngày
Tại danh mục tin tức Thời thiết điểm 10 ngày hệ thống có các thông tin dự báo
thời tiết trong vòng 10 ngày tới.
Để xem được thông tin thời tiết điểm 10 ngày tới người sử dụng bấm chọn vào
tiêu đề của bài viết hoặc nội dung phía dưới.
Bấm chọn
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Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết dự báo thời tiết 10 ngày tới.




 Các nút menu chức năng cho phép người sử dụng chia sẻ bài viết lên mạng
xã hội facebook, zalo và tạo bản in.
 Thông tin chi tiết.
2.2.3. Thủy văn
Tại chức năng Thủy văn hệ thống hiển thị các thông
tin dự báo hạn ngắn, dự báo hạn vừa, và thủy văn nguy
hiểm trên các con sông suối trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Khi truy cập người sử dụng bấm chọn chuyên mục
thủy văn tại menu ngang và lựa chọn thông tin cần xem.
 Dự báo hạn ngắn
Tại danh mục Dự báo hạn ngắn hệ thống hiển thị các thông tin thủy văn hàng
ngày trên các con sông suối trên địa bàn tỉnh.
Để xem dự báo chi tiết người sử dụng bấm chọn vào dòng tiêu đề của bài viết
hoặc nội dung phía dưới để xem được chi tiết hơn:
Bấm chọn
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Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết dự báo thủy văn ngày.

 Dự báo hạn vừa
Tại danh mục Dự báo hạn vừa hệ thống hiển thị các thông tin thủy văn 5-10
ngày tiếp theo trên các con sông suối trên địa bàn tỉnh.
Để xem dự báo chi tiết người sử dụng bấm chọn vào dòng tiêu đề của bài viết
hoặc nội dung phía dưới để xem được chi tiết hơn:
Bấm chọn

Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết dự báo thủy văn hạn vừa.
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 Thủy văn nguy hiểm
Tại danh mục Thủy văn nguy hiểm cho phép người sử dụng xem được các thông
tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
Để xem dự báo chi tiết người sử dụng bấm chọn vào dòng tiêu đề của bài viết
hoặc nội dung phía dưới để xem được chi tiết hơn:
Bấm chọn

Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết dự báo thủy văn nguy hiểm.

2.2.4. Khí hậu
Khi truy cập chức năng Khí hậu hệ thống hiển thị nhận định xu thế khí tượng
thủy văn theo tháng và theo mùa.
 Nhận định tháng
Với chức năng Nhận định tháng hệ thống cho phép người sử dụng truy cập
được các thông tin nhận định xu thế khí tượng thủy văn theo tháng.
9

Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:

Bấm chọn

Để xem chi tiết nhận định mùa theo tháng người sử dụng bấm chọn tiêu đề của
bài viết hoặc nội dung phía dưới. Khi đó hệ thống hiển thị thông tin bài viết về nhận
định theo mùa của tháng đó.

 Nhận định mùa
Với chức năng Nhận định mùa hệ thống cho phép người sử dụng truy cập được
các thông tin nhận định xu thế khí tượng thủy văn theo mùa.
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:
Bấm chọn

Để xem chi tiết xu thế khí tượng thủy văn theo mùa người sử dụng bấm chọn
tiêu đề của bài viết hoặc nội dung phía dưới. Khi đó hệ thống hiển thị thông tin bài
viết về nhận định theo mùa đó.

2.2.5. Kiến thức khí tượng thủy văn
Với chức năng Kiến thức khí tượng thủy văn hệ thống
cho phép người sử dụng biết được các kiến thức về khí tượng
thủy văn, hiểu được thế nào là không khí lạnh, bão áp thấp
nhiệt đới là gì, thế nào là giông, tố, lốc, mưa đá…
Để truy cập vào chức năng kiến thức khí tượng thủy văn
người sử dụng bấm lựa chọn menu con trên thanh menu chức
năng và chọn chuyên mục kiến thức mình lựa chọn. Sau đó
bấm chọn vào bài viết:
11



Khi đó hệ thống hiển thị các bài viết về kiến thức khí tượng thủy văn.
Bấm chọn

Khi đó hệ thống hiển thị chi tiết bài viết kiến thức về khí tượng thủy văn.

Tương tự như vậy với các kiến thức khác người sử dụng lựa chọn chuyên mục
kiến thức mà mình có quan tâm và xem.
2.2.6. Liên hệ
Khi truy cập chức năng Liên hệ, hệ thống cho phép người sử dụng trao đổi với
quản trị hệ thống của phần mềm thông qua biểu nhập biểu mẫu liên hệ hỏi đáp và
chia sẻ thông tin thiên tai.
 Liên hệ hỏi đáp
Để thực hiện thao tác gửi liên hệ với người quản trị hệ thống người sử dụng
thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1. Nhập họ và tên của người liên hệ.
Bước 2. Nhập địa chỉ email.
Bước 3. Nhập số điện thoại.
Bước 4. Nhập nội dung liên hệ.
Bước 5. Sau khi nhập đầy đủ nội dung các bước trên bấm chọn Gửi.
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Bước 1

Bước 2
Bước 3

Bước 4

Bước 5

 Chia sẻ thông tin thiên tai
Với chức năng Chia sẻ thông tin thiên tai, hệ thống cho phép người dùng gửi
các thông tin cũng như chia sẻ thông tin cảnh báo lên hệ thống để người dùng khác
biết được các điểm hoặc khu vực nguy hiểm do thiên tai đã và có thể sắp xảy ra.
Để thực hiện thao tác chia sẻ thông tin thiên tai người sử dụng thực hiện theo
các bước như sau:
Bước 1. Tích lựa chọn loại hình thiên tai.
Bước 2. Nhập ngày xảy ra và ngày kết thúc.
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Bước 1
Bước 2

Bước 3
Bước 4

Bước 5
Bước 5

Bước 6

Bước 7

Bước 8
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Bước 3. Nhập thông tin thiệt hại về người.
Bước 4. Nhập mô tả chi tiết về điểm hoặc khu vực đó.
Bước 5. Lựa chọn hình ảnh của điểm hoặc khu vực cảnh báo.
Bước 6. Chia sẻ vị trí tọa độ của điểm hoặc khu vực (trong trường hợp người
chia sẻ đang đứng tại vị trí điểm sạt hoặc khu vực cảnh báo có thể bấm vào Lấy tọa
độ hiện tại để hệ thống tự động chọn vị trí người cảnh báo đang đứng).
Bước 7. Điền đầy đủ thông tin họ và tên, email, địa chỉ, số điện thoại liên hệ
của người cảnh báo.
Bước 8. Sau khi thực hiện nhập đầy đủ các bước trên, bấm chọn Gửi.
2.2.7. Trợ giúp
Khi truy cập chức năng Trợ giúp, tại đây hệ thống cho phép người sử dụng
truy cập xem các tài liệu hướng dẫn sử dụng liên quan đến hệ thống và tải ứng dụng
về dùng trên điện thoại di động.
2.2.8. Bản đồ GIS
Với chức năng Bản đồ GIS hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các lớp bản đồ như:
Ranh giới, giao thông; Thời tiết, thủy văn; Bản đồ lũ; Bản đồ sạt lở đất và Bản đồ nền.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:






 Các lớp bản đồ.
15

 Nút quay trở về trang chủ.
 Khu vực hiển thị bản đồ.
 Menu chức năng trở về bản đồ mặc định ban đầu, phóng to thu nhỏ bản đồ
và công cụ đo diện tích, chiều dài.
a. Các chức năng chung khai thác bản đồ
 Chức năng trở về bản đồ mặc định ban đâu, phóng to/thu nhỏ bản đồ.
- Trên nền bản đồ người sử dụng tìm
Trở về mặc định ban đầu
thấy nút chức năng như hình bên.
- Nhấn nút
để bản đồ trở về
Phóng to
mặc định
ban đầu.
Thu nhỏ
- Nhấn nút “+” để phóng to bản đồ.
- Nhấn nút “-” để thu nhỏ bản đồ.
(Ngoài ra người sử dụng có thể sử dụng nút cuộn ở con trỏ chuột).
 Chức năng đo khoảng cách
- Trên nền hiển thị bản đồ người sử dụng tìm đến biểu tượng chức năng đo
khoảng cách
như hình.
- Các bước thực
hiện để đo khoảng cách:

Bước 3
Bước 2

Bước 1

Bước 4
Bước 1. Bấm chọn biểu tượng đo khoảng cách.
Bước 2. Bấm chọn điểm ở vị bắt đầu.
Bước 3. Bấm chọn các điểm tiếp theo (có thể chọn nhiều điểm để đo khoảng
cách theo đường gấp khúc, chu vi...).
Bước 4. Bấm chọn điểm cuối cùng (điểm cuối kích chọn 2 lần) để xác nhận kết
thúc các điểm được chọn để đo khoảng cách.
Bước 5. Bấm chọn lại biểu tượng đo khoảng cách để kết thúc chức năng đo
khoảng cách.
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 Chức năng đo diện tích
- Trên nền hiển thị bản đồ người sử dụng tìm đến biểu tượng chức năng đo diện
tích như
hình:
- Các bước để thực hiện đo diện tích:
Bước 1. Bấm chọn biểu tượng đo diện tích.
Bước 2. Bấm chọn các điểm thành một đường gấp khúc khép kín (ít nhất 3 điểm
tạo thành một tam giác)
Bước 3. Điểm cuối cùng bấm chọn 2 lần để xác nhận kết thúc các điểm.
Bước 4. Bấm chọn lại biểu tượng đo diện tích để kết thúc chức năng đo diện tích

Bước 2
Bước 1

 Chức năng bật tắt, hiển thị các lớp bản đồ
- Tại các lớp bản đồ người sử dụng chọn lớp bản đồ cần tra cứu thông tin và
bấm chọn
Ví dụ chọn lớp danh giới, giao thông.
Khi đó hệ thống hiển thị bảng lựa chọn để người sử dụng tích chọn các lớp
Lớp bản đồ đã được chọn

Lớp bản đồ chưa được chọn

 Chức năng xem thông tin chi tiết trên bản đồ
Lựa chọn lớp bản đồ và phóng to bản đồ đến vị trí cần xem thông tin, sau đó
bấm đúp chuột lên bản đồ, hoặc nháy đúp lên màn hình cảm ứng với các thiết bị di
động.
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b. Bản đồ nền
Với lớp bản đồ nền người sử dụng có thể lựa chọn các lớp bản đồ nền phù hợp
với nhu cầu sử dụng của mình.
 Lớp bàn đồ nền địa lý

 Lớp bàn đồ nền vệ Tinh

 Lớp bàn đồ nền địa hình
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c. Ranh giới, giao thông
Khi truy cập vào lớp Ranh giới, giao thông, hệ thống hiển thị các lớp bản đồ
như: Ranh giới tỉnh; Ranh giới huyện và ranh giới xã; Lớp hệ thống thủy văn; Lớp
hệ thống đường giao thông; Lớp nhà ở, trụ sở làm việc.
Để bật hay tắt hiển thị các lớp bản đồ người sử dụng tích chọn  ở trước các
lớp bản đồ. Khi truy cập vào chức năng hệ thống mặc định hiển thị các lớp ranh giới
và thời tiết, để việc truy cập và xem cụ thể các lớp được rõ hơn, người sử dụng có
thể tắt lớp hiển thị thời tiết trên bản đồ.
 Lớp bản đồ huyện
Lớp bản đồ Huyện hệ thống cho phép người sử dụng truy cập và tra cứu được
dữ liệu hành chính của huyện đó về các trường dữ liệu như: diện tích, số người, tổng
số phường xã của huyện đó.
Để thực hiện thao tác truy vấn thông tin của một huyện người sử dụng thực
hiện theo các bước như sau:
Bước 1. Tại lớp bản đồ ranh giới giao, thông người sử dụng bấm chọn lớp huyện.
Bước 2. Bấm chọn lên vị trí bản đồ huyện cần truy vấn thông tin.
Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết huyện đó lên trên lớp bản đồ.
Bước 1

Bước 2

 Lớp bản đồ xã
Với lớp bản đồ Xã hệ thống cho phép người sử dụng truy cập và tra cứu được
dữ liệu hành chính của xã đó về các trường dữ liệu như: diện tích, số người.
Để thực hiện thao tác truy vấn thông tin của một xã người sử dụng thực hiện
theo các bước như sau:
19

Bước 1. Tại lớp bản đồ ranh giới giao thông người sử dụng bấm chọn lớp xã.
Bước 2. Bấm chọn lên vị trí bản đồ xã cần truy vấn thông tin.
Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết xã đó lên trên lớp bản đồ.

Bước 1

Bước 2

 Lớp bản đồ hệ thống thủy văn
Để truy cập vào lớp bản đồ hệ thống thủy văn người sử
dụng tích chọn vào lớp bản đồ:
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị lớp bản đồ có các con sông, suối trên địa bàn tỉnh

 Lớp bản đồ đường giao thông
Để truy cập vào lớp bản đồ đường giao thông người sử
dụng tích chọn vào lớp bản đồ:
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị lớp bản đồ đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
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 Lớp bản đồ nhà ở, trụ sở làm việc
Để truy cập vào lớp bản đồ nhà ở, trụ sở làm
việc người sử dụng tích chọn vào lớp bản đồ:
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị lớp bản đồ nhà ở và trụ sở làm việc trên địa bàn tỉnh.

d. Thời tiết, thủy văn
 Thời tiết
Mặc định khi truy cập vào lớp bản đồ GIS hệ thống sẽ hiển thị lớp thời tiết chi
tiết đến từng xã. Để thực hiện thao tác xem thời tiết của 1 xã cụ thể, người sử dụng
tiến hành thao tác như sau:
Bước 1. Chọn lớp bản đồ thời tiết và phóng to bản đồ đến vị trí xã cần xem.
Bước 2. Bấm chọn lên bản đồ vị trí xã đó.
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Bước 1

Bước 2
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị bảng thông tin chi tiết của xã đó bên phải như: Tên
xã và huyện, tọa độ, thời gian, mặt trời mọc và lặn lúc mấy giờ, và thời tiết hiển thị
theo giờ và theo ngày.

Thời tiết hiển thị
theo giờ

Hoặc cũng có thể người sử dụng lựa chọn xem thời tiết theo ngày:

Thời tiết hiển thị
theo ngày
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Và bảng thuộc tính cũng thể hiện dữ liệu theo biểu đồ để người sử dụng có thể
xem và so sánh.

Ngoài ra hệ thống cho phép người sử dụng sử dụng chức năng lọc tìm kiếm để
tìm kiếm thông tin thời tiết của một xã hay huyện bất kỳ và cũng có thể có các toán
tử so sánh để tìm kiếm chi tiết về nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa
là bao nhiêu.
Để thực hiện thao tác lọc và tìm kiếm đó người sử dụng thực hiện như sau:
Bước 1. Bấm chọn vào chức năng lọc và tìm kiếm tại lớp bản đồ thời tiết.
Bước 1

Khi đó hệ thống hiển thị bảng dữ liệu:






 Cho phép người dùng chọn lọc theo huyện.
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 Cho phép người dùng chọn lọc theo xã.
 Bảng toàn bộ dữ liệu của các xã.
 Tổng hợp nhanh số liệu.
 Phân trang dữ liệu, người sử dụng có thể xem thêm dữ liệu ở trang trước
hoặc trang sau.
Ví dụ: Lọc và tìm kiếm dữ liệu thời tiết tại xã Yến Lạc huyện Na Rì.
Người sử dụng tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Tại bảng lọc và tìm kiếm huyện chọn là huyện Na Rì.
Bước 2. Xã chọn là xã Yến Lạc.
Bước 3. Tại bảng lọc dữ liệu bấm chọn biểu tượng để hệ thống phóng to và di
chuyển vị trí nhìn trên bản đồ đến xã cần tìm kiếm.

Bước 1
Bước 2

Bước 3

Ngoài ra người sử dụng cũng có thể sử dụng chức năng lọc theo nhiệt độ cao
nhất, thấp nhất và theo lượng mưa.
 Lượng mưa
Với lớp bản đồ lượng mưa hệ thống cho phép người sử dụng xem được lượng
mưa trong ngày và trong 7 ngày tiếp theo, tương ứng với các bảng mã màu là lượng
mưa tương ứng theo mm.
Khi truy cập vào hệ thống có giao diện làm việc như sau:
Tương ứng với các ngày hệ thống sẽ hiển thị trên lớp bản đồ lượng mưa tương
ứng với các lượng mưa khác nhau. Để xem được dự báo lượng mưa của các ngày
tiếp người sử dụng bấm chọn ngày tiếp theo ở phía dưới cùng của bản đồ.
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Bấm chọn

 Nhiệt độ
Với lớp bản đồ nhiệt độ hệ thống cho phép người sử dụng tra cứu được nhiệt
độ trong ngày và trong 7 ngày tiếp theo, tương ứng với các bảng mã màu là nhiệt độ
tương ứng theo độ C.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau :

Bấm chọn

Tương ứng với các ngày hệ thống sẽ hiển thị trên lớp bản đồ nhiệt độ tương
ứng với các mức nhiệt khác nhau. Để xem được dự báo mức nhiệt của các ngày tiếp
người sử dụng bấm chọn ngày tiếp theo ở phía dưới cùng của bản đồ.
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 Trạm khí tượng, thủy văn
Với lớp bản đồ trạm khí tượng, thủy văn hệ thống hiển thị thông tin cũng như
vị trí các điểm trạm khí tượng, thủy văn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:

Bấm chọn

Để truy cập và xem thông tin chi tiết điểm trạm khí tượng, thủy văn người sử
dụng tiến hành theo các bước như sau :
Bước 1. Bấm lựa chọn hiển thị lớp bản đồ trạm khí trượng, thủy văn
Bước 2. Bấm chọn biểu tượng trên bản đồ
Bước 2

Bước 1

Khi đó hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của trạm đó như : Hình ảnh của trạm,
tên trạm, họ tên của trưởng trạm, thuộc nhánh sông nào, xã và huyện nào. Và biểu
đồ mực nước được đo tại trạm thủy văn đó.
26

e. Bản đồ lũ
Với lớp bản đồ lũ hệ thống cho phép người sử dụng truy cập và tra cứu được
các lớp bản đồ cảnh báo lũ từ các con sông, khu vực xảy ra lũ ống.
 Lũ từ các con sông
Lớp bản đồ lũ từ các con sông hệ thống hiển thị trên bản đồ mức độ nguy cơ
sảy ra lũ tương ứng với các mã màu khác nhau với mức độ nguy hiểm từ thấp đến
rất cao. Và người sử dụng cũng có thể xem được dự báo mức nguy hiểm lũ từ các
con sông trong 6 ngày tiếp theo.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:

Tương ứng với các ngày hệ thống sẽ hiển thị trên lớp bản đồ lũ từ các con sông
tương ứng với các mức độ nguy cơ khác nhau. Để xem được dự báo mức độ nguy
cơ của các ngày tiếp người sử dụng bấm chọn ngày tiếp theo ở phía dưới cùng của
bản đồ.
 Khu vực xảy ra lũ ống
Với lớp bản đồ Khu vực xảy ra lũ ống, hệ thống hiển thị các điểm xảy lũ ống
từ google earth, để truy cập đến điểm xảy ra lũ ống người sử dụng phóng to hoặc thu
nhỏ bản đồ đến vị trí xã cần xem và bấm chọn điểm xảy ra lũ ống. Khi đó hệ thống
sẽ hiển thị trên google earth một cách trực quan nhất.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:
27

 Lớp bản đồ vector
Với lớp dữ liệu bản đồ vector lũ hệ thống hiển thị các điểm lũ xảy ra và ảnh
hưởng đến số lượng công trình trên địa bàn tỉnh. Lớp bản đồ vector cũng có các mức
độ nguy cơ từ thấp, trung bình, cao và rất cao
tương ứng với các mã màu:
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc
như sau:

Bấm chọn
Các điểm

Để thực hiện thao tác lọc và tìm kiếm chi tiết đến các xã người sử dụng thực
hiện thao tác theo các bước như sau:
Bước 1. Bấm chọn nút Lọc tìm kiếm
Bước 2. Tại bảng lọc và tìm kiếm lựa chọn các tiêu chí như: Chọn huyện và xã
cần lọc, và nguy cơ.
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Bước 3. Bấm chọn xem chi tiết khi đó hệ thống hiển thị điểm và kết quả tìm
kiếm và lọc trên bảng và bản đồ.

Vị trí điểm
Bước 1

Bước 2
Bước 3
f. Bản đồ sạt lở đất
Với lớp bản đồ sạt lở đất hệ thống hiển thị các lớp bản đồ: Lớp bản đồ dữ liệu
Raster; Lớp điểm nguy cơ sạt lở đất; Và lớp bản đồ vector sạt lở đất.
 Lớp bản đồ sạt lở dữ liệu Raster
Với lớp dữ liệu Raster hệ thống hiển thị chi tiết toàn bộ các xã trên bản đồ tương
ứng với các mức độ nguy cơ khác nhau từ thấp đến rất cao
với các mã màu tương ứng:
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:

Tương ứng với các ngày hệ thống sẽ hiển thị trên lớp bản đồ Raster tương ứng
với các mức độ nguy cơ khác nhau. Để xem được dự báo mức độ nguy cơ của các
ngày tiếp người sử dụng bấm chọn ngày tiếp theo ở phía dưới cùng của bản đồ.
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 Điểm nguy cơ sạt lở
Với lớp bản đồ điểm nguy cơ sạt lở hệ thống hiển thị toàn bộ các điểm có nguy
cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, tương ứng với các điểm có các mức độ nguy cơ
khác nhau từ thấp đến rất cao.
Khi truy cập lớp bản đồ có giao diện làm việc như sau:

Để xem thông tin chi tiết một điểm có nguy cơ sạt lở bất kỳ người sử dụng tiến
hành theo các bước như sau:
Bước 1. Bấm chọn lớp bản đồ điểm nguy cơ.
Bước 2. Lựa chọn điểm trên bản đồ.
Bước 2

Bước 1

Khi đó hệ thống hiển thị thông tin điểm sạt có hình ảnh điểm sạt, tọa độ, và
thông tin chi tiết đến điểm sạt như: Ngày khảo sát, độ dốc, nguy cơ, taluy, lớp phủ,
loại đất, mô tả điểm sạt.
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Ngoài chức năng chọn trực tiếp vị trí điểm sạt lở trên bản đồ người sử dụng
cũng có thể dùng chức năng lọc và tìm kiếm để lựa chọn chi tiết đến từng xã và
huyện bất kỳ và tùy chọn mức độ nguy cơ sạt lở.
Để thực hiện thao tác đó người sử dụng tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Bấm chọn nút Lọc tìm kiếm
Bước 2. Lựa chọn các giá trị điều kiện tại bảng lọc như huyện, xã, nguy cơ.
Bước 3. Bấm chọn xem chi tiết.

Bước 1

Vị trí điểm sạt

Bước 2

Bước 3

Khi đó hệ thống sẽ di chuyển đến điểm sạt thỏa mãn các điều kiện tại ô lọc.
 Lớp bản đồ vector sạt lở
Với lớp bản đồ vector sạt lở hệ thống hiển thị các điểm sạt lở xảy ra và ảnh
hưởng đến số lượng công trình trên địa bàn
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tỉnh. Lớp bản đồ vector cũng có các mức độ nguy cơ từ thấp, trung bình, cao và rất
cao tương ứng với các mã màu:
Hệ thống cho phép người sử dụng tra cứu và lọc hiển thị thông tin các điểm sạt
lở và mức độ ảnh hưởng đến các công trình trên địa bàn tỉnh chi tiết đến từng xã và
huyện. Để thực hiện thao tác lọc và tìm kiếm người sử dụng tiến hành theo các bước
như sau:

Bước 1
Vị trí điểm sạt

Bước 2

Bước 3

Bước 1. Tại lớp bản đồ vector bấm chọn Lọc tìm kiếm
Bước 2. Tại bảng điều kiện lọc chọn huyện, xã và nguy cơ
Bước 3. Bấm chọn xem chi tiết
g. Thông tin điểm thiên tai
Với lớp bản đồ thông tin điểm thiên tai hệ thống hiển thị các điểm thiên tai do
người dùng gửi báo cáo hay chia sẻ vị trí lên hệ thống và đã được người quản trị hệ
thống kiểm tra, xác thực thông tin chính xác và đã kiểm duyệt để hiển thị vị trí lên
bản đồ.
Để truy cập và tra cứu lớp bản đồ thông tin điểm thiên tai, người sử dụng thực
hiện thao tác theo các bước như sau:
Bước 1. Tại lớp bản đồ tích chọn điểm thiên tai.
Bước 2. Bấm chọn vị trí trên bản đồ.
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Bước 1

Sau khi thực hiện 2 bước trên hệ thống hiển thị bảng thông tin điểm sạt
3. Sử dụng hệ thống trên thiết bị di động
3.1.

Tải phần mềm
Hệ thống cho phép chạy trực tiếp bằng ứng dụng trên thiết bị di động, để thực

hiện thao tác tải ứng dụng cài đặt trên điện thoại người sử dụng thực hiện theo các
bước như sau:
Bước 1. Mở trình duyệt web tại điện thoại di dộng:
Bước 2
Bước 1

Bước 3

Bước 4
Bước 5
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Bước 2. Nhập địa chỉ: kttvbackan.gov.vn vào thanh địa chỉ của trình duyệt
Bước 3. Tại nút menu chức năng bấm chọn để hệ thống hiển thị danh sách.
Bước 4. Bấm chọn chức năng trợ giúp và chọn Tải ứng dụng smartphone.
Bước 5. Lựa chọn ứng dụng tương ứng với hệ điều hành của điện thoại.

Bấm chọn

Khi đó hệ thống hiển thị bảng chọn, đồng ý bấm chọn Tải xuống, hủy lệnh bấm
chọn Hủy.
3.2.

Cài đặt
Sau khi hệ thống tải xong phần APK cài đặt bấm chọn mở.

Bấm chọn
Và hệ thống xác nhận lần nữa có cài đặt phần
mềm lên thiết bị hay không

Đồng ý bấm chọn Cài Đặt, hủy cài đặt bấm
chọn Hủy.
Sau khi hoàn thành các bước trên, cài đặt
xong ứng dụng lên thiết bị, tại giao diện xuất hiện
ở màn hình thiết bị như sau:
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3.3. Giao diện làm việc với phần mềm
1.1. Làm việc với bản đồ GIS
Khi truy cập vào hệ thống với giao diện trên
thiết bị di động hệ thống hiển thị khu vực làm việc
với bản đồ GIS như sau:
 Khu vực hiển thị bản đồ
 Menu chức năng hiển thị các lớp bản đồ
 Bảng hiển thị thông tin thời tiết theo
huyện và xã
Để hiển thị các lớp bản đồ người sử dụng
bấm chọn tại menu chức
năng :







Tương ứng với các lớp bản đồ để hiển thị lớp bản đồ người sử dụng tích chọn
vào lớp bản đồ đó.

Với lớp dữ liệu bản đồ thời tiết, hệ thống cho phép người sử dụng truy cập và
tra cứu dữ liệu theo giờ hoặc theo ngày.
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Để thực hiện thao tác với dữ liệu thời tiết người sử dụng tiến hành theo các thao
tác như sau:







 Bấm chọn vị trí xã cần hiển thị thông tin thời tiết và chọn hiển thị dữ liệu dự
báo theo ngày hoặc theo giờ.
 Dự báo thời tiết theo giờ.
 Dự báo thời tiết theo ngày.
1.2.

Làm việc với bảng hiển thị thông tin thời tiết

Với chức năng hiển thị thông tin thời tiết theo huyện và xã hệ thống hiển thị
trên giao diện trên thiết bị di dộng chi tiết thông tin thời tiết theo thời gian thực là
ngày hiện tại truy cập vào hệ thống và dự báo thời tiết 6 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Hiển thị thông tin thời tiết của xã Sĩ Bình huyện Bạch Thông người sử
dụng tiến hành theo thao tác như sau:





Kết quả



 Tại bảng chọn chọn huyện Bạch Thông.
 Tại bảng chọn chọn xã Sĩ Bình.
 Kết quả.
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PHẦN 2. HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT DỮ LIỆU VÀO HỆ THỐNG
1. Đăng nhập quản trị
Để truy cập tới trang quản trị người sử dụng thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://kttvbackan.gov.vn/login xuất hiện hộp thoại
Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
Bước 3: Nhấn ĐĂNG NHẬP
Hoặc bấm chọn biểu tượng
trên thanh
menu ngang để xuất hiện hộp thoại đăng nhập.
(Tài khoản đăng nhập được chi tiết ở phần phụ lục).
Sau khi đăng nhập thành công, giao diện quản trị
gồm khung nội dung bên phải và menu dọc bên trái gồm
các menu tương ứng với mỗi tài khoản được cấp quyền
quản lý các chức năng khác nhau.
1.1. Giao diện quản trị
Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, giao diện quản trị của hệ thống
gồm có các phần chính như sau:






 Thông tin tài khoản: Hiển thị tên tài khoản và menu chức năng đổi mật khẩu,
đăng xuất khỏi hệ thống.
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 Menu nội dung làm việc được quản lý.
 Khung hiển thị nội dung chính của hệ thống.
Khi người sử dụng truy cập vào phần quản trị hệ thống, khi đó hệ thống hiển
thị bảng dự báo tổng hợp biểu đồ giữa lượng mưa và nhiệt độ của 15 ngày tiếp theo.
1.2.

Cập nhật, thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị

Sau khi đăng nhập vào hệ thống tại khu vực thông
tin người dùng  xuất hiện thông tin cá nhân của người
quản trị.
Để thay đổi thông tin cá nhân chọn Thông tin tài
khoản. Khi đó hệ thống hiển thị bảng thông tin cá nhân
của tài khoản và cho phép người dùng có thể thay đổi
thông tin cá nhân hoặc thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Để thay đổi mật khẩu người sử dụng nhập nội dung vào mục thay đổi mật khẩu,
sau khi nhập mật khẩu mới tại 2 ô: Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu bước tiếp theo
bấm chọn Cập nhật.
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2. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn
Với tài khoản dành cho đài khí tượng thủy văn, hệ thống cho phép anh/chị quản
lý chuyên mục: Bài viết; Dữ liệu API hàng ngày; Liên Hệ.
2.1. Bài viết
Khi truy cập vào hệ thống chọn menu “Bài viết” để thêm mới hoặc cập nhật tin
tức, giao diện danh sách quản lý tin tức, người quản trị có thể quản lý các tin bài về
thông tin thời tiết, khí hậu, thủy văn… Hệ thống cho phép người quản trị khởi tạo
các chuyên mục tin tức, và các bài viết về thời tiết và cảnh báo thiên tai, khi truy cập
hệ thống cho phép người quản trị quản lý các chuyên mục như: Tất cả các bài viết,
quản lý chuyên mục, từ khóa.
2.1.1. Tất cả các bài viết
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc của chức năng như sau:






 Nút thêm mới bài viết.
 Danh sách các bài viết.
 Cột thao tác với bài viết (Sửa, xóa).
 Hiển thị phân trang của danh sách bài viết.
 Thêm mới bài viết
Tại menu chức năng thêm mới bài viết cho phép anh/chị đăng các bài viết lên
trang tin tức của hệ thống, khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc và thực hiện
thêm bài viết mới theo các bước như sau:
39

Bước 1. Bấm chọn Thêm mới tại .
Bước 2. Nhập tiêu đề của bài viết và ngày đăng bài.
Bước 3. Nhập nội dung của bài viết.
Bước 4. Chọn danh mục.
Bước 5. Chọn từ khóa (Có thể bỏ qua bước này nếu không cần từ khóa).

Bước 2

Bước 3

Bước 4
Bước 5

Bước 6
Bước 7
Bước 8

Bước 6. Chọn hình ảnh cho bài viết và file âm thanh dạng mp3 đọc bài viết.
Sau khi bấm chọn hình ảnh cho bài viết hệ thống hiển thị trình quản lý tệp tin
được tải lên hệ thống.
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1.Bấm chọn để tải hình ảnh từ máy tính lên

2.Bấm chọn hình ảnh

Tương tự như vậy với tệp tin mp3
1.Bấm chọn để tải tệp tin mp3 từ máy tính lên

2.Bấm chọn tệp tin
mp3 trong thư mục

Bước 7. Bấm tích chọn gửi qua zalo thì hệ thống tự động đăng bài viết lên trên
zalo (Bước này thực hiện khi anh/chị muốn đăng bài viết lên zalo)
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Bước 8. Sau khi hoàn thành các bước bên trên bấm chọn Lưu.
 Sửa bài viết
Để chỉnh sửa hay cập nhật nội dung bài viết anh/chị tiến
hành các thao tác như sau:
Tại cột thao tác với bài viết  bấm chọn sửa và thực thiện
theo các bước:
Bước 1

Bước 2

Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6
Bước 1. Nhập tiêu đề và ngày đăng bài viết cần sửa.
Bước 2. Nhập nội dung bài viết cần sửa.
Bước 3. Chọn danh mục cần sửa.
Bước 4. Chọn từ khóa cần sửa.
Bước 5. Chọn hình ảnh và file âm thanh đọc bài viết thay thế.
Bước 6. Sau khi thực hiện xong các bước trên bấm chọn Lưu.
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 Xóa bài viết
Để thực hiện thao tác xóa bài viết anh/chị tiến hành theo
các bước như sau:
Tại cột thao tác với bài viết  bấm chọn xóa, khi đó hệ
thống hiển thị thông báo:

Hủy bỏ lệnh xóa
bấm chọn

Đồng ý bấm chọn

2.1.2. Quản lý chuyên mục
Hệ thống cho phép người quản trị quản lý khởi tạo các chuyên mục cũng như
thực hiện các thao tác sửa, xóa các chuyên mục đó.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:






 Nút thêm mới chuyên mục.
 Danh sách các chuyên mục.
 Cột thao tác với chuyên mục (Sửa, xóa).
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 Hiển thị phân trang của danh sách chuyên mục.
 Thêm mới chuyên mục
Để thực hiện thao tác thêm mới chuyên mục
anh/chị thực hiện thao tác theo các bước sau đây:

Bước 2

Bước 1. Bấm chọn nút thêm mới chuyên mục
tại 
Bước 2. Nhập tên chuyên mục.

Bước 3

Bước 3. Bấm chọn Lưu.
Để hủy thêm mới chuyên mục anh/chị bấm chọn
nút Đóng.
 Sửa chuyên mục
Để thực hiện thao tác sửa chuyên mục anh/chị
thực hiện thao tác theo các bước sau đây:

Bước 2

Bước 1. Tại cột thao tác với chuyên mục bấm
chọn Chỉnh sửa.
Bước 3

Bước 2. Nhập nội dung chuyên mục mới cần sửa
Bước 3. Bấm chọn Lưu.
 Xóa chuyên mục
Để thực hiện thao tác xóa chuyên mục anh/chị tiến
hành theo các bước như sau:
Tại cột thao tác với chuyên mục  bấm chọn xóa,
khi đó hệ thống hiển thị thông báo:

Hủy bỏ lệnh xóa
bấm chọn

Đồng ý bấm chọn
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2.1.3. Từ khóa
Hệ thống cho phép anh/chị quản lý, tạo mới, sửa, xóa các từ khóa để gắn thẻ
cho bài viết.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:






 Nút thêm mới từ khóa.
 Danh sách các từ khóa.
 Cột thao tác với từ khóa (Sửa, xóa).
 Hiển thị phân trang của danh sách từ khóa.
 Thêm mới
Để thực hiện thao tác thêm mới thẻ khóa,
anh/chị thực hiện theo các thao tác sau đây.

Bước 2

Bước 1. Bấm chọn thêm mới từ khóa tại 
Bước 2. Tại biểu nhập thêm mới từ khóa nhập
nội dung từ khóa cần thêm mới
Bước 3. Bấm chọn Lưu.
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Bước 3

 Sửa
Để thực hiện thao tác sửa thẻ khóa, anh/chị thực
Bước 2

hiện theo các thao tác sau đây.
Bước 1. Tại danh sách thẻ khóa bấm chọn sửa
Khi đó hệ thống xuất hiện biểu nhập sửa dữ
Bước 3

liệu:
Bước 2. Nhập từ khóa cần sửa.
Bước 3. Nhập miêu tả cho từ khóa.
Bước 4. Bấm chọn cập nhật.
 Xóa
Để thực hiện thao tác xóa thẻ khóa, anh/chị thực hiện
theo các thao tác sau đây.
Bước 1. Tại danh sách thẻ khóa bấm chọn xóa.

Hủy bỏ lệnh xóa
bấm chọn

Đồng ý bấm chọn

2.2. Dữ liệu API hàng ngày
Với chức năng dữ liệu API hằng ngày hệ thống cho phép người sử dụng quản
lý dữ liệu từ các trạm đo quan trắc mực nước từ các con sông và lượng mưa từ các
trạm, và hệ thống cũng cho phép so sánh dữ liệu từ các trạm đo với dữ liệu từ vệ
tinh, dữ liệu được cập nhật theo giờ, theo ngày.
Khi truy cập hệ thống có các chức năng như: Quản lý mực nước sông, thời tiết
hàng ngày, trạm đo mặt đất và so sánh
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2.2.1. Quản lý mực nước sông
Hệ thống cho phép anh/chị quản lý cập nhật và lưu trữ được dữ liệu mực nước
trên các con sông ở các trạm đo trên địa bàn tỉnh theo ngày và theo các khung giờ
nhất định.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:





 Khu vực lựa chọn hiển thị dữ liệu theo ngày.
 Danh sách dữ liệu của các trạm theo khung giờ.
 Cập nhật thêm mới và chỉnh sửa số liệu.
Để hiển thị dữ liệu và chỉnh sửa số liệu ở một ngày bất kỳ anh/chị tiến hành
thao tác theo các bước như sau:
Bước 1. Bấm chọn tại khu vực chọn ngày .
Bước 2. Lựa chọn ngày hiển thị dữ liệu.
Bước 1

Bước 2

Khi đó hệ thống hiển thị dữ liệu của các trạm đo ở các trạm:
Bước 3. Bấm chọn cập nhật .
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Bước 3

Sau khi bấm chọn cập nhật hệ thống hiển thị bảng dữ liệu tại trạm đo đó và dữ
liệu trong các ngày, để lựa chọn sửa dữ liệu anh/chị tiến hành theo các bước tiếp:
Bước 4. Bấm chọn sửa dữ liệu, khi đó hệ thống hiển thị dữ liệu cần chỉnh sửa.

Dữ liệu cần chỉnh sửa

Bước 4

Bước 5
Bước 5. Sau khi nhập dữ liệu mới xong anh/chị bấm chọn Lưu.
Nếu anh/chị không muốn chỉnh sửa dữ liệu nữa thì bấm chọn nút Đóng.
2.2.2. Thời tiết hàng ngày
Với chức năng quản lý dữ liệu thời tiết hàng ngày hệ thống cho phép anh/chị
tra cứu được dữ liệu cập nhật tự động hàng ngày từ vệ tinh về hệ thống, với chức
năng này hệ thống hiển thị các trường thông tin chi tiết như: Huyện, xã, nhiệt độ,
lượng mưa. Ngoài ra anh/chị cũng có thể tìm kiếm thông tin chi tiết theo xã, cũng
như việc xuất dữ liệu ra các biểu excel và tạo các bản in.
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:






 Khu vực lựa chọn hiển thị dữ liệu theo ngày và tìm kiếm theo xã.
 Danh sách dữ liệu thời tiết.
 Khu vực lựa chọn xuất dữ liệu ra trang in, excel hoặc xem thống kê.
Để thực hiện tra cứu dữ liệu thời tiết theo xã và huyện anh/chị thực hiện thao
tác theo các bước như sau:
Ví dụ: Hiển thị thông tin thời tiết xã Cẩm Giàng huyện Bạch Thông ngày 20/5.
Bước 1. Tại  chọn ngày tháng.
Bước 2. Tại khu vực  tìm kiếm theo xã nhập tên xã cần tìm: Cẩm Giàng.
Khi đó hệ thống hiển thị chi tiết thông tin thời tiết của xã đó và anh/chị cũng
có thể lựa chọn thêm các thao tác khác như xuất ra excel hoặc xem thống kê.
Bước 2

Bước 1
Kết quả
 Xuất ra Excel

Với chức năng xuất dữ liệu ra excel hệ thống cho phép anh/chị có thể thực hiện
thao tác xuất toàn bộ dữ liệu thu thập tự động hàng ngày ra tệp tin định dạng excel
để tiện cho công tác báo cáo và xử lý số liệu.
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Để thực hiện thao tác đó anh/chị tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Tại khu vực lựa chọn  bấm chọn xuất dữ liệu ra excel.
Bước 1

Khi đó hệ thống sẽ tự động tải 01 tệp tin dữ liệu excel về máy tính của anh/chị.
Ngoài ra anh/chị cũng có thể lựa chọn xuất dữ liệu theo ngày, theo xã. Để thực
hiện thao tác đó anh/chi tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Lựa chọn xã và ngày
Bước 2. Bấm chọn xuất ra excel
Bước 1

Bước 2

Khi đó hệ thống trả về kết quả của xã Cao Thượng với ngày được lựa chọn và
tệp tin dữ liệu đã được tải về máy tính.

 Xem thống kê
Với chức năng xem thống kê hệ thống cho phép anh/chị có thể thực hiện thao
tác lựa chọn dữ liệu theo ngày để hệ thống tự động hiển thị biểu đồ so sánh thống kê
trên hệ thống.
Để thực hiện thao tác xem thống kê anh/chị tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Lựa chọn ngày cần thống kê dữ liệu.
Bước 2. Bấm chọn xem thống kê.
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Bước 1

Bước 2

Khi đó hệ thống hiển thị biểu thống kê dữ liệu giữa nhiệt độ và lượng mưa của
các điểm

2.2.3. Trạm đo mặt đất
Với chức năng trạm đo mặt đất hệ thống cho phép anh/chị quản lý được các dữ
liệu quan trắc mặt đất hàng ngày ở các trạm với các khung giờ nhất định. Và quản
lý danh sách các trạm quan trắc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:







 Quản lý danh sách các trạm quan trắc.
 Khu vực lựa chọn ngày để nhập hoặc sửa rdữ liệu.
 Khu vực lựa chọn xuất dữ liệu ra excel hoặc xem thống kê.
 Khu vực nhập dữ liệu.
 Quản lý danh sách trạm quan trắc
Với chức năng quản lý danh sách trạm quan trắc hệ thống cho phép anh/chị
quản lý thực hiện các thao tác như: Thêm mới trạm; Tìm kiếm trạm; Cập nhật thông
tin trạm.
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:










 Nút menu chức năng tìm kiếm trạm quan trắc.
 Nút menu chức năng thêm mới.
 Danh sách các trạm đo.
 Nút menu chức năng cập nhật thông tin trạm.
 Phân trang hiển thị danh sách các trạm.
- Thêm mới
Để thực hiện thao tác thêm mới
trạm quan trắc anh/chị thực hiện theo
các bước như sau:

Bước 2

Bước 1. Bấm chọn thêm mới tại
menu chức năng .

Bước 3

Bước 2. Chọn loại hình của trạm

Bước 4
Bước 5

Bước 3. Chọn huyện và xã.
Bước 4. Nhập tên trạm.
Bước 5. Bấm chọn Lưu.
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- Tìm kiếm
Để thực hiện thao tác tìm kiềm anh/chị tiến hành thao tác theo các bước như sau:
Ví dụ: Tìm kiếm trạm Côn Minh tại xã Côn Minh huyện Na Rì Bắc Kạn
Bước 1. Tại nút menu chức năng tìm kiếm nhập tên trạm Côn Minh.
Khi đó hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm ở danh sách.
Bước 1

Kết quả tìm kiếm
- Cập nhật thông tin

Bước 1

Để thực hiện thao tác cập nhật thông
tin của trạm, anh/chị tiến hành thực hiện

Bước 2

theo các bước như sau:
Bước 1. Lựa chọn trạm đo cần cập nhật
thông tin và bấm chọn Cập nhật.
Bước 2. Nhập đầy đủ thông tin vào
biểu mẫu.
Bước 3. Bấm chọn Cập nhật.

Bước 3

2.2.4. So sánh
Với chức năng so sánh, hệ thống cho

phép anh/chị có thể lựa chọn dữ liệu của các trạm đo để so sánh giữa dữ liệu từ vệ
tinh và dữ liệu từ trạm đo mặt đất để có thể có những so sánh độ sai lệch giữa hai
hình thức thu thập dữ liệu. Dữ liệu so sánh này hệ thống tự động lấy dữ liệu 15 ngày
gần đây nhất.
Khi truy cập hệ
thống có giao




diện làm việc



như sau:
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 Nút menu chức năng lựa chọn ngày.
 Danh sách các trạm và dữ liệu.
 Cột menu chức năng so sánh.
Để thực hiện thao tác so sánh dữ liệu anh/chị tiến hành thao tác theo các bước
như sau:
Bước 1. Chọn ngày cần so sánh dữ liệu .
Bước 2. Chọn trạm cần so sánh số liệu và bấm so sánh .

Bước 1
Bước 2

Khi đó hệ thống xuất hiện bảng so sánh dữ liệu.

2.3. Liên hệ
Với chuyên mục liên hệ hệ thống cho phép anh/chị quản lý các liên hệ, hỏi đáp
của người dùng gửi về hệ thống.
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:





 Danh sách các liên hệ
 Nút menu chức năng xem nội dung liên hệ và xóa.
2.4. Xem
Để thực hiện thao tác xem nội dung thông tin liên hệ anh/chị thực hiện thao tác
như sau:
Bước 1. Tại nút menu chức năng bấm chọn xem nội dung.
Bước 1. Bấm chọn
xem

Khi đó hệ thống hiển thị nội dung của liên hệ:

2.5. Xóa
Để thực hiện thao tác xóa nội dung thông tin liên hệ anh/chị thực hiện thao tác
như sau:
Bước 1. Tại nút menu chức năng bấm chọn xóa.
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Bước 1. Bấm chọn xóa

Sau khi thực hiện lệnh xóa hệ thống hiển thị xác minh:

Hủy bỏ lệnh xóa
bấm chọn

Đồng ý bấm chọn

3. Các bộ xã/huyện phụ trách PCTT-TKCN
Với chức năng quản lý và cập nhật dữ liệu hệ thống cho phép với mỗi một tài
khoản các cấp được thiết lập tương ứng với các quyền hạn của mình được quản lý
các chuyên mục khác nhau.
Với tài khoản cấp xã/huyện, hệ thống cho phép người sử dụng quản lý chuyên
mục: Thêm mới dữ liệu và Biểu báo cáo thống kê thiệt hại do thiên tai gây ra cấp
xã/huyện
Với chức năng biểu báo cáo thống kê thiệt hại thiên tai hệ thống cho phép người
sử dụng quản lý số liệu các báo cáo thiệt hại theo biểu thống kê của thông tư số
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông Nghiệp và
PTNT và Bộ KH và ĐT. Hệ thống có các chức năng: Thêm mới; Thống kê thiệt hại
cấp xã; Thống kê thiệt hại cấp huyện; Thống kê thiệt hại cấp tỉnh.
3.1. Thêm mới thống kê thiệt hại thiên tai
Chức năng thêm mới cho phép người sử dụng nhập số liệu theo các tiêu chí
thiệt hại, và chỉ tiêu thiệt hại do từng loại thiên tai gây ra như: Bão, nước dâng, mưa
lớn...
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Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:







 Các tiêu chí thiệt hại.
 Thời gian xảy ra.
 Các loại hình thiên tai.
 Danh sách các chỉ tiêu và biểu nhập dữ liệu.
Để thực hiện thao tác nhập dữ liệu vào hệ thống người sử dụng thực hiện theo
các bước như sau:
Bước 1. Lựa chọn tiêu chí thiệt hại, và thời gian.
Bước 2. Chọn loại hình thiên tai.
Bước 3. Bấm chọn vị trí ô số lượng tương ứng với tiêu chí thiệt hại và nhập dữ liệu.
Bước 1
Bước 2

Bước 3

Khi người sử dụng bấm chọn nhập dữ liệu hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu
thông tin thiệt hại về người và danh sách thiệt hại về người.
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Nhập đầy
đủ thông
tin

Bấm chọn
lưu
Người sử dụng nhập đầy đủ thông tin phía dưới và bấm chọn lưu.
 Sửa, xóa danh sách thiệt hại về người
Khi thêm thông tin thiệt hại về người hệ thống cho phép người sử dụng quản lý
danh sách họ và tên những người bị chết hoặc mất tích, tại đây người sử dụng có thể
cập nhật hoặc xóa danh sách người này đi. Để thực hiện thao tác đó người sử dụng
tiến hành thao tác theo các bướcc như sau:
Bước 1. Tại danh sách thiệt hại về người người sử dụng bấm chọn cập nhật.
Bước 1

Nếu người sử dụng chọn cập nhật thì hệ thống hiển thị biểu cập nhật thông tin:

Sửa thông
tin tại đây
Bước 2. Bấm
chọn lưu
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Bước 2. Sau khi cập nhật đầy đủ các trường thông tin phía trên bấm chọn lưu.
Nếu trong trường hợp người sử dụng chọn xóa danh sách thì bấm chọn vào nút
xóa trong danh sách.
Bấm chọn xóa

3.2. Thống kê thiệt hại thiên tai cấp xã
Với biểu thống kê thiệt hại cấp xã hệ thống cho phép người sử dụng quản lý
nắm rõ được các biểu tổng hợp thiệt hại nhanh do thiên tai gây ra, và cũng tương
ứng với từng biểu thống kê áp dụng cho từng loại thiên tai sẽ có các biểu tổng hợp
khác nhau.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:




 Menu chức năng chọn biểu tổng hợp.
 Biểu thống kê dữ liệu.
Để hiển thị các biểu tổng hợp nhanh theo các mẫu biểu người sử dụng lựa chọn
ở menu chức năng .
Với biểu thống kê thiệt hại do thiên tai cấp xã, người sử dụng có thể xuất số
liệu ra file Excel để có thể sử dụng cho công tác thống kê báo cáo khác. Để thực hiện
thao tác đó anh chị tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Tại nút menu chức năng  chọn biểu thống kê.
Bước 2. Tại mút menu chức năng  bấm chọn xuất ra Excel.

60

Bước 2

Bước 1

Khi đó hệ thống sẽ tự động tải biểu thống kê đó lưu về máy tính tệp tin dữ liệu
excel.

3.3. Thống kê thiệt hại thiên tai cấp huyện
Với biểu thống kê thiệt hại cấp huyện hệ thống cho phép anh/chị quản lý nắm
rõ được các biểu tổng hợp thiệt hại nhanh do thiên tai gây ra, và cũng tương ứng với
từng biểu thống kê áp dụng cho từng loại thiên tai sẽ có các biểu tổng hợp khác nhau.
Và số liệu sẽ được tự động tổng hợp từ các xã lên hệ thống.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:






 Menu chức năng chọn biểu tổng hợp.
 Nút menu chức năng xuất dữ liệu ra biểu excel.
 Biểu thống kê dữ liệu.
Để hiển thị các biểu tổng hợp nhanh theo các mẫu biểu anh/chị lựa chọn ở menu
chức năng .
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Các biểu

Tại đây có 08 biểu mẫu thống kê thiệt hại cấp huyện được cập nhật số liệu tự
động từ xã.
Với biểu thống kê thiệt hại do thiên tai cấp huyện, người sử dụng có thể xuất
số liệu ra file Excel để có thể sử dụng cho công tác thống kê báo cáo khác. Để thực
hiện thao tác đó anh chị tiến hành theo các bước như sau:
Bước 1. Tại nút menu chức năng  chọn biểu thống kê.
Bước 2. Tại mút menu chức năng  bấm chọn xuất ra Excel.
Bước 1

Bước 2

Khi đó hệ thống sẽ tự động tải biểu thống kê đó lưu về máy tính tệp tin dữ liệu
excel.

4. Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh
Với tài khoản của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng Chống thiên tai – Tìm kiếm
cứu nạn cấp tỉnh, hệ thống cho phép người sử dụng quản lý chuyên mục: Quản trị
sạt lở đất; Quản trị báo cáo thiên tai; Biểu báo cáo thống kê thiệt hại cấp tỉnh; Bản
đồ hành chính.
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4.1. Quản trị sạt lở đất
Với chức năng quản trị sạt lở đất hệ thống cho phép anh/chị quản lý các điểm
sạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với các thông tin chi tiết như vị trí điểm sạt, tọa độ,
nguy cơ, và hình ảnh điểm sạt.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:








 Khu vực chức năng tìm kiếm theo ngày, theo xã hoặc huyện.
 Nút menu thêm mới điểm sạt.
 Danh sách các điểm sạt.
 Nút menu chức năng cập nhật thông tin và xóa điểm sạt.
 Hiển thị phân trang của danh sách điểm sạt.
4.1.1. Thêm mới
Với chức năng thêm mới điểm sạt hệ thống cho phép người quản trị có thể thêm
mới các thông tin vị trí điểm sạt lở mới lên hệ thống.
Để thực hiện thao tác thêm mới điểm sạt, anh/chị thực hiện thao tác theo các
bước như sau:
Bước 1. Bấm chọn nút menu Thêm mới tại .
Bước 2. Nhập tọa độ vị trí điểm sạt (lưu ý bước này có thể bỏ qua nếu ảnh chụp
đã được gán sẵn tọa độ vị trí).
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Bước 3. Chọn ảnh chụp vị trí điểm sạt (Lưu ý: bước này cóc thể sử dụng thay
bước 2 nếu ảnh chụp có gán sẵn tọa độ vị trí).

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5
Bước 4. Nhập các thông tin điểm thiên tai như: Loại hình; Nguy cơ; Ngày xảy
ra và ngày kết thúc; Số lượng bị thiệt hại về người bị thương, chết; Taluy; Lớp phủ;
Độ dốc; Loại đất; Mô tả (lưu ý những thông tin có dấu * bắt buộc phải nhập).
Bước 5. Sau khi nhập đầy đủ thông tin ở các bước trên bấm chọn Nộp.
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4.1.2. Chỉnh sửa
Với chức năng chỉnh sửa hay cập nhật dữ liệu cho phép người quản trị hệ thống
có thể chỉnh sửa các dữ liệu trong trường hợp dữ liệu bị sai hoặc bị thiếu.
Để thực hiện chức năng sửa hay cập nhật dữ liệu anh/chị tiến hành thực hiện
theo các bước sau đây.
Bước 1. Lựa chọn điểm cần sửa hay cập nhật thông tin.
Bước 2. Tại menu chức năng  bấm chọn Chỉnh sửa.

Bước 2

Bước 3

Bước 4
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Bước 3. Nhập đầy đủ thông tin cần sửa hoặc cập nhật vào biểu mẫu.
Bước 4. Sau khi nhập đầy đủ nội dung ở bước 3 bấm chọn Lưu.
4.1.3. Xóa
Với chức năng xóa điểm sạt lở, hệ thống cho phép người quản trị có thể lựa
chọn xóa một điểm hoặc lựa chọn nhiều điểm để xóa.
 Xóa nhiều điểm được chọn
Tại danh sách các điểm sạt lở tích lựa chọn các điểm sạt và bấm chọn Xóa.

Tích chọn các điểm và bấm Xóa

 Xóa một điểm được chọn
Tại danh sách điểm sạt, lựa chọn điểm sạt và bấm chọn Xóa tại nút menu chức
năng cập nhật thông tin và xóa điểm sạ.

Bấm chọn

Sau khi thực hiện một trong hai thao tác xóa trên hệ thống hiển thị cảnh báo.
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Đồng ý bấm
chọn

Hủy bỏ lệnh
xóa bấm chọn

4.2. Quản trị báo cáo thiên tai
Với chức năng này hệ thống cho phép anh/chị quản lý các chia sẻ thông tin
thiên tai từ người dân sử dụng hệ thống đã gửi báo cáo lên từ trang chủ. Người quản
lý được phép cập nhật trạng thái của báo cáo cũng như việc cập nhật và xóa bỏ các
báo cáo.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:





 Khu vực menu chức năng hiển thị các báo cáo theo ngày, theo xã hoặc huyện,
theo loại hình và trạng thái.
 Khu vực menu chức năng hiển thị trạng thái của điểm sạt và menu chức năng
sửa xóa.
 Danh sách các điểm sạt.
4.2.1. Cập nhật các báo cáo
Với các chia sẻ vị trí điểm sạt lở này mặc định khi gửi lên hệ thống sẽ ở trạng
thái là đang nộp, khi đó chỉ có người quản trị mới có thể xem được vị trí này và
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người quản trị xác minh lại thông tin xem có đúng hay không khi đó mới chuyển
trạng thái báo cáo đó là sang hiển thị để đưa vị trí đó lên bản đồ sạt lở.
Để thực hiện thao tác cập nhật báo cáo anh/chị thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1. Lựa chọn báo cáo cần cập nhật và bấm chọn Chỉnh sửa.

Bước 1

Khi đó hệ thống hiển thị biểu cho phép cập nhật các thông tin:
Bước 2. Nhập đầy đủ các trường thông tin như: Thông tin điểm thiên tai, Tọa
độ hình ảnh, Thông tin người chia sẻ.
Bước 3. Bấm chọn Cập nhật.

Bước 2

Bước 3
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Bước 2

Bước 3

Bước 2

Bước 3

Bước 4. Chọn xác nhận thông tin chia sẻ, nếu thông tin đúng chọn Hiển thị và
chọn Cập nhật.
Bước 4

4.2.2. Xóa các báo cáo
Với những chia sẻ thông tin thiên tai là sai, không đúng khi người quản trị kiểm
chứng thông tin, những chia sẻ đó có thể thực hiện các thao tác xóa như sau:
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- Xóa từng báo cáo
Bước 1. Lựa chọn báo cáo cần xóa ở danh sách các báo cáo chia sẻ.
Bước 2. Bấm chọn Xóa tại menu chức năng của hệ thống 

Bước 2

- Xóa nhiều báo cáo
Bước 1. Bấm chọn các báo cáo cần xóa.
Bước 2. Bấm chọn nút Xóa.
Bước 2

Bước 1

Sau khi thực hiện một trong hai thao tác xóa hệ thống xuất hiện thông báo:

Hủy bỏ lệnh xóa
bấm chọn

Đồng ý bấm chọn
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4.3. Thống kê thiệt hại thiên tai cấp tỉnh
Với chức năng biểu báo cáo thống kê thiệt hại thiên tai hệ thống cho phép
anh/chị quản lý số liệu các báo cáo thiệt hại theo biểu thống kê của thông tư số
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông Nghiệp và
PTNT và Bộ KH và ĐT. Hệ thống có các chức năng: Thống kê thiệt hại cấp tỉnh.
Với biểu thống kê thiệt hại cấp tỉnh hệ thống cho phép anh/chị quản lý nắm rõ
được các biểu tổng hợp thiệt hại nhanh do thiên tai gây ra, và cũng tương ứng với
từng biểu thống kê áp dụng cho từng loại thiên tai sẽ có các biểu tổng hợp khác nhau.
Và số liệu sẽ được tự động tổng hợp từ cấp xã lên cấp huyện và lên cấp tỉnh.
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:
 Menu chức năng
chọn biểu tổng hợp

 xuất dữ liệu ra
biểu excel

4.4. Thông tin hành chính toàn tỉnh
Với chức năng Thông tin hành chính toàn tỉnh hệ thống cho phép anh/chị
quản lý dữ liệu thuộc tính như: Diện tích, dân số. Được hiển thị trên lớp bản đồ hành
chính ngoài trang chủ.
4.4.1. Thông tin hành chính cấp huyện
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:




71

 Danh sách các huyện.
 Nút menu chức năng cập nhật.
 Cập nhật dữ liệu
Để thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu lên hệ thống, anh/chị tiến hành theo các
bước như sau:
Bước 1. Tại danh sách bấm chọn sửa tại nút menu chức năng 
Bước 2. Nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu: Tên huyện, diện tích, màu sắc.
Bước 3. Bấm chọn Lưu.

Bước 2

Bước 3
4.4.2. Thông tin hành chính cấp xã
Khi truy cập hệ thống có giao diện làm việc như sau:
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 Nút menu lựa chọn huyện.
 Danh sách các xã.
 Nút menu chức năng cập nhật.
 Cập nhật dữ liệu
Để thực hiện thao tác cập nhật dữ liệu lên hệ thống, anh/chị tiến hành theo các
bước như sau:
Bước 1. Tại danh sách bấm chọn sửa tại nút menu chức năng 
Bước 2. Nhập đầy đủ thông tin vào biểu mẫu: Tên xã, diện tích, số người.
Bước 3. Bấm chọn Lưu.

Bước 2

Bước 3
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH TÀI KHOẢN SỬ DỤNG CẬP NHẬT HỆ THỐNG
1. Tài khoản Đài khí tượng thủy văn
Email: daikttvbk@gmail.com
Mật khẩu: Liên hệ với ban quản trị, tác giả
2. Tài khoản cấp xã
Stt

Huyện/TP

Xã/Phường

Tài khoản

1

Ba Bể

Đồng Phúc

dongphuc@gmail.com

2

Ba Bể

Chu Hương

chuhuong@gmail.com

3

Ba Bể

Chợ Rã

chora@gmail.com

4

Ba Bể

Cao Thượng

caothuong@gmail.com

5

Ba Bể

Bành Trạch

banhtrach@gmail.com

6

Ba Bể

Mỹ Phương

myphuong@gmail.com

7

Ba Bể

Thượng Giáo

thuonggiao@gmail.com

8

Ba Bể

Hoàng Trĩ

hoangtri@gmail.com

9

Ba Bể

Khang Ninh

khangninh@gmail.com

10

Ba Bể

Yến Dương

yenduong@gmail.com

11

Ba Bể

Quảng Khê

quangkhe@gmail.com

12

Ba Bể

Phúc Lộc

phucloc@gmail.com

13

Ba Bể

Nam Mẫu

nammau@gmail.com

14

Ba Bể

Hà hiệu

hahieu@gmail.com

15

Ba Bể

Địa Linh

dialinh@gmail.com

16

TP Bắc Kạn Dương Quang

duongquang@gmail.com

17

TP Bắc Kạn Sông Cầu

songcau@gmail.com

18

TP Bắc Kạn Xuất Hóa

xuathoa@gmail.com

19

TP Bắc Kạn Đức Xuân

ducxuan@gmail.com

20

TP Bắc Kạn

21

TP Bắc Kạn Phùng Chí Kiên

Nguyễn
Thị
Minh Khai
nguyenthiminhkhai@gmail.com
phungchikien@gmail.com
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Stt

Huyện/TP

Xã/Phường

Tài khoản

22

TP Bắc Kạn Huyền Tụng

huyentung@gmail.com

23

TP Bắc Kạn Nông Thượng

nongthuong@gmail.com

24

Bạch Thông Vũ Muộn

vumuon@gmail.com

25

Bạch Thông Quang Thuận

quangthuan@gmail.com

26

Bạch Thông Cẩm Giàng

camgiang@gmail.com

27

Bạch Thông Sĩ Bình

sibinh@gmail.com

28

Bạch Thông Vi Hương

vihuong@gmail.com

29

Bạch Thông Lục Bình

lucbinh@gmail.com

30

Bạch Thông Mỹ Thanh

mythanh@gmail.com

31

Bạch Thông Tân Tú

tantu@gmail.com

32

Bạch Thông Dương Phong

duongphong@gmail.com

33

Bạch Thông Đôn Phong

donphong@gmail.com

34

Bạch Thông Quân Hà

quanha@gmail.com

35

Bạch Thông Cao Sơn

caoson@gmail.com

36

Bạch Thông Nguyên Phúc

nguyenphuc@gmail.com

37

Bạch Thông Phủ Thông

phuthong@gmail.com

38

Chợ Đồn

Đại Sảo

daisao@gmail.com

39

Chợ Đồn

Bằng Lãng

banglang@gmail.com

40

Chợ Đồn

Bằng Lũng

banglung@gmail.com

41

Chợ Đồn

Đồng Lạc

donglac@gmail.com

42

Chợ Đồn

Ngọc Phái

ngocphai@gmail.com

43

Chợ Đồn

Phương Viên

phuongvien@gmail.com

44

Chợ Đồn

Quảng Bạch

quangbach@gmail.com

45

Chợ Đồn

Bản Thi

banthi@gmail.com

46

Chợ Đồn

Bằng Phúc

bangphuc@gmail.com

47

Chợ Đồn

Bình Trung

binhtrung@gmail.com

48

Chợ Đồn

Đồng Thắng

dongthang@gmail.com

49

Chợ Đồn

Nam Cường

namcuong@gmail.com

50

Chợ Đồn

Lương Bằng

luongbang@gmail.com
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Stt

Huyện/TP

Xã/Phường

Tài khoản

51

Chợ Đồn

Nghĩa tá

nghiata@gmail.com

52

Chợ Đồn

Tân Lập

tanlap@gmail.com

53

Chợ Đồn

Xuân Lạc

xuanlac@gmail.com

54

Chợ Đồn

Yên Phong

yenphong@gmail.com

55

Chợ Đồn

Yên Mỹ

yenmy@gmail.com

56

Chợ Đồn

Yên Thượng

yenthuong@gmail.com

57

Chợ Đồn

Yên Thịnh

yenthinh@gmail.com

58

Chợ Mới

Thanh Vận

thanhvan@gmail.com

59

Chợ Mới

Yên Hân

yenhan@gmail.com

60

Chợ Mới

Thanh Mai

thanhmai@gmail.com

61

Chợ Mới

Quảng Chu

quangchu@gmail.com

62

Chợ Mới

Yên Cư

yencu@gmail.com

63

Chợ Mới

Bình Văn

binhvan@gmail.com

64

Chợ Mới

Cao Kỳ

caoky@gmail.com

65

Chợ Mới

Mai Lạp

mailap@gmail.com

66

Chợ Mới

TT Đồng Tâm

ttdongtam@gmail.com

67

Chợ Mới

Hòa Mục

hoamuc@gmail.com

68

Chợ Mới

Như Cố

nhuco@gmail.com

69

Chợ Mới

Tân Sơn

tanson@gmail.com

70

Chợ Mới

Nông Hạ

nongha@gmail.com

71

Chợ Mới

Thanh Thịnh

thanhthinh@gmail.com

72

Na Rì

Yến Lạc

yenlac@gmail.com

73

Na Rì

Đổng Xá

dongxa@gmail.com

74

Na Rì

Lương Thượng

luongthuong@gmail.com

75

Na Rì

Kim Lư

kimlu@gmail.com

76

Na Rì

Kim Hỷ

kimhy@gmail.com

77

Na Rì

Liêm Thủy

liemthuy@gmail.com

78

Na Rì

Sơn Thành

sonthanh@gmail.com

79

Na Rì

Văn Minh

vanminh@gmail.com
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Stt

Huyện/TP

Xã/Phường

Tài khoản

80

Na Rì

Xuân Dương

xuanduong@gmail.com

81

Na Rì

Văn Vũ

vanvu@gmail.com

82

Na Rì

Quang Phong

quangphong@gmail.com

83

Na Rì

Vân Lang

vanlang@gmail.com

84

Na Rì

Dương Sơn

duongson@gmail.com

85

Na Rì

Côn Minh

conminh@gmail.com

86

Na Rì

Trần Phú

tranphu@gmail.com

87

Na Rì

Cư Lễ

cule@gmail.com

88

Na Rì

Cường Lợi

cuongloi@gmail.com

89

Ngân Sơn

Trung Hòa

trunghoa@gmail.com

90

Ngân Sơn

Đức Vân

ducvan@gmail.com

91

Ngân Sơn

Cốc Đán

cocdan@gmail.com

92

Ngân Sơn

Thượng Ân

thuongan@gmail.com

93

Ngân Sơn

Bằng Vân

bangvan@gmail.com

94

Ngân Sơn

Vân Tùng

vantung@gmail.com

95

Ngân Sơn

Hiệp Lực

hiepluc@gmail.com

96

Ngân Sơn

Nà Phặc

naphac@gmail.com

97

Ngân Sơn

Thuần Mang

thuanmang@gmail.com

98

Ngân Sơn

Thượng Quan

thuongquan@gmail.com

99

Pác Nặm

Giáo Hiệu

giaohieu@gmail.com

100 Pác Nặm

Bằng Thành

bangthanh@gmail.com

101 Pác Nặm

Cổ Linh

colinh@gmail.com

102 Pác Nặm

An Thắng

anthang@gmail.com

103 Pắc Nặm

Nhạn Môn

nhanmon@gmail.com

104 Pác Nặm

Nghiên Loan

nghienloan@gmail.com

105 Pác Nặm

Công Bằng

congbang@gmail.com

106 Pác Nặm

Xuân La

xuanla@gmail.com

107 Pác Nặm

Cao Tân

caotan@gmail.com

108 Pác Nặm

Bộc Bố

bocbo@gmail.com
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Mật khẩu của các xã: Liên hệ với ban quản trị, tác giả
3. Tài khoản cấp huyện
Stt

Huyện

Tài Khoản

1

Ba Bể

huyenbabe@gmail.com

2

TP Bắc Kạn

tpbackan@gmail.com

3

Bạch Thông

huyenbachthong@gmail.com

4

Chơ Đồn

huyenchodon@gmail.com

5

Chợ Mới

huyenchomoi@gmail.com

6

Na Rì

huyennari@gmail.com

7

Ngân Sơn

huyennganson@gmail.com

8

Pác Nặm

huyenpacnam@gmail.com

Mật khẩu: Liên hệ với ban quản trị, tác giả.
4. Tài khoản Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh
Tài khoản: bchpctn&tkcn@gmail.com.
Mật khẩu: Liên hệ với ban quản trị, tác giả.
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