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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  — Tr do — Hinh phñc 

S: Q3! /SVHTTDL-QLDL BInh Dwcing, ngày A- tháng 7 näm 2019 

V/v sir ditng phn mrn thu thp dta  chi d 
ctp nht thông tin len Bàn do so Vit Narn 

KInh gui: 
- Giám dôc các khách sn xêp hang sao; 
- Giám doe các doanh nghip kinh doanh djch vii l hành; 
- Giám doe các khu, diem du Uch trên dja bàn tinh. 

Thirc hin cong van s 2176/BVHTTDL-TCDL ngày 10/6/20 19 cüa B Van 
hóa, The thao và Du ljch ye vic thu thp, cung cap dü 1iu phát triên Bàn do so 
Vit Nam. 

E trin khai D an tng th üng dyng cong ngh thông tin trong linh vrc du 
ljch giai doçn 2018-2020, djnh hithng dn nàm 2025 theo Quyêt dinh sO 1671/QD-
TTg ngày 30/11/20 18 cüa Thu ttthng ChInh phü và thc hin chi do cüa Phó Thu 
tuâng Vu Düc Dam ti cong van so 12709/VPCP-KGVX ngày 29/12/2018 cüa Vn 
phông ChInh phü ye vie tham gia thu thp dü 1iu Bàn do so;  S Van hóa, The 
thao và Du ljch dê nghj Giám dôc các dan vi kinh doanh dch vii du ljch trên dja 
bàn tinh si:r diing din thoti thông minh truy cp vao iimg diing Google Play/App 
Store tài phân mêm "VNPOST Thu thp dja chi" de dua và ep nht thông tin ca 
bàn ye dan vj mInh len bàn do sO Vit Nam. Tài tài 1iu "hung dan sir ding 
Mobile App thu thp dü 1iu dja chi" tai https://sovhttdl.binhduong.gov.vnlvan-
ban.html. 

S Van hóa, Th thao và Du ljch d nghi. Giám dc các dan vj kinh doanh du 
ljch trên dja bàn tinh quan tam và triên khai thrc hin./.Y 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

MOBILE APP THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ 

 

1. Tải phần mềm 

Người dùng sử dụng điện thoại smart phone truy cập kho ứng dụng và tìm ứng 

dụng có tên là “VNPOST Thu thập địa chỉ” tải về cài đặt lên điện thoại smartphone. 

Yêu cầu cấu hình của điện thoại như sau: 

 Chạy hệ điều hành android phiên bản 4.4 trở lên 

 Iphone có phiên bản IOS từ 10.0 trở lên 

Ngoài ra, ứng dụng thu thập dữ liệu sẽ đảm bảo chính xác, hiệu quả khi hoạt 

động ở chế độ online vì vậy trong quá trình thu thập dữ liệu smartphone bắt buộc phải 

có kết nối Internet để tải dữ liệu bản đồ và các thông tin tự động đi kèm.   
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2. Đăng nhập phần mềm 

Sau khi cài đặt phần mềm người dùng thực hiện việc đăng ký tài khoản vào hệ 

thống để thu thập dữ liệu. Thông tin đăng ký gồm:  

Thông tin đăng ký Màn hình hiển thị 

 

- Tên đăng nhập:bắt buộc 

- Mật khẩu: bắt buộc 

- Email: Không bắt buộc 

- Số điện thoại: bắt buộc 

 

 

 

 

 

 
 

Sau khi đăng ký xong thì từ lần sau người dùng chỉ việc đăng nhập với thông 

tin là Tên đăng nhập và mật khẩu là xong.  

Lưu ý: Nếu quên mật khẩu thì có thể cài lại ứng dụng với tên đăng nhập và 

mật khẩu khác cho cùng 1 số điện thoại.  

  

3. Một số giao diện và ý nghĩa các ký hiệu.  

3.1. Giao diện chính:  

- Giao diện chính là bản đồ giao thông hoặc bản đồ vệ tinh. Người dùng có thể 

lựa chọn xem bản đồ dạng giao thông hay hình ảnh vệ tinh cho việc thu thập bằng 

cách ấn vào nút  trên màn hình. 



4 

 

  
 

Vị trí bản đồ sẽ di chuyển khi ta di chuyển vị trí thu thập.  

 

3.2. Ý nghĩa các biểu tượng trên giao diện 

Ý nghĩa các biểu tượng được chỉ ra như hình dưới đây: 
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3.3. Giao diện nhập thông tin vị trí địa điểm thu thập 
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4. Thu thập địa chỉ 

- Người dùng nhập số điện thoại và họ tên của mình để thực hiện việc đăng 

nhập vào hệ thống 

- Sau khi đăng nhập bằng tài khoản căn cứ vào dữ liệu GPS của thiết bị di 

động ứng dụng sẽ tải bản đồ của khu vực tương ứng. 

- Người dùng có thể lựa chọn xem bản đồ dạng giao thông hay hình ảnh vệ 

tinh cho việc thu thập bằng cách ấn vào nút  trên màn hình; 
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- Để thu thập vị trí người dùng di chuyển con trỏ màu xanh  đến vị trí cần 

thu thập dữ liệu và ấn  để bắt đầu thu thập dữ liệu 

- Người dùng cần nhập các thông tin cho địa điểm đó: 

o Tên của địa điểm hoặc tên chủ hộ nếu biết 

o Số nhà; 

o Tên đường; 

o Khu vực; 

o Phân loại địa điểm 

o Tích chọn gần giao lộ trong trường hợp thực tế địa điểm thu thập nằm ở 

đầu 1 đoạn đường, ngã tư, ngã ba, ngõ ngách.  
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o Phần mềm sẽ căn cứ vào vị trí để lấy các thông tin khác như phường xã, 

quận huyện, tỉnh thành phố, nếu sai người dùng có thể lựa chọn lại. 

o Chụp ảnh của địa điểm bằng cách ấn vào nút  hoặc lấy ảnh trong thư 

viện của điện thoại bằng nút . 

 

  

 

- Sau khi nhập xong thông tin về địa chỉ người dùng ấn  để 

lưu thông tin lên server. 

 Ngoài ra, người dùng có thể nhập thêm thông tin cho địa điểm đã được thu 

thập khi vào mục “Thông tin thêm”gồm các nội dung: 

o Số điện thoại; 

o Chủ sở hữu; 
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o Trang web; 

o Email; 

 

 

- Mục “hình ảnh” sẽ chỉ ra hình ảnh của địa điểm. Nếu chưa có ảnh, người 

dùng có thể chụp thêm or upload ảnh từ thư viện.  
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5. Cập nhật, xóa  

- Người dùng có thể lựa chọn sửa chữa các vị trí mình đã thu thập bằng cách 

ấn vào nút  trên giao diện chính hoặc trên thanh menu ấn vào phần “Danh sách địa 

chỉ” ứng dụng sẽ cho người dùng thấy danh sách các địa chỉ đã thu thập.  
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- Chọn vào điểm và lựa chọn chỉnh sửa hoặc xóa thông tin vị trí đã thu thập. 
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6. Một số lưu ý trong quá trình thu thập dữ liệu địa chỉ 

- Nên chụp ảnh tất cả các địa điểm thu thập vừa là hình ảnh giới thiệu cho địa 

điểm vừa là căn cứ để rà soát và hiệu chỉnh dữ liệu. 

- Không chụp hình các cơ quan công an, quân đội, các vị trí cấm chụp ảnh. 

- Khi chụp ảnh thì chụp vuông góc ảnh và thấy rõ tên.  

- Các đối tượng cần phải chụp ảnh: 

 Địa điểm du lịch; 

 Nhà hàng; 

 Trường học; 

 Bệnh viện 

 Nhà thuốc; 

 Khách sạn; 

 Cửa hàng kinh doanh; 

 Điểm bưu chính công cộng; 

 Cơ sở hành chính các cấp.  

- Với các nhà dân không có số thì bắt buộc chụp ảnh để phục vụ cho quy trình 

rà soát dữ liệu.  

 


