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Xem nhanh 

Người đọc tài liệu này có thể bỏ qua các mục chuyển đến xem ngay mục 1.3 - Tìm kiếm 

để có thể sử dụng ngay phần mềm này trong việc tra cứu thông tin với các cấp độ từ đơn giản 

đến nâng cao. 
 

Mục đích 

Hệ thống “Quản lý Dự án ODA – ODA Project Maps” được dùng cho các cán bộ của 

dự án để quản lý dự án trên toàn quốc. 

ODA Project Maps được xây dựng dựa trên nền tảng web để người dùng có thể sử dụng 

mà không cần cài đặt bất kỳ một phần mềm nào, và có thể truy cập tại bất kỳ đâu. 

 

Yêu cầu hệ thống 

Để sử dụng ODA Project Maps, hệ thống cần đáp ứng yêu cầu sau: 

- Có trình duyệt IE 8.0 / FF 9.0 / Chrome 12.0 hoặc mới hơn. 

- Có kết nối internet 

 

Địa chỉ truy cập website 

http://icdprojectmap.isgmard.org.vn/  
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Chi tiết về các chức năng 

1.1 Các khái niệm dùng chung: 

- Menu Đầu Trang: Nằm trên cùng của hệ thống, bên phải của trang web 

- Menu Chính: nằm ngang dưới logo của hệ thống 

- Thanh tìm kiếm với các thành phần: Ô nhập từ khóa cần tìm, Nút Tìm kiếm, Nhãn tùy 

chọn tìm kiếm 

- Biểu tượng màu xanh thể hiện vị trí Dự án trên bản đồ 

- Biểu tượng màu đỏ thể hiện vị trí Mô hình thí điểm trên bản đồ 

- Biều tượng  được sử dụng để chuyển sang phiên bản tiếng Việt 

- Biểu tượng  được sử dụng để chuyển sang phiên bản tiếng Anh 

 

1.2 Trang chủ 

Khi đang ở bất kỳ trạng thái hiển thị nào người dùng có thể trở về trang chủ thông qua menu 

“TRANG CHỦ” trên Menu Chính – đây cũng là trang hiển thị lần đầu khi ta truy cập website 

này. 

 

 

- Trên trang chủ bao gồm: Menu Đầu Trang, Menu Chính, Thanh tìm kiếm, Lớp bản 

đồ và Vùng hiển thị bản đồ. 
 

 

  



ODA Project Maps – Hướng dẫn sử dụng 

5/11 

Mô tả hiển thị trên bản đồ 

Khi bản đồ ở chế độ hình ảnh nhỏ nhất, bản đồ sẽ hiển thị các vùng của Việt Nam với các 

vòng tròn sáng màu (đỏ, cam, xanh,...) với số lượng dự án trên từng vùng được hiện trong vòng 

tròn. 

Khi phóng to bản đồ hoặc bấm vào các vòng tròn màu, các biểu tượng chi tiết sẽ từng 

bước hiện ra. 

 

Tại bản đồ này người dùng có thể truy cập đến trang thông tin của dự án bằng cách bấm 

vào biểu tượng của dự án đó hoặc 1 mô hình thí điểm bất kỳ của dự án đó. 

Các biểu tượng màu xanh thể hiện vị trí của dự án, và các biểu tượng màu đỏ thể hiện vị trí của 

mô hình thí điểm. 

Để hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng trên bản đồ, người dùng có thể xem màn hình 

liệt kê biểu tượng bằng cách click vào nhãn “CÁC BIỂU TƯỢNG” ở góc trên bên phải của 

bản đồ. 

 

Chức năng In bản đồ không hoạt động ở màn hình này. 

Tùy chọn và Lớp bản đồ 

Các loại bản đồ thống kê được để trong một danh sách trải xuống. Khi người dùng lựa 

chọn một loại bản đồ thống kê nào đó chức năng này thể hiện toàn bộ 63 tỉnh thành của Việt 

Nam với màu sắc được xác định theo 1 tiêu chí đã chọn. 

Để hiểu được ý nghĩa của các mức độ màu trên bản đồ, người dùng chọn lớp bản đồ ở 

danh sách trải xuống và bấm vào nhãn “Lớp bản đồ” để bật tắt bảng mô tả. 
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1.3 Tìm kiếm 

 
 

Thanh tìm kiếm xuất hiện tại tất cả các trang khác nhau trong hệ thống trừ trang Đăng nhập. 

Các thành phần của Thanh tìm kiếm bao gồm 

- Ô tìm kiếm: dùng để gõ vào cụm từ cần tìm kiếm 

- Nhãn tùy chọn: Hiện lên danh mục các loại tiêu chí tìm kiếm. Người dùng có thể tìm 

kiếm theo bất kỳ loại nào trong danh sách này bằng cách đánh dấu vào tiêu chí đó. 

- Người dùng có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng 1, hoặc 2 hoặc cả 3 tiêu chí trên. 

- (chỉ tìm mô hình): người dùng chỉ muốn tìm kiếm các mô hình thí điểm. Lúc này người 

dùng chỉ có thể lựa chọn tiêu chí là tìm kiếm theo sector và/hoặc tỉnh 

 

Quy cách tìm kiếm theo từ khóa  

Chúng tôi gọi đây là cách thức tìm kiếm đơn giản nhất cho người dùng vì chỉ cần nhập cụm 

từ cần tìm kiếm vào ô từ khóa. Phần mềm sẽ thực hiện tìm cụm từ đó trong các phạm vi dữ liệu, 

cụ thể:  

 Tìm trong tất cả các thông tin của dự án: Tiêu đề, Mục tiêu, Hoạt động, Kết quả, … bao 

gồm cả ID và Mã dự án. 

 Tìm các dự án mà trong tên tỉnh của dự án có cụm từ cần tìm. Ví dụ: Hà Nội – tìm những 

dự án ở Hà Nội. 

 Tìm các dự án mà trong tên của nhà tài trợ có cụm từ cần tìm. Ví dụ: JICA – tìm những 

dự án được tài trợ bởi JICA. 

 Tìm dự án theo cấp độ tài trợ thuộc Quốc gia hoặc Tổ chức thế giới. Ví dụ JICA thuộc 

Japan, ta gõ Japan – Sẽ cho ra các dự án được tài trợ bởi Japan và các tổ chức trực thuộc 

Japan trong đó có cả các dự án của JICA. 
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Quy cách tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chí trong nhóm  

Chúng tôi gọi đây là cách thức tìm kiếm nâng cao vì đưa ra các tiêu chí chi tiết theo phân loại. 

 

 Theo thời gian: Ngày ký, Ngày triển khai, Ngày kết thúc là điều kiện đồng thời. Ví dụ: 

Tìm các dự án được triển khai và kết thúc trong năm 2017 (từ ngày 1/1/2017 đến ngày 

32/12/2017 ) 

 Theo Sector: Đây là tìm kiếm theo điều kiện “hoặc” - chỉ cần thỏa mãn 1 trong các sector 

được đánh dấu. Ví dụ: Tìm kiếm các dự án thuộc sector Biến đổi khí hậu hoặc giảm nhẹ 

rủi ro thiên tai. 

 Theo Subsector: Tương tự như Sector 

 Theo Hình thức hỗ trợ: Đây là tìm kiếm theo điều kiện “hoặc” - chỉ cần thỏa mãn 1 trong 

các điều kiện được đánh dấu. 

 Theo Trạng thái tiến hành: Đây là tìm kiếm theo điều kiện “hoặc” - chỉ cần thỏa mãn 1 

trong các điều kiện được đánh dấu. 
 

Quy cách tìm kiếm kết hợp nhiều tiêu chí trong tất cả các nhóm  

Đây cũng là cách thức tìm kiếm nâng cao với mức độ kết hợp phức tạp nhất. 

Kết quả tìm kiếm theo kiểu này là theo điều kiện đồng thời. Ví dụ: Tìm tất cả dự án tài trợ bởi 

FAO được phê duyệt trong năm 2017. 

 

Tìm kiếm đồng thời trong các nhóm và thỏa mãn 1 điều kiện trong từng nhóm. Ví dụ: Tìm tất cả 

dự án tài trợ bởi FAO trong lĩnh vực An toàn thực phẩm hoặc Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 
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Trang kết quả tìm kiếm 

 

 
 

Trang kết quả tìm kiếm có 2 phần là “Danh sách kết quả tìm kiếm” và “Bản đồ kết quả 

tìm kiếm”. 

Danh sách kết quả tìm kiếm: là danh sách các dự án được tìm thấy. Ở trong danh sách 

này chỉ hiển thị tiêu đề (title) của dự án. Khi người dùng click vào 1 dự án trong danh sách, 

người dùng sẽ được chuyển đến trang thông tin của dự án đó. Mỗi trang của danh sách này sẽ 

hiển thị 5 kết quả. Khi số lượng nhiều hơn thì sẽ xuất hiện nhiều trang. 

Danh sách kết quả tìm kiếm được sắp xếp giảm dần theo ngày ký duyệt 

Bản đồ kết quả tìm kiếm: là bản đồ thể hiện sự phân bổ các điểm dự án, mô hình thí điểm 

từ kết quả tìm kiếm. Tại bản đồ này người dung có thể truy cập đến trang thông tin của dự án 

bằng cách click vào icon của dự án đó hoặc 1 mô hình thí điểm bất kỳ của dự án đó.  

Kết xuất file PDF hoặc Excel: bằng cách click vào lựa chọn PDF (cho file pdf) hoặc XLS 

(cho file excel 2003) người dùng có thể kết xuất thông tin tìm kiếm ra file PDF hoặc XLS.  

Print Map (in phần bản đồ): Lựa chọn này cho phép mở ra 1 màn hình chỉ hiển thị ra 1 

bản đồ lớn cho phép người dùng quan sát (hoặc in) bản đồ với mức độ tốt nhất. 
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Tìm kiếm Mô hình thí điểm 

Khi người dùng sử dụng tùy chọn (chỉ tìm mô hình) trong công cụ tìm kiếm, hệ thống sẽ chỉ 

đưa ra kết quả là các mô hình thí điểm. 

 

 
 

Khi đó danh sách kết quả tìm kiếm sẽ là danh sách các mô hình thí điểm phù hợp với yêu cầu 

tìm kiếm 

Bản đồ kết quả tìm kiếm là bản đồ vị trí các mô hình thí điểm phù hợp với yêu cầu tìm kiếm 

Khi người dùng click vào 1 mô hình thí điểm trong danh sách, hoặc trong bản đồ người dùng sẽ 

được chuyển đến trang thong tin của dự án chứa mô hình thí điểm đó. 

Chức năng Print Map không hoạt động ở màn hình này. 
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1.4 Thông tin Dự án 

Trang thông tin dự án 

 
 

Màn hình này cho người dùng biết toàn bộ thông tin của dự án và các mô hình thí điểm của dự 

án nếu có. 

Tiêu đề (title) của dự án hiển thị ở mục thông tin bên trái. Bản đồ thể hiện dự án được hiển thị 

bên phải. 

Thông tin Dự án 

Các thành phần thông tin của dự án được liệt kê ở thanh “Thông tin dự án”, bao gồm “Tổng 

quan”, “Chi tiết”, “Mục tiêu”, “Hoạt động”, “Kết quả” 

Khi người dùung click vào một mục nào đó, phần thong tin đó sẽ được hiển thị ngay phía dưới 

của tiêu đề dự án. 

Thông tin Overview bao gồm: 

- Code: Mã dự án 

- Status: Trạng thái dự án (ONGOING hoặc COMPLETED) 

- Approval Date: 

- Implementing Period: 



ODA Project Maps – Hướng dẫn sử dụng 

11/11 

- Type of Assistance: 

Thông tin Detail bao gồm 

- Donor: 

- International implementing agency (Office, Tel/Fax, Email, Website) 

- VN implementing Agency (Orgnization, Office, Tel/Fax, Email, Website) 

- Sector: (nếu có) 

- Theme (3): 

- Area: 

- Project Site: vị trí dự án (nếu có) 

- Amount of assistance (Total, Grant, Loan) 

Thông tin Objective bao gồm 

- Specific Objective: 

- Overall Objective: 

Thông tin Activities bao gồm 

- Activities 

Thông tin Output bao gồm 

- Expected Output: 

- Lesson learned / Recommendation: 

Bản đồ dự án 

Bản đồ thể hiện các Mô hình thí điểm của dự án hoặc chính bản thân dự án. 

Khi người dùng click trên icon của một mô hình thí điểm, một khung thông tin nhỏ về mô hình 

thí điểm đó sẽ xuất hiện ngay trên bản đồ 

Thông tin Mô hình thí điểm 

Thông tin mô hình thí điểm bao gồm “OVERVIEW”, “ACTIVITIES”, “OBJECTIVE”. 

Thông tin Overview bao gồm: 

- Title: 

- Sub sector: 

- Main business: 

- Location: 

Thông tin Activities bao gồm: 

- Activities: 

Thông tin Objective bao gồm: 

- Objective: 

Kết xuất file (PDF, XLS) 

Người dùng có thể lựa chọn kết xuất file thông tin danh sách các mô hình thí điểm của dự án 

bằng cách lựa chọn menu [PDF|XLS] 

Print Map 

Print Map (in phần bản đồ): Lựa chọn này cho phép mở ra 1 màn hình chỉ hiển thị ra 1 bản đồ 

lớn cho phép người dùng quan sát (hoặc in) bản đồ với mức độ tốt nhất. 
 

 


