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GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

1. TỔNG QUAN 

Cá tra là đối tượng nuôi chủ lực của ngành thủy sản Việt Nam, nhất là vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Sau hơn 11 năm phát triển (2001 - 2013), năm 2013, 

diện tích nuôi cá tra đã tăng 5 lần so với năm 2001, sản lượng tăng 30,7 lần, kim ngạch 

xuất khẩu 1,76 tỷ USD, tăng 44 lần. Cá tra của Việt Nam có mặt tại gần 150 quốc gia 

và vùng lãnh thổ.  

Việt Nam hội nhập sâu rộng sau năm 2015 với các Hiệp định song phương đa 

phương sắp đến ký kết chính thức. Bên cạnh những diễn biến có chiều hướng thuận lợi 

về thuế quan thị trường xuất khẩu thì những khó khăn về rào cản tiêu chuẩn chất lượng, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm ở các thị trường lớn như Mỹ, EU,… sẽ ngày càng gay 

gắt.  

Quan điểm phát triển và quản lý chất lượng theo chuỗi ngành cá tra được các nhà 

nhập khẩu quốc tế quan tâm chất lượng sản phẩm phải có nguồn gốc được kiểm soát từ 

khâu nuôi trồng đến xuất khẩu, thuốc, hóa chất sử dụng trong toàn bộ chuỗi để đảm bảo 

chất lượng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Do vậy, việc truy xuất nguồn gốc 

sản phẩm  đáp ứng yêu cầu nhà nhập khẩu là nhu cầu tất yếu.  

Hiệp hội ngành hàng cá tra đề xuất Dự án Xây dựng bản đồ cụm ngành cá tra về 

vùng nuôi được phê duyệt  thuộc Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu 

DNNVV thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương của Cục Xúc tiến Bộ công 

thương. 
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2. MỤC TIÊU CHUNG 

Xây dựng Bản đồ vùng nuôi ngành cá Tra vùng ĐBSCL nhằm tạo ra mạng lưới 

thông tin về cụm ngành trực quan sinh động cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mới trong và 

ngoài nước, các cơ quan chức năng quản lý và qui hoạch ngành cá Tra đem lại những 

hoạt động hiệu quả hỗ trợ cụm ngành phát triển. 

Thông qua bản đồ này đạt mục tiêu cuối cùng quảng bá sức mạnh nguồn nguyên 

liệu cá tra Việt Nam và quảng bá chất lượng vùng nuôi đang được quản lý và hướng tới 

nâng cấp chất lượng, bảo vệ môi trường, và người tiêu dùng. 

3. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Bản đồ vùng nuôi ngành cá Tra sẽ là công cụ cập nhật thông tin cho các cơ quan 

quản lý; hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giao diện 

dễ nhìn, dễ tìm kiếm bằng phần mềm hỗ trợ GIS. Web dễ sử dụng trên nhiều phương 

tiện, giao diện thân thiện với mọi đối tượng sử dụng. 

Cập nhật thông tin vùng nuôi cá tra với chức năng chính quản lý số liệu ao cá nuôi 

cá tra của từng ao nuôi của hộ nuôi, doanh nghiệp trong vùng (sản lượng dự kiến, sản 

lượng thu hoạch, tiêu chuẩn vùng nuôi, mã số ao nuôi, chủ cơ sở, kế hoạch phòng chống 

dịch bệnh, chỉ tiêu đo lường năng lực vùng nuôi khác…. ) trong khoảng thời gian nhất 

định, so sánh qua các thời kỳ, các vùng địa lý. 

4. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP 

Đơn vị chủ trì: Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương. Trong đó, Cục xúc 

tiến giao Ban Quản lý Chương trình “Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa 

phương” triển khai phối hợp Hiệp hội cá Tra Việt Nam. 

Đơn vị thực hiện: Hiệp hội cá tra Việt Nam. 

Đơn vị phối hợp thực hiện: Chi cục thủy sản các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Cần 

Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang và Hậu Giang;  Chi cục thú y các tỉnh ĐBSCL, 

Trung tâm xúc tiến thương mại địa phương ĐBSCL, Các tổ chức NGO/ đơn vị tư vấn 

liên quan đến tiêu chuẩn vùng nuôi. 
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2 
WEBSITE BẢN ĐỒ VÙNG NUÔI CÁ TRA 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

 

 

 

 

 

 

1. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG 

Website Bản đồ vùng nuôi ngành cá Tra vùng ĐBSCL là một cổng thông tin hữu 

ích hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, truy xuất nguồn gốc sản phẩm với giao diện 

thân thiện, dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng. 

Trang chủ của website (tại địa chỉ https://pangasiusmap.com) cập nhật những thông 

tin mới nhất về hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, quản lý chất lượng, 

các thông tin về doanh nghiệp, hộ nuôi, các sự kiện có liên quan về ngành cá nói chung 

và Hiệp hội cá tra Việt Nam nói riêng. 

 

Hình 1: Giao diện trang chủ website trên các thiết bị (https://pangasiusmap.com) 

https://pangasiusmap.com/


4 

 

Hệ thống website gồm các danh mục chính: 

- Giới thiệu: Thông tin tổng quan về lịch sử hình thành, phát triển, tầm nhìn và sứ 

mệnh của Hiệp hội cá tra Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của ngành cá 

tra đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp của hội viên trong lĩnh vực nuôi, chế biến 

và xuất khẩu cá tra. 

- Bản đồ vùng nuôi: Cập nhật thông tin chi tiết về diện tích, sản lượng dự kiến, 

sản lượng thu hoạch, tiêu chuẩn vùng nuôi, mã số ao nuôi, chủ cơ sở, thông tin 

dịch bệnh,… của từng ao nuôi và vùng nuôi trong khu vực. Hệ thống bản đồ tổng 

quan và chi tiết về những vùng nuôi trong khu vực đồng bằng sông cửu long, cho 

phép người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin chi tiết của một ao nuôi qua đó hỗ 

trợ người dùng và doanh nghiệp trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khẳng 

định chất lượng thương hiệu. 

- Tin tức: Cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động xúc tiến thương mại, 

thông tin thị trường, quản lý chất lượng, các hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế 

biến và xuất khẩu cá tra trong và ngoài nước. 

- Văn bản liên quan: Lưu trữ các công văn, nghị định, thông tư, các văn bản và 

biểu mẫu có liên quan của chính phủ, cho phép người dùng có thể xem trực tiếp 

hoặc tải về từ website. 

Sơ đồ chung của website (Sitemap): 

Trang chủ

Giới thiệu

Bản đồ Vùng nuôi thông minh

Thông tin

Văn bản liên quan

Hiệp Hội Cá Tra Việt Nam

Điều lệ hoạt động

Chức năng nhiệm vụ

Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

Xúc tiến thương mại

Thị trường

Quản lý chất lượng

Văn bản chính phủ  

Hình 2: Sơ đồ chung của website (Sitemap) 

2. Người dùng 

2.1. Các đối tượng người dùng trên hệ thống 

Hệ thống gồm 5 đối tượng người dùng: người dùng khách, hội viên, chi cục thủy 

sản và quản trị hệ thống. Mỗi đối tượng người dùng sẽ được sử dụng các chức năng 

riêng biệt khác nhau của hệ thống: 

- Người dùng khách: Là người dùng ghé thăm website. 
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- Thành viên: Người dùng đã đăng ký ở hệ thống như doanh nghiệp, hộ nuôi hoặc 

cá nhân có nhu cầu sử dụng. Người dùng có thể dễ dàng đăng ký thành viên của 

website bằng tài khoản từ các mạng xã hội Facebook và Google+. 

- Hội viên: Hội viên của Hiệp hội cá tra Việt Nam là các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nuôi, chế biến, xuất khẩu cá tra. 

Tài khoản hội viên do Hiệp hội cá tra cấp. 

- Chi cục thủy sản: Chi cục thủy sản các tỉnh đã tham gia cung cấp dữ liệu vùng 

nuôi lên bản đổ, các chi cục có thể xem dữ liệu vùng nuôi của nhau. Tài khoản 

chi cục thủy sản các tỉnh do Hiệp hội cá tra cấp. 

- Quản trị: Hiệp hội cá tra Việt Nam toàn quyền quản trị hệ thống. 

Phân quyền các đối tượng được phép truy cập nội dung trên bản đồ vùng nuôi: 

 khách 
Thành 

viên 
Hội viên 

Chi cục 

thủy 

sản 

Quản 

trị 

1. Hiển thị nội dung 

- Hiển thị vị trí chính xác của vùng 

nuôi. 
     

- Khoanh vùng diện tích của vùng 

nuôi. 
     

- Số lượng ao nuôi của vùng nuôi      

- Tên chủ ao nuôi      

- Số điện thoại      

- Mã số thuế (doanh nghiệp)      

- Số chứng minh (hộ nuôi)      

- Các chứng nhận, văn bằng liên quan 

đến vùng nuôi 
     

- Hiển thị vị trí tương đối ao nuôi trong 

vùng nuôi 
     

- Tình trạng ao nuôi: vừa thả, đang chờ 

thu hoạch, đã thu hoạch hoặc treo ao 
     

- Diện tích ao      

- Thời gian thả giống      

- Thời gian thu hoạch      

- Số lượng con giống      

- Sản lượng thu hoạch dự kiến.      

2. Lọc nội dung 

- Lọc theo tỉnh      

- Lọc theo quận, huyện      

- Lọc theo xã      

- Lọc theo diện tích      

- Lọc theo khoảng thời gian thả      

- Lọc theo khoảng thời gian thu hoạch      

- Lọc theo khoảng sản lượng dự kiến      

- Lọc theo chứng nhận, văn bằng liên 

quan 
     

- Lọc theo doanh nghiệp hoặc hộ nuôi      
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3. Thống kê báo cáo 

- Diện tích nuôi theo tỉnh      

- Thời gian thả theo tỉnh ( tuần, tháng, 

quý, năm) 
     

- Thời gian thu hoạch theo tỉnh ( tuần, 

tháng, quý, năm) 
     

- Diện tích nuôi theo doanh nghiệp hộ 

nuôi 
     

- Sản lượng thu hoạch dự kiến theo 

tỉnh theo khoảng thời gian ( tháng, 

quý, năm) 

     

- Sản lượng thu hoạch dự kiến theo 

doanh nghiệp (hộ nuôi) theo khoảng 

thời gian ( tháng, quý, năm) 

     

- Số lượng giấy đăng ký nuôi theo từng 

tỉnh, doanh nghiệp và hộ nuôi. 
     

Bảng 1: Phân quyền các đối tượng truy cập theo từng nội dung trên bảng đồ vùng nuôi 

2.2. Đăng ký và Đăng nhập 

 

Hình 3: Đăng ký và đăng nhập 

Đăng ký tài khoản thành viên thành viên website 

Người dùng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản thành viên của website thông qua cơ 

chế chứng thực tài khoản sẵn có từ các mạng xã hội của họ (hệ thống hỗ trợ trên hai 

mạng xã hội: Facebook và Google+) mà không cần phải khai báo các thông tin cá nhân, 

để đăng ký tài khoản người dùng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn mạng xã hội tương ứng. 

Bước 2 (nếu có): Một cửa sổ sẽ hiện lên nếu như các tài khoản mạng xã hội chưa 

được đăng nhập trên trình duyệt. 

- Đối với tài khoản Facebook: Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Facebook đã 

có, nếu tài khoản này chưa được đăng nhập trên trình duyệt của bạn. 
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Hình 4: Đăng nhập tài khoản Facebook 

- Đối với tài khoản Google+:  

+ Bạn cũng cần phải đăng nhập vào tài khoản Google+ nếu như tài khoản này 

chưa được đăng nhập trên trình duyệt của bạn. 

 

Hình 5: Đăng nhập tài khoản Google+ 

+ Nếu có nhiều tài khoản đã đăng nhập trên trình duyệt, bạn cần phải chọn một 

tài khoản để chứng thực. 
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Hình 6: Chọn tài khoản Google+ để chứng thực 

Đăng nhập 

Để sử dụng các chức năng dành cho hội viên, chi cục thủy sản và quản trị hệ thống, 

người dùng cần phải đăng nhập bằng tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) đã 

được Hiệp hội cá tra cấp trước đó (Hình 3). 

3. BẢN ĐỒ VÙNG NUÔI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Với 1.104 ao nuôi (tổng diện tích 12,30 triệu m2) từ 06 tỉnh/thành phố trong khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long được cập nhật thông tin chi tiết, bản đồ vùng nuôi sẽ là công 

cụ hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu 

của nhà nhập khẩu. Qua đó quảng bá sức mạnh và chất lượng nguồn nguyên liệu cá tra 

Việt Nam. 

 

Hình 7: Bản đồ vùng nuôi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
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3.1. Các thành phần và ký hiệu trên bản đồ 

Giao diện bản đồ vùng nuôi gồm 5 thành phần chính, cho phép người dùng dễ dàng 

thao tác và tìm kiếm thông tin trên bản đồ: 

 

Hình 8: Các thành phần và ký hiệu trên bản đồ 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 
Thanh công cụ hiển thị Bản đồ vùng nuôi cho phép hiển thị dưới 2 chế độ: Map 

(chế độ bản đồ) và Satellite (chế độ ảnh vệ tinh). 

2 

Thống kê nhanh Số liệu thống kê nhanh tổng số ao nuôi, diện tích, doanh 

nghiệp, hộ nuôi trên toàn tỉnh/thành phố đang chọn (ví 

dụ: Cần Thơ). 

3 

Trợ giúp: Các ký hiệu 

trên bản đồ 

Các ký hiệu trên bản đồ gồm: 

 Nhóm các ao nuôi (ví dụ: 182 ao nuôi) 

   Vùng nuôi 

  Ao nuôi 

4 
Thống kê chung Thống kê tổng số ao nuôi và diện tích ao nuôi hiện có 

trên bản đồ. 

5 

Thanh công cụ zoom Cho phép phóng to (+) hoặc thu nhỏ (-) vùng hiển thị 

trên bản đồ. Người dùng có thể sử dụng phím tắt (+ hoặc 

– tương ứng) hoặc lăn chuột để thực hiện. 

Bảng 2: Các thành phần và ký hiệu trên bản đồ 
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3.2. Tìm kiếm và lọc dữ liệu trên bản đồ 

3.2.1. Tìm kiếm 

Bản đồ vùng nuôi hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm và tra cứu thông tin chi tiết 

về nguồn gốc sản phẩm bằng nhiều từ khóa khác nhau nhằm đem lại sự tiện ích cho 

người dùng. Các từ khóa được chia thành 3 nhóm chính: 

- Khu vực: Tìm kiếm theo tên tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, thôn/ấp, 

tên khu vực hoặc địa chỉ ao nuôi, cơ sở nuôi. 

- Thông tin ao nuôi: Người dùng có thể tìm kiếm các thông tin về ao nuôi như: 

tên ao nuôi, mã nhận diện, địa chỉ ao, … 

- Cơ sở nuôi: Tên cơ sở nuôi, địa chỉ, mã số thuế (nếu có), tên chủ sở hữu, chứng 

minh nhân dân của chủ sở hữu, … 

Để tìm kiếm thông tin một ao nuôi trên bản đồ, cần thực hiện các bước sau: 

 

Hình 9: Tìm kiếm thông tin trên bản đồ 

Bước 1: Chọn nút tìm kiếm & lọc dữ liệu ( ) trên thanh điều hướng. 

Bước 2: Nhập từ khóa cần tìm (ví dụ: vinh hoan). Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với các 

từ khóa không phân biệt hoa – thường, có dấu – không dấu. 

Bước 3: Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị bên dưới (ví dụ: có 26 kết quả 

tìm kiếm cho từ khóa “vinh hoan”). Chọn ao nuôi từ danh sách kết quả tìm kiếm để xem 

vị trí tọa độ của ao nuôi (ví dụ: Ao 1 – mã nhận diện: 87-01-0002-001). Người dùng có 

thể chọn chế độ ảnh vệ tinh (satellite) để có thể xem hình ảnh thực tế của vùng nuôi. 

Bước 4: Chọn “Xem thông tin chi tiết” để xem thông tin chi tiết của ao nuôi. 

Bước 5 (nếu có): Chọn xem thông tin từ danh sách các ao nuôi khác trong cùng khu 

vực. 
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3.2.2. Lọc dữ liệu trên bản đồ 

 

Hình 10: Lọc dữ liệu trên bản đồ 

Để lọc dữ liệu ao nuôi trên bản đồ, người dùng cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn nút tìm kiếm & lọc dữ liệu ( ) trên thanh điều hướng. 

Bước 2: Chọn các thông tin cần lọc. Hệ thống cho phép người dùng lọc dữ liệu theo 

3 nhóm thông tin chính: 

- Theo khu vực: 

+ Tỉnh/thành phố. 

+ Quận/huyện. 

+ Phường/xã. 

- Theo ao nuôi:  

+ Thời gian thả. 

+ Thời gian thu hoạch dự kiến. 

+ Sản lượng thu hoạch dự kiến (tấn). 

+ Diện tích ao nuôi (m2). 

- Theo các thông tin khác: 

+ Chứng nhận. 

+ Doanh nghiệp hoặc hộ nuôi. 

+ Trạng thái đặt mua. 

Bước 3: Chọn “Lọc dữ liệu” để xem kết quả trên bản đồ (ví dụ: có 55 ao nuôi, với 

tổng diện tích 47.7601 m2 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có chứng nhận VietGAP). 

Bước 4: Chọn “Xóa lọc” để xóa các thông tin đã chọn. 
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3.2.3. Thông tin chi tiết ao nuôi và cơ sở nuôi 

Thông tin chi tiết ao nuôi 

Bản đồ vùng nuôi cung cấp các thông tin chi tiết nhất có thể về ao nuôi, các thông 

tin này được cập nhật thường xuyên, liên tục nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của nhà nhập khẩu. 

 

Hình 11: Thông tin chi tiết ao nuôi 

Các thành phần trên giao diện (ví dụ: Ao 2 – mã nhận diện: 89-01-0033-002): 

STT Thành phần Mô tả 

1 

Số liệu hiện tại của ao 

nuôi 

Các số liệu về diện tích ao nuôi, thời gian thả, số lượng 

con giống, thời gian thu hoạch dự kiến, sản lượng thu 

hoạch dự kiến, trạng thái đặt mua tại thời điểm hiện tại 

của ao nuôi. Các số liệu này sẽ được cập nhật liên tục 

qua từng vụ nuôi. 

2 
Thông tin cơ bản của 

ao nuôi 

Thông tin về địa chỉ, chủ sở hữu và trạng thái hiện tại 

của ao nuôi. 

3 

Chứng nhận Các chứng nhận của ao nuôi. Để xem thông tin chi tiết 

về chứng nhận, các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng, quyết 

định, tổ chức chứng nhận, … Người dùng có thể chọn 

vào logo của chứng nhận tương ứng (Hình 12). 

4 

Thống kê Biểu đồ thống kê số lượng con giống, sản lượng thu 

hoạch dự kiến, thông tin dịch bệnh của ao nuôi qua các 

vụ nuôi. 

5 Hình ảnh Hiển thị các hình ảnh về ao nuôi. 
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Hình 12: Thông tin chi tiết về chứng nhận VietGAP 

Ngoài ra, hệ thống còn cho phép người dùng có thể in phiếu thông tin chi tiết về ao 

nuôi đang xem. Chọn “In thông tin ao nuôi” ( ) để in phiếu thông tin chi tiết ao nuôi 

(Ví dụ: phiếu thông tin chi tiết của ao nuôi có mã nhận diện: 89-01-0033-002 – Hình 

13). 

 

Hình 13: Phiếu thông tin chi tiết ao nuôi 
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Thông tin cơ sở nuôi 

 

Hình 14: Thông tin chi tiết cơ sở nuôi 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 
Thông tin cơ sở nuôi Các thông tin cơ bản về cơ sở nuôi: địa chỉ, chủ sở hữu, 

điện thoại, … 

2 

Danh sách ao nuôi Danh sách các ao nuôi của cơ sở nuôi. Người dùng có 

thể chọn mã nhận diện của ao nuôi tương ứng trong 

danh sách để xem thông tin chi tiết của ao nuôi đó. 

3 
Liên hệ Cho phép người dùng gửi thông tin liên hệ đến cơ sở 

nuôi. 
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3 
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

DÀNH CHO CHI CỤC THỦY SẢN 

 

 

 

 

 

 

 

1. TỔNG QUAN VỀ GIAO DIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

1.1. Đăng nhập giao diện quản trị hệ thống 

Để quản lý các nội dung bên trong của hệ thống, người dùng cần phải có quyền truy 

cập vào giao diện quản trị của hệ thống (tại địa chỉ https://pangasiusmap.com/admin). 

Các tài khoản này được cấp và phân quyền bởi Hiệp hội cá tra Việt Nam. 

 

Hình 15: Đăng nhập giao diện quản trị của hệ thống 

https://pangasiusmap.com/admin
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1.2. Giao diện quản trị hệ thống 

 

Hình 16: Giao diện quản trị hệ thống 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 Thanh điều hướng Điều hướng đến các chức năng. 

2 Tiêu đề Tiêu đề của chức năng hiện hành. 

3 Thanh công cụ Thanh công cụ thực hiện các thao tác của người dùng. 

4 
Nội dung Không gian làm việc chính của người dùng trên giao 

diện quản trị. 

2. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG DÀNH CHO CHI CỤC THỦY SẢN 

Chi cục thủy sản các tỉnh tham gia cung cấp và quản lý dữ liệu vùng nuôi trên bản 

đồ với các chức năng cơ bản sau: 

- Quản lý thành viên. 

- Quản lý vùng nuôi. 

- Quản lý vụ nuôi. 

- Quản lý thông tin liên hệ. 

- Thống kê dữ liệu. 

2.1. Bảng điều khiển 

Bảng điều khiển cung cấp các thông tin tổng quan về trạng thái hiện tại của hệ thống. 
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Hình 17: Bảng điều khiển 

Bạn có thể dễ dàng thêm các thống kê nhanh và tùy chỉnh vị trí của chúng để có thể 

dễ dàng theo dõi: 

Bước 1: Chọn “Thêm”, để thêm thống kê nhanh cho các chức năng tương ứng. 

Danh mục các chức năng gồm: Thành viên, ao nuôi và thông tin liên hệ với 3 dạng hiển 

thị khác nhau: 

- Thống kê số liệu: 

 

Hình 18: Hiểu thị thống kê nhanh 

- Danh sách dữ liệu mới nhất: 
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Hình 19: Hiển thị danh sách dữ liệu mới nhất 

- Biểu đồ thống kê: 

 

Hình 20: Hiển thị biểu đồ thống kê 

Bước 2: Tùy chỉnh vị trí hoặc thay đổi kích thước để dễ dàng theo dõi thông tin. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu các thay đổi. 

2.2. Quản lý thành viên 

Quản lý tất cả các thông tin về doanh nghiệp/hộ nuôi. Từ đó, có thể có những chính 

sách phù hợp đối với từng thành viên và giúp cho người dùng dễ dàng tìm thấy thông 

tin trên bản đồ vùng nuôi. Chi cục chỉ được quản lý các thành viên trong phạm vi quản 

lý của chi cục. 
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Hình 21: Giao diện quản lý thành viên 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 Thêm mới Thêm mới thông tin doanh nghiệp/hộ nuôi. 

2 Làm mới (refresh) Làm mới danh sách. 

3 Xóa Xóa các mục đã chọn. 

4 
Số lượng lượng dữ liệu 

hiển thị trên một trang 

Tùy chọn số lượng dữ liệu hiển thị trên một trang với 

các giá trị: 10, 20, 50, 100, 200, 500. 

5 Lọc dữ liệu Lọc dữ liệu theo các tiêu chí. 

6 
Di chuyển đến trang 

trước 

Di chuyển đến trang trước 

7 
Di chuyển đến trang 

tiếp theo 

Di chuyển đến trang tiếp theo 

8 
Tìm kiếm Cho phép tìm kiếm theo nhiều thông tin khác nhau như: 

tên doanh nghiệp/hộ nuôi, tên chủ sở hữu, địa chỉ,… 

9 
Sắp xếp Chọn vào tiêu đề cột tương ứng để sắp xếp cột đó theo 

các giá trị tăng hoặc giảm dần. 

10 
Chọn dữ liệu Chọn một dữ liệu để thực hiện thao tác tiếp theo (ví dụ 

xóa dữ liệu) 

11 Cập nhật Xem thông tin chi tiết hoặc cập nhật dữ liệu. 
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2.2.1. Thêm thành viên mới 

 

Hình 22: Giao diện thêm thành viên mới 

Bước 1:  Chọn “+Thêm” để thêm mới thông tin về doanh nghiệp/hộ nuôi. 

Bươc 2: Nhập các thông tin về thành viên và thông tin chủ ao. Hệ thống sẽ thông 

báo lỗi nếu dữ liệu không đúng định dạng yêu cầu. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu kết quả đã nhập. 

2.2.2. Cập nhật thông tin thành viên  

 

Hình 23: Giao diện cập nhật thông tin thành viên 

Bước 1:  Chọn cập nhật ( ) để cập nhật thông tin về doanh nghiệp/hộ nuôi. 

Bươc 2: Nhập các thông tin về thành viên và thông tin chủ ao. Hệ thống sẽ thông 

báo lỗi nếu dữ liệu không đúng định dạng yêu cầu. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu kết quả đã nhập. 
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2.2.3. Xóa thông tin thành viên 

 

Hình 24: Giao diện xóa thông tin thành viên 

Bước 1:  Chọn () các dữ liệu cần xóa. 

Bươc 2: Chọn xóa ( ). Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thao tác xóa dữ liệu. 

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa các mục đã chọn hoặc “Hủy” để hủy thao tác. 

2.3. Quản lý vùng nuôi 

Quản lý thông tin vùng nuôi của từng doanh nghiệp/hộ nuôi. Hệ thống cho phép 

người dùng vẽ vùng nuôi trực tiếp trên bản đồ. 

 

Hình 25: Giao diện quản lý vùng nuôi 

2.3.1. Thêm vùng nuôi 

Để thêm thông tin vùng nuôi, cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1:  Chọn “+Thêm” để thêm mới vùng nuôi. 

Bươc 2: Nhập thông tin vùng nuôi (tab “Thông tin vùng nuôi”). Lưu ý: nếu thông 

tin địa chỉ chưa được cập nhật trên hệ thống, bạn cần liên hệ với Hiệp hội ca tra Việt 

Nam để được cập nhật thông tin trên. 
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Hình 26: Thêm mới vùng nuôi trên bản đồ 

Bước 3: Chọn “  Bản đồ” để vẽ vùng nuôi trực tiếp trên bản đồ Google Maps. 

 

Hình 27: Vẽ vùng nuôi trên bản đồ 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 Tìm kiếm Cho phép tìm kiếm nhanh địa chỉ trên bản đồ. 

2 
Hiển thị toàn màn hình 

(full screen) 

Hiển thị bản đồ ở chế độ toàn màn hình để dễ dàng cho 

việc di chuyển và vẽ vùng nuôi trên bản đồ. 

3 Xóa Xóa vùng nuôi đã chọn. 

4 Xóa tất cả Xóa tất cả các vùng nuôi đã vẽ trên bản đồ. 

5 Đóng Đóng cửa sổ vẽ vùng nuôi. 

6 Lưu Lưu thông tin vùng nuôi đã vẽ. 

7 Vùng nuôi Hiển thị vùng nuôi đã vẽ trên bản đồ. 
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8 
Thanh công cụ stop 

drawing 

Ngừng chế độ vẽ vùng nuôi. Cho phép chọn vùng nuôi, 

chỉnh sửa hoặc di chuyển trên bản đồ. 

9 
Thanh công cụ vẽ vùng 

nuôi 

Cho phép vẽ vùng nuôi trực tiếp trên bản đồ. 

Vẽ vùng nuôi trực tiếp trên bản đồ: 

- Bước 1: Chọn địa điểm vùng nuôi cần vẽ. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm nhanh 

một địa điểm trên bản đồ. 

- Bước 2: Chọn thanh công cụ vẽ vùng nuôi. 

- Bước 3: Vẽ vùng nuôi trực tiếp trên bản đồ. Bạn có thể chọn chế độ hiển thị ảnh 

vệ tinh (satellite) để vẽ vùng nuôi chính xác với thực tế nhất có thể. 

- Bước 4 (nếu có): Chỉnh sửa dùng nuôi. Để chỉnh sửa vùng nuôi đã vẽ, bạn cần 

thực hiện các bước sau: 

+ Chọn thanh công cụ stop drawing. 

+ Chọn vùng nuôi cần chỉnh sửa. 

+ Kéo thả các đỉnh của vùng nuôi để thay đổi. 

Bước 4: Chọn “Lưu” để lưu thông tin vùng nuôi đã vẽ. Tọa độ tại một đỉnh của 

vùng nuôi có dạng {'lat':10.159781,'lng':105.64371299999993}, trong đó: 

- lat: là vĩ độ. 

- lng: là kinh độ. 

Bước 5: Nhập danh sách ao nuôi của vùng nuôi (tab “Danh sách ao nuôi”). Để nhập 

danh sách các ao nuôi trong vùng nuôi đã vẽ, cần thực hiện các bước sau: 

 

Hình 28: Danh sách ao nuôi của vùng nuôi 

- Bước 1: Chọn “+Thêm” để thêm mới mới ao nuôi. 

- Bước 2: Nhập thông tin ao nuôi. 

- Bước 3: Vẽ vị trí của ao nuôi trong vùng nuôi. Để vẽ vị trí của ao nuôi trong 

vùng nuôi, cần thực hiện các bước sau: 
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+ Chọn “  Bản đồ” để hiển thị cửa sổ vẽ vị trí ao nuôi trong vùng nuôi. 

+ Chọn thanh công cụ vẽ vị trí ao nuôi ( ). 

+ Chọn vị trí ao nuôi trong vùng nuôi. Bạn có thể chọn chế độ hiển thị ảnh vệ 

tinh (satellite) để xem vị trí chính xác của ao nuôi trong vùng nuôi. 

+ Chọn “Lưu” để lưu thông tin vị trí ao nuôi. 

 

Hình 29: Vẽ vị trí ao nuôi trong vùng nuôi 

- Bước 4: Chọn “Lưu” để lưu thông tin ao nuôi vào danh sách. 

Bước 5: Nhập các hình ảnh của vùng nuôi (tab “Hình ảnh”). 

 

Hình 30: Thêm hình ảnh cho vùng nuôi 

Các thành phần trên giao diện: 

STT Thành phần Mô tả 

1 Xóa Xóa hình ảnh khỏi danh sách. 

2 
Mở cửa sổ quản lý tập 

tin 

Mở cửa sổ quản lý tập tin. 

3 Chi chú Ghi chú cho hình ảnh. 
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4 Sắp xếp Sắp xếp thứ tự của hình ảnh trong danh sách. 

5 Thêm Thêm hình ảnh vào danh sách. 

Bước 6: Chọn “Lưu” để lưu thông tin vùng nuôi. 

2.3.2. Cập nhật thông tin vùng nuôi  

Bước 1:  Chọn cập nhật ( ) để cập nhật thông tin vùng nuôi. 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi. Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu dữ liệu 

không đúng định dạng yêu cầu. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu các thay đổi. 

2.3.3. Xóa thông tin vùng nuôi 

Bước 1:  Chọn () các vùng nuôi cần xóa. 

Bươc 2: Chọn xóa ( ). Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thao tác xóa dữ liệu. 

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa các mục đã chọn hoặc “Hủy” để hủy thao tác. 

2.4. Quản lý vụ nuôi 

Quản lý tất cả các vụ nuôi của một ao nuôi. Cập nhật thông tin chi tiết cho từng ao 

nuôi tại thời điểm hiện tại. 

 

Hình 31: Quản lý thông tin vụ nuôi 

2.4.1. Thêm vụ nuôi của ao nuôi  

Bước 1:  Chọn “+Thêm” để thêm mới vụ nuôi cho một ao nuôi. 

Bước 2: Nhập thông tin vụ nuôi. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm một ao nuôi bất kỳ 

dựa vào mã nhận diện, tên ao hay địa chỉ của ao nuôi đó. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu thông tin vụ nuôi. 



26 

 

2.4.2. Cập nhật thông tin vụ nuôi  

 

Hình 32: Cập nhật thông tin vụ nuôi 

Để cập nhật thông tin vụ nuôi, cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1:  Chọn cập nhật ( ) để cập nhật thông tin vụ nuôi nuôi. 

Bước 2: Nhập các thông tin cần thay đổi. Hệ thống sẽ thông báo lỗi nếu dữ liệu 

không đúng định dạng yêu cầu. 

Bước 3: Chọn “Lưu” để lưu các thay đổi. 

2.4.3. Xóa thông tin vụ nuôi 

Bước 1:  Chọn () các vụ nuôi cần xóa. 

Bươc 2: Chọn xóa ( ). Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận thao tác xóa dữ liệu. 

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa các mục đã chọn hoặc “Hủy” để hủy thao tác. 

2.5. Quản lý thông tin liên hệ 

Quản lý thông tin người dùng đã gửi liên hệ đến các doanh nghiệp/hộ nuôi. Dựa vào 

thông tin liên hệ, bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc gửi thông tin phản hồi lại cho người 

dùng thông qua email của hệ thống. 
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Hình 33: Quản lý thông tin liên hệ 

Để gửi thông tin phản hồi cho người dùng thông quan email của hệ thống, bạn cần 

thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn liên hệ của người dùng cần gửi thông tin phản hồi. 

 

Hình 34: Chi tiết thông tin liên hệ của người dùng 

Bước 2: Chọn “Gửi phản hồi” để hiển thị hộp thoại email. 

Bước 3: Nhập nội dung thông tin mail phản hồi. 
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Hình 35: Gửi thông tin phản hồi cho người dùng 

Bước 4: Chọn “Gửi” để gửi thông tin phản hồi cho người dùng. 

2.6. Thống kê 

Giao diện thống kê cho phép Chi cục thống kê các thông tin chi tiết về vùng nuôi 

như: diện tích, thời gian thả, thời gian thu hoạch dự kiến, sản lượng thu hoạch dự kiến 

và danh sách đăng ký nuôi. Các Chi cục có thể xem dữ liệu vùng nuôi của nhau. 

 

Hình 36: Thống kê dữ liệu vùng nuôi 

Để thống kê dữ liệu vùng nuôi, bạn cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn tiêu chí cần thống kê (ví dụ: diện tích ao nuôi). 

Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố cần thống kê. Người dùng có thể lựa chọn thống kê 

nhiều tỉnh/thành phố. 

Bước 3: Chọn “Thống kê”. Tập tin thống kê với định dạng Excel được liên kết trực 

tiếp đến tài khoản Google Drive, bạn có thể mở, chỉnh sửa hoặc chia sẽ tập tin này trực 

tiếp mà không cần phải tải về máy tính. 
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Hình 37: Kết quả thống kê dữ liệu vùng nuôi 

 

Hình 38: Kết quả thống kê diện tích ao nuôi theo hộ nuôi 


