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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

1. Trang chủ: 

 

- Truy cập:  Chọn biểu tượng  trên thanh tiêu đề. 

- Mô tả: Màn hình trang chủ hiển thị thư danh sách các nhà xưởng, quỹ đất 

trống, văn bản mới nhất của hệ thống. 

2. Quỹ đất trống: 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

2.1. Danh sách quỹ đất trống: 

 

- Truy cập: Chọn chức năng Quỹ đất trống trên thanh menu. 

- Mô tả: Hiển thị danh sách quỹ đất trống của hệ thống. 

o Nhập các thông tin cần tìm kiếm, sau đó nhấn nút  để hiển 

thị kết quả. 

o Nhấn  để xem chi tiết một quỹ đất trống. 

2.2. Xem chi tiết quỹ đất trống: 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

- Truy cập: Tại màn hình danh sách Quỹ đất trống, nhấn nút , 

hệ thống sẽ điều hướng sang trang xem chi tiết quỹ đất trống. 

- Mô tả: Hiển thị thông tin chi tiết của quỹ đất trống cần xem thông tin. Màn 

hình gồm có 2 Tab: 

o Tab thông tin: Hiển thị thông tin mô tả quỹ đất trống. Đối với quỹ 

đất chưa có thông tin mô tả, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “Đang cập 

nhật”. 

 

o Tab bản đồ: Hiển thị bản đồ kml của đơn vị hành chính (nếu có), 

hiển thị bản đồ kml của chính quỹ đất đó (nếu có) và vị trí của quỹ đất 

trên google map với những quỹ đất đã cập nhật thông tin vị trí. 

 

  



 

4 

Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

3.  Nhà xưởng: 

3.1. Danh sách nhà xưởng: 

 

- Truy cập: Chọn chức năng Nhà xưởng trên thanh menu. 

- Mô tả: Hiển thị danh sách nhà xưởng của hệ thống. 

o Nhập các thông tin cần tìm kiếm, sau đó nhấn nút  để hiển 

thị kết quả. 

o Nhấn  để xem chi tiết một nhà xưởng. 
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3.2. Xem chi tiết nhà xưởng: 

- Truy cập: Tại màn hình danh sách Nhà xưởng, nhấn nút , hệ 

thống sẽ điều hướng sang trang xem chi tiết nhà xưởng. 

- Mô tả: Hiển thị thông tin chi tiết của nhà xưởng cần xem thông tin. Màn hình 

gồm có 2 Tab: 

o Tab thông tin: Hiển thị thông tin mô tả nhà xưởng. Đối với nhà 

xưởng chưa có thông tin mô tả, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “Đang 

cập nhật”. 

 

o Tab bản đồ: Hiển thị bản đồ kml của đơn vị hành chính (nếu có), 

hiển thị bản đồ kml của chính nhà xưởng đó (nếu có) và vị trí của nhà 

xưởng trên google map với những nhà xưởng đã cập nhật thông tin vị 

trí. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

4.  Bản đồ số: 

- Truy cập: Chọn chức năng Bản đồ số trên thanh menu. 

- Mô tả: Hiển thị thông tin tìm kiếm đồng thời danh sách nhà xưởng, quỹ đất 

trống và doanh nghiệp của hệ thống. 

 

o Nhập hoặc chọn các thông tin cần tìm kiếm, sau đó nhấn phím Enter 

để hiển thị kết quả. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

o Nhấn vào tên của đối tượng để xem chi tiết một đối tượng. 

o Với những đối tượng đã có thông tin vị trí, nhấn vào 

 để xem thông tin đối tượng đó trên google map. 

5.  Doanh nghiệp: 

5.1. Doanh nghiệp: 

5.1.1. Danh sách doanh nghiệp: 

- Truy cập: Di chuột đến chức năng Doanh nghiệp, nhấn chọn Danh sách 

doanh nghiệp để xem thông tin danh sách doanh nghiệp. 

 

- Mô tả: Hiển thị danh sách doanh nghiệp của hệ thống. 

 

o Nhập các thông tin cần tìm kiếm, sau đó nhấn nút  để hiển 

thị kết quả. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

o Nhấn  để xem chi tiết một doanh nghiệp. 

5.1.2.  Xem chi tiết doanh nghiệp: 

- Truy cập: Tại màn hình danh sách Doanh nghiệp, nhấn nút , 

hệ thống sẽ điều hướng sang trang xem chi tiết doanh nghiệp. 

- Mô tả: Hiển thị thông tin chi tiết của doanh nghiệp cần xem thông tin. Màn 

hình gồm có 2 Tab: 

o Tab thông tin: Hiển thị thông tin mô tả doanh nghiệp. Đối với doanh 

nghiệp chưa có thông tin mô tả, màn hình sẽ hiển thị dòng chữ “Đang 

cập nhật”. 

 

o Tab bản đồ: Hiển thị bản đồ kml của đơn vị hành chính (nếu có), 

hiển thị bản đồ kml của chính doanh nghiệp đó (nếu có) và vị trí của 

doanh nghiệp trên google map với những doanh nghiệp đã cập nhật 

thông tin vị trí. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

5.2. Văn bản: 

5.2.1. Danh sách văn bản: 

 

- Truy cập: Di chuột đến chức năng Doanh nghiệp, nhấn chọn Văn bản – Tài 

liệu để xem danh sách văn bản của hệ thống. 

 

- Mô tả: Hiển thị danh sách văn bản của hệ thống. Màn hình này gồm có 2 

phần: 

o Tìm kiếm:  
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 Nhập các thông tin cần tìm kiếm, nhấn nút để tìm 

kiếm theo nhiều tiêu chí hơn. 

 

 Nhấn nút  để xem kết quả. 

o Danh sách văn bản: Hiển thị kết quả tìm kiếm. 

 

 Nhấn vào tiêu đề của văn bản để xem chi tiết văn bản đó. 

5.2.2.  Xem chi tiết văn bản: 

- Truy cập: Tại màn hình Văn bản - Tài liệu, nhấn vào tiêu đề văn bản, màn 

hình xem chi tiết văn bản đó sẽ xuất hiện. 

- Mô tả: Xem chi tiết thông tin, tài liệu đính kèm của văn bản đó. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

o Nhấn nút   để chia sẻ thông tin văn bản về trang 

facebook cá nhân. 

6.  Liên hệ: 

- Truy cập: Chọn chức năng Liên hệ trên thanh menu 

- Mô tả: Cho phép nhà đầu tư xem thông tin liên lạc của Ban quản lý hoặc gửi 

email liên hệ đến Ban quản lý. Màn hình này gồm 3 tab: 

o Tab Liên hê: Hiển thị thông tin liên lạc của Ban quản lý. 

 

o Tab Gửi email: Cho phép nhà đầu tư gửi email đến Ban quản lý. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

 Nhập các thông tin bắt buộc. 

 Xác thực captcha 

 Nhấn nút  để gửi email. 

o Tab Thông tin khác: Hiển thị thông tin khác cho nhà đầu tư liên hệ. 

 

7.  Đăng ký tài khoản: 

- Địa chỉ truy cập: https://maps.dhpiza.vn tại trình duyệt, hoặc sử dụng 

phiên bản Mobi trên APPLE STORE hoặc CH Play với từ khóa tìm kiếm 

“Dhpiza Maps” 

- Truy cập: Nhấn nút  tại màn hình đăng nhập 

https://maps.dhpiza.vn/
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

- Mô tả: Cho phép nhà đầu tư đăng ký thông tin tài khoản để đăng nhập vào hệ 

thống. 

 

o Nhập thông tin đăng ký tài khoản, sau đó nhấn nút  , hệ 

thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công. Nhà đầu tư cần đợi 

nhân viên Ban quản lý Khu Công nghệ cao và Các khu công nghiệp 

Đà Nẵng phê duyệt thì mới đăng nhập được. 
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Hệ thống Bản đồ số Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng 

 

8.  Đăng nhập: 

- Truy cập: Tại màn hình Trang chủ, nhấn nút , màn hình đăng 

nhập sẽ hiển thị. 

- Mô tả: Sau khi nhà đầu tư được nhân viên hệ thống phê duyệt tài khoản, nhà 

đầu tư có thể đăng nhập hệ thống bằng tài khoản vừa đăng ký. 
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- Nhập thông tin tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký, nhấn nút . 

Nếu tài khoản và mật khẩu chính xác, sẽ hiển thị ra màn hình Trang chủ sau 

khi đăng nhập. 
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9.  Báo cáo nhà đầu tư: 

9.1. Danh sách yêu cầu báo cáo: 

- Truy cập: 

o Cách 1: Sau khi nhà đầu tư đăng nhập hệ thống, chọn chức năng 

Quản lý báo cáo  Yêu cầu báo cáo trên thanh menu, màn hình 

Danh sách yêu cầu báo cáo sẽ xuất hiện. 

o Cách 2: Tại trang chưa đăng nhập, di chuột đến mục Doanh nghiệp, 

nhấn nút BÁO CÁO TRỰC TUYẾN trên thanh menu, hệ thống sẽ 

điều hướng sang trang đăng nhập (nếu chưa đăng nhập). Nhà đầu tư 

tiến hành đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình Danh 

sách yêu cầu báo cáo sẽ xuất hiện. 

- Mô tả: Màn hình danh sách yêu cầu báo cáo hiển thị những yêu cầu báo cáo 

mà nhà đầu tư có trong danh sách nhà đầu tư được chọn của yêu cầu báo cáo 

đó. Màn hình này chia làm 2 phần: 

o Tìm kiếm: Nhập thông tin tìm kiếm các yêu cầu báo cáo cần tìm. 

 

o Nhấn nút  để tìm kiếm thông tin. 

o Danh sách yêu cầu báo cáo: Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm. 
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9.2. Xem chi tiết yêu cầu báo cáo: 

 

- Truy cập: Tại màn hình danh sách yêu cầu báo cáo, nhấn nút  , 

màn hình chi tiết yêu cầu báo cáo sẽ hiển thị. 

- Mô tả: Màn hình này cho phép nhà đầu tư xem chi tiết yêu cầu cần báo cáo. 

Nếu nhà đầu tư chưa báo cáo yêu cầu này, nhấn nút  , cửa sổ 

báo cáo nhà đầu tư sẽ hiển thị. 
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o Nhập các thông tin theo yêu cầu, sau đó nhấn nút   để gửi 

báo cáo. Cửa sổ xác nhận việc lưu báo cáo sẽ xuất hiện. 

 

o Nhấn nút   để nộp báo cáo, hoặc nhấn nút   để hủy. 

o Lưu ý: tổng dung lượng các file upload không được lớn hơn 25 

MB. 

o Sau khi nhà đầu tư đồng ý gửi báo cáo, thông báo Lưu báo cáo thành 

công sẽ xuất hiện. Lúc này, tại màn hình xem chi tiết yêu cầu báo cáo, 

sẽ có nút  . Nhấn nút   để xem chi tiết 

hoặc sửa báo cáo đã nộp. 
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