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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây 

dựng, trong những năm qua Bộ Xây dựng (đầu mối là Vụ Khoa học Công nghệ và Môi 

trường) đã tiến hành nhiều giải pháp để thúc đẩy quá trình quản lý và lưu trữ cơ sở dữ 

liệu môi trường ngành Xây dựng, trong đó có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản 

lý môi trường để đơn giản hóa quy trình quản lý và cung cấp cho cán bộ chuyên môn 

thực hiện tốt nhiệm vụ nhập dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện từ trung ương 

đến địa phương. 

Trên cơ sở các quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2018 của            

Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng, chúng tôi đã tin học hóa thông qua 

xây dựng phần mềm trực tuyến “Hệ thống quản lý môi trường ngành Xây dựng” với đối 

tượng sử dụng gồm: các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên phạm vi cả nước; các cơ 

sở đào tạo, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Xây dựng. Nhằm giúp người sử dụng nắm rõ được 

cách thức sử dụng phần mềm trên, sau đây là hướng dẫn cách sử dụng các chức năng 

trong hệ thống để quản lý dữ liệu môi trường và cung cấp báo cáo hàng năm của cơ sở. 

Trong quá trình biên soạn hướng dẫn chắc chắn sẽ có các sai sót, hoặc đôi chỗ chưa giúp 

người đọc hiểu được đầy đủ, nhóm thực hiện rất mong nhận được sự phản hồi của người 

sử dụng để giúp chúng tôi hoàn thiện hơn./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 
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1 Giới thiệu chung 

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu môi trường ngành Xây dựng, tên mã: EMSXD, là 

phần mềm cho phép Bộ xây dựng, Sở Xây dựng, Tổng công ty, cơ sở xây dựng, cơ sở 

sản xuất, cơ sở thu gom vận chuyển chất thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR, cơ sở đào 

tạo, y tế, công ty con...cập nhập, quản lý các báo cáo môi trường của đơn vị mình. 

Tài liệu này phục vụ cho người dùng thuộc Sở Xây Dựng có thể sử dụng các chức 

năng trong hệ thống để quản lý dữ liệu và cung cấp báo cáo hàng năm lên các cấp cao 

hơn. 

Các chức năng dành cho Sở Xây dựng bao gồm: 

2 Đăng nhập vào hệ thống 

Mỗi Sở Xây dựng sẽ được đơn vị quản lý cấp cho một tài khoản để đăng nhập 

vào hệ thống.  

Sở Xây dựng trực thuộc quản lý của Bộ xây dựng 

 Đăng nhập vào trang http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn sẽ hiển thị màn hình 

đăng nhập như sau: 

 

Người sử dụng Các chức năng 

Sở Xây Dựng 

- Đăng nhập/ Đăng xuất. 

- Quản trị hệ thống 
- Thông tin đơn vị. 

- Quản lý đơn vị. 

- Quản lý dữ liệu môi trường tổng hợp 
- Quản lý dữ liệu chất thải rắn xây dựng 

- Quản lý văn bản 
- Tra cứu văn bản 

- Thay đổi mật khẩu 
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 Điền đầy đủ Tên đăng nhập và Mật khẩu; nhấn Đăng nhập. Lưu ý: Tên đăng 

nhập và mật khẩu sẽ do đơn vị quản lý trực tiếp cấp trên cung cấp (Ví dụ: Đối 

với Sở Xây dựng sẽ do Vụ KHCN&MT, Bộ Xây Dựng tạo lập, cung cấp và quản 

lý. Đối với cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng không trực thuộc Tổng Công ty trực 

thuộc Bộ Xây dựng sẽ do Sở Xây dựng tạo lập, cung cấp và quản lý; đối với cơ 

sở trực thuộc Tổng Công ty trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ do Tổng Công ty tạo lập, 

cung cấp và quản lý; đối với các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng 

sẽ do Vụ KHCN&MT tạo lập, cung cấp và quản lý). 

 

 Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, và là lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống yêu cầu 

đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn 

 
        Lưu ý: 

- Khi đặt mật khẩu mới cần tuân thủ theo qui tắc: Có từ 8 ký tự trở lên, bao gồm 

Chữ HOA, chữ thường, số, và ký tự đặc biệt. 

Ví dụ: S0x@ydung$2019 

 

 Sau khi đổi mật khẩu thành công, từ lần sau đăng nhập vào màn hình giao diện 

trang chủ sẽ như dưới đây: 
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Giao diện trang chủ của quản lý môi trường. Tại đây người dùng của SXD có thể 

thực hiện được các việc sau: 

 Quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản của các đơn vị con trên địa bàn. 

 Thông tin đơn vị: Cho phép thay đổi thông tin của đơn vị mình. 

 Quản lý đơn vị: Cho phép quản lý thông tin của các đơn vị con. 

 Quản lý dữ liệu môi trường tổng hợp: Tạo báo cáo hiện trạng môi trường tổng 

hợp hàng năm của Sở; Quản lý danh sách các báo cáo môi trường hàng năm đã 

tạo; Quản lý báo cáo dữ liệu môi trường cơ sở dưới địa bàn. 

 Quản lý chất thải rắn xây dựng: Tạo báo cáo hiện trạng CTRXD tổng hợp trên 

địa bàn; Quản lý dữ liệu quản lý CTRXD hàng năm của Sở; Quản lý dữ liệu quản 

lý CTRXD cơ sở. 

 Quản lý văn bản: Đưa lên các tài liệu, văn bản để đơn vị dưới có thể tra cứu. 

 Tra cứu văn bản: Xem văn bản, tài liệu của cấp trên (Bộ Xây dựng) đưa lên. 

 Đổi mật khẩu: Thay đổi mật khẩu tài khoản đang đăng nhập. 

Lưu ý:  

 Với lần đầu tiên đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu đổi mật khẩu để đảm bảo bảo 

mật thông tin. Theo chính sách bảo mật thì Mật khẩu mới phải có độ dài ít nhất 

8 ký tự bao gồm cả ký tự in hoa, ký tự số, và ký tự đặc biệt. 

 Chức năng đổi mật khẩu sẽ cho phép người sử dụng của Sở đổi mật khẩu mới. 

3 Quản trị hệ thống 

Chức năng này cho phép quản lý các thông tin liên quan tới Người sử dụng tham 
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gia vào hệ thống 

 

3.1. Quản trị người sử dụng 

Chức năng này cho phép Sở quản lý danh sách tất cả tài khoản người sử dụng sẽ 

đăng nhập và làm việc trên hệ thống, bao gồm: Sở xây dựng, Cơ sở sản xuất, cơ sở xây 

dựng, cơ sở thu gom vận chuyển, và cơ sở xử lý CTRXD. 

Người dùng thuộc Sở xây dựng có thể thực hiện Thêm, Sửa, Xóa tài khoản người 

dùng khác có trong hệ thống. 

 Chọn mục Quản trị hệ thống, chọn tiếp mục Người sử dụng. 
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 Màn hình Quản trị người sử dụng sẽ xuất hiện với danh sách người sử dụng 

hiện có. 

 

3.2. Các chức năng chính 

a. Thêm mới (1) 

    Cho phép Sở thêm người sử dụng mới vào hệ thống. 

 Từ màn hình Quản trị người sử dụng, nhấn Thêm mới (1). Màn hình hiển thị 
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thông tin chi tiết của người sử dụng sẽ hiện ra. 

 

 Điền thông tin cho người sử dụng cần tạo, nhấn Lưu để cập nhật tài khoản mới 

cho hệ thống. 

Lưu ý 

- Trước khi tạo tài khoản cho đơn vị cần phải có đơn vị trước (xin xem mục 5.1.1. 

để biết cách tạo đơn vị). 

- Hệ thống sẽ tự động kiểm tra thông tin xem đã có hay chưa, nếu thông tin đã 

được sử dụng sẽ không thể khởi tạo tài khoản. 

- Mật khẩu cũng được tự động kiểm tra xem có trùng khớp hay không để đảm bảo 

mật khẩu xác nhận đúng. 

- Người dùng thuộc tổ chức nào phải được phân vào đúng nhóm quyền đó. Nếu 

phân quyền sai sẽ không thể khởi tạo tài khoản. 

b. Tìm kiếm (2) 

Bản nâng cấp 2019 cho phép Sở dễ dàng tìm kiếm thông tin người dùng dựa theo 4 

tiêu chí:  Tên đăng nhập, tên người dùng, trạng thái (On/Off) hoặc Nhóm quyền. 

 Từ màn hình Quản trị người sử dụng, chọn từng tiêu chí và nhập, sau đó click 

Tìm kiếm  (2). 

 Danh sách người dùng thỏa mãn điều kiện tra cứu sẽ được hiển thị. 
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Kết quả tìm kiếm theo tiêu chí Tên người dùng + Nhóm quyền 

 

c. Chỉnh sửa (3) 

Chỉnh sửa thông tin của người dùng. 

 Từ màn hình Quản trị người sử dụng, chọn người sử dụng cần cập nhật thông 

tin, nhấn Chỉnh sửa (3). 

 
 Điều chỉnh thông tin người sử dụng, nhấn Lưu. Thông tin mới sẽ được cập nhật 

vào hệ thống. 

 Nhấn Xóa để xóa tài khoản của người sử dụng khỏi hệ thống. 

 Tính năng mới cập nhập 2019: Khôi Phục Mật khẩu. Sử dụng trong trường hợp 

khi người dùng của các cơ sở dưới địa bàn bị quên mật khẩu và yêu cầu Sở XD 

reset lại mật khẩu cho họ. Khi click vào nút này, mật khẩu của người dùng sẽ 

được tự động reset về 1234567a@.  

Lưu ý: 

- Do một số ràng buộc nên việc xóa tài khoản người dùng có thể ảnh hưởng tới 

một số chức năng, khiến hệ thống hoạt động không đúng. 

- Người quản trị có thể thay đổi, cấp mới mật khẩu của người dùng tại đây trong 

trường hợp người dùng quên mật khẩu của mình. 
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4 Thông tin đơn vị 

Đây là mục để quản lý thông tin của đơn vị (Sở Xây dựng). Người sử dụng có 

thể xem và thay đổi thông tin của đơn vị mình. 

 Ở menu chính, nhấn chọn Thông tin đơn vị. 

 

 Màn hình Thông tin đơn vị sẽ hiển thị thông tin của đơn vị. 

 

 Người sử dụng có thể chỉnh sửa thông tin của đơn vị mình tại đây, và bấm Lưu 

để hệ thống cập nhật dữ liệu mới về đơn vị. 

5 Quản lý đơn vị 

Cho phép khởi tạo thông tin các đơn vị trực thuộc, từ đó giúp người quản lý dễ 

dàng khởi tạo account cho các đơn vị đó, đồng thời tiện tra cứu thông tin người dùng 

và các báo cáo nếu có. 

 Chọn menu Quản lý đơn vị. 
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 Màn hình Quản lý đơn vị sẽ hiển thị danh sách các đơn vị hiện có.  

  

5.1   Các chức năng chính 

Để khởi tạo tài khoản đăng nhập cho các đơn vị dưới Sở, thì yêu cầu đầu tiên là 

phải khởi tạo thông tin của đơn vị đó trên hệ thống. Sau khi đã tạo mới thành công, Sở 

sẽ dễ dàng khởi tạo tài khoản cho đơn vị mình cần, từ đó tiện lợi trong việc tra cứu các 

thông tin của đơn vị cũng như báo cáo sau này mà họ hoàn thành. 

5.1.1  Thêm mới (1) 

Cho phép khởi tạo thông tin của một đơn vị mà Sở quản lý vào hệ thống. 

 Từ màn hình Quản lý đơn vị, nhấn Thêm mới (1). Màn hình hiển thị thông tin 

chi tiết của đơn vị sẽ hiện ra. 
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 Điền đầy đủ thông tin của đơn vị, nhấn Lưu. Thông tin mới sẽ được thêm vào hệ 

thống. 

5.1.2 Tìm kiếm (2) 

 Từ màn hình Quản lý đơn vị, nhấn Tìm kiếm nâng cao (2). Màn hình hiển thị 

những thông tin cần thiết để tìm kiếm đơn vị sẽ hiện ra. 

 
 Nhập, lựa chọn những dữ liệu cần tìm kiếm và nhấn Tìm kiếm. Thông tin phù 

hợp với yêu cầu sẽ được hiển thị. 

 
Kết quả tìm kiếm theo Địa chỉ + Loại đơn vị 

5.1.3 Các chức năng quản lý đơn vị 

Dưới đây sẽ nêu những chức năng chính mà người quản trị có thể sử dụng. 
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1. Chỉnh sửa (1) 

Cho phép chỉnh sửa thông tin của một đơn vị bất kỳ. 

 Tại màn hình Quản lý đơn vị, chọn đơn vị bất kỳ, bấm vào nút Chỉnh sửa  

(1) để chuyển đến màn hình thông tin đơn vị sẽ hiện ra. 

 

 Người quản trị có thể chỉnh sửa thông tin của đơn vị hoặc xóa đơn vị tại đây. Sau 

khi chỉnh sửa xong, bấm Lưu để cập nhật dữ liệu mới vào hệ thống. 

2. Xem thông tin của đơn vị (2) 

 Tại màn hình Quản lý đơn vị, chọn đơn vị bất kỳ, bấm vào nút Xem  (2), hoặc 

bấm trực tiếp vào tên của đơn vị để chuyển đến màn hình thông tin đơn vị. 

 

 Người quản trị không thể chỉnh sửa thông tin của đơn vị tại mục này.  

3. Quản lý tài khoản đơn vị (3) 

Cho phép xem các tài khoản đã được khởi tạo của một đơn vị bất kỳ. 

 Tại màn hình Quản lý đơn vị, chọn đơn vị bất kỳ, bấm vào nút Người sử dụng 

 (3) để chuyển đến danh sách tài khoản được cấp cho đơn vị đó. 
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 Ở đây người quản trị có thể thêm tài khoản cho cơ sở sản xuất, chỉnh sửa các tài 

khoản đã tồn tại. 

 
4. Quản lý báo cáo của đơn vị (4) 

Cho phép xem các báo cáo (nếu có) của đơn vị. 

 Tại màn hình Quản lý đơn vị, chọn đơn vị, bấm vào nút Báo cáo  (4) để 

chuyển đến danh sách báo cáo của đơn vị đó. Xảy ra 2 trường hợp: 

 Nếu đơn vị đó chưa có báo cáo thì màn hình sẽ như sau 

 
 Trong trường hợp có báo cáo thì màn hình sẽ như sau 

 

  Người quản trị có thể bấm vào nút Xem để xem, xuất báo cáo và mở khóa báo cáo; 

hoặc bấm nút Xuất báo cáo để lưu báo cáo của đơn vị đó về máy dưới dạng file Word. 

- Xem báo cáo:  

+ Khi bấm Xem sẽ chuyển đến màn hình thông tin chi tiết báo cáo của đơn vị. 
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+ Khi kéo xuống cuối trang, người sử dụng có thể lựa chọn thêm chức năng Mở 

khóa báo cáo và Xuất báo cáo. 

 

- Xuất báo cáo:  

Bấm vào nút Xuất báo cáo để lưu báo cáo về máy dưới dạng file Word. 

6 Quản lý dữ liệu môi trường 

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ngày 06 tháng 02 năm 2018 có 

nêu rõ quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng. Theo đó, báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường là việc lập và cung cấp các thông tin, số liệu, dữ liệu về nguồn phát sinh chất 

thải, tác động của chất thải tới các thành phần môi trường, công tác quản lý và hoạt động 

bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng. 
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Các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng chịu trách nhiệm báo cáo môi trường cho Sở 

Xây dựng hàng năm là cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng, sản xuất sản phẩm cơ khí xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong thông tư 02/2018 cũng qui định 

khá rõ tại điều 5, báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất ngành Xây 

dựng và điều 6, báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Sở Xây dựng các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, việc lập báo cáo sẽ phải làm định kỳ 01 lần /năm 

theo các mẫu tại phụ lục 01 và 02 tương ứng. Đồng thời cũng phải cập nhật và lưu trữ 

các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phần mềm quản lý 

trực tuyến CSDL môi trường ngành Xây dựng tại địa chỉ trang thông tin điện tử là 

http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn.  

Phần này có 3 chức năng chính: 

 Hiện trạng môi trường tổng hợp trên địa bàn 

 Dữ liệu môi trường hàng năm 

 Dữ liệu môi trường cơ sở 

6.1 Hiện trạng môi trường tổng hợp trên địa bàn 

Cho phép tạo báo cáo môi trường dựa trên kết quả tổng hợp từ tất cả các đơn vị 

trực thuộc trên địa bàn Sở quản lý. Các số liệu sẽ được tự động tổng hợp lại và tự động 

tính toán cũng như cho phép xuất các báo cáo.  

 Từ menu chính, chọn Hiện trạng môi trường tổng hợp trên địa bàn. 
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 Phần mềm cho phép tạo báo cáo tổng hợp dựa theo từng năm, click Chọn năm để 

lập báo cáo: 

 
Lưu ý:  

 Nếu đã có báo cáo của năm nào đó, hệ thống sẽ cảnh báo trùng và bắt chọn lại 
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 Nên xem dữ liệu môi trường cơ sở của năm mình cần tạo trước khi chọn năm 

để có dữ liệu lập báo cáo. 

 Màn hình Hiện trạng môi trường tổng hợp trên địa bàn sẽ xuất hiện với các 

mục để điền thông tin. (ví dụ ở đây là thông tin của SXD Ninh Bình năm 2017) 

 

     Báo cáo của Sở gồm hai phần: 
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- Thông tin chung: Đây là phần do Sở XD tự nhập dữ liệu. 

- Thông tin môi trường cơ sở sản xuất:  

Dữ liệu chính của phần này sẽ do chương trình tự động tập hợp từ báo cáo của 

các đơn vị trực thuộc địa bàn, sau đó liệt kê thành danh sách theo mẫu của Bộ 

xây dựng. 

Lưu ý: 

Với mỗi đơn vị được liệt kê trong báo cáo, Sở xây dựng phải bổ sung riêng thông 

tin về tình hình quản lý môi trường và thống kê ô nhiễm bằng cách bấm vào nút CHỈNH 

SỬA  để hiển thị những mục cần điền. 

 

Sở tiến hành nhận xét tình hình quản lý môi trường và thống kê ô nhiễm 

 

Chú ý: Mỗi lần điền xong thông tin cần phải bấm Lưu để lưu lại thông tin trước 

khi chuyển sang mục mới. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho Sở xây dựng 

 

  Trang 20/41 
 

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bấm Lưu  để lưu thông tin vào hệ thống. 

- Để gửi báo cáo lên Bộ xây dựng, click vào nút Khóa , hệ thống sẽ hiển 

thị cảnh báo xác nhận trước khi gửi.  

 

Lưu ý: 

  Một khi đã gửi đi, báo cáo sẽ được khóa lại không cho phép chỉnh sửa nữa. Cần 

kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm nút này.  

6.2 Dữ liệu môi trường hàng năm 

Cho phép Sở dễ dàng quản lý danh sách các báo cáo hàng năm mà mình đã tạo 

lập. 

 Ở menu chính, nhấn chọn Dữ liệu môi trường hàng năm.. 
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 Sau khi nhấn chọn Dữ liệu môi trường hàng năm, danh sách báo cáo hàng 

năm của Sở Xây dựng sẽ xuất hiện. (ví dụ ở đây là danh sách báo cáo dữ liệu 

môi trường hàng năm của SXD Ninh Bình) 

 

6.2.1  Xem báo cáo (1) 

 Khi bấm vào nút Xem (1), người dùng của Sở có thể xem lại và xuất báo cáo 

của đơn vị mình. 
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6.2.2 Chỉnh sửa (2) 

 Nút bấm này chỉ xuất hiện khi báo cáo đang được làm và chưa bị khóa lại. Khi 

bấm nút chỉnh sửa (2) màn hình thông tin báo cáo sẽ hiện ra để người dùng của 
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Sở tiếp tục bổ sung/chỉnh sửa thông tin trong báo cáo của mình. Sau khi chỉnh 

sửa xong, người dùng có thể bấm Lưu để cập nhật dữ liệu mới hoặc bấm Khóa 

để gửi báo cáo lên Bộ. 

6.2.3 Xuất báo cáo 

Người dùng bấm vào nút Xuất báo cáo (3) để lưu báo cáo về máy dưới dạng file 

Word. 

 

6.3 Dữ liệu môi trường cơ sở 

Chức năng này cho phép Sở Xây dựng có thể xem toàn bộ báo cáo hàng năm của 

các đơn vị trực thuộc địa bàn mà Sở quản lý. Từ đó cho phép mở khóa hoặc kết xuất báo 

cáo.  

Không những vậy, dữ liệu từ các báo cáo này sẽ được sử dụng làm báo cáo tổng 

kết hàng năm của Sở xây dựng để đệ trình lên Bộ.   

 Ở menu chính, chọn Hiện trạng môi trường cơ sở. 
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 Sau khi bấm vào Dữ liệu môi trường cơ sở, màn hình sẽ xuất hiện danh sách 

toàn bộ các báo cáo các năm của các đơn vị trực thuộc địa bàn Sở quản lý. 
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 Người quản trị có thể tiến hành việc Xem hoặc Xuất báo cáo tại đây. 

Xem báo cáo môi trường cơ sở 

Cho phép Sở dễ dàng xem thông tin chi tiết một báo cáo môi trường cơ sở bất kỳ 

trước khi quyết định mở khóa hay kết xuất ra file hay không. 

Từ danh sách báo cáo dữ liệu môi trường, click nút  để xem thông tin báo 

cáo đơn vị mình muốn. Thông tin chi tiết sẽ giống như mục 6.2.1 
 

Mở khóa báo cáo 

Chức năng này được sử dụng trong trường hợp đơn vị cấp dưới nhập liệu chưa 

chính xác và đầy đủ nên cần phải nhập lại. Khi đó họ sẽ gửi yêu cầu lên Sở để đề nghị 

mở khóa báo cáo. Trường hợp này cũng không phải là hiếm gặp nên cần hết sức cẩn 

trọng. 

Sau khi được mở khóa, báo cáo sẽ không còn nằm trong danh sách báo cáo dữ 

liệu môi trường nữa. Người quản lý của các đơn vị cấp dưới Sở phải tiến hành cập nhập 

lại dữ liệu và sau đó chốt gửi thông tin lên thì lúc đó báo cáo mới được hiển thị trở lại 

trong danh sách. 

Xuất báo cáo  

Cho phép kết xuất báo cáo thành các file .docx và in ra.  

7 Quản lý chất thải rắn xây dựng 

Thông tư 08/2017/TT-BXD ngày 16 tháng 5 năm 2017 qui định về quản lý chất 

thải rắn xây dựng. Theo đó, thông tư này qui định chi tiết về việc phân loại, thu gom, tái 

sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng được qui định tại Nghị định số 

38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế 

liệu. 

Điều 4 trong thông tư yêu cầu cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải rắn xây dựng 

(CTRXD) phải được cập nhập và đăng tải trên website của Sở Xây dựng địa phương và 

Bộ Xây dựng để quản lý, khai thác, cung cấp thông tin. CSDL về quản lý chất thải rắn 

xây dựng bao gồm các số liệu như sau: 

a) Thành phần, khối lượng CTRXD phát sinh 

b) Khối lượng CTRXD thu gom, vận chuyển và xử lý tại cơ sở xử lý 

c) Thành phần, khối lượng CTRXD tái chế hoặc tái sử dụng 

d) Danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD  
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Ngoài việc cập nhập CSDL liên quan, phần mềm cũng được yêu cầu phải đáp 

ứng được việc trích xuất các báo cáo công tác xử lý CTRXD hàng năm theo các mẫu 

qui định tại phụ lục 6 và 8 của thông tư.  

Sau khi các đơn vị trực thuộc Sở đã nhập liệu và đẩy báo cáo CTR lên, Sở Xây 

dựng sẽ tiến hành tổng hợp dữ liệu và kết xuất thành báo cáo gửi lên  Bộ. Qui trình quản 

lý này cũng tương tự như chức năng quản lý dữ liệu môi trường tổng hợp. 

Chức năng quản lý CTRXD được chia nhỏ làm 03 chức năng sau: 

- Hiện trạng quản lý CTRXD tổng hợp trên địa bàn 

- Dữ liệu quản lý CTRXD hàng năm 

- Dữ liệu quản lý CTRXD cơ sở 

7.1 Hiện trạng quản lý CTRXD tổng hợp trên địa bàn 

Cho phép tạo báo cáo quản lý CTRXD dựa trên kết quả tổng hợp từ tất cả các 

đơn vị trực thuộc trên địa bàn Sở quản lý. Các số liệu sẽ được tự động tổng hợp lại và 

tự động tính toán để tạo thành báo cáo tổng hợp hàng năm gửi lên Bộ.  

 Từ menu chính, chọn Hiện trạng quản lý CTRXD tổng hợp trên địa bàn. 
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 Phần mềm cho phép tạo báo cáo tổng hợp dựa theo từng năm, click Chọn năm để 

lập báo cáo: 

 
Lưu ý:  

 Nếu đã có báo cáo của năm được chọn, hệ thống sẽ cảnh báo trùng và bắt 

chọn lại. 
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 Nên xem dữ liệu quản lý CTRXD cơ sở của năm mình cần tạo trước khi chọn năm 

để có dữ liệu lập báo cáo. 

 Màn hình Hiện trạng CTRXD tổng hợp năm sẽ xuất hiện với các mục để điền 

thông tin. 

 

      Báo cáo CTRXD của Sở gồm các phần: 

- Thông tin đơn vị lập báo cáo: Đây là phần do Sở XD tự nhập dữ liệu. 

 
- Thông tin chung, báo cáo thống kê:  

Dữ liệu chính của phần này sẽ do chương trình tự động tập hợp từ báo cáo của 

các đơn vị trực thuộc địa bàn, sau đó liệt kê thành danh sách theo mẫu của Bộ. 
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- Đánh giá công tác quản lý: Đây là phần thông tin do Sở Xây dựng chủ động nhập 

liệu để đưa ra các đánh giá và kiến nghị lên cấp trên là Bộ Xây dựng . 

 

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bấm  để lưu trữ dữ liệu vào hệ thống. 

- Để gửi báo cáo lên Bộ, click vào nút , hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo xác nhận 

trước khi gửi.  

 

Lưu ý: 

  Một khi đã gửi đi, báo cáo sẽ được khóa lại không cho phép chỉnh sửa nữa. Cần 

kiểm tra chính xác các thông tin trước khi bấm nút này.  
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7.2 Dữ liệu quản lý CTRXD hàng năm 

Các báo cáo trong phần quản lý CTRXD tổng hợp hàng năm của Sở sau khi gửi 

lên Bộ Xây dựng sẽ được lưu lại và hiển thị trong danh sách báo cáo CTRXD hàng năm 

 Ở menu chính, nhấn chọn Quản lý CTRXD 

 

 Sau khi nhấn chọn Dữ liệu quản lý CTRXD hàng năm, danh sách báo cáo 

CTRXD hàng năm của Sở Xây dựng sẽ xuất hiện. 
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7.2.1  Xem báo cáo 

 Khi bấm vào nút (1) xem, Sở Xây dựng có thể xem lại báo cáo chi tiết và xuất 

báo cáo của đơn vị mình ra file .docx nếu muốn. 

 

7.2.2 Chỉnh sửa 
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 Nút bấm này chỉ xuất hiện khi báo cáo chưa bị khóa lại. Khi bấm nút chỉnh sửa màn 

hình thông tin báo cáo sẽ hiện ra để người dùng chỉnh sửa thông tin mình muốn.  

 

 Sau khi chỉnh sửa xong, người dùng có thể bấm Lưu để cập nhật dữ liệu mới hoặc 

bấm Khóa để gửi báo cáo lên Bộ. 

7.2.3 Xuất báo cáo 

Người dùng bấm vào nút Xuất báo cáo (2) để lưu báo cáo về máy dưới dạng file 

Word. 

7.3 Dữ liệu quản lý CTRXD cơ sở 

Chức năng này cho phép Sở Xây dựng có thể xem toàn bộ báo cáo CTRXD hàng 

năm của các đơn vị trực thuộc địa bàn mà Sở quản lý. Từ đó cho phép mở khóa hoặc 

kết xuất báo cáo.  

Không những vậy, dữ liệu từ các báo cáo này sẽ được sử dụng làm báo cáo tổng 

kết quản lý CTRXD hàng năm của Sở xây dựng để đệ trình lên Bộ.   

 Ở menu chính, chọn Quản lý CTRXD. 

 
 Sau khi bấm vào Dữ liệu quản lý CTRXD cơ sở, màn hình sẽ xuất hiện danh 
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sách báo cáo của các đơn vị cấp dưới Sở như: Cơ sở sản xuất, cơ sở xây dựng, 

cơ sở thu gom vận chuyển CTR, cơ sở xử lý CTR. 

 
 Người quản trị của Sở có thể Xem từng báo cáo và sau đó mở khóa báo cáo nếu 

có yêu cầu. 

Xem báo cáo CTRXD cơ sở 

Cho phép Sở dễ dàng xem thông tin chi tiết một báo cáo môi trường cơ sở bất kỳ 

trước khi quyết định mở khóa hay không. 

Từ danh sách báo cáo dữ liệu môi trường, click nút  để xem thông tin báo 

cáo đơn vị mình muốn. Thông tin chi tiết về báo cáo sẽ hiển thị ra như sau: 

 

Mở khóa báo cáo 

Chức năng này được sử dụng trong trường hợp đơn vị cấp dưới nhập liệu chưa 

chính xác và đầy đủ nên cần phải nhập lại. Khi đó họ sẽ gửi yêu cầu lên Sở để đề nghị 
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mở khóa báo cáo. Trường hợp này cũng không phải là hiếm gặp nên cần hết sức cẩn 

trọng. 

Sau khi được mở khóa, báo cáo sẽ không còn nằm trong danh sách báo cáo dữ 

liệu môi trường nữa. Người quản lý của các đơn vị cấp dưới Sở phải tiến hành cập nhập 

lại dữ liệu và sau đó chốt gửi thông tin lên thì lúc đó báo cáo mới được hiển thị trở lại 

trong danh sách. 

8 Quản lý văn bản 

Mục đích: Cho phép Sở Xây dựng đẩy lên các văn bản, nghị định, thông tư...để 

các cơ sở, đơn vị trực thuộc địa bàn Sở có thể tra cứu và tham khảo. 

 Từ menu chính, click Quản lý văn bản 

 

 Màn hình danh sách văn bản xuất hiện,  
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Sẽ có 4 chức năng nhỏ trong phần này: 

- Thêm mới văn bản 

- Xem văn bản đính kèm 

- Sửa văn bản 

- Tìm kiếm văn bản 

Thêm mới văn bản (1) 

  Cho phép Sở Xây dựng thêm mới một văn bản vào hệ thống.  

 Từ danh sách văn bản, click Thêm mới (1) 

 

 Tiến hành các bước chọn và nhập thông tin để thêm mới, lưu ý 03 trường dưới 

đây là bắt buộc phải nhập 

 Loại văn bản 

 Ký hiệu văn bản 
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 Tên văn bản 

 Lưu ý:  file tài liệu đính kèm sẽ bị hạn chế về kích cỡ (<5Mb) và loại file (chỉ hỗ 

trợ file .doc, .docx và .pdf) để giảm tải gánh nặng lưu trữ lên hệ thống. 

Xem tài liệu đính kèm (2) 

Từ danh sách văn bản, click biểu tượng file đính kèm  (2) để xem hoặc lưu  

văn bản về máy. 

 
 

Chỉnh sửa văn bản (3) 

 Để chỉnh sửa văn bản (Tên, ký hiệu hoặc loại văn bản), Click vào biểu tượng  

(3) để bắt đầu chỉnh sửa 
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 Sau khi chỉnh sửa các thông tin, click Lưu để lưu lại thông tin. 

Tìm kiếm văn bản (4) 

Mục đích: Dễ dàng tìm kiếm các văn bản đã đưa lên dựa theo 6 tiêu chí tìm kiếm của 

phần mềm. 

 

  Từ danh sách văn bản, click vào nút Tìm kiếm nâng cao (4) 

 Chọn 1 trong 6 tiêu chí cần tìm kiếm như: Tên văn bản, Ký hiệu, Loại văn bản, 

Cơ quan ban hành, ngày ban hành, ngày hiệu lực.. ví dụ tìm kiếm theo loại văn 

bản sẽ cho kết quả như dưới đây. 

 
 

      Danh sách các văn bản thuộc loại Thông Tư sẽ hiển thị ra. 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho Sở xây dựng 

 

  Trang 38/41 
 

9 Tra cứu văn bản 

Người dùng của Sở có thể tra cứu và tìm kiếm các văn bản mà Bộ Xây dựng đã 

đưa lên tại đây. 

 Từ menu chính, chọn Tra cứu văn bản. 

 

 Giao diện của phần Tra cứu văn bản sẽ hiển thị như sau: 

 

Tại đây người dùng có thể xem thông tin của văn bản được Bộ gửi lên, tải file 

đính kèm và tra cứu chi tiết với chức năng Tìm kiếm nâng cao. 
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Giao diện chức năng Tìm kiếm nâng cao 
 

 

10 Đổi mật khẩu 

Chức năng này cho phép người sử dụng của Sở dễ dàng thay đổi mật khẩu đăng 

nhập hệ thống. 

 Từ Menu chính, click Đổi mật khẩu  

 

 Giao diện đổi mật khẩu xuất hiện, tiến hành đổi mật khẩu mới 
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    Lưu ý: 

Theo qui trình bảo mật thông tin ISO27001, mật khẩu phải được đổi sau 90 ngày 

(3 tháng), mật khẩu phải có độ dài ít nhất 8 ký tự trong đó có ký tự viết HOA, ký 

tự thường, số và ký tự đặc biệt. 

          Ví dụ:  S0x@ydung2018 
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