HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ
THỐNG KÊ KIỂM KÊ TK TOOL
I.

Giới thiệu chung

Đây là công cụ hỗ trợ thống kê, kiểm kê dành cho cấp xã, chạy trên nền desktop,
không cần kết nối Internet người dùng vẫn có thể dùng được phần mềm.
Các bước thực hiện như sau:
1. Sử dụng công cụ để nhập dữ liệu thống kê, kiểm kê cho cấp xã.
2. Export dữ liệu đã nhập ra tệp *.data.
3. Đăng nhập vào phần mềm TK online tại địa chỉ: tk.gdla.gov.vn bằng tài khoản
tương ứng với cấp xã đó, Import dữ liệu từ tệp *.data vào hệ thống.
Các cấp huyện, tỉnh sử dụng phần mềm TK online như bình thường.
II.

Hướng dẫn chi tiết

1.

Chọn đơn vị hành chính

Sau khi kết nối CSDL thành công, phần mềm sẽ hiện ra 1 cửa sổ để ta chọn tỉnh,
huyện, xã

2.

Chuyển đổi từ bản đồ khoanh đất

Để chuyển đổi dữ liệu bản đồ khoanh đất từ file .dgn chúng ta làm như sau
Trên menu ta chọn Cập nhật dữ liệuChuyển đổi dữ liệu, phần mềm sẽ hiện ra cửa
sổ chúng ta click Chọn file để chọn file .dgn xã mình muốn chuyển đổi

Sau khi quá trình chuyển đổi kết thúc chúng ta sẽ có dữ liệu trên bảng liệt kê khoanh
đất, các biểu 01, 02, 03, 07, 08, 09, 11
3.

Nhập dữ liệu

Chúng ta cần nhập dữ liệu cho biểu 05b, và 06b, biểu 10, mã đối tượng kỳ trước cho
bảng liệt kê khoanh đất, biểu bộ số liệu cũ cho biểu 12, biểu 01-CT21, biểu 05-CT21
Nhập dữ liệu biểu 05b
Trên Menu Nhập dữ liệu thống kê chọn Biểu 05 b / Đất được giao, thuê,
chuyển mục đích chưa sử dụng
Nhập các thông tin trong ô text sau đó click Lưu sẽ ra 1 bản ghi thông tin mới

Để sửa thông tin trong biểu 5b ta làm như sau: Chọn 1 bản ghi chứa thông tin cần
chỉnh sửa chỉnh sửa các thông tin trong cácô text  click Cập nhật

Để xóa thông tin trong bảng 5b : Chọn 1 bản ghi chứa thông tin cần xóa click Xóa

Nhập dữ liệu biểu 06b
-

Biểu 06 b / Đất chuyển mục đích chưa sử dụngkhác hồ sơ địa chính

Tương tự như nhập biểu 05b, sau khi nhập thông tin chọn Lưu để thêm mới dữ liệu.

Để sửa thông tin trong biểu 6b : Chọn 1 bản ghi chứa thông tin cần chỉnh sửa chỉnh
sửa các thông tin trong cácô text  click Cập nhật

Để xóa thông tin trong bảng 6b : Chọn 1 bản ghi chứa thông tin cần xóa click Xóa

Nhập dữ liệu biểu 10
Biểu 10 / Nhập mã loại đất kỳ trước
Chọn Khoanh đất bên trái điền loại đất và diện tích đất kỳ trước trong ô text sau đó
click thêm mới. Có thể tìm kiếm STT khoanh đất để tìm đến khoanh đất cần nhập.

Nhập mã đối tượng kỳ trước
Mã đối tượng kỳ trước
Chọn khoanh đất sau đó nhập mã kỳ trước vào ô text  Cập Nhật

Saukhi nhập mã loại đất kỳ trước thì trong biểu Khoanh Đất Hiện Trạng sẽ xuất hiện
thông tin trong cột mã loại đất kỳ trước chúng ta vừanhập

Nhập bộ số liệu cũ
Bộ số liệu cũ
Chọn khoanh đất sau đó nhập mã kỳ trước vào ô text  Cập Nhật

Saukhi nhập mã loại đất kỳ trước thì trong biểu Khoanh Đất Hiện Trạng sẽ xuất hiện
thông tin trong cột mã loại đất kỳ trước chúng ta vừanhập

Nhập bộ số liệu cũ
Chọn Nhóm loại đất,chọn bộ số liệu Chọn 1 loại đấtđiền Tổng diện tích

Nhập dữ liệu biểu 01 – CT21 kiểm kê hiện trạng đất lúa
Biểu 01 – CT21 / Kiểm kê hiện trạng đất lúa
Chúng ta cần nhập đồng thời cho 1 loại đất trong mục I và II(lần đầu tiên, các lần tiếp
theo không cần)

Nhập dữ liệu biểu 05 – CT21 kiểm kê hiện trạng sử dụng đất bãi bồi ven biển
Biểu 05 – CT21 / Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất bãi bồi ven biển
Chọn lloại đất đang sử dụng, nhập các loại diện tích. Chú ý : Diện tích trong ô Tổng
số phải lớn hơn hoặc bằng diện tích đất trong 2 ô Tổ chức trong nước và Hộ gia đình
, cá nhân

Xuất dữ liệu sau khi cập nhật dữ liệu
4.

Xuất dữ liệu

Sau khi thực hiện xong các bước nhập thông tin chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra 1 file dữ
liệu
Trên menu chọn Hệ ThốngXuất dữ liệu sau đó chọn nơi mình cần lưu dữ liệu

