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HƢỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 
 

Giới thiệu hệ thống quản trị : 
Hệ thống sử dụng tốt trên các trình duyệt FireFox,Chrome,Internet Explore 10.0 trở lên 

Hệ thống quản trị website này quản lý các nội dung hoạt động theo cơ chế phân quyền chi 

tiết và đƣợc chia làm nhiều chức năng. Mỗi chức năng có các tác vụ và mục đích sử dụng 

riêng 

Hệ thống quản trị website đƣợc phân thành các nhóm quyền quản lý với các chức năng độc 

lập.Hệ thống gồm hai nhóm quyền chính: 

+ Nhóm quản trị hệ thống: chịu trách nhiệm về toàn bộ hệ thống 

+ Nhóm quản trị thông tin: chịu trách nhiệm về thông tin trên website 

 Để đăng nhập vào hệ thống vào  link: http://hothuydien.atmt.gov.vn/admincp 

 

Giao diện đăng nhập:  

 

 

 
 

Giao diện menu của hệ thống:  
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Thay đổi password sau khi đăng nhập: 

- Sau khi login vào hệ thống, quản lý hồ chứa nhìn sang góc trên cùng bên phải  thấy 

tên đăng nhập, click vào và chon Mật khẩu để thay đổi mật khẩu 

 

 

 

I. Quản lý danh mục: 

 
1. Giới thiệu: 

- Khai báo các danh mục phục vụ cho các đơn vị nhập dữ liệu.Việc nhập dữ liệu 

cho các danh mục sẽ đƣợc đơn vị quản lý là Cục Kĩ thuật an toàn  & Môi trƣờng 

công nghiệp nhập dữ liệu: 

+ Bảng điều khiển 

   + Số liệu quan trắc 

   + Công trình thuỷ điện 
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+ Biểu đồ 

   

2.  Giới thiệu danh mục Bảng điều khiển: 

a. Mô tả: 

Danh mục Bảng điều khiển thể hiện biểu đồ mực nƣớc, mực nƣớc hiện 

tại và menu lựa chọn lƣu vực sông, vùng miền và tỉnh thành. 

b. Giao diện: 

 

 

 

3. Giới thiệu danh mục Số liệu quan trắc: 

a.    Mô tả: 
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Danh mục Số liệu quan trắc đƣợc khai báo bao gồm các công trình tại 

các tỉnh thành và thuộc các lƣu vực sông khác nhau. 

b. Giao diện 

›› 
 

 

4. Giới thiệu danh mục Công trình thuỷ điện: 

a. Danh mục Công trình thuỷ điện có thể khai báo thêm mới các công 

trình thuỷ điện theo tên, công suất lắp máy, đơn vị chủ  quản… 

b. Giao diện: 

5. Giới thiệu danh mục Biểu đồ 

c. Danh mục Biểu đồ thể hiện biểu đồ lƣu lƣợng và biểu đồ mực nƣớc của 

các công trình nằm trong vùng quản lý. 

d. Giao diện: 

 

II. Quản lý số liệu quan trắc online 
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a. Giới thiệu: 

- Hiển thị danh sách số liệu quan trắc online của đơn vị cập nhập về Hồ thủy điện 

theo thời gian tƣơng ứng với từng tài khoản đƣợc cấp  

- Với mỗi thao tác (Thêm, Sửa, Xóa ) của ngƣời đƣợc cấp tài khoản sẽ đƣợc đơn 

vị quản lý là Cục KTAT & MTCN quản lý và theo dõi 

- Từ dƣới các hồ cập nhập dữ liệu thì ở trên đơn vị quản lý sẽ theo dõi và báo cáo 

 

b. Giao diện: 

 

 

 

 

c. Sử dụng: 

Ngƣời dùng có thể tìm kiếm các thông tin qua chức năng tìm kiếm 

 + Thông qua các ô tìm kiếm đƣợc tạo sẵn với các dữ liệu Tên tỉnh/thành 

phố, tên công trình,tên lƣu vực, thời gian.. khi click vào icon tìm kiếm 
 

 

d. Thêm,Sửa,Xóa 

- Ngƣời dùng click vào menu và chọn Số liệu quan trắc  

-  
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- Để Tạo dữ liệu hồ chứa: 

    

- Giao diện phần Số liệu quan trắc 
 

 

 

 

- Ngƣời dùng chọn để thêm mới Số liệu quan trắc  

- Khi click vào Thêm mới giao diện nhập dữ liệu nhƣ sau: 

Dữ liệu các trƣờng thông tin: 

 

- Tên Hồ chứa: chọn hồ chứa đã có 

- Ngày đo: Chọn ngày đo tƣơng ứng 

- Giời: Chọn giờ đo 

- Phút: Chọn phút đo 

- Bấm nút tải dữ liệu 

Giao diện hiện ra nhƣ sau: 
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Nhập thông tin: 

- Mực nƣớc hồ hiện tại: nhập dữ liệu mực nƣớc tính theo m 

- Lƣu lƣợng về hồ: Lƣu lƣợng đến hồ đƣợc tính theo m3/s 

- Số liệu dự kiến:  

- Dự kiến lƣu lƣợng về hạ du trong 12 giờ tới: Lƣu lƣợng đến hồ đƣợc tính theo 

m3/s 

- Dự kiến khả năng mực nƣớc hồ trong 12 giờ tới: Lƣu lƣợng đến hồ đƣợc tính 

theo m3/s 

- Số liệu đập tràn: 

- Số cửa xả đáy: lựa chọn số lƣợng phù hợp 

- Số cửa xả mặt: lựa chọn số lƣợng phù hợp 

- Lƣu lƣợng qua tổ máy: đƣợc tính theo m3/s 

- Lƣu lƣợng qua cửa xả: đƣợc tính theo m3/s 

- Lƣu lƣợng về hạ du: đƣợc tính theo m3/s 

 

Sau khi nhập xong dữ liệu hồ của đơn vị thì click Đồng ý để kết thúc quá trình nhập liệu 

 

- Sau khi nhập xong thì dữ liệu sẽ đƣợc hiển thị ra ngoài nhƣ hình: 
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- Muốn sửa thông tin dữ liệu hồ thì click vào Tên hồ chứa để sửa và làm tƣơng tự 

nhƣ Thêm mới thông tin hồ 

 

e. Thông tin liên hệ 

Đơn vị chủ quản: Cục Kĩ thuật an toàn và Môi trƣờng CN-Bộ Công 

Thƣơng 

 Phòng An toàn Điện 

 Số điện thoại hỗ trợ (04) 22218311  

 Hotline: 0915057686 

Bản quyền sản phẩm: Trung tâm tin học-Cục TMĐT@CNTT,Bộ Công 

Thƣơng 

 Phát triển bởi Phòng Phát triển hệ thống. 

 Số điện thoại hỗ trợ (04) 22202398 

             Hotline: 0982868787 

 


