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I. Giới thiệu chức năng 

1. Danh sách chức năng 

+ Tra cứu thông tin quy hoạch trên bản đồ 

+ Tra cứu thông tin quy hoạch qua thửa đất 

+ Tra cứu thông tin quy hoạch qua vị trí GPS 

+ Tra cứu thông tin quy hoạch qua tọa độ thửa đất 

+ Bản đồ hồ sơ cần ngăn chặn xử lý 

+ Phát hiện vi phạm xây dựng/ảnh vệ tinh 

+ Di dời nhà ở trên kênh rạch 

+ Đền bù giải phóng mặt bằng 

+ Bản đồ chuyên đề quy hoạch 

+ Báo cáo chuyên đề sử dụng đất 

+ Báo cáo chuyên đề xây dựng 

+ Hướng dẫn sử dụng 

+ Dịch vụ bản đồ (Bản đồ nền địa lý Việt Nam, Bản đồ ảnh vệ tinh/GoogleMap) 

+ Bộ công cụ thao tác trên bản đồ: Phóng to, thu nhỏ, đo khoảng cách, đo diện 

tích 

+ In bản đồ  

 

Hình 1: Màn hình giao diện chức năng cổng cung cấp thông tin quy hoạch Bình Chánh 
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2. Quy trình thực hiện tra cứu thông tin quy hoạch tại cổng cung cấp thông tin 

quy hoạch huyện Bình Chánh trên Website 

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ https://quyhoach-binhchanh.hochiminhcity.gov.vn 

Bước 2 Chọn chức năng tra cứu 

- Tra cứu quy hoạch trên bản đồ 

- Tra cứu quy hoạch theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) 

- Tra cứu quy hoạch theo vị trí định vị qua GPS 

- Tra cứu quy hoạch theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ Vn2000 

Bước 3: Thông báo và nhận kết quả: 

- Kết quả tra cứu thông tin trực tuyến sẽ trả về sau 5 giây thực hiện tổng hợp và 

phân tích quan hệ không gian thửa đất. 

- Kết quả là văn bản trả lời của cơ quan quản lý Đề nghị ông/ bà nộp hồ sơ theo 

dịch vụ công trực tuyến và kết quả sẽ gửi qua Bưu điện hoặc đính kèm qua mail. 

- Nội dung Kết quả tra cứu: 

Thông tin kết quả trả về có thể bỏ qua nội dung chi tiết tùy theo mức độ bảo 
mật thông tin và quyền tra cứu!!!. 

-  Các nhóm nội dung công bố: 

1. Bản đồ xét duyệt quy hoạch theo thửa đất: Xét duyệt chi tiết quy hoạch 

theo vị trí từng phần thửa đất. 

2. Thông tin thửa đất: Tờ bản đồ, Thửa đất số, Địa chỉ, Diện tích, Chủ sử 

dụng, Loại đất, Mục đích sử dụng, ... 

3. Thông tin giấy tờ pháp lý: GCN quyền sử dụng đất, GPXD, Quyết định 

cấp số nhà, ngăn chặn hoạt động xây dựng… 

4. Thông tin quy hoạch/ Kế hoạch sử dụng đất: Đồ án quy hoạch, Chức 

năng SDD hiện trạng, Chức năng SDD quy hoạch Quyết định/ ngày ban 

hành. 

5. Thông tin quy hoạch chung: Đồ án quy hoạch, Chức năng SDD, Dân số, 

Hệ số SDD, Tầng cao tối thiểu/ tối đa, Mật độ xây dựng, Tiếp giáp đường - 

Lộ giới, Diện tích vi phạm. 

6. Thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết: Lộ giới/ chỉ giới đường đỏ, 

khoảng lùi xây dựng, chỉ tiêu xây dựng chi tiết như Tầng cao tối thiểu/ tối 

đa, Mật độ xây dựng, Khoảng nhô lan can, chiều cao tầng 1, … 

7. Thông tin dự án đầu tư: Thông tin dự án và các chỉ tiêu thiết kế chi tiết. 

https://quyhoach-binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/
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8. Thông tin môi trường: Chỉ tiêu chất lượng không khí, nước, tiếng ồn… 

9. Thông tin hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống năng lượng, cấp thoát nước, viễn 

thông… 

10. Tích hợp/ liên thông dữ liệu chuyên ngành: Tích hợp các thông tin dữ liệu 

chuyên ngành khác 
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II. Hướng dẫn sử dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên Website 

1. Tra cứu quy hoạch trên bản đồ 

 

Hình 2: Màn hình giao diện tra cứu trên bản đồ 

Quy trình thực hiện tra cứu trên bản đồ: 

Bước 1:  Phóng to bản đồ đến tỷ lệ hiện thị mức thửa đất 

Bước 2:  Lựa chọn thửa đất cần tra cứu thông tin. 

Bước 3:  Thông tin kết quả chi tiết hiển thị tại đây. 

Lưu ý: Thông tin kết quả trả về thể hiện thông tin quy hoạch theo tọa độ vị 
trí địa lý Vn2000, để có kết quả trả lời bằng văn bản đề nghị ông/ bà nộp hồ sơ 
dịch vụ công trực tuyến với thủ tục 'Cấp chứng chỉ/ giấy phép quy hoạch'. 
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2. Tra cứu quy hoạch theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) 

 

Hình 3: Màn hình giao diện tra cứu theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) 

Quy trình thực hiện tra cứu theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ): 

Bước 1:  Thực hiện chức năng tra cứu với thông tin: Xã/ phường, Tờ bản đồ, Số 

thửa đất trên giấy chứng nhận hoặc nhập theo điều kiện tra cứu. 

Bước 2:  Hiển thị danh sách kết quả thửa đất phù hợp điều kiện tra cứu, lựa chọn 

thửa đất cần tra cứu thông tin quy hoạch. 

Bước 3:  Sơ đồ thửa đất hình học và Thông tin kết quả chi tiết hiển thị tương ứng 

trên màn hình. 

3. Tra cứu quy hoạch theo vị trí định vị qua GPS 

 

Hình 4: Màn hình giao diện tra cứu theo vị trí định vị qua GPS 
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Quy trình thực hiện tra cứu theo vị trí định vị qua GPS: 

Bước 1:  Thực hiện chức năng tra cứu với vị trí hiện thời đang đứng qua vệ tinh 

GPS. 

Bước 2:  Sơ đồ thửa đất hình học và Thông tin kết quả chi tiết thửa đất đang đứng 

sẽ hiển thị tương ứng trên màn hình. 

Bước 3:  Nếu vị trí GPS đang đứng không có thửa đất, hãy chọn vị trí trên bản đồ 

gần đó. 

4. Tra cứu quy hoạch theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ Vn2000 

 

Hình 5: Màn hình giao diện tra cứu theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ Vn2000 

Quy trình thực hiện tra cứu theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ 
Vn2000: 

Bước 1:  Nhận danh sách tọa độ các đỉnh thửa đất. 

Bước 2:  Thực hiện tra cứu. 

Bước 3:  Sơ đồ thửa đất hình học được vẽ và Thông tin kết quả chi tiết hiển thị 
tương ứng trên màn hình. 
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III. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trên thiết bị di 

động Android/IOS 

1. Quy trình thực hiện tra cứu thông tin quy hoạch trên thiết bị di động 

Android/IOS 

Bước 1:  

Mở trình duyệt Web (  ) trên thiết bị di 

động Android/IOS và truy cập vào địa chỉ https://quyhoach-

binhchanh.hochiminhcity.gov.vn 

 

Bước 2: Chọn chức năng tra cứu 

- Chức năng tra cứu quy hoạch trên bản đồ  

- Chức năng Tra cứu quy hoạch theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ)     

- Chức năng tra cứu quy hoạch theo vị trí định vị qua GPS 

- Chức năng tra cứu quy hoạch theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ 

Vn2000         

 

https://quyhoach-binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/
https://quyhoach-binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/
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Bước 3:  

- Bản đồ được hiển thị như hình  

 

 
 

Các nhóm nội dung công bố: 

1) Bản đồ xét duyệt quy hoạch theo thửa đất: Xét duyệt chi tiết quy hoạch 

theo vị trí từng phần thửa đất. 

2) Thông tin thửa đất: Tờ bản đồ, Thửa đất số, Địa chỉ, Diện tích, Chủ sử 

dụng, Loại đất, Mục đích sử dụng, ... 

3) Thông tin giấy tờ pháp lý: GCN quyền sử dụng đất, GPXD, Quyết định 

cấp số nhà, ngăn chặn hoạt động xây dựng… 

4) Thông tin quy hoạch/ Kế hoạch sử dụng đất: Đồ án quy hoạch, Chức 

năng SDD hiện trạng, Chức năng SDD quy hoạch Quyết định/ ngày ban hành. 

5) Thông tin quy hoạch chung: Đồ án quy hoạch, Chức năng SDD, Dân số, 

Hệ số SDD, Tầng cao tối thiểu/ tối đa, Mật độ xây dựng, Tiếp giáp đường - Lộ 

giới, Diện tích vi phạm. 
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6) Thông tin quy hoạch xây dựng chi tiết: Lộ giới/ chỉ giới đường đỏ, 

khoảng lùi xây dựng, chỉ tiêu xây dựng chi tiết như Tầng cao tối thiểu/ tối đa, Mật 

độ xây dựng, Khoảng nhô lan can, chiều cao tầng 1, … 

7) Thông tin dự án đầu tư: Thông tin dự án và các chỉ tiêu thiết kế chi tiết. 

8) Thông tin môi trường: Chỉ tiêu chất lượng không khí, nước, tiếng ồn… 

9) Thông tin hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống năng lượng, cấp thoát nước, viễn 

thông… 

10) Tích hợp/ liên thông dữ liệu chuyên ngành: Tích hợp các thông tin dữ 

liệu chuyên ngành khác 

2. Tra cứu quy hoạch trên bản đồ 

      
Hình 6: Màn hình giao diện tra cứu quy hoạch trên bản đồ 

Quy trình thực hiện tra cứu trên bản đồ: 

Bước 1:  Phóng to bản đồ đến tỷ lệ hiện thị mức thửa đất 

Bước 2:  Lựa chọn thửa đất cần tra cứu thông tin. 

Bước 3:  Thông tin kết quả chi tiết hiển thị tại đây. 

Lưu ý: Thông tin kết quả trả về thể hiện thông tin quy hoạch theo tọa độ vị 
trí địa lý Vn2000, để có kết quả trả lời bằng văn bản đề nghị ông/ bà nộp hồ sơ 
dịch vụ công trực tuyến với thủ tục 'Cấp chứng chỉ/ giấy phép quy hoạch'. 
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3. Tra cứu quy hoạch theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) 

       

Hình 7: Màn hình giao diện tra cứu theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) 

Quy trình thực hiện tra cứu theo Giấy chứng nhận (Sổ đỏ): 

Bước 1:  Thực hiện chức năng tra cứu với thông tin: Xã/ phường, Tờ bản đồ, Số 

thửa đất trên giấy chứng nhận hoặc nhập theo điều kiện tra cứu. 

Bước 2:  Hiển thị danh sách kết quả thửa đất phù hợp điều kiện tra cứu, lựa chọn 

thửa đất cần tra cứu thông tin quy hoạch. 

Bước 3:  Sơ đồ thửa đất hình học và Thông tin kết quả chi tiết hiển thị tương ứng 

trên màn hình. 



12 

 

 

4. Tra cứu quy hoạch theo vị trí định vị qua GPS 

 

Hình 8: Màn hình giao diện tra cứu theo vị trí định vị qua GPS 

Quy trình thực hiện tra cứu theo vị trí định vị qua GPS: 

Bước 1:  Thực hiện chức năng tra cứu với vị trí hiện thời đang đứng qua vệ tinh 

GPS. 

Bước 2:  Sơ đồ thửa đất hình học và Thông tin kết quả chi tiết thửa đất đang đứng 

sẽ hiển thị tương ứng trên màn hình. 

Bước 3:  Nếu vị trí GPS đang đứng không có thửa đất, hãy chọn vị trí trên bản đồ 

gần đó. 
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5. Tra cứu quy hoạch theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ Vn2000 

        

Hình 9: Màn hình giao diện tra cứu theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ Vn2000 

Quy trình thực hiện tra cứu theo danh sách vị trí đỉnh thửa đất với tọa độ 
Vn2000: 

Bước 1:  Nhận danh sách tọa độ các đỉnh thửa đất. 

Bước 2:  Thực hiện tra cứu. 

Bước 3:  Sơ đồ thửa đất hình học được vẽ và Thông tin kết quả chi tiết hiển thị 
tương ứng trên màn hình. 

 

 

 


