
 

 

 Ngày 30/11/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chính thức công bố 

triển khai ứng dụng Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh nhằm công 

bố công khai thông tin quy hoạch phân khu cho người dân, tổ chức và doanh 

nghiệp trên địa bàn Thành phố. Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong công tác thông tin 

về ứng dụng cho người dân, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã biên soạn bảng hướng 

dẫn sử dụng  và đưa lên website của Sở (cách thức tải tập tin hướng dẫn sử dụng 

được đính kèm theo thông báo) để các đơn vị có thể tải về.  

 

HƯỚNG DẪN TẢI BẢNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG  

ỨNG DỤNG THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Bước 1: truy cập website của Sở Quy hoạch – Kiến trúc . 

Địa chỉ truy cập: www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn 

Bước 2: trên trang chủ của website Sở Quy hoạch – Kiến trúc, chọn chuyên mục 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 

(như hình 1). 

 

Hình 1. Chọn chuyên mục Hướng dẫn sử dụng 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bước 3: trong chuyên mục Hướng dẫn sử, chọn bản tin “Hướng dẫn sử dụng 

ứng dụng Thông tin Quy hoạch Tp.HCM (như hình 2). 

 

Hình 2. Chọn bài Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Thông tin Quy hoạch Tp.HCM 

 

Bước 3: Trong bản tin, có hai bảng hướng dẫn sử dụng cho “bản đồ số” và “bản 

đồ giấy”, người dùng chọn bảng hướng dẫn cần tải về (như hình 3). 

 

Hình 3. Chọn bảng hướng dẫn cần tải về 

 

 

 

 



 

 

Bước 4: Sau khi bảng hướng dẫn được mở, nhấp chuột phải và chọn chức năng 

“Save image as” để tải bảng hướng dẫn về máy (Như hình 4) 

 

Hình 4. Tải bảng hướng dẫn về máy 

  



 

HƯỚNG DẪN TẢI DANH SÁCH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU VÀ  

ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH PHÂN KHU 

 

Bước 1: truy cập website của Sở Quy hoạch – Kiến trúc . 

Địa chỉ truy cập: www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn 

Bước 2:chọn mục “Các văn bản do Sở QHKT ban hành” (như hình 1) 

 

Hình 1. Chọn mục “Các văn bản do Sở QHKT ban hành” 

Bước 3: chọn bản tin “BHYPERLINK "http://www.qhkt.hocán quy hohoK 

"http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/VBsoQHKT/default” (như hình 2). 

 

Hình 2. Chọn bản tin có danh sách cần tải về 

http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/VBsoQHKT/default.aspx?Source=/VBsoQHKT&Category=&ItemID=71&Mode=1
http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/VBsoQHKT/default.aspx?Source=/VBsoQHKT&Category=&ItemID=71&Mode=1


 

Bước 4: chọn tập tin danh sách cần tải về (như hình 3). 

 

Hình 3. Chọn tập tin danh sách cần tải về 


