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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 12/01/2023 

                                   Môn: QUẢN LÝ THÔNG TIN & DỮ LIỆU 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 Thông tin Đô thị: công cụ đáp ứng yêu cầu của người sử dụng dữ liệu để 

lưu trữ, trình bày và phân tích các chỉ số đô thị  

0.5 

Thông qua các công cụ trình bày như bảng biểu, đồ thị và bản đồ 0.5 

Mục tiêu xây dựng bộ Chỉ số đô thị Việt Nam: 

Hỗ trợ Chính quyền trung ương trong việc xây dựng bộ các chỉ số quan 

trọng  

Hỗ trợ đánh giá công tác thực thi của thành phố nói chung và xây dựng 

đồng bộ các chính sách thành phố. 

0.25 

 

0.5 

 

0.5 

Xây dựng một hệ thống quan trắc đô thị thí điểm tại các thành phố/tỉnh đã 

lựa chọn 

Để xác định những nhu cầu ưu tiên có tác động tích cực đến việc xóa đói 

nghèo tại các đô thị. 

0.5 

 

0.5 

Nâng cao năng lực của chính quyền Trung ương và địa phương trong việc 

xây dựng, giữ vững  

Duy trì hệ thống quan trắc đô thị, để giám sát/đánh giá các chỉ số đô thị ở 

cấp địa phương. 

0.5 

 

0.5 

Hỗ trợ Chính phủ chuẩn bị hướng dẫn thành lập và duy trì hệ thống quan 

trắc đô thị ở cấp địa phương. 

0.75 

 Tổng điểm câu 1 5.0đ 

2 - Bước 01: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đề án, kế hoạch, chương 

trình thực hiện xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền 

GIS cấp tỉnh. 

- Bước 02: Thu thập, tổng hợp và phân loại dữ liệu; Xử lý, chuẩn hóa dữ 

liệu và thiết lập dự liệu nền tảng; Rà soát, đánh giá quy trình báo cáo, 

quản lý dữ liệu và phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Bước 03: Thiết lập trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu và thiết kế phần 

mềm quản lý, khai thác sử dụng dữ liệu. 

- Bước 04: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành quy chế, quy định tổ chức 

bố trí nhân sự thực hiện các cấp; công tác phối hợp triển khai liên ngành 

trong việc cung cấp, chia sẻ và duy trì dữ liệu; 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 
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- Bước 05: Tổ chức đào tạo, tập huấn theo các nhóm thực hiện gồm: trực 

tiếp quản lý, vận hành. 

- Bước 06: Công bố, công khai rộng rãi về cổng thông tin Hệ thống cơ sở 

dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS. 

 

0.5 

 

0.5 

Vẽ sơ đồ minh hoạ: 
 Thể hiện được cấu trúc chung của sơ đồ 
 Thể hiện 06 bước thành phần đúng thứ tự 
 Thể hiện mối quan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ 
 Ghi chú bổ sung   

 
 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 Tổng điểm câu 2 5.0đ 

 


