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Bảng Hiển Thị Dữ Liệu của Chương Trình Theo Dõi Cơ Sở Hạ Tầng Sông Mê Kông là một tập hợp các bộ 
dữ liệu về cơ sở hạ tầng của khu vực nhằm mục đích cung cấp cho cộng đồng người sử dụng của nó một 
cơ sở dữ liệu toàn diện về các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, các thông tin mô tả về tình hình tài chính 
của dự án và sự tham gia của nhà nước hoặc tư nhân, và toạ độ địa lý. Thông qua Bảng Hiển Thị Dữ Liệu, 
người sử dụng có thể định vị và truy cập vào dữ liệu của khoảng 1.750 dự án sản xuất điện và hơn 
178.000 km cơ sở hạ tầng tuyến tính ở Tiểu Vùng Sông Mê Kông Mở Rộng (Campuchia, Lào, Myanmar, 
Thái Lan, Việt Nam và các tỉnh tây nam Trung Quốc). Bằng cách cung cấp công khai thông tin này, 
Stimson Center hy vọng sẽ khơi dậy nhu cầu về sự minh bạch dữ liệu, hợp tác khu vực và một cộng đồng 
người sử dụng tích cực, những yếu tố này sẽ đóng góp cho sự phát triển của cơ sở dữ liệu. 
  
Tài liệu này sẽ chỉ dẫn chi tiết về cách sử dụng Chương Trình Theo Dõi Cơ Sở Hạ Tầng Sông Mê Kông, bao 

gồm việc sử dụng các tiện ích của Bảng Hiển Thị Dữ Liệu, cách tạo và sử dụng hình ảnh đồ họa và cách 

xuất các kết quả đầu ra thu được từ cơ sở dữ liệu của Chương Trình Theo Dõi. Để biết thêm thông tin 

hoặc nêu câu hỏi, người sử dụng có thể truy cập vào Trang Các Câu Hỏi Thường Gặp hoặc liên hệ với 

nhóm hỗ trợ của Chương Trình Theo Dõi Cơ Sở Hạ Tầng Sông Mê Kông tại mekongtracker@stimson.org. 

Các Chức Năng Của Trang Nhất 

 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/
mailto:mekongtracker@stimson.org


Người sử dụng truy cập vào Bảng Hiển Thị Dữ Liệu và các công cụ tương tác khác từ trang đích của 

Stimson Center. Nhấp chuột vào công cụ sẽ mở ra Bảng Hiển Thị Dữ Liệu của Chương Trình Theo Dõi Cơ 

Sở Hạ Tầng Sông Mê Kông như hình trên. Chế độ xem mặc định mở ra một màn hình thu nhỏ chứa 

thông tin về các dự án cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực và loại năng lượng tương ứng của chúng 

như được biểu thị bằng các biểu tượng trên bản đồ. Người sử dụng có thể bắt đầu tương tác với công cụ 

từ thời điểm này bằng cách nhấp chuột vào những điểm quan tâm để hiển thị thông tin về dự án ở phía 

bên phải của công cụ, và di chuyển xung quanh bằng cách nhấp phím chuột trái và kéo rê trên bản đồ. 

Người sử dụng cũng có thể phóng to và thu nhỏ bản đồ bằng cách sử dụng bánh xe chuột điều khiển, 

hoặc phóng to bằng cách nhấp đúp vào khu vực quan tâm trên bản đồ. 

Danh Sách Các Tính Năng 

 
 

1. Những cơ sở dữ liệu về hạ tầng  
• Sản xuất điện 
• Đường bộ, đường sắt, và đường thuỷ 

 
2. Những tiện ích bản đồ trong cửa sổ hiện ra 

• Các tính năng lọc 
• Các biểu đồ 
• Các lớp bản đồ 

 
3. Các nút điều khiển để xem bản đồ 

• Phóng to/thu nhỏ 
• Các lớp bản đồ nền  

 
4. Các liên kết ngoài 

• Cập nhật/ gửi dữ liệu dự án 
• Phương pháp luận và tổng quan dự án Chương Trình Theo Dõi Cơ Sở Hạ Tầng Sông Mê 

Kông  
 

https://www.stimson.org/2020/mekong-infrastructure-tracker-faq/


5. Các chi tiết về dự án 
• Danh sách các dự án ở những vị trí quan tâm 
• Trích xuất dữ liệu thô 

 

Dữ liệu và các tính năng lọc trên bản đồ 

 

Nhấp chuột vào tiện ích đầu tiên ở phía trên bên trái màn hình để mở bảng tính năng lọc. Người 

sử dụng có thể tìm kiếm trong số các hạng mục khác những dự án cụ thể theo tên, tình trạng và công 

suất phát điện. Thông tin bổ sung về từng hạng mục có thể được tìm thấy bằng cách di chuột qua biểu 

tượng thông tin. Để xóa các tính năng lọc, nhấn biểu tượng thùng rác ở đầu bảng tính năng lọc. 

Xem và tải xuống các biểu đồ 

 



Để xem biểu đồ, nhấp chuột vào tiện ích trên cùng bên trái thứ hai. Người sử dụng có thể chọn 
chế độ xem thông qua các biểu đồ được tạo sẵn khác nhau dựa trên danh sách các dự án được 
lọc bằng các phím mũi tên ở cả hai bên của bảng. Theo mặc định, tất cả các dự án đều được 
bao gồm trong các biểu đồ nếu các tính năng lọc không được sử dụng. Các tùy chọn bổ sung 
bao gồm in biểu đồ, việc in này sẽ tải xuống biểu đồ dưới dạng tệp PNG và mở rộng chế độ xem 
bảng biểu đồ. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu bằng cách nhấp chuột vào các nhóm khu vực trong 
các biểu đồ. Ví dụ, trong hình ảnh ở trên, nhấp chuột vào nhóm các dự án đã được “lên kế 
hoạch” trong biểu đồ hình tròn sẽ thực hiện lọc dữ liệu và bản đồ để chỉ hiển thị các dự án “đã 
lên kế hoạch”. 
 

Xem và thay đổi các lớp bản đồ 

 

Tiện ích thứ ba cho phép người sử dụng bật/ tắt các lớp bản đồ trên Bảng Hiển Thị Dữ Liệu và xem các 

chú thích ký hiệu bản đồ tương ứng. Chế độ mặc định hiển thị dữ liệu của các dự án cơ sở hạ tầng, và khi 

người sử dụng nhấp vào các lớp bổ sung, chúng sẽ được thêm vào bên dưới dữ liệu cơ sở hạ tầng.  

Trong các bản cập nhật tiếp theo, các lớp bản đồ bổ sung liên quan sẽ được thêm vào Bảng Hiển Thị Dữ 

Liệu như được công bố thông qua các bản cập nhật định kỳ và người sử dụng có thể gửi dữ liệu hoặc gửi 

yêu cầu cho nhóm công tác của Chương Trình Theo Dõi Cơ Sở Hạ Tầng Sông Mê Kông để đưa vào bổ 

sung trong tương lai. 



Các nút điều khiển bản đồ và bản đồ nền 

 

Ngoài việc điều khiển bản đồ bằng chuột, người sử dụng còn có thể điều khiển bản đồ bằng cách sử 
dụng các nút ký hiệu “+” và “-“để phóng to và thu nhỏ. Người sử dụng cũng có thể thay đổi bản đồ nền 
màu xám mặc định thành bất kỳ bản đồ nền ArcGIS Online nào khác chẳng hạn như hình ảnh vệ tinh và 
hình ảnh trên OpenStreetMap. 

 

Bảng thông tin chi tiết dự án 

 

Người sử dụng cũng có thể độc lập mở bảng thông tin chi tiết dự án ở phía bên phải bằng cách nhấp 

chuột vào nút. Bảng thông tin liệt kê một danh sách các dự án trên bản đồ và, khi người sử dụng dùng 

tính năng lọc các dự án, thì danh sách sẽ chiếu hiển thị trên bản đồ các dự án đã được lọc. Các thông tin 



bổ sung có thể được hiển thị bằng cách nhấp chuột vào nút “Thông tin”, động tác này mở ra một danh 

sách trải xuống những thông tin mô tả. Cuối cùng, người sử dụng có thể tải xuống danh sách các dự án 

dưới dạng một tệp Excel bằng cách nhấp chuột vào nút tải xuống nằm ở phía trên bên phải của bảng 

thông tin. Giữ nguyên chế độ mặc định thì sẽ tải xuống toàn bộ cơ sở dữ liệu. 

Gửi/nộp dữ liệu 

 

Cuối cùng, người sử dụng có thể đóng góp thông tin vào Bảng Hiển Thị Dữ Liệu thông qua các liên kết 

gửi/nộp dữ liệu. Ngoài liên kết gửi/nộp dữ liệu chung ở phía trên bên phải, người sử dụng có thể 

gửi/nộp những thông tin còn thiếu hoặc những thông tin cập nhật cho một dự án cụ thể ở cuối danh 

sách thông tin dự án nói trên trong bảng thông tin chi tiết dự án. Hành động này này sẽ dẫn đến một 

khảo sát với những thông tin của dự án cụ thể đó. 

Ví dụ về cách thực hiện 
Trong ví dụ này, chúng ta muốn quan sát tình hình đầu tư nước ngoài vào các dự án cơ sở hạ tầng thủy 

điện ở lưu vực Sông Mê Kông. Trước hết, chúng ta lọc cơ sở dữ liệu bằng cách chỉ chọn thủy điện trong 

biến “Loại dự án – Project Type” và chọn Mê Kông-Lancang trong biến “Lưu vực – Watershed”. 



Lọc dữ liệu về các cơ sở sản xuất điện sử dụng nguồn thuỷ điện. 

 

 

Lọc cơ sở dữ liệu theo các dự án ở lưu vực Sông Mê Kông-Lancang. 



 

Với các tính năng lọc đã có, bản đồ lúc này đã được cập nhật để chỉ hiển thị các cơ sở sản xuất thủy điện 

trong lưu vực sông Mê Kông. Chúng ta có thể quan tâm đến việc xem lướt qua các dự án này và nhấp vào 

các dự án ngẫu nhiên để hiển thị các thông tin bổ sung từ bảng thông tin chi tiết dự án, hoặc chúng ta có 

thể xem biểu đồ. 

 

Mở bảng biểu đồ, chúng ta sẽ thấy một số biểu đồ được thiết lập sẵn. Trong hình ảnh trên, chúng ta 

thấy rằng hầu hết các cơ sở sản xuất thủy điện được liệt kê trong giai đoạn kế hoạch. Di chuột qua từng 

phần của biểu đồ hình tròn sẽ xổ ra số lượng sơ bộ về các dự án. Khi chúng ta cuộn qua các hiển thị dữ 

liệu khác nhau, chúng ta cũng có thể thấy các năm thời gian đề xuất hoàn thành đối với tất cả các dự án 

trong lưu vực, như được biểu thị trong hình dưới đây. 



 

Trong biểu đồ trên, chúng ta nhận thấy xu hướng gia tăng về số lượng các cơ sở sản xuất thủy điện đang 

được xây dựng và được hoàn thành vào nửa cuối những năm 2000 và còn tiếp tục cho đến hiện tại. Tất 

cả các biểu đồ, bao gồm cả hai biểu đồ trong hướng dẫn này, có thể được tải xuống và in ra cho mục 

đích sử dụng cá nhân. Trong ví dụ này, chúng ta quan tâm đến việc trích xuất tập dữ liệu mà chúng ta 

vừa lọc qua để phục vụ mục đích quản lý và phân tích dữ liệu cá nhân. Để tải xuống tập dữ liệu thô, 

chúng ta mở bảng thông tin chi tiết dự án ở phía bên phải của Bảng Hiển Thị Dữ Liệu và nhấp chuột vào 

nút tải xuống như được thể hiện trong tiểu phần của bảng thông tin chi tiết dự án ở trên. 

 

Tập dữ liệu sẽ được tải xuống dưới dạng bảng tính Excel như được biểu thị ở trên. Các biến của dữ liệu 
về các cơ sở hạ tầng cơ bản phản ảnh những thông tin được trình bày trong bảng thông tin chi tiết dự 
án. Với những dữ liệu thô, giờ đây chúng ta có thể thao tác và phân tích bộ dữ liệu theo các nhu cầu cụ 
thể của mình bằng cách sử dụng phần mềm thống kê và hiển thị dữ liệu của bên thứ ba. 
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