
Phụ lục I
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng APP PCTT

(Kèm theo Công văn số       /BCHPCTT ngày       tháng 9 năm 2021 của 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An)

PHẦN I: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA 
APP PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

1. Cài đặt trên hệ điều hành Android
Bước 1: Vào ứng dụng CH Play (hoặc Play Store tùy điện thoại) trên điện thoại

Bước 2:  Gõ từ khóa “pctt” vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn Enter



Bước 3: Nhấn vào ứng dụng và cài đặt

Bước 4: Sau khi quá trình cài hoàn tất, tìm tới và mở ứng dụng PCTT vừa được tải về



Bước 5: Giao diện ứng dụng PCTT vừa được cài đặt

 



2. Cài đặt trên hệ điều hành IOS

Bước 1: Mở ứng dụng Apple Store trên điện thoại, nhấn vào nút Tìm kiếm

Bước 2: Gõ từ khóa “pctt” vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn Enter



Bước 3: Nhấn Nhận để bắt đầu cài đặt

Bước 4: Giao diện ứng dụng sau khi cài đặt thành công



3. Các chức năng chính của App

App PCTT bao gồm có 2 phần:

- Trang quản trị: dành cho tài khoản quản trị. Ban chỉ huy của tỉnh, thành phố sẽ 
dùng để đăng các thông tin, tin tức cho app PCTT. Trang bao gồm các chức năng sau:

+ Tin tức: dùng để đăng tin tức, thông báo về tình hình thiên tai, thời tiết của tỉnh, 
thành phố.

+ Thống kê tin đăng: để xem thống kê số lượng đã tin đăng theo từng tỉnh, địa 
phương, cũng như tình trạng hiện tại của từng tin (đã duyệt, chờ duyệt, đang viết).

- App PCTT: dành cho người dùng bình thường, bao gồm các chức năng sau
+ Trang chủ: dùng để hiển thị thông tin thời tiết hiện tại, các tin tức mới nhất, và 

các phương án, biện pháp ứng phó với các loại hình thiên tai, thời tiết. Ngoài ra còn có 
chức năng phản ánh thiên tai, dùng để cảnh báo các điểm nguy hiểm ở xung quanh nơi 
người sử dụng sinh sống, làm việc.

+ Tin tức: dùng để hiển thị thông tin, tin tức về tình hình thiên tai, thời tiết trên cả 
nước cũng như từng địa phương cụ thể.

+ Bản đồ: hiển thị bản đồ các điểm nguy hiểm đã được người dùng phản ánh
+ Tài khoản: dùng để quản lý tài khoản người dùng (thay đổi thông tin cá nhân, mật 

khẩu), xem các thông báo, thêm số liên lạc khẩn cấp, thay đổi vùng địa lý, và cấu hình 
nhận tin tức.

+ Liên hệ: hiển thị thông tin, cách thức liên hệ với các cơ quan chức năng trong 
trường hợp thiên tai, bão lũ.

+ Tham khảo: hiển thị danh sách các trang web về thời tiết khác trong nước và trên 
thế giới.



PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐĂNG TIN TỨC CHO CÁC 
BCH PCTT&TKCN TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Đăng tin tức
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: http://apppctt.netplus.vn, nhập tên đăng nhập và mật 
khẩu được cấp, sau đó nhấn Sign in

Bước 2: Nhấn vào menu Tin tức – Tham khảo, chọn Tin tức

Bước 3: Trong giao diện Tin tức, nhấn vào nút Thêm mới bên góc phải màn hình

http://apppctt.netplus.vn/


2. Thống kê tin đăng

Bước 1: Nhấn vào menu Tin tức – Tham khảo, chọn Thống kê tin đăng

Bước 2: Trang thống kê tin đăng theo từng tỉnh sẽ được hiển thị ra

Bước 3: Để xem chi tiết danh sách tin đã đăng, nhấn nút 



Bước 4: Danh sách tin đã đăng sẽ được hiển thị ra



PHẦN III: LỒNG GHÉP PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ APP
Hiện tại trên App PCTT đã triển khai bản đồ số các điểm nguy hiểm và sắp tới 

cần xây dựng các điểm an toàn dành cho người dùng App, người dùng có thể tìm 
kiếm theo bán kính từ vị trí đang đứng của mình đến các điểm nguy hiểm để tránh, 
hoặc tìm đường đi tới vị trí an toàn gần nhất để sơ tán một cách nhanh chóng. 

Để nâng cao tính hiệu quả của APP khi người dân sử dụng , với đặc thù của 
từng địa phương, sẽ có phân chia các điểm sơ tán hoặc các điểm nguy hiểm khác 
nhau, nên mỗi địa phương nền cần có bản đồ các điểm sơ tán an toàn và các điểm 
nguy hiểm của riêng mình để có thể tích hợp vào bản đồ trong App PCTT nhằm hỗ 
trợ tối đa cho người dân hoặc người dùng đang ở tại địa phương nắm bắt được thông 
tin, hướng dẫn đến các địa điểm an toàn đã được BCH tỉnh, thành phố công bố, cũng 
như đóng góp các địa điểm nguy hiểm do người dân phát hiện tại gần nơi mình đang 
đứng. 

BCH PCTT&TKCN các tỉnh nên sử dụng các hệ bản đồ số GIS để triển khải 
quản lý các điểm sơ tán an toàn và các điểm nguy hiểm để thuận tiện quản lý số 
liệu và tích hợp vào các ứng dụng khác khi cần thiết. 

Dưới đây là một vài hình ảnh các điểm sơ tán dân và nguy hiểm đã được triển 
khai thành công và được người dân rất hưởng ứng tại Tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk
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