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HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI 

DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19 THEO NQ SỐ 42/NQ-CP CỦA 

CHÍNH PHỦ TRÊN CỔNG DỮ LIỆU MỞ ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Công văn         /SLĐTBXH-VP ngày       /8/2020 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tổ chức dữ liệu  

Dữ liệu thông tin kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-

19 theo NQ số 42/NQ-CP của Chính phủ và các đối tượng đặc thù của thành phố 

Đà Nẵng được chia làm 04 nhóm đối tượng: 

a) Nhóm người lao động, hộ kinh doanh, bao gồm các trường dữ liệu: 

- Họ và tên 

- Ngày sinh 

- Số CMND 

- Tổ dân phố 

- Phường/xã 

- Quận/huyện 

- Công việc chính 

- Số tiền được hỗ trợ 

b) Nhóm Bảo trợ xã hội 

- Họ và tên người nhận hỗ trợ 

- Năm sinh 

- Địa chỉ/tổ dân phố 

- Phường/xã 

- Quận/huyện 

- Số tiền được hỗ trợ 

c) Nhóm người có công cách mạng, bao gồm các trường dữ liệu: 

- Họ và tên người nhận hỗ trợ 

- Phường 

- Quận 

- Số tiền được hỗ trợ 
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d) Nhóm hộ nghèo, cận nghèo 

- Họ và tên người nhận hỗ trợ 

- Ngày sinh 

- Địa chỉ/tổ dân phố 

- Phường/xã 

- Quận/huyện 

- Mức hỗ trợ/tháng 

- Số tháng 

- Thành tiền 

 (Nguồn dữ liệu do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà 

Nẵng cung cấp) 

2. Các kênh tra cứu 

- Qua Cổng dữ liệu mở thành phố (https://congdulieu.vn) 

- Qua ứng dụng Zalo. 

- Qua tin nhắn điện thoại SMS 

- Qua API (để tích hợp vào các ứng dụng khác) 

3. Chức năng, tính năng cho người dân sử dụng 

- Xem thông tin người nhận hỗ trợ, mức tiền được hỗ trợ, thuộc nhóm đối 

tượng được hỗ trợ. 

- Sử dụng chức năng lọc, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện. 

- Thông tin được cập nhật kịp thời nhất, phục vụ nhu cầu thông tin của 

người dân. 

4. Chức năng, tính năng cho cơ quan quản lý sử dụng 

- Lọc danh sách người nhận hỗ trợ theo địa bàn (quận/huyện; xã/ phường; 

tổ dân phố) 

- Xem thông tin chi tiết của cá nhân được hỗ trợ, mức tiền được hỗ trợ, 

thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ. 

- Sử dụng chức năng lọc, tìm kiếm dữ liệu nhanh chóng, thuận tiện. 

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỤ THỂ 

1. Tra cứu qua ứng dụng Zalo: 

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, truy cập Fanpage Zalo “Tổng đài 1022 Đà 

Nẵng”. 

https://congdulieu.vn/
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Bước 2: Vào menu "Covid 19", chọn “Hỗ trợ Covid-19”. 

Bước 3: Nhập số CMND của người được hỗ trợ, hoặc Họ tên, Phường xã. 

Ví dụ: 200775728 

 

Kết quả tra cứu: 
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2. Tra cứu qua Cổng dịch vụ dữ liệu  



` 

Truy cập vào địa chỉ: https://congdulieu.vn/ hoặc 

https://opendata.danang.gov.vn/  

Hoặc truy cập vào Cổng dữ liệu: https://congdulieu.vn và gõ tìm theo từ 

khóa “hỗ trợ người dân covid”, chọn dữ liệu “Thông tin dịch tễ bệnh nhân 

Covid-19 tại Đà Nẵng” tại kết quả tìm kiếm (hình minh họa bên dưới). 

 

 
2.1. Về chức năng tra cứu dữ liệu 

Sau đây là cách sử dụng công cụ tìm kiếm để khai thác thông tin  

a) Tìm kiếm trên tất cả các trường thông tin: 

Ví dụ 1: Tìm các thông tin liên quan đến người được nhận hỗ trợ. Tại ô 

tìm kiếm gõ số CMND (Ví dụ: 200775728) và bấm “tìm kiếm”. 

https://congdulieu.vn/
https://opendata.danang.gov.vn/
https://congdulieu.vn/
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(Trường hợp tra cứu thông tin bằng số CMND, hệ thống chỉ hiển thị 

những cá nhân thuộc nhóm đối tượng có Số CMND là nhóm đối tượng Người 

lao động, Hộ kinh doanh) 

Ví dụ 2: Tìm theo Họ và tên. Tại ô tìm kiếm gõ Họ và tên cần tìm, ví dụ: 

“Hồ Thị Kim Chi”, sau đó bấm “Tìm kiếm”. 

 

b) Tìm kiếm trên một trường thông tin nhất định 

+ Ví dụ: Tìm thông tin về các cá nhân được hỗ trợ tại phường Hòa Minh. 

Tại ô số 1, chọn trường tìm kiếm là Phường; tại ô số 2, gõ Hòa Minh. Kết quả 

sẽ liệt kê ra danh sách các cá nhân được hỗ trợ tại phường Hòa Minh. 
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c) Tùy chỉnh hiển thị để xem thêm nhiều kết quả: Theo mặc định hệ 

thống hiển thị 10 dữ liệu trong 1 trang, người dùng có thể chọn hiển thị 50 hoặc 

100 dữ liệu trong 1 trang tùy theo nhu cầu tra cứu 

 

2.2. Về chức năng tải dữ liệu 

Người dùng có thể tải dữ liệu đính kèm (file excel) để tham khảo 

Bước 1: Bấm vào “Xem thêm” 

 

Bước 2: Kích chuột vào Dữ liệu đính kèm để tải file. 
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3. Tra cứu qua tin nhắn SMS 

Người dùng nhập cú pháp tra cứu như sau: DVC HOTRO So_CMND 

hoặc DVC HOTRO Ho_ten;Phuong/xa (viết không dấu) gửi đến đầu số: 8188. 

Ví dụ: DVC HOTRO 200775728 

Kết quả trả về: 

 

(Trường hợp tra cứu thông tin bằng số CMND, hệ thống chỉ hiển thị 

những cá nhân thuộc nhóm đối tượng có Số CMND là nhóm đối tượng Người 

lao động, Hộ kinh doanh) 

4. Sử dụng API 

Bên cạnh sử dụng dữ liệu trên web, người dùng có thể sử dụng API cung 

cấp sẵn để tích hợp vào hệ thống của mình hoặc phát triển các ứng dụng tra cứu 

thông tin dịch tễ. 

Bước 1: Bấm vào “Data API”. 
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Bước 2: Thực hiện lấy dữ liệu từ API như hướng dẫn (hệ thống hỗ trợ 02 

định dạng dữ liệu trả về: JSON và XML). 

- Method: GET. 

- Authentication: Basic Authen (Sử dụng tài khoản đăng nhập 

Congdulieu.vn để xác thực). Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây: 

https://congdulieu.vn/chitietbaiviet/4188  

 

 

 

 

https://congdulieu.vn/chitietbaiviet/4188

