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I. GIỚI THIỆU 

I.1. Mục tiêu của phần mềm 

 Tạo lập cơ sở dữ liệu và các ứng dụng quản lý chuyên ngành tất cả các 

lĩnh vực cấp Huyện một cách tập trung, nhất quán  

 Hỗ trợ công tác quản lý, tra cứu, kế thừa, chia sẽ thông tin giữa các phòng 

quản lý nhà nước khi thực hiện xử lý công việc chuyên ngành. 

 Tích hợp với các hệ thống chuyên ngành của Bộ, của tỉnh đã triển khai để 

kế thừa dữ liệu đã có  

 Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước 

cấp Huyện 

I.2. Chức năng nghiệp vụ 

 Xây dựng kho dữ liệu và các ứng dụng quản lý chuyên ngành của từng 

lĩnh vực của từng phòng ban chuyên môn tạo thành một hệ thống tổng thể 

là Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên 

ngành cấp Huyện 

 

Hình 1: Hệ thống chức năng nghiệp vụ 

 

Danh sách chức năng nghiệp vụ: 

STT Phòng ban/ Đơn vị Chức năng nghiệp vụ 

1 
Phòng Y tế 

Quản lý thông tin dịch, bệnh 

2 Quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh 
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STT Phòng ban/ Đơn vị Chức năng nghiệp vụ 

doanh dịch vụ ăn uống 

3 
Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thẩm mỹ 

viện, mỹ phẩm 

4 
Phòng Nội vụ 

Quản lý thông tin hoạt động các cơ sở tôn giáo 

5 Quản lý thông tin tổ dân phố 

6 
Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 
Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 

7 

Phòng Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

Quản lý điều dưỡng người có công 

8 Quản lý sửa chữa nhà cho người có công 

9 Quản lý cấp thẻ BHYT cho người có công 

10 Quản lý lao động có việc làm 

11 Quản lý đào tạo nghề miễn phí 

12 
Quản lý thang lương, bảng lương của doanh 

nghiệp 

13 
Quản lý vi phạm về chính sách pháp luật tại 

nơi làm việc 

14 Quản lý công tác giảm nghèo: Sửa chữa nhà ở 

15 Quản lý công tác giảm nghèo: BHYT 

16 
Quản lý công tác giảm nghèo: miễn giảm học 

phí 

17 Quản lý công tác giảm nghèo: hỗ trợ tiền điện 

18 
Quản lý đối tượng liên quan đến ma túy (sau 

cai) 

19 
Quản lý đối tượng đưa đi cai nghiện ma túy bắt 

buộc 

20 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội: Trợ giúp xã 

hội thường xuyên tại cộng đồng và Chăm sóc 

nuôi dưỡng tại cộng đồng 

21 
Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội: Trợ giúp xã 

hội đột xuất 

22 
Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội: Chăm sóc 

nuôi dưỡng tại cơ sở BTXH và nhà xã hội 

23 
Phòng Tư pháp 

Quản lý phổ biến, giáo dục pháp luật 

24 Quản lý chuẩn tiếp cận pháp luật 

25 

Phòng Văn hóa – 

Thông tin 

Quản lý các danh hiệu văn hóa, văn minh đô 

thị 

26 Quản lý thông tin thiết chế văn hóa 

27 Quản lý dịch vụ văn hóa – thông tin 

28 Quản lý thông tin về gia đình 

29 
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường 

Quy trình quản lý việc chấp hành pháp luật bảo 

vệ môi trường 
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STT Phòng ban/ Đơn vị Chức năng nghiệp vụ 

30 
Quy trình quản lý tuyên truyền bảo vệ môi 

trường 

31 Quy trình quản lý xác nhận hồ sơ môi trường 

32 Quy trình quản lý kế hoạch sử dụng đất 

33 

Phòng Kinh tế 

Quản lý tàu cá 

34 Quản lý tổ đoàn kết sản xuất trên biển 

35 Quản lý công tác khuyến ngư 

36 Quản lý ATTP ngành Nông nghiệp 

37 Quản lý ATTP ngành Công thương 

38 Quản lý thương mại trong và ngoài chợ 

39 Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở 

40 
Quản lý cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu 

41 
Quản lý cấp phép kinh doanh bán rượu tiêu 

dùng tại chỗ 

42 
Quản lý cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

43 Quản lý kinh doanh nhà hàng quán ăn 

44 Quản lý dữ liệu công nghiệp và tiểu thủ CN 

45 Quản lý kinh doanh ga 

46 
Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
Quản lý văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

47 Phòng Quản lý Đô 

thị 

Quản lý hạ tầng kỹ thuật 

48 Quản lý cấp phép xây dựng 

49 
Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao 

Quản lý chấm điểm thi đua VHVN, TDTT cấp 

phường 

50 Hội đồng nhân dân 
Quản lý nội dung các chương trình giám sát 

hàng năm của HĐND Huyện 

51 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư Xây dựng cơ 

bản 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản (quản lý 

tình hình thực hiện dự án) 

52 Đội Quy tắc đô thị Quản lý trật tự đô thị, xây dựng 

53 Ban Quản lý chợ 
Quản lý chung tại chợ, Quản lý xây dựng cơ 

bản, Quản lý PCCC 
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I.3. Kiến trúc tổng thể 

 

Hình 2: Mô hình kiến trúc tổng thể 

Diễn giải: 

 Hệ thống gồm ba lớp: lớp trình bày, lớp ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu. 

 - Lớp trình bày: cung cấp giao diện tương tác với người dùng với việc 

xây dựng cổng truy cập duy nhất dành cho cán bộ CCVC của Huyện. 

 - Lớp ứng dụng: cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý nghiệp vụ, dữ 

liệu cho người dùng thông qua lớp trình bày. 

 a) Để tránh việc nhập lại dữ liệu giống nhau ở nhiều phần mềm, Hệ thống 

Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành tại Huyện tích hợp, 

đồng bộ và khai thác dữ liệu từ các hệ thống sau: 

- Tích hợp với hệ thống một cửa điện tử: khai thác thông tin hồ sơ và kết 

quả xử lý hồ sơ. 

- Tích hợp với hệ thống quản lý văn bản và điều hành: khai thác thông tin 

thuộc tính văn bản. 

- Tích hợp, đồng bộ, khai thác dữ liệu các hệ thống: Ứng dụng đăng ký 

kinh doanh; Ứng dụng cấp phép xây dựng; Ứng dụng cấp giấy chứng 

nhận an toàn vệ sinh thực phẩm;... 

 - Khai thác các dữ liệu của công chức, dân cư, doanh nghiệp. 
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 b) Hệ thống được xây dựng dựng dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ 

(microservice). Các chức năng được viết ở backend đều được cung cấp ra ngoài 

thông qua API Gateway. Vì vậy các hệ thống ngoài hoàn toàn có thể sử dụng 

được (nếu được cấp quyền). 

 

I.4. Mô hình triển khai  

Proxy

Server

Browser

API  

Gateway

(Trục tích 

hợp)

Web UI

Ứng dụng của 

Phòng Tài 

chính Service

CSDL 

Kinh tế

Database

CSDL Tài 

chính

Database

Eureka

Server

Auth

Server

Config

Server

Ứng dụng của 

Phòng Kinh tế 

Service

#Service #Database

 

Hình 3: Mô hình kiến trúc triển khai tổng thể hệ thống 

Diễn giải: 

Các thành phần của hệ thống bao gồm: 

 Proxy server: là máy chủ dùng để định tuyến truy cập từ bên ngoài vào hệ 

thống. 

 Web UI: là phần giao diện của phần mềm QLNN (Front-end). 

 API Gateway (Trục tích hợp): là ứng dụng trục tích hợp với điểm truy 

cập từ bên ngoài đến các dịch vụ của các ứng dụng trong hệ thống. 

 Config Server: là máy chủ để quản lý các cấu hình của các ứng dụng 

service. 

 Eureka Server: là máy chủ ứng dụng dùng để đăng ký service của các ứng 

dụng. 

 Auth Server: là máy chủ ứng dụng xác thực truy cập đến các ứng dụng 

service và được tích hợp với máy chủ xác thực đăng nhập tập trung của 

hệ thống eGov. 

 Các ứng dụng QLNN service: là máy chủ ứng dụng service. Gồm các ứng 

dụng QLNN được triển khai. 
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 Các database: là máy chủ CSDL của các ứng dụng QLNN. 

I.5. Điểm mạnh của hệ thống 

 Tạo lập được cơ sở dữ liệu và các ứng dụng quản lý chuyên ngành tập 

trung, nhất quán của địa phương. Từ đó giúp tiết kiệm thời gian và nguồn 

lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

của cơ quan quản lý cấp huyện. 

 Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh 

chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. 

 Từ cơ sở dữ liệu được tổng hợp trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ 

quản lý nhà nước cấp huyện, cho phép thực hiện thống kê, báo cáo số liệu 

đơn giản, thuận tiện, chính xác, nhanh chóng theo đúng các biểu mẫu đã 

được định nghĩa sẵn. 

 Sẵn sàng tích hợp hoặc cung cấp chức năng đọc dữ liệu đối với các hệ 

thống CSDL ngoài có liên quan như: CSDL nền của eGov, CSDL công 

chức, CSDL doanh nghiệp, CSDL dân cư; các phần mềm dùng chung 

như một cửa điện tử, quản lý văn bản và điều hành,… của địa phương. 

 Với giải pháp công nghệ được lựa chọn, khả năng đáp ứng hoàn toàn về 

mặt chức năng của hệ thống. Đồng thời việc mở rộng, nâng cấp chức 

năng của hệ thống dễ dàng thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm chi phí. 

 Các công nghệ sử dụng đều là công nghệ nguồn mở, vì vậy tiết kiệm 

được chi phí mua sắm bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận 

hành hệ thống. 

 Việc tổ chức hệ thống thành các lớp front-end, back-end riêng biệt giúp 

nâng cao khả năng bảo mật với việc triển khai hệ thống back-end ở vùng 

hạ tầng bảo mật cao, chỉ cho phép truy cập kết nối từ hệ thống front-

end,... 

 Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập 

mọi lúc, mọi nơi. 

 Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm 

nhân lực quản trị. 
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I.6. Thành quả đạt đƣợc 

 “Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành 

cấp huyện” đã đạt được giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2020 do Hội 

Truyền thông số Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng vào 

ngày 18/10/2020 

 Đã được triển khai và sử dụng hiệu quả tại các quận huyện của thành phố 

Đà Nẵng: 

 Quận Sơn Trà 

 Quận Thanh Khê 

 Quận Liên Chiểu 

 Quận Cẩm Lệ 
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II. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM 

Dựa trên các chức năng nghiệp vụ, hệ thống đã xây dựng nên ứng dụng phần 

mềm hỗ trợ các phòng ban chuyên môn thực hiện công việc quản lý nhà 

nước bao gồm:  

II.1. Phòng Văn hóa Thông tin 

1. Ứng dụng Quản lý các danh hiệu và mô hình văn hóa:  

Được xây dựng để tổ chức, quản lý danh hiệu văn hóa, hỗ trợ cán bộ 

chấm điểm thẩm định các cơ quan trên địa quận/huyện đã đăng ký đạt 

danh hiệu văn hóa trong phạm vi đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa – 

văn minh đô thị”. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý danh hiệu văn hóa 

 Quản lý thông tin đăng ký 

 Quản lý bản kế hoạch 

 Báo cáo 

 
Hình 4: Danh sách đăng ký đạt danh hiệu văn hóa 
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Hình 5: Thẩm định danh hiệu 

 

 
Hình 6: Báo cáo – tổng hợp danh hiệu văn hóa 

   

2. Ứng dụng Quản lý thiết chế văn hóa: 

Được xây dựng để quản lý thiết chế văn hóa trên địa bàn. Các chức năng 

bao gồm: 
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 Quản lý cơ sở 

 

Hình 7: Quản lý cơ sở thiết chế văn hóa 

 

3. Ứng dụng Quản lý gia đình, bạo lực: 

Được xây dựng để quản lý thông tin bạo lực gia đình trên địa bàn 

quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý thông tin bạo lực gia đình 

 Thống kê bạo lực gia đình 
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Hình 8: Thêm mới thông tin bạo lực gia đình 

 

 
Hình 9: Thống kê bạo lực gia đình 

 

4. Ứng dụng Quản lý dịch vụ văn hóa: kinh doanh karaoke, kinh doanh 

internet, kinh doanh in ấn/photocopy 
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Được xây dựng để quản lý thông tin, tình hình hoạt động kinh doanh các 

dịch vụ văn hóa như karaoke, internet, in ấn. Phần mềm được kết nối với 

phần mềm Một cửa để đồng bộ lưu trữ thông tin. Các chức năng bao 

gồm: 

 Quản lý cơ sở kinh doanh karaoke 

 Quản lý cơ sở kinh doanh internet 

 Quản lý cơ sở kinh doanh photocopy 

 Đồng bộ hồ sơ một cửa 

 
Hình 10: Quản lý cơ sở kinh doanh karaoke 

 
Hình 11: Quản lý cơ sở kinh doanh internet 
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Hình 12: Quản lý cơ sở kinh doanh photocopy 

 

 
Hình 13: Đồng bộ hồ sơ một cửa 

 

5. Ứng dụng Quản lý văn hóa thể thao: 

Được xây dựng để quản lý các hoạt động thể thao của từng phường/xã. 

Theo dõi, chấm điểm thi đua văn hóa thể thao của các phường/xã trên địa 

bàn quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý chấm điểm, theo dõi hoạt động thể thao 

 Báo cáo thi đua theo quý / năm 
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Hình 14: Bảng theo dõi chấm điểm thi đua 

 

 
Hình 15: Quản lý thông tin tổ chức các hoạt động thể thao 
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Hình 16: Báo cáo thi đua các phƣờng theo quý 

II.2. Phòng Y tế 

1. Ứng dụng Quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống: 

Được xây dựng để quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa 

bàn quận/huyện. Quản lý thông tin kiểm tra thực hiện an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở kinh doanh. Phần mềm được kết nối với phần mềm Một 

cửa để đồng bộ lưu trữ thông tin. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý cơ sở kinh doanh do Quận/Huyện quản lý 

 Quản lý cơ sở kinh doanh do Phường/Xã quản lý 

 Thống kê 

 Báo cáo 

 
Hình 17: Quản lý cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc Quận/Huyện quản lý 
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Hình 18: Quản lý cơ sở kinh doanh ăn uống thuộc Phƣờng/Xã quản lý 

 

 

Hình 19: Thống kê 
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Hình 20: Báo cáo 

 

 
Hình 21: Đồng bộ hồ sơ một cửa 

 

2. Ứng dụng Quản lý thông tin dịch bệnh 
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Được xây dựng để quản lý thông tin tình hình dịch bệnh, thông tin xử lý 

các ổ dịch bệnh trên địa bàn Quận/Huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý thông tin dịch bệnh 

 Quản lý ổ dịch bệnh 

 Thống kê báo cáo 

 
Hình 22: Quản lý tình hình dịch bệnh 

 

 
Hình 23: Quản lý ổ dịch bệnh 
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3. Ứng dụng Quản lý hành nghề Y - Dược tư nhân – Thẩm mỹ - Mỹ phẩm 

Được xây dựng để quản lý thông tin các cớ sở hành nghề dược, y học cổ 

truyền, thẩm mỹ - mỹ phẩm trên địa bàn Quận/Huyện. Các chức năng bao 

gồm: 

 Quản lý hành nghề dược 

 Quản lý hành nghề Y – Y học cổ truyền 

 Quản lý hành nghề thẩm mỹ - mỹ phẩm 

 Thống kê – Báo cáo 

 
Hình 24: Quản lý hành nghề y – y học cổ truyền 
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Hình 25: Thống kê – báo cáo 

 

 

II.3. Phòng Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

1. Ứng dụng Quản lý các đối tượng liên quan đến ma túy 

Được xây dựng để quản lý thông tin về các đối tượng liên quan đến ma 

túy trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý đối tượng nghiện 

 Báo cáo 

 
Hình 26: Quản lý đối tƣợng nghiện – theo loại đối tƣợng 
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Hình 27: Báo cáo 

2. Ứng dụng Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội 

Được xây dựng để quản lý thông tin hưởng trợ cấp của các đối tượng  

theo các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Quản 

lý thông tin, tình trạng chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng chính 

sách BTXH. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý chính sách trợ giúp xã hội 

 Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội – hồ sơ hưởng trợ cấp BTXH 

 Quản lý thông tin chi trả 

 Quản lý hỗ trợ mai táng phí 

 Quản lý trợ cấp đột xuất 

 Báo cáo 

 
Hình 28: Quản lý chính sách 
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Hình 29: Quản lý đối tƣợng bảo trợ xã hội 

 

 
Hình 30: Quản lý hồ sơ bảo trợ xã hội 

 

 
Hình 31: Quản lý kỳ chi trả trợ cấp BTXH 
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Hình 32: Quản lý danh sách – trạng thái chi trả trợ cấp 

 

 
Hình 33: Chi tiết chi trả trợ cấp 

 

 
Hình 34: Báo cáo thống kê danh sách nhận tiền trợ cấp BTXH 

 

3. Ứng dụng Quản lý người có công 

Được xây dựng để quản lý thông tin, các chính sách hỗ trợ đi kèm cho đối 

tượng là người có công. Phần mềm được kết nối với phần mềm Một cửa 

để đồng bộ lưu trữ thông tin. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý danh sách người có công 
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 Quản lý kế hoạch cấp thẻ BHYT 

 Quản lý kế hoạch sửa chữa nhà 

 Quản lý kế hoạch điều dưỡng 

 Thống kê – báo cáo 

 Hồ sơ một cửa 

 
Hình 35: Quản lý danh sách ngƣời có công 

 

 
Hình 36: Quản lý kế hoạch sửa chữa nhà cho ngƣời có công 
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Hình 37: Hồ sơ một cửa 

 

 
Hình 38: Báo cáo – thống kê 

4. Ứng dụng Quản lý lao động việc làm 

Được xây dựng để quản lý thông tin người trong độ tuổi lao động trên địa 

bàn. Quản lý các kế hoạch, đề xuất hỗ trợ việc làm cho người lao động. 

Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý người lao động 
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 Quản lý đề xuất giải quyết lao động việc làm 

 Quản lý kế hoạch hỗ trợ lao động việc làm 

 Thống kê báo cáo 

 

Hình 39: Quản lý ngƣời lao động 

 

 
Hình 40: Quản lý kế hoạch giải quyết việc làm 

 

 
Hình 41: Tổng hợp giải quyết lao động việc làm 
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5. Ứng dụng Quản lý đào tạo nghề miễn phí 

Được xây dựng để quản lý danh sách, kế hoạch, đề xuất về việc đào tạo 

nghề miễn phí cho các đối tượng lao động trên địa bàn. Các chức năng 

bao gồm: 

 Danh sách đào tạo nghề miễn phí 

 Kế hoạch đào tạo nghề miễn phí 

 Đề xuất đào tạo nghề miễn phí 

 Thống kê báo cáo 

 
Hình 42: Danh sách đào tạo nghề miễn phí 

 

 
Hình 43: Kế hoạch đào tạo nghề miễn phí 
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Hình 44: Đề xuất đào tạo nghề miễn phí 

6. Ứng dụng Quản lý công tác giảm nghèo 

Được xây dựng để quản lý thông tin và các chính sách hỗ trợ cho đối 

tượng nghèo trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý danh sách 

 Quản lý hỗ trợ tiền điện 

 Quản lý hỗ trợ sửa chữa nhà ở 

 Đề xuất giảm nghèo 

 Quản lý miễn giảm học phí 

 Thống kê báo cáo 

II.4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

1. Ứng dụng Quản lý thông tin đăng ký kinh doanh 

Được xây dựng để quản lý thông tin đăng ký kinh doanh, đồng bộ thông 

tin với phần mềm một cửa để hỗ trợ chia sẻ dữ liệu cho các phòng ban 

liên quan. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý sổ bộ đăng ký kinh doanh 

 Quản lý thông tin đề nghị kiểm tra mã số thuế 

 Quản lý thông tin xác nhận và cấp mã số thuế 

 Báo cáo thống kê 
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Hình 45: Đăng ký hộ kinh doanh 

 

Hình 46: Đồng bộ hồ sơ một cửa 
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Hình 47: Đề nghị kiểm tra mã số thuế 

II.5. Phòng Kinh tế 

1. Ứng dụng Quản lý chợ 

Được xây dựng để quản lý các chợ và các hộ kinh doanh trong chợ trên 

địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý chợ 

 Quản lý hộ kinh doanh 

 Báo cáo thống kê 

 
Hình 48: Quản lý chợ 

2. Ứng dụng Quản lý tàu cá 

Được xây dựng để quản lý thông tin tàu cá trên địa bàn quận huyện, phần 

mềm được kết nối với hệ thống một cửa để đồng bộ và lưu trữ thông tin. 

Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý tàu cá có chiều dài 15m trở lên 

 Quản lý tàu cá có chiều dài từ 12m – dưới 15m 

  Quản lý tàu cá có chiều dài từ 6m – dưới 12m 

 Quản lý tàu cá có chiều dài từ dưới 6m và thúng máy 

 Đồng bộ hồ sơ một cửa 

 Báo cáo thống kê 
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Hình 49: Quản lý tàu cá 

 

 
Hình 50: Báo cáo thống kê 

3. Ứng dụng Quản lý tổ đoàn kết  

Được xây dựng để quản lý thông tin các tổ đoàn kết trên địa bàn 

quận/huyện và danh sách các tàu cá tham gia vào tổ. Các chức năng bao 

gồm: 

 Quản lý tổ đoàn kết và danh sách thành viên 
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Hình 51: Quản lý tổ đoàn kết 

4. Ứng dụng Quản lý an toàn thực phẩm: thuộc lĩnh vực Công thương và 

Nông nghiệp 

Được xây dựng để quản lý thông tin và tình hình kiểm tra an toàn thực 

phẩm của các cơ sở sản xuất/kinh doanh thực phẩm ngành Nông nghiệp 

và Công thương. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý an toàn thực phẩm ngành Công thương 

 Quản lý an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp 

 Kiểm tra ATTP – xem lịch sử kiểm tra 

 Thống kê báo cáo 

 
Hình 52: Quản lý danh sách 
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Hình 53: Kiểm tra ATTP 

5. Ứng dụng Quản lý công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Được xây dựng để quản lý thông tin cơ sở và thông tin kiểm tra các cơ sở 

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn quận/huyện. Các chức 

năng bao gồm: 

 Quản lý cơ sở sản xuất CN và TTCN 

 Quản lý kế hoạch kiểm tra – thông tin kiểm tra 

 Báo cáo thống kê 
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Hình 54: Quản lý công nghiệp và tiểu thủ CN 

6. Ứng dụng Quản lý kinh doanh có điều kiện 

Được xây dựng để quản lý các cơ sở kinh doanh các sản phẩm có điều 

kiện, phần mềm kết với hệ thống một cửa để đồng bộ và lưu trữ thông tin. 

Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý cơ sở bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

 Quản lý cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ 

 Quản lý cơ sở bán lẻ sản phẩm rượu 

 Báo cáo thống kê 

 Đồng bộ hồ sơ một cửa 

7. Ứng dụng Quản lý kinh doanh gas 

Được xây dựng để quản lý các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn. Quản lý 

thông tin kiểm tra các cơ sở theo quy định. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý cơ sở 

 Quản lý thông tin kiểm tra 

 Báo cáo thống kê 

II.6. Phòng Quản lý đô thị 

1. Ứng dụng Quản lý hạ tầng kỹ thuật 

Được xây dựng để quản lý danh sách các tuyến đường và các thông tin 

liên quan đến các tuyến đường (như cây xanh, đèn chiếu sáng, cống thoát 

nước) trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý tuyến đường 
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 Quản lý thông tin chi tiết liên quan đến tuyến đường 

 Báo cáo thống kê 

 
Hình 55: Quản lý tuyến đƣờng 

II.7. Phòng Nội vụ 

1. Ứng dụng Quản lý trật tự, đô thị xây dựng: 

Được xây dựng để quản lý thông tin kiểm tra tình hình trật tự đô thị, xây 

dựng trên địa bàn. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý thông tin công trình xây dựng 

 Quản lý thông tin kiểm tra tình hình trật tự đô thị 

 Báo cáo thống kê 
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Hình 56: Quản lý trật tự đô thị 

II.8. Phòng Nội vụ 

1. Ứng dụng Quản lý thông tin hoạt động các cơ sở tôn giáo 

Được xây dựng để quản lý thông tin hoạt động các cơ sở tôn giao trên địa 

bàn. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý cơ sở tôn giáo 

 Quản lý thông tin hoạt động của tôn giáo 

 Báo cáo thống kê 

2. Ứng dụng Quản lý tổ dân phố 

Được xây dựng để quản lý tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn. Các 

chức năng bao gồm: 

 Quản lý tổ dân phố 

 Báo cáo thống kê 

II.9. Phòng Tƣ pháp 

1. Ứng dụng Quản lý thông tin phổ biến giáo dục pháp luật 

Được xây dựng để quản lý tình hình thực hiện công tác phổ biến pháp 

luật của các đơn vị đoàn thể trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao 

gồm: 

 Quản lý thực hiện công tác phổ biến pháp luật 

 Tổng hợp tình hình thực hiện 

 Báo cao thống kê 

2. Ứng dụng Quản lý chuẩn tiếp cận pháp luật 
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Được xây dựng để quản lý tình hình thực hiện các tiêu chí pháp luật của 

các phường/xã. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý chuẩn tiếp cận pháp luật 

 Quản lý chấm điểm 

 Báo cáo thống kê 

 
Hình 57: Quản lý bảng chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật 

II.10. Phòng Giáo dục – Đào tạo 

1. Ứng dụng Quản lý văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 

Được xây dựng để quản lý văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của các 

học sinh đã tốt nghiệp THCS trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng bao 

gồm: 

 Quản lý văn bằng tốt nghiệp 

 Quản lý thông tin trường THCS 

 Quản lý học sinh 

 Báo cáo thống kê 
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Hình 58: Quản lý văn bằng tốt nghiệp THCS 

 

2. Ứng dụng Quản lý học sinh (theo mã số định danh) 

Được xây dựng để quản lý thông tin học sinh tiểu học và THCS trên địa 

bàn. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý học sinh 

 Báo cáo thống kê 

 
Hình 59: Quản lý học sinh 

II.11. Phòng Tài nguyên – Môi trƣờng 

1. Ứng dụng Quản lý kế hoạch sử dụng đất 

Được xây dựng để quản lý kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn quận/huyện. 

Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý đăng ký sử dụng đất 

 Quản lý kế hoạch sử dụng đất  

 Báo cáo thống kê 

 

2. Ứng dụng Quản lý chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường 
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Được xây dựng để quản lý thông tin kiểm tra việc chấp hành pháp luật 

bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn quận/huyện. Các chức năng 

bao gồm: 

 Quản lý kế hoạch kiểm tra 

 Quản lý cơ sở 

 Quản lý thông tin kiểm tra – lịch sử kiểm tra 

 Báo cáo thống kê 

II.12. Ban Quản lý chợ 

1. Ứng dụng Quản lý chợ 

Được xây dựng để quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình các chợ trên địa 

bàn như: thông tin thu phí, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Các 

chức năng bao gồm: 

 Quản lý chợ 

 Quản lý hộ kinh doanh trong và ngoài chợ 

 Quản lý tình hình thu tại chợ 

 Báo cáo thống kê 

II.13. Hội đồng nhân dân 

1. Ứng dụng Quản lý nội dung các chương trình giám sát hàng năm: 

Được xây dựng để quản lý nội dung các chương trình giám sát hàng năm 

của HĐND Huyện 

Được xây dựng để quản lý thông tin tổng hợp tình hình thực hiện chương 

trình giám sát của các phòng ban. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý chương trình giám sát 

 Quản lý báo cáo thực hiện chương trình 

 Báo cáo thống kê 

II.14. Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

1. Ứng dụng Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản (quản lý tình hình thực 

hiện dự án) 

Được xây dựng để quản lý tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản trên địa bàn, theo dõi cập nhật thông tin thanh toán của các nguồn 

vốn theo dự án. Các chức năng bao gồm: 

 Quản lý nguồn vốn 
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 Quản lý dự án 

 Quản lý tình hình thanh toán 

 Báo cáo thống kê 

II.15. Quản trị hệ thống 

Các chức năng chung của hệ thống phầm mềm: 

 
Hình 60: Giao diện tìm kiếm chung toàn cơ quan – liệt kê theo từng lĩnh vực 

 

 
Hình 61: Quản trị chức năng hệ thống 



Cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nƣớc chuyên ngành cấp huyện                     

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)                                     38               Trang 38 

 

 
Hình 62: Quản trị nhóm ngƣời dùng (nhóm quyền) 

 

 
Hình 63: Quản trị phân quyền chức năng truy cập theo nhóm ngƣời dùng 
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Hình 64: Quản trị phân quyền sử dụng cho ngƣời dùng theo nhóm quyền 

 

 
Hình 65: Quản trị ngƣời dùng – tài khoản truy cập 
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Hình 66: Đồng bộ dữ liệu từ các hệ thống liên quan 
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