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I. GIỚI THIỆU
I.1.

Mục tiêu

 Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính xác thực, tính chống chối bỏ, phù hợp
với quy định của Luật Giao dịch điện tử
 Phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 Đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước
 Bảo đảm kết nối trao đổi dữ liệu giữa phần mềm Một cửa điện tử, dịch vụ
công trực tuyến, các phần mềm CSDL chuyên ngành và Phần mềm Quản
lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 Hình thành kho dữ liệu về kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 Đảm bảo khả năng truy cập, quản lý, tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu kết
quả giải quyết thủ tục hành chính
I.2.

Chức năng phần mềm

 Căn cứ trên mục tiêu đề ra, Phần mềm Quản lý kết quả giải quyết thủ tục
hành chính đã được xây dựng với các phân hệ chức năng như sau:

Hình 1: Chức năng phần mềm

 Xem chi tiết mô tả chức năng hệ thống tại mục II. Đặc tả phần mềm
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I.3.

Kiến trúc tổng thể

Người dùng

Quản trị hệ
thống

Lớp trình bày (Front-end)
Giao diện phần mềm Quản lý kết quả giải quyết
thủ tục hành chính

Lớp ứng dụng (Back-end)
Quản trị
danh mục

Quản lý nguồn
cung cấp dữ liệu

Quản lý gán
nguồn cung cấp
và loại kết quả

Quản lý nguồn
khai thác
dữ liệu

Quản lý gán
nguồn khai thác
và loại kết quả

Quản lý
loại kết quả

Định nghĩa
dữ liệu

Báo cáo
thống kê

Phần mềm Một cửa
điện tử

LGSP

Quản trị
hệ thống

Dịch vụ trao
đổi dữ liệu

Cổng dịch vụ công tỉnh

Các phần mềm
chuyên ngành

Lớp cơ sở dữ liệu
CSDL kết quả giải quyết
TTHC

Hình 2: Mô hình kiến trúc tổng thể

Diễn giải:
Kiến trúc ứng dụng được xây dựng trên nền tảng ứng dụng web, người dùng
là cán bộ nhập liệu, cán bộ khai thác dữ liệu được cấp quyền và Quản trị hệ
thống sử dụng trình duyệt web thông qua mạng internet để truy cập vào ứng
dụng.
Hệ thống gồm ba lớp: lớp trình bày, lớp ứng dụng và lớp cơ sở dữ liệu.
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 Lớp trình bày: cung cấp giao diện tương tác với người dùng.
 Lớp ứng dụng: cung cấp đầy đủ các chức năng quản lý nghiệp vụ, dữ liệu
cho người dùng thông qua lớp trình bày, các phân hệ ứng dụng gồm:
Quản trị hệ thống: cho phép người quản trị quản lý và phân quyền
người dùng, quản lý menu và các thiết lập hệ thống, truy vết người
dùng…
Quản trị danh mục: cho phép quản lý các các danh mục dùng
chung
Quản lý nguồn cung cấp dữ liệu: quản lý các nguồn cung cấp dữ
liệu để kiểm tra,xác thực và phân bổ các loại kết quả cho nguồn
cung cấp.
Quản lý cách thức gán nguồn cung cấp dữ liệu và loại kết quả: Đối
với mỗi loại kết quả và nguồn cung cấp, cần thực hiện việc gán để
thêm mới dữ liệu cho chính xác..
Quản lý nguồn khai thác dữ liệu: Quản lý các đơn vị, website,…
hoặc nơi có nhu cầu khai thác dữ liệu, cung cấp thông tin xác thực.
Quản lý cách thức gán nguồn khai thác dữ liệu và loại kết quả: Mỗi
loại kết quả và nguồn khai thác cần thực hiện gán nhằm hạn chế
thông tin trao đổi. Ví dụ như đối với nguồn khai thác A lấy được
email, nguồn khai thác B lấy thêm được địa chỉ
Quản lý loại kết quả: Quản lý các loại kết quả cần số hóa, lưu trữ
Quản lý định nghĩa dữ liệu: định nghĩa các trường dữ liệu cần quản
lý đối với từng loại kết quả
Báo cáo, thống kê: báo cáo thống kê tình hình quản lý và sử dụng
dữ liệu
Dịch vụ trao đổi dữ liệu: cung cấp các dịch vụ web để các hệ thống
khác cung cấp dữ liệu và khai thác dữ liệu kết quả giải quyết thủ
tục hành chính
 Lớp cơ sở dữ liệu: chứa CSDL kết quả giải quyết thủ tục hành chính của
toàn tỉnh/thành phố
 Phần mềm Một cửa điện tử kết nối với phần mềm Quản lý kết quả giải
quyết thủ tục hành chính để cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành
Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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chính, tra cứu dữ liệu và xác thực các kết quả giải quyết TTHC
 Kho dữ liệu cá nhân trên Cổng dịch vụ công của tỉnh/thành phố được liên
kết với Phần mềm quản lý kết quả thủ tục hành chính để khai thác kết quả
 Các phần mềm chuyên ngành của tỉnh/thành phố cung cấp kết quả giải
quyết thủ tục hành chính cho phần mềm Quản lý kết quả giải quyết thủ
tục hành chính thông qua các API
I.4.

Mô hình triển khai
Eureka
Server
Phần mềm Quản lý kết
quả giải quyết TTHC
Proxy
Server

Browser

API
Gateway
(Trục tích
hợp)

CSDL

Config
Server
#Service

Web UI

Auth
Server

#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 Quản lý kết quả giải quyết thủ
tục hành chính (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
Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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hệ thống eGov.
 Ứng dụng Quản lý kết quả giải quyết TTHC.
 Các database: là máy chủ CSDL của ứng dụng quản lý.
I.5.

Điểm mạnh của hệ thống

 Chia sẻ thông tin, dữ liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ
chức, cá nhân cho cơ quan khác để phục vụ các yêu cầu, lợi ích có liên
quan.
 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.
 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: một cửa điện tử, cổng dịch vụ công
trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành … 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 frontend,...
 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.

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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II. ĐẶC TẢ PHẦN MỀM
II.1. Trang chủ
 Trang chủ của hệ thống hiển thị các thống kê lần lượt theo các tiêu chí:
 Tổng số thông tin khai thác qua web
 Tổng số thông tin khai thác qua API
 Tổng số loại kết quả được khởi tạo trên hệ thống
 Tổng số kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được liên kết và
quản lý trên hệ thống
 Tổng số đơn vị cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 Tổng số lượt khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên hệ
thống
 Biểu đồ thống kê lượt truy cập vào hệ thống
 Biểu đồ thống kê số lượng từng kết quả giải quyết thủ tục hành
chính được khai thác sử dụng

Hình 4: Trang chủ

II.2. Quản lý loại kết quả giải quyết TTHC
 Được tổ chức để quản lý danh sách loại kết quả của TTHC, gán quyền

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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truy cập, tùy biến định nghĩa trường dữ liệu, các biểu mẫu liên quan như
tìm kiếm, nhập liệu, danh sách
 Các chức năng bao gồm:
 Hiển thị danh sách loại kết quả

Hình 5: Danh sách loại kết quả

 Thêm mới loại kết quả

Hình 6: Thêm mới loại kết quả

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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 Định nghĩa trường dữ liệu cho loại kết quả TTHC

Hình 7: Định nghĩa trường dữ liệu

 Phân quyền: cho phép phân quyền đọc/ghi thông tin vào loại kết quả
TTHC đến từng tài khoản người dùng

Hình 8: Phân quyền

 Định nghĩa động biểu mẫu nhập liệu cho loại kết quả TTHC: quy định
các trường thông tin cho phép nhập trong giao diện nhập liệu

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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Hình 9: Định nghĩa biểu mẫu nhập liệu

 Định nghĩa động biểu mẫu danh sách cho loại kết quả TTHC: quy
định các trường thông tin hiển thị trong giao diện quản lý danh sách

Hình 10: Định nghĩa biểu mẫu danh sách

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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 Định nghĩa động biểu mẫu tìm kiếm cho loại kết quả TTHC: quy định
các tiêu chí tìm kiếm trong giao diện tìm kiếm

Hình 11: Định nghĩa biểu mẫu tìm kiếm

II.3. Quản lý dữ liệu
 Được tổ chức để quản lý danh sách kết quả giải quyết TTHC theo loại kết
quả
 Các chức năng bao gồm:
 Hiển thị danh sách loại kết quả

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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Hình 12: Danh sách loại kết quả

 Hiển thị danh sách kết quả giải quyết TTHC theo loại kết quả

Hình 13: Danh sách kết quả giải quyết TTHC theo loại kết quả

 Thêm mới kết quả giải quyết TTHC theo loại kết quả: có 2 cách thêm
mới:
 Cách 1: sử dụng chức năng thêm do hệ thống phần mềm cung cấp
 Cách 2: hệ thống kết nối với hệ thống một cửa, tích hợp, đồng bộ
các kết quả giải quyết TTHC về hệ thống

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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Hình 14: Thêm mới kết quả giải quyết TTHC

II.4. Khai thác dữ liệu
 Được tổ chức để quản lý thông tin khai thác dữ liệu là kết quả giải quyết
TTHC của các đơn vị, cá nhân
 Các chức năng bao gồm:
 Khai thác dữ liệu
 Báo cáo thống kê
II.5. Quản trị hệ thống
II.5.1.

Quản trị người dùng

 Được tổ chức để quản lý danh sách người dùng tham gia vào hệ thống
 Người dùng tham gia được phân quyền sử dụng chức năng phần mềm
theo từng vai trò trong hệ thống
 Các chức năng bao gồm:
 Hiển thị danh sách người dùng
 Thêm mới người dùng
 Cập nhật người dùng
 Xóa người dùng

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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II.5.2.

Quản trị chức năng

 Được tổ chức để quản lý danh sách các chức năng phần mềm của hệ
thống
 Các chức năng bao gồm:
 Hiển thị danh sách chức năng
 Thêm mới chức năng
 Cập nhật chức năng
 Xóa chức năng
II.5.3.

Quản trị danh mục

 Được tổ chức để quản lý danh sách các loại danh mục sử dụng trong hệ
thống
 Các chức năng bao gồm:
 Hiển thị danh sách từng loại danh mục
 Thêm mới danh mục
 Cập nhật danh mục
 Xoá danh mục
II.5.4.

Quản lý nguồn cung cấp

 Được tổ chức để quản lý nguồn cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành
chính
 Các chức năng bao gồm :
 Hiển thị danh sách nguồn cung cấp
 Thêm mới thông tin nguồn cung cấp
 Cập nhật thông tin nguồn cung cấp
 Xóa nguồn cung cấp

Công ty CP Công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
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II.5.5.

Quản trị nguồn khai thác

 Được tổ chức để quản lý nguồn khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành
chính
 Các chức năng bao gồm :
 Hiển thị danh sách nguồn khai thác
 Thêm mới thông tin nguồn khai thác
 Cập nhật thông tin nguồn khai thác
 Xóa nguồn khai thác

III. GIỚI THIỆU VỀ UNITECH
 Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất (UNITECH)
 Trụ sở: Tầng 7, Công viên Phần mềm Đà Nẵng, Số 02 Quang Trung, Thành
phố Đà Nẵng.
 Lĩnh vực hoạt động:
o Phát triển phần mềm (chính phủ, doanh nghiệp)
o Gia công phần mềm (Nhật, Mỹ, Châu Âu)
o Thiết kế, thi công các hệ thống mạng
 Nhân sự: 140 người
 Website: http://www.unitech.vn
 Điện thoại: 0236.3888747

Email: contact@unitech.vn

Liên hệ thông tin về phần mềm:
o Sử Huy – Phó Tổng giám đốc
o Email: huys@unitech.vn.
o Di động: 0914.044.922
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