Turning The Impossible Into The Possible
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THƯ NGỎ
Quý khách hàng thân mến!
Thay mặt công ty cổ phần phần mềm RevoTech (REVOTECH), lời đầu tiên
tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng cùng lời chúc sức khỏe
thành công.
REVOTECH là một công ty hoạt động trong lĩnh vực phát triển, gia công phần mềm
và cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin (CNTT). Được thành lập trong thời kỳ
bùng nổ về công nghệ, sự phát triển mạnh mẽ của các công ty startup, sự cạnh tranh gay gắt
giữa các tập đoàn, công ty công nghệ. Chúng tôi nhận thức được rằng chỉ có sự xuất sắc mới có
thể tồn tại và phát triển. Với đội ngũ nhân sự trẻ đầy nhiệt huyết, từng chủ trì thiết kế, xây dựng, triển khai
nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia như: Dự án Một cửa quốc gia – Một cửa ASEAN; Dự án tin học hóa Văn phòng
Chính phủ; Dự án cho Bộ Y Tế…
REVOTECH tin tưởng sẽ đem lại cho khách hàng sự hài lòng cao nhất về chất lượng, dịch vụ, giải pháp và sản phẩm
với giá trị cao và đóng góp cho đất nước và cộng đồng.
Giám đốc: Nguyễn Văn Phong
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TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi hướng tới trở thành một công
ty hàng đầu cung cấp các sản phẩm, dịch
vụ chất lượng cao trong lĩnh vực công
nghệ thông tin tại Việt Nam.

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao,
tối ưu chi phí trong lĩnh vực gia công phần
mềm; Ứng dụng các công nghệ mới nhất,
tiên tiến nhất trong các sản phẩm, dịch
vụ CNTT nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu
của khách hàng. Định hướng, đào tạo
và tạo môi trường làm việc thân thiện
cho nhân viên.

“NIỀM TIN LÀ TẤT CẢ”, Trân quý niềm tin
của khách hàng gửi gắm. Tập thể nhân sự
REVOTECH nỗ lực hàng ngày nhằm xây dựng
một môi trường văn hóa đoàn kết, chuyên
nghiệp, áp dụng những công nghệ mới, cách
làm mới để phục vụ khách hàng tốt hơn, chất
lượng sản phẩm hoàn hảo hơn. REVOTECH
luôn theo đuổi những nguyên tắc và giá trị cốt lõi
sau trong quá trình hoạt động của mình:
• Luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết
• Cam kết về chất lượng và tin độ
• Dịch vụ chuyên nghiệp
• Quan hệ đối tác bền vững, lâu dài
• Đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực
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NĂNG LỰC
NHÂN SỰ
Với đội ngũ sáng lập là những nhân sự nhiều năm kinh nghiệm,
giữ những vị trí quản lý quan trọng tại các công ty, tập đoàn công
nghệ lớn như: Viettel, FPT, BKAV. REVOTECH nhận thức được
rằng con người là tài sản lớn nhất của mỗi tổ chức, con người có
phát triển thì tổ chức mới phát triển. Do vậy chúng tôi luôn quan
tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp
để công ty phát triển bền vững. Với quan niệm thành công của Công
ty gắn liền với sự phát triển của từng cá nhân, REVOTECH rất chú
trọng công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên, vạch ra lộ trình
phát triển, thăng tiến cho từng cá nhân cũng như xây dựng một môi
trường làm việc năng động, sáng tạo, gắn kết giúp phát huy năng lực
tối đa của mỗi cá nhân.
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC

KINH DOANH
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SẢN XUẤT

CHUYỂN GIAO

VĂN PHÒNG

Bộ phận bán hàng

Bộ phận quản lý
chất lượng

Bộ phận đào tạo
và triển khai

Bộ phận tài chính Kế toán tổng hợp

Bộ phận tư vấn
giải pháp

Dự án 1

Bộ phận bảo hành,
bảo trì

Bộ phận hành chính nhân sự

Phòng dự án

Dự án 2

Bộ phận hỗ trợ
khách hàng

Nguồn điều phối
nguồn lực

Phòng tích hợp
hệ thống

Phòng tích hợp hệ thống

DỊCH VỤ
Xây dựng, phát triển phần mềm theo yêu cầu
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ phần mềm vào sản xuất, quản lý, điều hành của doanh nghiệp
trở thành xu thế. Nắm bắt nhu cầu đó, các nhà phát triển phần mềm đã cho ra đời rất nhiều
sản phẩm để có thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các sản phẩm này chỉ
có thể đáp ứng các nhu cầu quản lý chung của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp có
những đặc thù riêng, qui trình quản lý có sự khác biệt thì các giải pháp thông thường không
đáp ứng được. Nên việc thiết kế một giải pháp phần mềm “MAY ĐO” để có thể đáp ứng
những nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp trở nên cần thiết. Từ những nhu cầu đó,
Công ty cổ phần phần mềm REVOTECH, với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phát triển phần
mềm, có hơn 8 năm kinh nghiệm trên nhiều nền tảng khác nhau, sẵn sàng lắng nghe những
nhu cầu của quí khách hàng. Chúng tôi sẽ xây dựng các giải pháp để có thể giúp quí khách
hàng đạt được những mục tiêu đề ra tốt nhất, sớm nhất, hài lòng nhất.

Gia công phần mềm
Với đội ngũ nhân sự trình độ cao, chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm tham gia các dự án
outsource trong và ngoài nước cùng với việc áp dụng nghiêm ngặt các quy trình sản
xuất phần mềm, tối ưu chi phí. REVOTECH cam kết sẽ làm hài lòng những khách hàng
khó tính nhất.
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CỔNG THÔNG TIN

ĐIỆN TỬ
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Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất tích hợp các kênh thông tin dịch vụ ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần
mềm được phát triển dựa trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin,
đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng web tại bất kỳ thời điểm nào
và từ bất kỳ đâu. Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin truyền thông quy định và các tính năng tại Nghị định số 43/2011/
NĐ-CP ngày 16/6/2011 (Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử
của cơ quan nhà nước)

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Quản trị
người dùng, phân quyền

Quản lý
văn bản, công báo

Chức năng
quản lý khảo sát

Quản lý trang

Quản trị
nội dung, tin bài

Quản lý
giao lưu trực tuyến

Quản lý
danh bạ điện tử

Chức năng
đếm số lượt truy cập

Chức năng
lịch làm việc

Quản lý
chuyên mục

Chức năng góp ý
văn bản dự thảo

Chức năng
liên kết website

Quản lý
quảng cáo

Chức năng
quản lý diễn đàn

Quản lý Video,
Album ảnh

Chức năng
hỏi đáp

Tích hợp
các dịch vụ công
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CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

TRỰC TUYẾN
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Cổng dịch vụ công trực tuyến là một hệ thống giúp cho các cơ quan, tổ chức cung cấp các thủ tục, dịch vụ, hành chính công của mình
lên môi trường internet.

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CHO PHÉP
CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỂ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CÔNG THEO 4 CẤP ĐỘ TỪ 1 ĐẾN 4
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Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông
tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí
và lệ phí thực hiện dịch vụ
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Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 1 và cho
phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai
báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi
hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu
điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ
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Dịch vụ công trực tuyến mức đã đáp ứng mức độ 2 và cho phép người sử
dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp
dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được
thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết
quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ
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Dịch vụ công trực tuyến đã đáp ứng mức độ 3 và cho phép người
sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc
trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc
qua đường bưu điện đến người sử dụng

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Công nghệ
mềm dẻo, dễ dàng
nâng cấp, bổ sung
thêm các thủ tục
hành chính mới

Triển khai
đầy đủ quy
trình điện tử
gồm các khâu

Khai báo
hồ sơ

Tiếp
nhận

Phân công
xử lý

Cấp
phép

Khả năng bảo mật
cao, tích hợp chữ
ký số của Ban cơ
yếu chính phủ

Cung cấp
các tính năng hữu
ích phục vụ công
tác quản lý: Thống
kê, báo cáo,
tìm kiếm

Khả năng tích
hợp với các hệ
thống nghiệp
vụ, Cổng dịch vụ
công quốc gia

Tra cứu,
tìm kiếm

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Các cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, các cơ quan ngang bộ, Tỉnh thành phố, các sở ban ngành.
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TRỤC TÍCH HỢP

R-LGSP
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CHIA SẺ DỮ LIỆU
LIÊN THÔNG 4 CẤP CHÍNH QUYỀN
R-LGSP là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh
chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ
thống thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vị một Bộ,
ngành, địa phương và đóng vai trò trung gian phục vụ kết nối các
hệ thống thông tin trong nội bộ của Bộ, ngành, địa phương với
các hệ thống bên ngoài; mô hình kết nối của LGSP theo kiến trúc
Chính phủ điện tử của cơ quan cấp Bộ chủ quản hoặc kiến trúc
Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp
khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

BỘ

QUẬN/ HUYỆN

XÃ/ PHƯỜNG

TỈNH / THÀNH PHỐ

R-LGSP là sản phẩm Revotech phát triển dựa trên nên tảng ESB
mã nguồn mở, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của một LGSP
LGSP được đưa vào trong Khung kiến trúc Chính quyền điện
tử phiên bản 1.0 ban hành theo hướng dẫn văn bản số 1178/
BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông,
Khung kiến trúc CQĐT các Tỉnh/ thành phố tuân thủ theo Khung
kiến trúc của phiên bản 1.0, thông tư 23/2018/TT-BTTTT có hiệu
lực từ ngày 11/02/2019 hướng dẫn các thành phần của LGSP
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Dịch vụ xác thực, phân quyền (Identity Server)
Có vai trò quản lý thông tin tài khoản, xác thực, cấp quyền cho tài khoản. Kiểm soát các truy cập đến LGSP,
đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin cho các ứng dụng, dịch vụ kết nối đến LGSP và toàn hệ thống

Dịch vụ quản lý giao diện lập trình (API Management)

Nơi công khai các giao diện lập trình (API), đón nhận và xử lý các yêu cầu truy cập từ các tác nhân sử dụng
API, đảm bảo tính bảo mật và loại bỏ các mối đe dọa đến hệ thống

Dịch vụ quản lý ứng dụng (Application Server)
Dịch vụ quản lý các ứng dụng dùng chung (Quản lý danh mục dùng chung, Dashboard hệ thống), các ứng dụng
phát sinh cần thiết trong quá trình vận hành; có các chức năng như triển khai (deploy), dừng hoạt động (stop),
ghi nhật ký hoạt động (log)

Dịch vụ giám sát hoạt động (Analytics Server)
Hệ thống cung cấp các chức năng cơ bản bao gồm: Quản lý, giám sát, tìm kiếm, thống kê, báo cáo, phân tích
các hoạt động nghiệp vụ được lưu trữ trong biên bản ghi lưu nhật ký hoạt động, sự kiện nghiệp vụ theo thời
gian thực trong LGSP theo nhu cầu quản trị
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Dịch vụ quản lý quy trình (BPM Platform)
Là hệ thống cho phép định nghĩa, quản lý các luồng công việc, theo dõi hoạt động các quy trình nghiệp vụ

Trục kết nối (ESB)

Là thành phần trung gian giữa tác nhân sử dụng dịch vụ và nhà cung cấp, có khả năng tích hợp các dịch
vụ, vận chuyển và chuyển đổi dữ liệu, định tuyến và phân luồng dịch vụ. Trong thực tế có thể tích hợp
một số dịch vụ như:
- Tích hợp các hệ thống nội bộ;
- Tích hợp với Trục tích hợp quốc gia (NGSP)…

Dịch vụ dữ liệu (Data Services)
Bao gồm các chức năng như quản lý nguồn dữ liệu, có các công cụ để dễ dàng định nghĩa dịch vụ dữ
liệu, hỗ trợ khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, dịch vụ dữ liệu trả về dữ liệu theo dạng dịch vụ web
với nhiều định dạng chuẩn

Thành phần quản lý thông điệp (Message Broker)
Là thành phần trung gian giúp giao tiếp giữa các thành phần khác trong hệ thống, thành phần này sẽ lưu
trữ các thông điệp từ thành phần gửi và đảm bảo chúng đến đúng thành phần nhận theo đúng trật tự

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, các cơ quan ngang bộ, Tỉnh thành phố, các sở ban ngành.
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TRỤC GỬI NHẬN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

R-ESB
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Hiện nay các đơn vị hành chính nhà nước hầu hết đã triển khai hệ thống Quản lý văn bản điện tử để phục vụ công tác quản lý văn bản
đến, quản lý văn bản đi. Tuy nhiên do triển khai thiếu đồng bộ dẫn tới các hệ thống rất khó có tích hợp được với nhau trong việc gửi
nhận văn bản giữa các hệ thống. Đặc biệt, từ khi chính phủ ban hành Trục gửi nhận văn bản quốc gia và yêu cầu các Bộ ngành phải
tích hợp để gửi nhận văn bản thì nhu cầu này đặc biệt cấp thiết.
R- ESB là giải pháp dựa trên công nghệ trục tích hợp ESB (Enterprise service bus) giúp cho các hệ thống quản lý văn bản tích hợp,
trao đổi dữ liệu với nhau một cách dễ dàng, đáp ứng nhiều chuẩn dữ liệu, giao thức đa dạng. Với công cụ giám sát trực quan sẽ là
một giải pháp toàn diện cho các đơn vị.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Tích hợp với các hệ thống Quản lý văn bản của đơn vị trong việc gửi, nhận văn bản giữa các hệ thống
Tích hợp với Trục gửi nhận văn bản quốc gia trong việc gửi văn bản từ các hệ thống quản lý văn bản nội bộ ra ngoài
hoặc nhận văn bản qua Trục gửi nhận văn bản quốc gia và chuyển văn bản cho các hệ thống quản lý văn bản nội bộ.

Cung cấp cơ chế bảo mật, xác thực cao, tích hợp việc mã hóa, giải mã dữ liệu

Giao diện giám sát dữ liệu gửi nhận tập trung cùng các công cụ thống kê, báo cáo giúp cho việc quản trị dễ dàng

Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu trao đổi theo tài liệu Hướng dẫn liên thông của Văn phòng Chính phủ

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, các cơ quan ngang bộ, Tỉnh thành phố, các sở ban ngành.
19
19

05

HỆ THỐNG

CẤP PHÉP
XÂY DỰNG

20
20

Hệ thống cấp phép sở xây dựng là hệ thống cung cấp dịch vụ cấp giấy phép chứng chỉ xây dựng cho cá nhân, tổ chức qua cổng dịch
vụ công trực tuyến. Trong đó cho phép:
Cá nhân, tổ chức: nộp, tra cứu hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công.
Đơn vị cấp chứng chỉ: Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức, thực hiện xử lý hồ sơ để cấp chứng chỉ cho cá nhân, doanh nghiệp.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Nộp hồ sơ trực tuyến

Triển khai đầy đủ
quy trình điện tử
gồm các khâu:

Phân công xử lý
Tổng hợp biên bản đánh giá

Tra cứu hồ sơ, kết quả
xử lý hồ sơ trực tuyến

Lập phiếu trình

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

Phê duyệt phiếu trình

Ra quyết định cấp chứng chỉ
xây dựng
Tra cứu, thống kê

Thanh toán phí

Hệ thống tự động
tổng hợp biên bản
thẩm định theo kết
quả thẩm định của
hội đồng thẩm định

Thiết kế động các
bước xử lý trong quy
trình: Cho phép thêm,
bớt vai trò xử lý trên
hệ thống.

Thẩm định hồ sơ

Tiện ích:
Dashboard,
cảnh báo …

Hỗ trợ đính kèm file
với số lượng và dung
lượng lớn: 1 ngày >
200 hồ sơ; mỗi hồ sơ
từ 100 -200MB

Khả năng tích hợp
với các hệ thống
nội bộ, để lấy hoặc
gửi dữ liệu.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Sở xây dựng các UBND tỉnh, thành phố.
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HỆ THỐNG BÁO CÁO THỐNG KÊ

THEO BIỂU MẪU,
CHI TIÊU ĐỘNG

22
22

R- Report là một hệ thống báo cáo thống kê mềm dẻo, giúp cho các tổ chức, Doanh nghiệp trong việc thống kê, tổng hợp số liệu báo cáo một
cách nhanh chóng, hiệu quả.

Hệ thống được thiết kế động, giúp cho việc thay đổi/ bổ sung biểu mẫu, chi tiêu báo cáo được thực hiện ngay trên hệ thống mà không phải xây
dựng thêm tính năng giúp tiết kiệm thời gian chi phí.
Cho phép đơn vị triển khai có thể chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu để thu thập thông tin và phân tích thông tin dựa trên số liệu đó dưới dạng so
sánh, biểu đồ, bảng dữ liệu. Tổng hợp dữ liệu thu thập được dưới dạng cây phân cấp. VD (để thu thập tình hình bão lũ về mức độ thiết hại của
toàn tỉnh, tỉnh sẽ tạo ra mẫu biểu theo nhu cầu thống kê và gửi cho các huyện để các huyện kê khai, các huyện có thể gửi về các xã để các xã kê
khai thông tin sau đó huyện có thể tổng hợp được từ các xã, tỉnh sẽ thu thập được các thông tin từ các huyện một cách nhanh chóng).

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1

Thiết kế động biểu mẫu, chỉ tiêu,
công thức trong báo cáo

5

2

Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ
báo cáo

6

Dữ liệu được tổng hợp theo nhiều chiều, biểu
diễn dưới dạng biểu đồ trực quan giúp ích
trong việc phân tích, dự báo

3

Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây
đơn vị, đa vai trò như: Nhập dữ liệu,
xem xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo

7

Các tính năng tiện ích: Dashboard, cảnh báo,
nhắc việc

4

Hỗ trợ import dữ liệu từ một số định dạng:
file excel, file XML

8

Khả năng tích hợp với các hệ thống nội bộ,
hệ thống của Quốc gia để lấy hoặc gửi dữ liệu
báo cáo

Giao diện form nhập dữ liệu thân thiện với
người dùng như đang làm việc với excel

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Hệ thống báo cáo thông kê thường áp dụng cho các đơn vị có nhiều chi nhanh, nhiều địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
Và các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố, quận huyện. Các tập đoàn, tổng công ty, công ty có nhiều chi nhanh nhiều trụ sở...
23
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HỆ THỐNG TỔNG HỢP BÁO CÁO

KINH TẾ XÃ HỘI

24
24

Hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội là hệ thống quản lý tổng thể các chỉ tiêu thống kê từ cấp Tỉnh đến cấp
huyện, xã. Hệ thống đáp ứng danh mục các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTG ban hành ngày 19/12/2016
về việc “Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã”

Hệ thống tổng hợp báo cáo kinh tế xã hội phục vụ lãnh đạo cấp xã, huyện, tỉnh nhằm cung cấp thường

xuyên thông tin tổng hợp phục vụ điều hành vào kho dữ liệu chung của địa phương, phục vụ nhu cầu khai thác
thông tin của cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Hệ thống nhằm giải quyết việc tổng hợp, báo cáo hiệu quả
hơn, khoa học hơn, chính xác hơn, giảm thời gian xử lý và kịp thời hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng
cường hơn nữa năng lực của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào công cuộc xây dựng kinh
tế xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

25
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TÍNH NĂNG NỔI BẬT

01

05

Giao diện form nhập dữ liệu thân thiện với
người dùng như đang làm việc với excel

06

Dữ liệu được tổng hợp theo nhiều chiều,
biểu diễn dưới dạng biểu đồ trực quan
giúp ích trong việc phân tích, dự báo

03

Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây
đơn vị, đa vai trò như: Nhập dữ liệu, xem
xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo

07

Các tính năng tiện ích:
Daskboard, cảnh báo, nhắc việc

04

Hỗ trợ import dữ liệu từ một số định dạng:
file excel, file XML

08

Khả năng tích hợp với các hệ thống khác

02

26
26

Thiết kế động biểu mẫu, chỉ
tiêu, công thức trong báo cáo

Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ
báo cáo

09

Đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu quy định
tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTG ban hành ngày 19/12/2016 gồm:

DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP TỈNH
01. Đất đai, dân số
02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới
03. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
04. Đầu tư và xây dựng
05. Tài khoản quốc gia
06. Tài chính công
07. Bảo hiểm
08. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
09. Công nghiệp
10. Thương mại, dịch vụ

DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP HUYỆN
01. Đất đai, dân số và bình đẳng giới
02. Kinh tế
03. Xã hội, môi trường;

11. Giá cả
12. Giao thông vận tải
13. Công nghệ thông tin và truyền thông
14. Khoa học và công nghệ
15. Giáo dục
16. Y tế và chăm sóc sức khỏe
17. Văn hóa, thể thao và du lịch
18. Mức sống dân cư
19. Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp
20. Bảo vệ môi trường

DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU CẤP XÃ
01. Đất đai và dân số
02. Kinh tế
03. Xã hội, môi trường

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Hệ thống báo cáo thông kê thường áp dụng cho các đơn vị có nhiều chi nhanh, nhiều địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
Và các sở ban ngành của các tỉnh, thành phố, quận huyện. Các tập đoàn, tổng công ty, công ty có nhiều chi nhanh nhiều trụ sở...
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HỆ THỐNG BÁO CÁO

THANH TRA

28
28

Hệ thống báo cáo thanh tra là hệ thống quản lý thông tin đơn thư tố cáo, khiếu nại và thông tin báo cáo trong

hoạt động thanh tra của các tổ chức, đơn vị sự nghiệp. Hệ thống được xây dựng đáp ứng đầy đủ theo thông tư/nghị
định của thanh tra chính phủ.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT
Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận đơn thư,
phân loại đơn thư, kiểm tra trùng đơn thư, phân cán bộ xử lý,…

Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ báo cáo theo quy
định của nhà nước

Tổng hợp, quản lý sổ tiếp công dân

Báo cáo phân đa cấp theo mô hình cây đơn vị, đa vai trò
như: Nhập dữ liệu, xem xét, phê duyệt dữ liệu báo cáo

Tiếp nhận, xử lý báo cáo thanh tra từ các đơn vị trực thuộc

Các tính năng tiện ích: Dashboard, cảnh báo, nhắc việc

Hệ thống báo cáo, thống kê đáp ứng đầy đủ theo các biểu mẫu
của chuyên ngành thanh tra

Khả năng tích hợp tuỳ biến: hệ thống Thanh tra Chính phủ,
hệ thống khác

Thiết kế động biểu mẫu, chỉ tiêu, công thức trong báo cáo

Thống kê theo với nhiều tiêu chí khác nhau

Thiết kế động các kỳ báo cáo, chế độ báo cáo
theo quy định của nhà nước

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Các cơ quan thuộc Chính phủ: Bộ, các cơ quan ngang bộ, Tỉnh thành phố, các sở ban ngành.
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