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I. VAI TRÒ CÁC BƯỚC TRONG HỆ THỐNG 

1. Đơn vị nhà máy 

Đơn vị nhà máy là đơn vị xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản 
phẩm của mình trong chuỗi sản xuất đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo sự 
tuân thủ thực hiện của các đơn vị khác trong hệ thống. 

Tiêu chuẩn đầu vào Nhà máy: 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh 

- Giấy phép đăng ký mã doanh nghiệp, mã sản phẩm 

- Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm: HACCP, ISO 22000 

- Chứng nhận quản lý chất lượng: ISO 9001 

Công việc thực hiện của nhà máy: 

- Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

- Đăng ký mã sản phẩm, mã xưởng đóng gói, mã địa điểm cho các đơn vị trong 
hệ thống (Phân phối,..) 

- Quản lý hệ thống: thêm, chỉnh sửa sản phẩm, lô/đợc của sản phẩm, thông tin 
sản phẩm 

- Quản lý, đảm bảo sự tuân thủ của các đơn vị khác trong hệ thống: Sản xuất, 
Vận chuyển, Phân phối 

2. Đơn vị sản xuất 
Đơn vị sản xuất là vùng nguyên liệu của đơn vị nhà máy trong việc thực hiện 

sản xuất sản phẩm. 
Tiêu chuẩn đầu vào đơn vị sản xuất: 
- Giấy phép đăng ký sử dụng đất 
- Quy trình chăm sóc sản phẩm 
- Các tiêu chuẩn đã và đang áp dụng 
Công việc thực hiện đơn vị sản xuất: 
- Đăng ký mã vùng trồng 
- Chăm sóc sản phẩm theo quy trình đã xây dựng 
- Cập nhật nhật ký sản xuất điện tử 
- Thu hoạch và dán tem sản phẩm theo quy định 

3. Đơn vị giám sát 
Tiêu chuẩn đầu vào đơn vị Giám sát: 
Đơn vị giám sát là đơn vị độc lập của hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đơn vị 

giám sát chịu trách nhiệm giám sát đảm bảo sự tuân thủ thực hiện của đơn vị sản xuất 
theo quy trình đã xây dựng. Số lần giám sát tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu của 
đơn vị Nhà máy. 

Công việc đơn vị giám sát: 



 

- Phối hợp xây dựng quy trình chăm sóc với đơn vị sản xuất 
- Giám sát thực hiện quy trình chăm sóc 
- Cập nhật thông tin giám sát qua phần mềm 
- Lấy mẫu kiểm định theo quy trình 

4. Đơn vị kiểm định 

Tiêu chuẩn đầu vào đơn vị kiểm định: 
Đơn vị kiểm định là đơn vị độc lập của hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đơn vị 

kiểm định chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc BVTV 
theo quy định của thị trường hoặc theo nhu cầu của đơn vị Nhà máy. 

Công việc đơn vị kiểm định: 

- Kiểm định chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc BVTV 
- Cập nhật thông tin sản phẩm qua phần mềm. 
- Lưu mẫu theo quy định 

5. Đơn vị vận chuyển 

Đơn vị vận chuyển là đơn vị trực thuộc hoặc ký hợp đồng vận chuyển với đơn vị 
Nhà máy. Đơn vị vận chuyển chịu sử quản lý và điều phối của đơn vị Nhà máy. 

Tiêu chuẩn đầu vào đơn vị vận chuyển: 

- Hợp  đồng vận chuyển (nếu ký hợp đồng với nhà máy) 
- Giấy phép kinh doanh, giấy phép đăng ký xe. 
- Tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, bảo quản trong quá trình vận chuyển 
- Quy trình xử lý sự cố khẩn cấp 
Công việc đơn vị Vận chuyển: 

- Vận chuyển sản phẩm từ Đv Sản xuất -> Nhà máy, Nhà máy -> Đv Phân phối. 
- Cập nhật thông tin vận chuyển qua phần mềm 
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển 

6. Đơn vị phân phối (nếu có) 
Đơn vị phân phối là đơn vị trực thuộc hoặc ký hợp đồng phân phối với đơn vị 

Nhà máy. 
Đơn vị phân phối chịu sự quản lý và điều phối của đơn vị Nhà máy. 

Tiêu chuẩn đầu vào đơn vị phân phối: 

- Hợp đồng phân phối sản phẩm (nếu ký hợp đồng với Nhà máy) 
- Giấy phép đăng ký kinh doanh 
- Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 
Công việc của đơn vị phân phối: 

- Tiếp nhận sản phẩm từ nhà máy và phân phối tới tay người tiêu dùng 
- Cập nhật thông tin tiếp nhận sản phẩm qua phần mềm 

II. LUỒNG THÔNG TIN HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
1. Sơ đồ: Phụ lục đính kèm 
2. Diễn giải 

Nhà  máy, doanh nghiệp sản xuất bảo gồm nhiều  loại sản phẩm khác nhau. Nhà 
máy, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký mã số doanh nghiệp , mã số của các sản 



 

phẩm với Trung tâm  Mã số mã vạch Quốc gia theo tiêu chuẩn GS1. Mỗi sản phẩm 
bao gồm nhiều lô sản xuất khác nhau, mỗi lô sản xuất  có các đợt sản xuất, mùa vụ 
sản xuất khác nhau. Vì vậy mỗi đợt (vụ) sản xuất tại mỗi lô sản phẩm sẽ được nhà 
máy tạo mã số riêng theo quy tắc mã lô/đợt(vụ) sản xuất. Sản phẩm được sản xuất tại 
lô và đợt (vụ) đấy sẽ có mã tương ứng  theo quy tắc: Mã sản phẩm + Mã lô/đợt. Dựa 
theo mã sản phẩm này các đơn vị trong hệ thống truy xuất nguồn gốc cập nhật nội 
dung công việc của các đơn vị theo ba nội dung yêu cầu của hệ thống truy xuất nguồn 
gốc: Dữ liệu cập nhật đáp ứng thông tin minh bạch, dữ liệu được cập nhật theo 
nguyên tắc một bước trước – một bước sau 
III. THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
1.  Website 

- Web là nơi hiện thị thông tin các đơn vị truy xuất, các sản phẩm truy xuất, tin 
tức, tình hình hoạt động của hệ thống, các địa phương. 
2. Trang quản trị 

- Trang quản trị là nơi Cập nhật thông tin, truy xuất thông tin trên Web. Cập 
nhật tin tức hoạt động của hệ thống. 

- Tạo tài khoản cho các đơn vị truy xuất để đăng nhập trên App. 
3. Cơ sở dữ liệu 

- Cơ sở dữ liệu là nơi lưu trữ thông tin sản phẩm trong chuỗi hệ thống. 
- Là nơi truy xuất dữ liệu ra Web và App 

4. Phần mềm (App) 
Phần mềm (App) là công cụ các đơn vị trong chuỗi truy xuất cập nhật thông tin 

của sản phẩm qua các khâu trong hệ thống. Là phần mềm giúp người tiêu dùng truy 
xuất thông tin của các sản phẩm, theo dõi thông tin vụ mùa, sản lượng, sản phẩm.



 

 

IV. GIAO DIỆN WEBSITE 
Website được xây dựng ngoài mục tiêu chính là nơi truy xuất nguồn gốc khi 

người tiêu dung quét mã QR trên sản phẩm, còn đáp ứng mục tiêu về xúc tiến thương 
mại. 

Mục tiêu Website: 
- Thể hiện thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
- Danh sách doanh nghiệp đáp ứng, sử dụng hệ thống truy xuất ngồn gốc sản 

phẩm. 
- Tin tức, hình ảnh hoạt động xúc tiến thương mại 
- Liên kết sàn thương mại các địa phương trong cả nước. 
Website được xây dựng bao gồm 09 mục chính với nội dung như sau: 
- Doanh nghiệp thương mại có mã số mã vạch GS1 là nơi hiện thị các doanh 

nghiệp trong hệ thống đã đăng ký mã số mã vạch GS1 từ Trung tâm mã số mã vạch 
Quốc gia. 

- Danh sách cơ sở đóng gói có mã xưởng là nơi hiện thị các doanh nghiệp đã 
đăng ký mã xưởng đóng gói với Cục Bảo vệ thực vật. 

- Danh sách vùng trồng là nơi hiện thị các doanh nghiệp đã đăng ký mã vùng 
trồng với Cục Bảo vệ thực vật. 

- Sản phẩm truy xuất nguồn gốc là nơi hiện thị các sản phẩm và các doanh 
nghiệp cung cấp sản phẩm đó trong hệ thống truy xuất nguồn gốc. 

- Thông tin, chương trình xúc tiến thương mại là nơi hiện thị các thông tin, sự 
kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước theo chương trinh của Cục xúc tiến 
thương mại. 

- Giá cả thị trường là nơi cung cấp giá tham khảo của các sản phẩm chủ lực của 
địa phương, của Quốc gia được tham khảo từ Cục quản lý giá. 

- Thông tin mùa vụ là nơi tổng hợp về diện tích, sản lượng của các sản phẩm chủ 
lực được thống kê tỏng hệ thống nhằm mục cung cấp thông tin cho đơn vị thương 
mại chủ động trong việc mua, bán sản phẩm. 

- Đăng ký thương mại là nơi các đơn vị thương mại có nhu cầu kết nối để lại 
thông tin liên hệ và sẽ được hệ thống liên hệ hỗ trợ. 

- Sàn thương mại địa phương là nơi liên kết Website giữa và các đại phương đã 
và đang sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc. 
V. PHẦN MỀM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
1. Giao diện truy cập phần mềm 

Khi người tiêu dùng truy cập phần mềm Itrace247 sẽ hiện thị 06 nội dung chính 
bao gồm: 

- Đăng nhập là nơi các đơn vị trong hệ thống được phần quyền theo vai trò, chức 
năng đăng nhập để cập nhật nội dung truy xuất của sản phẩm. 

- Quét mã QR/Barcode là nơi người tiêu dùng quét mã sản phẩm được dán trên 
sản phẩm, bao bì để nhận thông tin truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra các đơn vị trong hệ 
thống quét mã QR trên sản phẩm để cập nhật nội dung công việc. 



 

 

- Doanh nghiệp có mã GS1 là nơi hiện thị danh sách các đơn vị có mã GS1 đã 
đăng ký với Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia nhằm mục đích người tiêu dùng 
tham khảo thông tin. 

- Danh sách cơ sở đóng gói có mã xưởng là nơi hiện thị các doanh nghiệp đã 
đăng ký mã xưởng đóng gói với Cục Bảo vệ thực vật nhằm mục đích người tiêu 
dung, đơn vị tham khảo, truy vấn thông tin. 

- Danh sách vùng trồng là nơi hiện thị các doanh nghiệp đã đăng ký mã vùng 
trồng với Cục Bảo vệ thực vật nhằm mục đích người tiêu dung, đơn vị tham khảo, 
truy vấn thông tin. 

- Giá cả thị trường là nơi cung cấp giá tham khảo của các sản phẩm chủ lực của 
địa phương, của Quốc gia được tham khảo từ Cục quản lý giá và là nơi kết nối giao 
thương mua bán hàng hóa của doanh nghiệp với doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng 
với nhà sản xuất. Cập nhật thông tin khuyến mãi từ cục xúc tiến thương mại do các 
doanh nghiệp đăng ký tại cục. 
2. Giao diện đăng nhập 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc Itrace247 bao gồm 06 hợp phần được phân quyền 
tài khoản theo nhiệm vụ, vai trò, chức năng của đơn vị đó. Khi đăng nhập tài khoản 
phụ thuốc vào phân quyền của tài khaonr đó sẽ có những nội dung, công việc cập 
nhật khác nhau. 

- Đơn vị sản xuất bao gồm 02 nội dung chính: Nhật ký sản xuất (phụ thuộc vào 
loại hình sản xuất khi khởi tạo là trồng trọt hoặc chăn nuôi sẽ có nội dung cập nhật 
khác nhau) và Thu hoạch. 

- Đơn vị giám sát bao gồm 04 nội dung: Thời gian giám sát, nội dung giám sát, 
đánh giá nội dung giám sát và hình ảnh biên bản giám sát. 

- Đơn vị kiểm định bao gồm 04 nội dung: Thời gian kiểm định, nội dung kiểm 
định, đánh giá nội dung kiểm định và hình ảnh bản kết quả. 

- Đơn vị nhà máy bao gồm 03 nội dung: thời gian thực hiện, công việc thực hiện 
(tùy thuộc vào sản phẩm ở đây có thể là đóng gói hoặc chế biến thành sản phẩm mới), 
người thực hiện 

- Đơn vị vận chuyển bao gồm 03 nội dung: Thời gian (thời gian nhận và thời 
gian giao), đại chỉ (địa chỉ nhận và địa chỉ giao), người thực hiện. 

- Đơn vị phân phối bao gồm 03 nội dung: Thời gian nhận, khối lượng nhận và 
người nhận. 
3. Giao diện đơn vị sản xuất 

Nhật ký sản xuất (phụ thuộc vào loại hình sản xuất khi khởi tạo là trồng trọt 
hoặc chăn nuôi sẽ có nội dung cập nhật khác nhau): 

- Trồng trọt bao gồm 04 nội dung: thời gian, công việc (công việc được chia làm 
04 công việc chính: chăm sóc, bón phân, phun thuốc và công việc khác), người thực 
hiện và hình ảnh. 

- Chăn nuôi bao gồm 04 nội dung: thời gian, công việc (công việc được chia làm 
04 công việc chính: chăm sóc, cho ăn, tiêm phòng và công việc khác), người thực 
hiện và hình ảnh. 



 

 

Sơ đồ thu hoạch. 

Thời gian

Khối lượng

Thu hoạch Phương pháp

Người thực hiện

Hình ảnh



 

 

VI. QUY TRÌNH TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
Tem truy xuất nguồn gốc là tem chứa mã QR và mã  sản phẩm theo tiêu chuẩn 

GS1 được dán trên bao bì, trên sản phẩm nhằm mục tiêu tiện lợi nhất cho người tiêu 
dung khi quét mã Qr truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Mã Qr trên trem truy xuất nguồn gốc là mã đa chiều có thể đươc quét bởi phần 
mềm hoặc các phần mềm thông dung hiện nay như: Facebook, Zalo, Camera,… 

1. Yêu cầu tem truy xuất nguồn gốc 

Tem truy xuất nguồn gốc bao gồm các đơn vị cấu thành sau: 
- Logo (hệ thống truy xuất nguồn gốc và đơn vị phối hợp) 
- Tên sản phẩm được dán tem, đơn vị cung cấp sản phẩm. 
- Mã sản phẩm + mã lô/đợt 
- Mã QR 
- Ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng 
- Mã lô/đợt 

2. Điểm đánh giá mức độ tuân thủ hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Điểm đánh giá Tiêu chí 

2
 sao 

3 
sao 4

 sao 
5

 sao 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh 
- Đăng ký mã doanh nghiệp 
- Đăng ký mã sản phẩm 

 
- Nhật ký sản xuất 
- Nhật ký giám sát 
- Kiểm định sản phẩm 

  
- Mã vùng trồng 
- Mã xưởng sản xuất 

   
- Tiêu chuẩn Vệ sinh ATTP 
- Đơn vị vẩn chuyển đạt tiêu chuẩn 
- Đơn vị phân phối đáp ứng yêu cầu 

3. Thông tin cơ bản của hệ thống truy xuất nguồn gốc 

Thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quy định mỗi sản 
phẩm, hàng hóa có dữ liệu truy xuất nguồn gốc bảo đảm các thông tin cơ bản như 
sau: 

- Tên sản phẩm, hàng hóa; 
- Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; 
- Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; 
- Địa chỉ sản xuất, kinh doanh; 
- Các công đoạn trong sản xuất, kinh doanh (tối thiểu bao gồm trang thiết bị, 

nhân sự của từng công đoạn); 
- Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc); 



 

 

- Kết quả đơn vị giám sát độc lập 

- Kết quản xét nghiệm căn cứ theo hồ sơ giám sát, theo lô hàng hóa sản xuất; 
- Mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; 
- Số sê-ri sản phẩm (nếu có); 
- Thị trường mục tiêu; 
- Các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực được áp dụng. 
4. Thông tin truy xuất nguồn gốc người tiêu dùng tra cứu 

Dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa để phục vụ tra cứu của người 
tiêu dùng trên Cổng truy xuất- xúc tiến thương mại, hàng hóa bảo đảm tối thiểu các 
thông tin sau: 

- Tên sản phẩm, hàng hóa; 
- Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa; 
- Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; 

- Địa chỉ sản xuất, kinh doanh; 

- Thời gian sản xuất, kinh doanh (thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc); 
- Thời hạn sử dụng của sản phẩm, hàng hóa. 
- Kết quản đơn vị giám sát độc lập (nếu có); 
- Kết quản xét nghiệm căn cứ theo hồ sơ giám sát, theo lô hàng hóa sản xuất 

(nếu có); 
5. Thông tin quét mã QR sản phẩm 

 

Thông tin truy xuất Thông tin chất lượng Thông tin chung 
- Đơn vị sản xuất 
• Mã vùng trồng 
• Nhật ký sản xuất 
• Nhật ký thu hoạch 
- Đơn vị vận chuyển 
• Thời gian vận chuyển 
• Phương tiện vận chuyển 
• Địa chỉ giao nhận 
• Người thực hiện 
- Đơn vị nhà máy 
• Thời gian 
• Nội dung công việc: 
+chế biến đóng gói 

- Đơn vị giám sát 
• Thời gian giám sát 
• Nội dung giám sát 
• Kết quả đánh giá 
• Hình ảnh 
- Đơn vị kiểm định 
• Thông tin đơn vị 
• Thời gian thực hiện 
• Nội dung thực hiện 
• Kết quả đánh giá 
• Hình ảnh kết quả 

- Xác nhận SP chính 
hãng 
- Doanh nghiệp sở 
hữu 
- Nhà phân phối 
- Đánh giá sản phẩm 
- Sản phẩm cùng đơn 
vị sở hữu 
- Thông tin giới thiệu 
sản phẩm 
- Liên hệ mua hàng 
của nhà cung cấp 
+ xác nhận tiêu chí XK 



 

 

+ phương pháp 
+ mã sản phẩm mới(nếu co) 
+ Lot 
• Người thực hiện/ tổ chưc, 
đơn vị. 
- Đơn vị phân phối 
• Mã địa điểm đơn vị 
+ Mã GLN 
+ Thông tin giới thiệu 

+ tư vấn đánh giá đưa 
vào hệ thống 
+ khảo sát thị trường 
+ Mở mã hàng hóa 
+ Đăng ký thương hiệu 
+ Chắp mối kinh doanh 
+ Đào tạo bán hàng 
online 

 



 

 

VII. GIẢI PHÁP VÀ MÔ HÌNH KỸ THUẬT TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

 

7.1. THUYẾT MINH KỸ THUẬT 

 
 
 

 
 

ĐỀ XUẤT 

I. MÁY CHỦ 
Yêu 

cầu 
S

L 
Đ

ơn vị Công thức tính 

Tổng 
RAM cần 

3
1.28 

G
B 

(((Số User tại 1 thời điểm * (Ram xử lý cho 
1 User/ 1024)) + Ram hệ điều hành + Ram ứng 
dụng )* số lượng máy ảo) * hệ số dự phòng. 

VD: (((5000*(3.291/1024))+10)*1)*1.2 = 

YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI HỆ THỐNG 

TT Thông tin 
Số 

lượng 
Đơn vị 

I Máy chủ (cloud server)   
1 Số lượng user kết nối tại 1 thời điểm 5000 TPS 
2 RAM xử lý khi phát sinh 1 user 3.291 MB 
3 CPU xử lý khi phát sinh 1 user 0.03 GHz 
4 RAM hệ điều hành + ứng dụng 10 GB 
5 CPU hệ điều hành + ứng dụng 3 GHz 
6 HDD cần cho Datafile 1024 MB 
7 Dung lượng trung bình file upload 10 MB 
8 Số lượng file upload hàng ngày 1000 file 
9 Hệ số dự phòng 1.2  

10 Số lượng máy ảo 1  

11 Tốc độ cpu 2.4 GHz 



 

 

31.28 

Tổng 
CPU cần 

1
83.60 

G
Hz 

(((Số User tại 1 thời điểm * CPU xử lý cho 
1 User) + CPU hệ điều hành + CPU ứng dụng ) * 
số lượng máy ảo) * hệ số dự phòng. 

VD : (((5000 * 0.03) + 3 ) * 1)*1,2 = 

183.60 GHz 

Tổng số 
HDD cần 

1
2832.0
3 

G
B 

((Số file upload hàng ngày * Dung lượng 
trung bình file upload)* 365 ngày *  năm) * hệ số 
dự phòng. 

VD: ((1000 * 10/1024) * 365 * 3) *1,2 = 

12832.03 GB 

II. BẢO MẬT 
- Trang bị bổ sung các giải pháp quản lý lỗ hổng theo thời gian thực 
- Đảm bảo năng lực xử lý trong bảo mật 
- Đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất tại những điểm quan trọng trong hệ thống 
- Đảm bảo khả năng nâng cấp và mở rộng hệ thống một cách dễ dàng 
- Quản lý và lưu trữ nhật ký log, hỗ trợ công tác tìm kiếm log của các giải 

pháp. 
 

7.2 Thuyết minh kỹ thuật chi tiết: 
 
Danh mục từ viết tắt 

STT Từ viết tắt Giải nghĩa 

1 CNTT Công nghệ thông tin 

2 CSDL Cơ sở dữ liệu 

3 ĐTDĐ Điện thoại di động 

4 HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure, là một giao thức 
kết hợp giữa giao thức HTTP và giao thức bảo mật SSL 
hay TLS cho phép trao đổi thông tin một cách bảo mật 
trên Internet 

5 KH Khách hàng 

6 QLDLTT Quản lý dữ liệu tập trung 

7 SSL Secure Sockets Layer - Tiêu chuẩn của công nghệ bảo 
mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và 



 

 

ứng dụng 

 

a) Sở cứ xây dựng giải pháp 
Giải pháp được phát triển dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định 

phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành về ứng dụng CNTT và quản lý 
dữ liệu. Cụ thể như sau: 

Căn cứ Quyết định 43/2008-QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 24/03/2008 
phê duyệt kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

b) Danh mục các chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng: 
Phụ lục đính kèm 

i. Các quy chuẩn tiêu chuẩn về kỹ thuật – công nghệ: 
✓ Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà 

nước ban hành theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTT ngày 15/12/2017, của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 

✓ Tiêu chuẩn về an toàn thông tin TCVN ISO/IEC 27001:2009 
(Information Security Management System). 

✓ Tiêu chuẩn về an toàn mạng thông tin ISO/IEC 27033 

Tiêu chuẩn về xây dựng phần mềm đính kèm 

c) Công nghệ phát triển phần mềm 

i. Thông tin chung: 

- Hệ thống được triển khai trên nền web phổ biến và phù hợp với nền tảng 
cơ sở hạ tầng, người dùng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc sẽ sử dụng các 
trình duyệt web thông thường có kết nối internet để truy cập vào hệ thống phục 
vụ công việc và tra cứu. Ngoài ra, để thuận tiện cho người sử dụng, hệ thống 
đảm bảo hoạt động tốt trên các thiết bị di động, có app cài đặt cho các hệ điều 
hành phổ biến như Android, IOS với đầy đủ các tính năng, tiện ích như trên 
web; 

- Thiết kế phần mềm đúng theo các hướng dẫn về quy trình, chức năng, 
tiện ích, cấu trúc dữ liệu của các bộ ngành có liên quan. Đồng thời phải gắn 
liền với quy trình nghiệp vụ xử lý công việc của các cơ quan quản lý hành 
chính; doanh nghiệp Nhà nước; 

- Cho phép cấu hình linh hoạt các luồng xử lý theo quy trình nghiệp vụ 
đặc thù của từng đơn vị. 

- Phần mềm Quản lý Dữ liệu tập trung - Data Center phục vụ trực tiếp cho 
các Tập đoàn, Tổng Công ty, Cơ quan quản lý nhà nước, phân cấp, quản lý 
xuống nhiều đơn vị. Vì vậy, hệ thống cần phân cấp linh hoạt, không giới hạn 
phân cấp đơn vị. 

- Có khả năng mở rộng, tích hợp với các hệ thống khác. 
- Tích hợp chữ ký số trong quá trình xác thực dữ liệu. 



 

 

- Mô hình CSDL tập trung, đảm bảo tính thống nhất về cấu trúc CSDL, ưu 
tiên phương án thuê cloud để giảm thiểu chi phí; 

- Đầy đủ các thông tin, đảm bảo tính toàn vẹn và tránh dư thừa dữ liệu; 
- Có cơ chế cho phép tự động sao lưu dữ liệu theo lịch trình đặt sẵn hoặc 

tùy chọn thời điểm sao lưu; cho phép phục hồi lại dữ liệu để đảm bảo an toàn 
dữ liệu; 

- Xây dựng phương án dự phòng, có thể chuyển sang hệ thống dự phòng 
trong trường hợp hệ thống chính gặp sự cố. Đảm bảo chắc chắn hệ thống 
không bị gián đoạn trong mọi trường hợp; 

- Có cơ chế đảm bảo an toàn, an ninh cho dữ liệu và hệ quản trị CSDL; 
- Hệ thống cần được thiết kế để đảm bảo tính bảo mật về thông tin, ngăn 

chặn các truy cập dữ liệu bất hợp pháp. 
- Giao diện thân thiện, có sự thống nhất, dễ sử dụng; 
- Có khả năng thông báo lỗi đến người sử dụng đối với thao tác xóa dữ 

liệu và khi có lỗi phát sinh. Hỗ trợ cảnh báo người sử dụng khi họ nhập dữ liệu 
sai hoặc thiếu; 

- Có khả năng thông báo tình trạng cập nhật dữ liệu thành công hay không 
thành công tới người dùng mỗi khi người dùng thực hiện xong thao tác cập 
nhật dữ liệu; 

- Ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ hệ thống là tiếng Việt, sử dụng các 
phông chữ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 

ii. Công nghệ và ngôn ngữ phát triển phần mềm 

- Ngôn ngữ lập trình: 

Ngôn ngữ phát triển: ……. 
+ Lý do: …………… 

+ Trên nền tảng ngôn ngữ này có rất nhiều nền tảng, Framework mã 
nguồn mở có cộng động phát triển lớn, có thể tận dụng lại được. 

+ Các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ …… chạy tốt trên các Hệ điều 
hành hiện nay và tương tác với nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau. Các 
ứng dụng viết bằng ngôn ngữ …….. chạy ổn định, đáp ứng lượng truy cập 
lớn, dễ bảo trì, dễ nâng cấp và mở rộng khi có nhu cầu. 

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các giải pháp hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
khác nhau, cần thiết phải sử dụng hệ quản trị CSDL cho việc triển khai các hệ 
thống lớn, yêu cầu bảo mật và khả năng lưu trữ cao 

Các CSDL cần phải tránh được hạn chế như khi thực thi một câu lệnh đều 
dựa trên cơ chế là commit từng command/task một cách riêng lẻ điều này sẽ gây 
khó khăn hoặc không thể rollback lại thay đổi nếu có bất kỳ lỗi nào gặp phải trong 
quá trình thực hiện. Đối với CSDL được lựa chọn phải đảm bảo : mỗi kết nối đến 
Database đều phải được được coi là một giao dịch mới. Khi các truy vấn được 



 

 

thực thi và các lệnh được phát hành, các thay đổi được thực hiện trong RAM và 
chưa được commit. Không những thế điều này còn giảm được lượng I/O của 
database. 

Hệ quản trị CSDL mềm dẻo bao gồm CSDL môi trường cho việc thiết kế các 
cơ sở dữ liệu và các công cụ phát triển.dùng SQL(SEQUEL - Structured English 
Query Language) để truy xuất dữ liệu cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL 
trong CSDL tương thích với SQL theo chuẩn ANSI (American National Standards 
Institute - Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ). 

Hệ quản trị CSDL phải có tính an toàn, bảo mật cao, tính nhất quán và toàn 
vẹn dữ liệu, cho phép các user truy nhập tới CSDL phân tán như một khối thống 
nhất. Hệ quản trị CSDL có khả năng quản trị một khối lượng lớn cơ sở dữ liệu 
một cách đáng tin cậy, trong môi trường nhiều người dùng để có thể truy xuất 
đồng thời đến cùng một đơn vị dữ liệu tại cùng một thời điểm; có khả năng chống 
những truy xuất bất hợp pháp, khôi phục dữ liệu khi gặp một số sự cố. 

• Đặc điểm hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
- Chống truy xuất bất hợp pháp. 
- Hỗ trợ việc quản trị dữ liệu có khối hợp hàng trăm Gigabyte. 
- Hỗ trợ mạnh cho các tính năng nhiều user truy xuất cùng đơn vị dữ liệu 

trong cùng thời gian. 
- Có thể làm việc 24/24. 
- Tuân thủ các chuẩn công nghiệp trên các yếu tố: 

+ Hệ điều hành. 

+ Mạng. 

+ Ngôn ngữ truy xuất. 

- Cung cấp cơ chế an toàn và bảo mật tốt. 
- Cung cấp hệ thống bảo mật ở nhiều mức, người quản trị CSDL sẽ thực 

hiện phân quyền cho từng người sử dụng được phép. Đối với CSDL, cho phép 
phân các quyền nhập mới, sửa chữa, xoá, xem, index trên các đối tượng như 
bảng (table), khung nhìn (view)... Như vậy chỉ những người có mật khẩu mới 
sử dụng được dữ liệu của hệ thống. 

• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối với nền tảng công nghệ Web: 

Khi ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web thì việc bảo vệ ứng dụng là 
vấn đề đặc biệt quan trọng nhất. Vấn đề đặt ra để đảm bảo tính bảo mật cao và 
ngăn chặn người không đủ thẩm quyền có thể truy nhập vào hệ thống ứng dụng. 

Hệ Quản trị CSDL cung cấp một số sơ đồ hay chức năng bảo mật cho phép 
người phát triển kiểm soát việc truy nhập đến các trang web và ứng dụng. 
Database Server cung cấp nhận thực máy chủ tuỳ thuộc vào nguồn gốc người ký 
nhận đến trình duyệt máy client. Trình duyệt được đáp ứng với nhận thực của máy 
chủ. Việc tạo lập ràng buộc nhận thực không yêu cầu bổ dung cấu hình máy chủ. 



 

 

d) Giải pháp thiết kế CSDL và ứng dụng: 
i. Mô tả chung 

Để quản lý các quy trình nghiệp vụ của một tổ chức nói chung, cần thiết phải 
mô tả và tài liệu hóa chúng. Có rất nhiều cách thức để thực hiện, tuy nhiên, cách 
dễ dàng và đơn giản nhất là sử dụng mô tả dạng văn bản (textual) hay dạng bảng 
(tabular). Nhiệm vụ của ứng dụng phần mềm là tin học hóa các quy trình nghiệp 
vụ và liên thông các quy trình nghiệp vụ đó với nhau, hướng đến hỗ trợ thực hiện 
đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. 

Do đó hệ thống phần mềm bắt buộc phải đáp ứng tính linh động trong việc 
định nghĩa quy trình của từng đơn vị, dễ dàng thay đổi, dễ dàng cấu hình theo từng 
đơn vị đó. 
ii. Tiêu chuẩn Ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ 

Tiêu chuẩn Ký hiệu và mô hình hóa quy trình nghiệp vụ (Business Process 
Model and Notation - BPMN) với mục đích chính là làm cầu nối khoảng cách về 
thông tin giữa các bên liên quan thường xuyên xảy ra trong việc thiết kế và triển 
khai quy trình nghiệp vụ, đã và đang được sử dụng rộng rãi để mô hình hóa quy 
trình nghiệp vụ trong nhiều tổ chức. BPMN hỗ trợ cho cả người dùng kỹ thuật và 
người dùng nghiệp vụ trong việc quản lý các quy trình nghiệp vụ bằng cách đưa ra 
một tập các ký hiệu chung, có tính trực quan và dễ hiểu cho người dùng nghiệp 
vụ. 

Business Process Modeling Notation (BPMN): tập hợp nhiều ký hiệu để mô 
hình hóa trực quan các quy trình nghiệp vụ xử lý. BPMN được quản lý bởi OMG. 

Mục tiêu chính của BPMN là cung cấp các ký hiệu để dễ hiểu, dễ đọc cho tất 
cả người dùng từ phía doanh nghiệp cho đến nhân viên phân mềm, kỹ thuật. Đối 
với nhân viên kỹ thuật thì chịu trách nhiệm cho việc cài đặt, vận hành công nghệ. 
Đối với nhân viên thuộc quy trình nghiệp vụ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, giám sát 
các quy trình. Đặc điểm nổi bật của BPMN là hướng đến người làm quy trình 
nghiệp vụ dựa trên ký hiệu đã được chuẩn hóa, dễ đọc, dễ hiểu. Bên cạnh đó do đã 
được chuẩn hóa nên các ký hiệu nên BPMN có thể tự động phát sinh ra ngôn ngữ 
thực thi WSBPEL. 



 

 

 
Do đó BPMN được xem như là công cụ chuẩn để nối kết giữa việc phân tích 

quy trình nghiệp vụ và cài đặt. 

Ưu điểm so với mô hình flowchart, activity diagram: 

✓ Nhiều ký hiệu, ngữ nghĩa → gần với thực tế áp dụng mô hình hóa 
xây dựng quy trình nghiệp vụ. 

✓ Mô tả cách rõ ràng, hạn chế nhập nhằng, dễ đọc, dễ hiểu 
✓ Hình thức hóa được ngữ nghĩa 
✓ Có sự tương quan giữa các events 
✓ Thêm nhiều ký hiệu tương tác với user 

Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ BPMN2.0: Là phương pháp mô tả bằng 
hình vẽ chuỗi các hoạt động trong quy trình nghiệp vụ. Qua đó quy trình sẽ được 
phân tích và có thể cải tiến trong tương lai. 

iii. Yêu cầu đối với hệ thống phần mềm 

Yêu cầu bắt buộc sử dụng giải pháp định nghĩa luồng quy trình tuân theo 
chuẩn BPMN 2.0 

Cho phép export/import dễ dàng các luồng quy trình đã được định nghĩa tuân 
theo chuẩn BPMN 2.0 

Cho phép quản trị hệ thống của từng đơn vị có thể dễ dàng định nghĩa 1 quy 
trình mới, import vào hệ thống để có thể sử dụng riêng đối với đơn vị mình. Tùy 
từng thời điểm, nhu cầu triển khai, admin mức đơn vị có thể dễ dàng cập nhật 
luồng quy trình mới phù hợp với đơn vị mình mà không ảnh hưởng tới luồng quy 
trình đang chạy của các bản ghi cũ 

Admin cấp cao nhất được phép quản trị toàn bộ luồng quy trình của các đơn 
vị đã được định nghĩa. 

e) Giải pháp đảm bảo hiệu năng, tính sẵn sàng cho hệ thống 



 

 

i. Yêu cầu chung 

Để đảm bảo hệ thống phần Quản lý Dữ liệu tập trung - Data Center hoạt động ổn 
định và đảm bảo yêu cầu phục vụ người dùng, yêu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sẵn 
sàng đáp ứng nhu cầu cài đặt phần mềm, nhằm đạt các mục tiêu: 

- Tính tổng thể của hệ thống: Cấu hình linh hoạt, đầy đủ cho các tính năng 
kỹ thuật cần thiết; Đảm bảo tính hiện đại của toàn hệ thống (không bị lạc hậu); 
Phù hợp với quy mô đầu tư của dự án; Đảm bảo độ an toàn thông tin; Đảm bảo 
về tốc độ xử lý, truy nhập, .v.v... 

- Tính thống nhất của hệ thống: Thống nhất về cơ sở hạ tầng mạng; Thống 
nhất về dữ liệu gốc, nguồn tài nguyên; Thống nhất về vận hành, khai thác và 
quản lý; Thống nhất về các chương trình phần mềm, xử lý, điều khiển. 

- Tính mở của hệ thống: Hệ thống có thể tiếp tục phát triển, nâng cấp về 
mặt cấu trúc cũng như kỹ thuật khi có nhu cầu tăng cao; Có khả năng mở rộng 
về quy mô, thích ứng khi kết nối với các mạng khác trong nước và quốc tế; 
Tính kinh tế của hệ thống: 

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, hiện đại, nhưng không lãng phí khi sử 
dụng các thiết bị trong khi nhu cầu, trình độ chưa cho phép sử dụng hết các 
tính năng. 

ii. Cấu hình thiết bị 
Dự án đề xuất yêu cầu kỹ thuật máy chủ, thiết bị lưu trữ cho hệ thống cần đáp 

ứng cho 5000 người dung đồng thời và dữ liệu hàng ngày 10 GB, lưu dữ liệu trong 3 
năm, hệ thống backup Active/Active như sau: 

 

TT Thông tin 
Số 

lượng 
Đơn 

vị 

1 
Số lượng user kết nối tại 1 

thời điểm 
5000 TPS 

2 
RAM xử lý khi phát sinh 1 

user 
3.29

1 
MB 

3 
CPU xử lý khi phát sinh 1 

user 
0.03 GHz 

4 
RAM hệ điều hành + ứng 

dụng 
10 GB 

5 
CPU hệ điều hành + ứng 

dụng 
3 GHz 

6 HDD cần cho Datafile 1024 MB 

7 Dung lượng trung bình file 10 MB 



 

 

upload 

8 
Số lượng file upload hàng 

ngày 
1000 file 

9 Hệ số dự phòng 1.2  

10 Số lượng máy ảo 1  

11 Tốc độ cpu 2.4 GHz 
12 Thời gian lưu trữ 3 năm 

 
 
 
 



 

 

iii. Mô hình thiết kế hệ thống 

SiSiSiSi

Datafile

DF1 DF2

APP

App1 App2

Node1 Node2

DB 

Storage

FIREWALL

User

 
- Máy chủ ứng dụng: Các ứng dụng được cài đặt trên 02 máy chủ theo cơ 

chế Active - Active và sử dụng thiết bị Firewall, cân bằng tải để phòng chống 
tấn công và chia tải. Khi một máy chủ ứng dụng bị lỗi hệ thống không bị ảnh 
hưởng. 

- Máy chủ lưu trữ file: Máy chủ được cài đặt phần mềm phục vụ việc lưu 
trữ, chia sẻ file. Cho phép máy chủ ứng dụng truy cập xử lý các file văn bản. 



 

 

- Dữ liệu trên 02 máy chủ được đồng bộ tự động đảm bảo hệ thống vẫn 
đáp ứng được nếu một thành phần bị lỗi. 

- Backup lưu trữ các chương trình, cơ sở dữ liệu đảm bảo an toàn hệ 
thống. 

Cơ sở dữ liệu: Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu của các hãng lớn, 
có uy tín trên thế giới,  đáp ứng được cho việc triển khai các hệ thống lớn, bảo mật 
và khả năng lưu trữ cao. 

Cơ sở dữ liệu được cài đặt trên 02 máy chủ theo cơ chế RAC. Các máy chủ 
được đồng bộ theo thời gian thực đảm bảo không bị mất mát thông tin, dữ liệu khi 
01 máy chủ xảy ra lỗi. 

- Thiết bị tường lửa, cân bằng tải, bộ chuyển mạch, bộ chuyển mạch 
quang, tủ đĩa lưu trữ: Sử dụng thiết bị cấu hình đáp ứng năng lực xử lý cho 
5000 người online. 

f) Giải pháp an toàn bảo mật cho hệ thống 

i. Tổng quan 

Ngày nay, môi trường Internet cung cấp cho người dùng rất nhiều lợi ích cũng 
như hỗ trợ người dùng về mọi mặt trong cả công việc, học tập, trao đổi, giao tiếp 
và lưu trữ nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro liên quan đến mất mát dữ liệu, lộ các 
thông tin riêng tư, gián đoạn hoạt động, rủi ro vận hành, … Mặc dù các hệ thống 
mạng trong các Trung tâm dữ liệu luôn được bảo vệ bởi các thiết bị chống tấn công 
chuyên dụng. Tuy nhiên sự phát triển ngày càng tinh vi của tin tặc về phương 
thức, hành vi và sự tồn tại của các lỗ hổng bảo mật bên trong hệ thống dẫn đến rất 
nhiều khó khăn trong việc đảm bảo an ninh. 

 
Theo các báo cáo tổng kết về an toàn thông tin của các tổ chức trên thế giới 

cho thấy hơn 60% việc dữ liệu quan trọng của tổ chức bị đánh cắp chỉ diễn ra 
trong vài phút và những sự cố này chỉ được phát hiện ra sau vài tháng thậm chí 
vài năm sau. Như vậy việc bị đánh cắp dữ liệu quan trọng xảy ra rất nhanh và lại 
mất một thời gian rất dài để phát hiện ra. Ngày nay các công nghệ tấn công vô 
cùng phát triển, không những vậy các công cụ này còn miễn phí đối với tất cả mọi 
người. Rất nhiều bộ thư viện các công cụ tấn công và dò quét lỗ hổng được đóng 
gói miễn phí và rất dễ dàng sử dụng. 



 

 

 
 
 
Để thích ứng với các mối đe dọa đó, mục tiêu của dự án hướng tới việc nâng 

cấp và tăng cường hiện trạng an toàn thông tin cho Trung tâm dữ liệu, phòng 
chống chủ động các cuộc tấn công và quản lý các rủi ro về an toàn thông tin đối 
với bệnh viện. 

 
Trang bị bổ sung các thiết bị, phần mềm, công cụ giải pháp nhằm vận hành 

nghiệp vụ một cách thống nhất, đồng bộ, đảm bảo tính liên tục và sẵn sàng. Triển 
khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tập trung. Trao đổi thông tin với các đơn 
vị nghiệp vụ liên quan được thuận lợi hơn. 

 
 
Mục tiêu cụ thể: 

- Trang bị bổ sung các giải pháp quản lý lỗ hổng theo thời gian thực 
- Đảm bảo năng lực xử lý trong bảo mật 
- Đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất tại những điểm quan trọng trong hệ 

thống 
- Đảm bảo khả năng nâng cấp và mở rộng hệ thống một cách dễ dàng 
- Quản lý và lưu trữ nhật ký log, hỗ trợ công tác tìm kiếm log của các 

giải pháp. 
 

ii. Đề xuất dầu tư 

7.2.1 Dịch vụ đánh giá bảo mật 
Năng lực chứng chỉ 
N Certificates Quantit

SplunkCertified Architect 0



 

 

RCSS Radware 0
CEH 0
ECSA of EC-Council 0
GSEC of SANS 0
ISO Auditor 0
CCDP, CCNP of Cisco 0
FSCA ofForescout 0
Most of DistributingProduct Vendors Certificates 0
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7.2.2 Phương pháp đánh giá bảo mật 

Thực hiện các thử nghiệm tấn công từ ngoài Internet/Public vào, các cuộc tấn 
công được thực hiện mà không có bất kỳ thông tin nào được cung cấp, pentester 
sẽ đặt mình vào vị trí của những tin tặc và cố gắng thâm nhập vào hệ thống 
khách hàng. Pentester sẽ mô phỏng một cuộc tấn công thực sự vào các lỗ hổng bảo 
mật hệ thống. Quá trình thử nghiệm sẽ tiết lộ các thiệt hại khai thác tiềm tang và 
mức độ nghiêm trọng. Hoặc thực hiện như tin tặc được cung cấp tài khoản một 
người dùng thông thường và tiến hành tấn công vào hệ thống như một nhân viên 
của doanh nghiệp. Các bước thực hiện các cuộc tấn công thường được thực hiện 
từ việc thu thập các thông tin về hệ thống, các dữ liệu cần thiết cho việc đánh giá 
bảo mật như: Domain Names, Server Names, IP Addresses, Network Map, ISP / 
ASP information, System and Service Owners, OS Identification, port scanning, 
Services identification… Tới việc thực hiện quét, kiểm tra, đánh giá để tìm và 
phát hiện các lỗ hổng tồn tại trên hệ thống. sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá để 
đánh giá lỗ hổng. Sau đó thực hiện các tấn công thử nghiệm để kết luận các lỗ 
hổng thực sự nguy hiểm tới hệ thống. 

7.3 . Giải pháp nền tảng giám sát tổng thể (Lưu trữ, giám sát và quản lý 
Log) 

 
Hệ thống giám sát an ninh tập trung đóng vai trò quan trọng, không thể 

thiếu trong hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. 
Hệ thống này cho phép thu thập, chuẩn hóa, lưu trữ và phân tích tương quan toàn 
bộ các sự kiện an toàn mạng được sinh ra trong hệ thống CNTT của tổ chức. Đây 
là thành phần cốt lõi trong một hệ thống Quản lý an ninh của bất kỳ cơ quan, đơn 
vị hay tổ chức nào. 

 
Splunk Enterprise là một giải pháp cung cấp cho đội ngũ IT cái nhìn nhanh 

chóng và chính xác vào các dữ liệu máy (Machine Data) được tạo ra từ các thiết 
bị như thiết bị mạng, thiết bị/phần mềm bảo mật, thiết bị đầu cuối, phần mềm ứng 
dụng, hệ thống thông tin định danh… Đồng thời Splunk cho phép tìm kiếm 
nhanh chóng tất cả các thông tin trong hệ thống, tương quan các sự kiện từ các 
nguồn dữ liệu khác nhau, giúp tiết kiệm thời gian trong việc điều tra, phát hiện và 
xử lý các sự cố. 



 

 

Splunk là một giải pháp phong phú, được ứng dụng vào nhiều mục đích 
khác nhau từ phân tích giám sát hệ thống, phân tích giám sát ứng dụng, phân tích 
giám sát các sự kiện an ninh mạng… Bằng cách theo dõi, phân tích mọi thứ từ 
các phiên giao dịch của khách hàng, tương quan với các sự kiện, các hành động 
trong hệ thống, Splunk Enterprise giúp đội ngũ IT có được thông tin hữu ích từ 
các dữ liệu máy được tạo ra. Với khả năng tạo mối quan hệ từ 

mọi sự kiện và từ mọi nguồn dữ liệu khác nhau, Splunk biến những dữ liệu 
máy trở nên hữu ích. 

✓ Splunk có thể thu thập và index log, dữ liệu máy từ mọi nguồn: 
thiết bị mạng, thiết bị-phần mềm bảo mật, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng 
dụng phổ biến, phần mềm ứng dụng tự phát triển… tương quan các sự 
kiện từ các hệ thống khác nhau. 

 
 
 

Hình 1 Splunk hỗ trợ thu thập dữ liệu máy từ mọi nguồn dữ liệu 
 

✓ Khả năng tìm kiếm, phân tích mạnh mẽ; liên kết được các 
sự kiện ở các nguồn khác nhau cho những vấn đề chung. 



 

 

 
Hình 2 Màn hình tìm kiếm, phân 

tích dữ liệu 
 

✓ Splunk hỗ trợ việc liên kết các dữ liệu, mối quan hệ giữa 
các sự kiện hoặc các hoạt động dựa trên thời gian, địa điểm, kết quả 
tìm kiếm. Từ các mối liên hệ này có thể giúp đưa ra cái nhìn tổng quan 
hơn, hỗ trợ việc điều tra, phân tích dễ dàng và nhanh chóng. 

 
 

Hình 3 Khả năng liên 

kết dữ liệu 
 

✓ Splunk cung cấp nhiều dạng biểu đồ, báo cáo nhằm giúp 
các đơn vị có thể nhanh chóng tạo báo cáo lên cấp trên. Các dữ liệu 
báo cáo được cập nhật liên tục theo thời gian thực, từ đó đưa ra các 
quyết định, đánh giá phù hợp. 



 

 

 
 

Hình 4 Màn hình dashboard của Splunk 
✓ Splunk hỗ trợ việc giám sát hệ thống theo thời gian thực 

và đưa ra cảnh báo ngay khi có sự cố. Các cảnh báo có thể được kích 
hoạt dựa trên các quy chuẩn, các ngưỡng hoặc xu hướng đã được đề ra 
từ trước. Người dùng có thể nhận được cảnh báo thông qua email hoặc 
SMS. 

 
 

Hình 5 Màn hình giám sát hệ thống và đưa ra cảnh báo 
 

✓ Quản trị viên và người dùng có thể truy cập Splunk 
Enterprise thông qua các trình duyệt một cách an toàn. Splunk 
Mobile Access cũng cho phép người dùng có thể quan sát, tương tác 
và chia sẻ việc giám sát hệ thống thông qua các thiết bị di động như 
iOS và Android. 



 

 

 
 
 

Hình 6 Màn hình giám sát hệ thống trên thiết bị di động 
✓ Splunk có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: 

vận hành hệ 
 

thống, giám sát thiết bị-ứng dụng, điều tra sự cố, phân tích kinh doanh … 
 

Dựa trên nền tảng của mình, Splunk đã phát triển nên ứng dụng Splunk 
Enterprise Security nhằm giải quyết nhu cầu về giám sát an ninh trong toàn bộ hệ 
thống của các đơn vị, tổ chức với các tính năng chính như: 

- Giám sát hiện trạng bảo mật của hệ thống: Giám sát các thông tin bảo mật 
theo vị trí, host, nguồn dữ liệu, nhóm tài sản. Đưa ra các chỉ số KPI về xu hướng và 
tình trạng bảo mật theo thời gian thực. 

- Điều tra và đánh giá sự cố: Hỗ trợ việc các công cụ đồ họa để điều tra sự cố 
từ dữ liệu thô, dữ liệu được phân tích để hiểu rõ về các hoạt động trong hệ thống 
mạng. Công cụ cho phép quan sát vào từng điểm thông tin nhỏ để điều tra các mối 
đe dọa một cách nhanh chóng. 

- Giám sát truy cập: Đơn giản hóa việc giám sát kiểm soát truy cập, giám sát 
các ứng dụng, hệ điều hành và hệ thống quản lý định danh trên toàn bộ tổ chức. 

- Giám sát thiết bị đầu cuối: Tăng hiệu quả của các sản phẩm bảo mật thiết bị 
đầu cuối như Symantec Endpoint Protection, IBM Proventia Desktop hoặc McAfee 
Endpoint Protection. Có khả năng tìm kiếm, tạo báo cáo và cảnh báo về malware, các 
hành vi bất thường. 

- Giám sát mạng: Theo dõi và phát hiện các sự kiện từ các thiết bị mạng và bảo 
mật trong toàn tổ chức. Phát hiện các điểm bất thường thông qua dữ liệu về giao 
thức, tường lửa, router, DHCP, truy cập không dây, thiết bị cân bằng tải, phát hiện 
xâm nhập và các thiết bị phòng chống mất mát dữ liệu. Đưa ra các mối liên hệ, tìm 
kiếm, báo cáo, biểu đồ phục vụ giám sát và cảnh báo về các hoạt động mạng. 

- Quản lý tài sản/định danh: Giám sát các thông tin về tài sản, người sử dụng 
trong tổ chức/doanh nghiệp. 

- Phân tích rủi ro: Xác định các nguồn có thể gây ra rủi ro, tính chất nghiêm 
trọng và các yếu tố hành vi có nguy cơ gây rủi ro. 



 

 

- Kiểm soát toàn diện: Đưa ra các báo cáo đầy đủ về các hoạt động cả 
 

người dùng và hệ thống, giúp giảm thời gian phân tích, điều tra sự cố. 
 
 
Splunk Enterprise Security là một giải pháp giúp thúc đẩy giải quyết các vấn đề 

an ninh mạng, log được tạo ra từ tất cả các công nghệ liên quan an ninh mạng như 
malware, IPS, Tường lửa, Hệ thống CA… sẽ được Splunk phân tích và đưa các thông 
tin có giá trị. Splunk giúp đội an ninh mạng nhanh chóng phát hiện và phản ứng lại 
các cuộc tấn công từ bên ngoài và bên trong hệ thống, đơn giản hóa các mối đe dọa 
đồng thời giảm thiểu rủi ro. 

 
Các đơn vị, tổ chức đang phải đối mặt với các rủi ro và các yêu cầu thay đổi 

trong quá trình kinh doanh. Các giải pháp giám sát đơn thuần không thể giúp ích 
cho những điều này. Vì vậy một giải pháp như Splunk Enterprise Security với công 
nghệ Big Data sẽ giúp các đơn vị, tổ chức luôn sẵn sàng đối phó với các mối nguy 
hiểm đồng thời đáp ứng được các yêu cầu kinh doanh. 

 
 

Hình 7 Dashboard tổng quan của ứng dụng 
 
 



 

 

 
 

Hình 8 Hỗ trợ điều tra, đánh giá sự cố sâu hơn, nhanh 

chóng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9 Giám sá truy cập 
 



 

 

 
 
 

Hình 10 Màn hình giám sát các truy cập bất 

thường 
 
 

 
Hình 11 Kiểm soát toàn diện về tài sản/người 

dùng 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 12 Đánh giá rủi ro 
 

7.4 Giải pháp quản lý lỗ hổng dựa trên ngữ cảnh 
 

Lỗ hổng tồn tại trên tất cả các thiết bị và ứng dụng. Đây là mắt xích yếu trong 
một liên kết. Các hacker có thể lợi dụng những lỗ hổng này để tấn công chiếm 
quyền điều khiển, gây mất quyền kiểm soát hệ thống. Dù là các thiết bị bảo mật 
như Firewall hay IPS hay Antivirus thì cũng tồn tại những lỗ hổng riêng. Việc chủ 
động phát hiện và giám sát các lỗ hổng này sẽ cho phép các đơn vị, tổ chức đưa ra 
các hành động chính xác, hợp lý cho từng thiết bị, từng ứng dụng. 

 
Tenable Security Center là giải pháp quản lý lỗ hổng duy nhất được thiết kế 

để cung cấp cho các tổ chức khả năng đánh giá lỗ hổng và phân tích rủi ro theo 
ngữ cảnh. Retina giúp chủ động xác định các lỗ hổng đang tồn tại trong hạ tầng 
mạng, web, mobile, cloud, hạ tầng ảo hóa và IoT. Qua đó có thể đánh giá được tình 
trạng an ninh, phân tích các tác động có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, 
giúp lên kế hoạch, tiến hành khắc phục các lỗ hổng. 

 
Tenable Security Center cung cấp khả năng giám sát toàn bộ hệ thống, phát 

hiện lỗ hổng một cách chuyên sâu, dò tìm các lỗ hổng, các cấu hình sai, mã độc và 
các mối đe dọa theo thời gian thực. SecurityCenter cho phép phân tích lỗ hổng một 
cách hoàn chỉnh, liên tục giám sát hệ thống để xác định các lỗ hổng đã được công 
bố đồng thời tìm ra các mối đe dọa và thực hiện phân tích để xác định mức độ mức 
bảo mật, tính tuân thủ và nhanh chóng phản ứng lại các hành vi vi phạm chính sách 
của tổ chức 



 

 

 
 

Hình 15 Dashboard quản trị 
 

Tính năng Khả năng dò quét và đánh giá lỗ hổng bảo mật 
- Hiển thị toàn bộ các thiết bị trong hệ thống và đánh giá lỗ hổng bảo 
mật 
- Xây dung các dashboard và báo cáo nhằm hỗ trợ đo lường và phân tích 
các ảnh hưởng an ninh cũng như các rủi ro bên trong hệ thống 
- Theo dõi mức độ tuân thủ an ninh của hệ thống 
 
- Xác định các điểm yếu bằng cách dò quét các thiết bị kết nối trong hệ 
 
thống: lỗ hổng, cấu hình yếu, mã độc 
- Chủ động phát hiện các mối đe dọa trong hệ thống để khắc phục và sửa 
chữa 
- Phân loại lỗ hổng theo mức độ ưu tiên 
 
- Đánh giá mức độ an ninh trên máy chủ, thiết bị cuối, thiết bị mạng, hệ 
 
điều hành, cơ sở dữ liệu và ứng dụng trên các nền tảng vật lý, ảo hóa hay 
cloud 
- Quản trị lỗ hổng tập trung với hệ thống có nhiều scanner 
 
- Tự động phân loại tài sản 
 
- Hỗ trợ dò quét theo cơ chế Agent-based 



 

 

 
- Tạo ticket 
 
- Gửi email 
 
- Thông báo qua các event 
 
- Gửi syslog 
 
- Dò quét linh hoạt: Có khả năng điều chỉnh kiểu quét phù hợp với các 
yêu cầu về báo cáo và tuân thủ cụ thể. 
- Phân tích mối đe dọa nâng cao: Có khả năng phát hiện các mối đe dọa 
nguy hiểm thông qua việc phân tích các nguồn dữ liệu thu thập được. 
- Đảm bảotuân thủ: Cung cấp các mẫu báo cáo tuân thủ: CIS, FISMA, 
FDCC, OWASP, SANS CAG, PCI 
- Phân tích xu hướng: Hỗ trợ phân tích xu hướng, mức độ thay đổi phục 
vụ cho việc audit tuân thủ. 
- Dashboard tập trung: Giám sát tập trung toàn bộ các thành phần của 
giải pháp. 

 
7.5 Giải pháp dò quét lỗ hổng ứng dụng website Acunetix 

Website chính là bộ mặt của các đơn vị, tổ chức, giúp quảng bá thương hiệu 
đến người dùng nên cần được bảo vệ một cách tối đa. Thông qua website khách 
hàng có thể tìm hiểu được hầu hết những tư liệu nền tảng về doanh nghiệp, về 
khách hàng, về lĩnh vực kinh doanh, phương thức kinh doanh cần thiết. Vì vậy 
website luôn là một trong những mục tiêu tấn công hàng đầu của hacker. Các lỗ 
hổng website/cổng thông tin điện tử rất đa dạng và đến từ code, phần mềm máy 
chủ web, hệ điều hành của máy chủ web... Các tấn công SQL Injection, XSS là 
những kỹ thuật tấn công web nguy hiểm có thể lấy CSDL của website, lấy đi các 
thông tin quan trọng, dẫn đến tổn thất cả về tiền bạc và uy tín của các cơ quan, đợn 
vị, tổ chức. 

Acunetix WVS là phần mềm quét lỗ hổng website hiệu quả nhất, nó kiểm tra 
tất cả các lỗ hổng website bao gồm cả SQL Injection, Cross Site Scripting và quét 
nhiều nhiều lỗ hổng website khác. Acunetix WVS có một bộ engine phát hiện lỗ 
hổng website hàng đâù kèm theo là Acunetix AcuSensor thực hiện các cuộc tấn 
công tự động và hiển thị các lỗ hổng được tìm thấy. Đây là một công nghệ bảo mật 
duy nhất có thể nhanh chóng tìm thấy lỗ hổng với số lượng cảnh báo giả rất thấp, cho 
thấy lỗ hổng trong mã và báo cáo thông tin gỡ lỗi. Đồng thời xác định các lỗ 
hổng website như CRLF, Code execution, Directory Traversal, File inclusion, lỗ 
hổng trong xác thực và các lỗ hổng khác. 

Báo cáo chi tiết theo đúng chuẩn Acunetix Web Vulnerability Scanner bao gồm 
một mô-đun báo cáo mở rộng có thể tạo các báo cáo cho các ứng dụng web của 
bạn theo chuẩn tương thích dữ liệu PCI DSS có thể sử dụng trên nhiều ứng dụng 



 

 

khác. 
Acunetix hỗ trợ phân tích trang web của nhằm chống lại kiểu tấn công 

Google Hacking Database là một cơ sở dữ liệu của các truy vấn được sử dụng bởi 
tin tặc để xác định các thông tin nhạy cảm trên trang web, chẳng hạn như trang 
đăng nhập cổng thông tin, các bản ghi thông tin an ninh mạng. 

 
 
 

Hình 16 Giao diện giám sát các lỗ hổng website của Acunetix 
 

 
 

Hình 17 Kết quả dò quét lỗ hổng của website 

 



 

 

VIII. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG HƯỚNG DẪN CHUNG NGƯỜI DÙNG 

1 HỆ THỐNG 

1.1 Quản trị 
Module quản trị cho phép quản lý và phân quyền người dùng/ nhóm người dùng. 

Với mỗi người dùng/ nhóm người dùng trong hệ thống sẽ có một vai trò ( quyền) nhất 
định. Để phân quyền cho người dùng/ nhóm người dùng thì quản trị hệ thống sẽ định 
nghĩa các vai trò sau đó gán quyền,chức năng cho từng vai trò sau đó gán vai trò cho 
từng nhóm người dùng. 

Các công việc người quản trị cần làm để quản lý và phân quyền cho người dùng 

✓ Khai báo nhóm người dùng 

✓ Khai báo người dùng 

✓ Gán người dùng vào nhóm 

✓ Định nghĩa vai trò => Phân quyền cho vai trò 

✓ Gán vai trò cho từng nhóm người dùng . 

1.1.1 Vai trò 
Module này cho phép quản lý danh mục các vai trò, đối với mỗi người dùng đều có 

một vai trò nhất định trong chương trình. Việc định nghĩa ra các vai trò sẽ hỗ trợ phân 
quyền người dùng, nhóm người dùng một cách nhanh chóng. 

 

✓ Tìm kiếm vai trò 
Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin vai trò theo các tiêu chí tìm kiếm. Để sử 

dụng chức năng này người dùng thực hiện các bước sau đây 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Trên chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo tên vai 

trò, trạng thái ( hoạt động/ không hoạt động) 
Bước 2: Nhấn tìm kiếm. 
Chương trình sẽ đưa ra danh sách người dùng theo tiêu chí tìm kiếm 



 

 

 

✓ Thêm mới vai trò 
Cho phép thêm mới vai trò. Để thực hiện chức năng này người dùng làm cá bước 

sau 
Bước 1: Vào menu Hệ thống => Hệ thống =>Vai trò 
Bước 2: Tại Form quản lý thông tin vai trò nhấn nút Thêm mới 

 
Bước 3: Nhập thông tin vai trò  bao gồm: Tên vai trò, trạng thái… 

 
 

Bước 4:Nhấn nút Cập nhật 
Sau khi thêm mới thành công vai trò người dùng có thể gán quyền cho vai trò, gán 

menu cho vai trò, gán loại người dùng, nhóm người dùng tương ứng với vai trò. 
• Để gán quyền cho vai trò người dùng chọn Tab Vai trò – Quyền, sau đó 

tích chọn quyền 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Để gán vai trò cho nhóm người dùng ta chọn tab Vai trò – Nhóm dùng 
sau đó tích chọn nhóm người dùng 

 



 

 

 
 

• Để phân quyền menu cho vai trò ta chọn tab Vai trò – menu dùng sau 
đó tích chọn các menu mà vai trò có quyền 



 

 

 

✓ Chỉnh sửa thông tin vai trò 
Chức năng này cho phép sửa thông tin vai trò. Để thực hiện người dùng làm các 

bước sau: 

Bước 1: Nhấn vào icon  tương ứng với bản ghi cần sửa 
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa vai trò 
Chức năng này cho phép xóa thông tin vai trò khỏi hệ thống. 
Bước 1: Chọn các người dùng cần xóa 
Bước 2: Nhấn nút xóa 

Bước 3: Xác nhận chắc chắn xóa vai trò 

1.1.2 Nhóm người dùng 
Module này cho phép quản lý nhóm người dùng 

✓ Tìm kiếm nhóm người dùng 
Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin nhóm người dùng theo các tiêu chí tìm 

kiếm. Để sử dụng chức năng này người dùng thực hiện các bước sau đây 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Trên chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo tên nhóm 

người dùng, trạng thái ( hoạt động/ không hoạt động) 
Bước 2: Nhấn tìm kiếm. 
Chương trình sẽ đưa ra danh sách người dùng theo tiêu chí tìm kiếm 

 
 

✓ Thêm mới nhóm người dùng 
Cho phép thêm mới nhóm người dùng. Để thực hiện chức năng này người dùng 

làm cá bước sau 
Bước 1: Vào menu Hệ thống => Hệ thống =>Nhóm người dùng 
Bước 2: Tại Form quản lý thông tin nhóm người dùng nhấn nút Thêm mới 



 

 

 
Bước 3: Nhập thông tin nhóm người dùng  bao gồm: Tên nhóm người dùng, trạng 

thái… 

 
 

Bước 4:Nhấn nút Cập nhật 
Sau khi thêm mới nhóm người dùng thành công chúng ta có thể thêm người dùng 

vào nhóm , gán vai trò cho nhóm người dùng. 

✓ Gán người dùng vào nhóm 

Để thêm người dùng vào nhóm ta nhấn vào icon  tương ứng với nhóm người 
dùng và thực hiện các bước sau 

Nhấn vào icon  tương ứng với bản ghi cần sửa 

 



 

 

✓ Loại người dùng ra khỏi nhóm 

 
Để gán vai trò cho nhóm người dùng ta chọn tab Nhóm người dùng – vai trò, sau 

đó tích chọn các vai trò mà nhóm sẽ có. 

 

✓ Chỉnh sửa thông tin nhóm người dùng 
Chức năng này cho phép sửa thông tin nhóm người dùng. Để thực hiện người 

dùng làm các bước sau: 

Bước 1: Nhấn vào icon  tương ứng với bản ghi cần sửa 
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa nhóm người dùng 
Chức năng này cho phép xóa thông tin nhóm người dùng khỏi hệ thống. 
Bước 1: Chọn các người dùng cần xóa 
Bước 2: Nhấn nút xóa 

Bước 3: Xác nhận chắc chắn xóa nhóm người dùng 

 
1.1.3 Người dùng 

Module này cho phép quản lý người dùng 

✓ Tìm kiếm người dùng 
Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin người dùng theo các tiêu chí tìm kiếm. Để 

sử dụng chức năng này người dùng thực hiện các bước sau đây 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Trên chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo đơn vị, tên 

người dùng , tài khoản người dùng, trạng thái người dùng ( hoạt động/ không hoạt động) 
Bước 2: Nhấn tìm kiếm. 
Chương trình sẽ đưa ra danh sách người dùng theo tiêu chí tìm kiếm 

 

✓ Thêm mới người dùng 



 

 

Cho phép thêm mới người dùng. Để thực hiện chức năng này người dùng làm cá 
bước sau 

Bước 1: Vào menu Hệ thống => Hệ thống => Người dùng 
Bước 2: Tại Form quản lý thông tin người dùng nhấn nút Thêm mới 

 
Bước 3: Nhập thông tin người dùng  bao gồm 
+ Thông tin tài khoản : Tên đăng nhập, loại người dùng, nhóm người dùng, trạng 

thái hoạt động 
+ Thông tin cá nhân: Họ tên, Mã nhân viên, số thẻ, đơn vị… 



 

 

 
 
Bước 4:Nhấn nút Thêm mới 

✓ Chỉnh sửa người dùng 
Chức năng này cho phép sửa thông tin người dùng. Để thực hiện người dùng 

làm các bước sau: 

Bước 1: Nhấn vào icon  tương ứng với bản ghi cần sửa 
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Lưu 

✓ Xóa người dùng 
Chức năng này cho phép xóa thông tin người dùng khỏi hệ thống. Áp dụng đối 

với những người dùng chuyển công tác ko còn phụ trách trên chương trình 
Bước 1: Chọn các người dùng cần xóa 
Bước 2: Nhấn nút xóa 



 

 

Bước 3: Xác nhận chắc chắn xóa người dùng 

 
1.2 Danh mục hệ thống 

1.2.1 Cấp địa giới hành chính 
Chức năng cho phép người dùng quản lý danh mục cấp địa giới hành chính. 

✓ Tìm kiếm cấp địa giới hành chính 
Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin cấp địa giới hành chính theo các tiêu chí 

tìm kiếm. Để sử dụng chức năng này người dùng thực hiện các bước sau đây 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo mã, tên và 

trạng thái hoạt động của cấp địa giới hành chính. 
Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm 
Chương trình sẽ đưa ra danh sách cấp địa giới hành chính theo tiêu chí tìm kiếm 

 
 

✓ Thêm mới cấp địa giới hành chính 
Cho phép thêm mới cấp địa giới hành chính. Để thực hiện chức năng này người 

dùng làm các bước sau 
Bước 1: Vào menu Hệ thống => Danh mục => Cấp địa giới hành chính 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 



 

 

 
Bước 3: Nhập các thông tin: Tên, Mã cấp địa giới hành chính,… 

 
Bước 4: Nhấn nút Cập nhật 

✓ Chỉnh sửa cấp địa giới hành chính 
Bước 1: Tại màn hình quản lý danh mục Cấp địa giới hành chính, chọn Cấp địa giới 

hành chính muốn sửa nhấn vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại các thông tin như phần Thêm mới 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa cấp địa giới hành chính 
Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn Cấp địa giới hành chính muốn xóa nhấn vào icon  

 
Bước 2: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận xóa 

 
 

1.2.2 Địa giới hành chính 
Chức năng cho phép người dùng quản lý danh mục địa giới hành chính. 

✓ Tìm kiếm địa giới hành chính 
Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin địa giới hành chính theo các tiêu chí tìm 

kiếm. Để sử dụng chức năng này người dùng thực hiện các bước sau đây 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Chương trình hỗ trợ tìm kiếm theo mã, tên địa 

giới hành chính, cấp địa giới hành chính và trạng thái hoạt động của địa giới hành chính. 
Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm 
Chương trình sẽ đưa ra danh sách địa giới hành chính theo tiêu chí tìm kiếm 



 

 

 
 

✓ Thêm mới địa giới hành chính 
Cho phép thêm mới địa giới hành chính. Để thực hiện chức năng này người dùng 

làm các bước sau 
Bước 1: Vào menu Hệ thống => Danh mục => Địa giới hành chính 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 

 
Bước 3: Nhập các thông tin: Tên, Mã, Cấp địa giới hành chính,… 



 

 

 
Bước 4: Nhấn nút Cập nhật 

✓ Chỉnh sửa địa giới hành chính 
Bước 1: Tại màn hình quản lý danh mục Địa giới hành chính, chọn Địa giới hành 

chính muốn sửa nhấn vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại các thông tin như phần Thêm mới 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 

 

✓ Xóa địa giới hành chính 

Bước 1: Tại màn hình quản lý, chọn Địa giới hành chính muốn xóa nhấn vào icon   
Bước 2: Nhấn nút Cập nhật để xác nhận xóa 



 

 

 
 

1.2.3 Đơn vị 
 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý danh mục đơn vị 

✓ Thêm mới đơn vị. 
Để thực hiện thêm mới đơn vị người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu Hệ thống => Danh mục hệ thống => Đơn vị 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của đơn vị như: Tên đơn vị, Mã đơn vị, Chọn đơn 

vị cha ( lưu ý:các trường thông tin có gán dấu * là các trường thông tin bắt buộc nhập) 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 

 



 

 

Kết quả sau khi thêm mới 

 

✓ Chỉnh sửa đơn vị 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Đơn vị, chọn đơn vị muốn sửa nhấn vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 

 

✓ Xóa đơn vị 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Đơn vị, chọn đơn vị muốn xóa nhấn vào icon  
Bước 2: Xác nhận xóa 

 
 
 

2 CMS Portal 

2.1 Danh mục 



 

 

2.1.1 Loại cấu hình 
 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý danh mục loại cấu hình 

✓ Thêm mới loại cấu hình . 
Để thực hiện thêm mới loại cấu hình  người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu CMS Portal => Danh mục =>Loại cấu hình 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của loại cấu hình  như: Mã , tên ( lưu ý:các trường 

thông tin có gán dấu * là các trường thông tin bắt buộc nhập) 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 

 
Kết quả sau khi thêm mới 

 

✓ Chỉnh sửa loại cấu hình 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Loại cấu hình , chọn loại cấu hình  muốn sửa 

nhấn vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa loại cấu hình 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Loại cấu hình , chọn loại cấu hình  muốn xóa 

nhấn vào icon  
Bước 2: Xác nhận xóa 

 
 

2.1.2 Loại tài liệu 
Module này cho phép người dùng thêm mới, sửa, xóa các loại tài liệu. Việc phân 

loại tài liệu sẽ giúp người dùng quản lý các văn bản dễ dàng hơn. 

✓ Thêm mới loại tài liệu. 
Để thực hiện thêm mới loại tài liệu người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu CMS Portal => Danh mục =>Loại tài liệu 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của loại tài liệu như: Mã , tên ( lưu ý:các trường 

thông tin có gán dấu * là các trường thông tin bắt buộc nhập) 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 
Kết quả sau khi thêm mới 

 

✓ Chỉnh sửa loại tài liệu 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Loại tài liệu, chọn loại tài liệu muốn sửa nhấn 

vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa loại tài liệu 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Loại tài liệu, chọn loại tài liệu muốn xóa nhấn 

vào icon  
Bước 2: Xác nhận xóa 

 

2.1.3 Chuyên mục tin tức 
Module này cho phép người dùng quản lý các chuyên mục tin. 

✓ Thêm mới 
Để thực hiện thêm mới Chuyên mục tin tức người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu CMS Portal => Danh mục =>Chuyên mục tin tức 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của Chuyên mục tin tức như: Mã , tên ( lưu ý:các 

trường thông tin có gán dấu * là các trường thông tin bắt buộc nhập) 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 
Kết quả sau khi thêm mới 

 

✓ Chỉnh sửa 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Chuyên mục tin tức, chọn Chuyên mục tin tức 

muốn sửa nhấn vào icon  
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Chuyên mục tin tức, chọn Chuyên mục tin tức 

muốn xóa nhấn vào icon  
Bước 2: Xác nhận xóa 

 

2.2 Quản lý cấu hình 
Module này cho phép người dùng cấu hình các mục : 
+ SlideShow 
+ Dự án tiêu biểu 
+ Khách hàng nói gì về cổng truy xuất – Xúc tiến thương mại 
+ Đối tác 

✓ Cấu hình SlideShow 
Tìm kiếm cấu hình SlideShow 



 

 

 
Upload SlideShow 

 
Cập nhật thông tin SlideShow 



 

 

 

Sau khi tải các ảnh lên thì nhấn nút  

✓ Cấu hình Dự án tiêu biểu 
Tại màn hình quản lý cấu hình nhấn nút Thêm mới 

 
Nhập thông tin cơ bản của dự án 



 

 

 
Cập nhật ảnh đại diện cho dự án 



 

 

 
Kết quả sau khi tải ảnh đại diện 

 
Cập nhật lại ảnh đại diện 



 

 

 
 

✓ Cấu hình mục Khách hàng nói gì về cổng truy xuất – Xúc tiến thương 
mại 

Tại màn hình quản lý cấu hình nhấn nút Thêm mới 

 

✓ Nhập thông tin của Khách hàng 



 

 

 

✓ Cập nhật ảnh đại diện của khách hàng 



 

 

 

✓ Kết quả sau khi tải ảnh đại diện 

 

✓ Cập nhật lại ảnh đại diện 



 

 

 
 

✓ Cấu hình mục Đối tác 

✓ Tìm kiếm cấu hình Đối tác 

 

✓ Upload ảnh đại diện của đối tác 



 

 

 

✓ Cập nhật thông tin đối tác 

 

✓ Sau khi tải các ảnh lên thì nhấn nút  
 

2.3 Quản lý tin tức 
Module này cho phép người dùng quản lý tin tức ( tạo bài viết, đăng tin, dịch vụ 

…) 

✓ Tìm kiếm 



 

 

Chương trình hỗ trợ người dùng tìm kiếm bài viết theo nhiều tiêu chí như: lọc bài 
viết theo ngôn ngữ, theo chuyên mục, theo trạng thái hoặc tìm kiếm bài viết theo từ 
khóa. 

Để tìm kiếm bài viết người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Nhập tiêu chí tìm kiếm 
Bước 2: Nhấn nút tìm kiếm 

 

✓ Thêm mới 
Để thực hiện thêm mới Tin tức  người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu CMS Portal => Tin tức 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của Tin tức  như: Ngôn ngữ, Tiêu đề tin, tóm tắt, 

ngày đăng, chuyên mục…  ( lưu ý:các trường thông tin có gán dấu * là các trường thông 
tin bắt buộc nhập) 

 
Nhập nội dung tin 

 



 

 

Để chỉnh sửa ảnh người dùng làm các bước sau 

 

 
 



 

 

 
Cách chèn video vào bài viết 

Tìm đến link video muốn chèn vào bài viết, sau đó nhấn chuột phải vào video để sao 
chép mã nhúng. 

 



 

 

Copy đường link 

 
Nhúng video vào trong nội dung bài viết 

 
 
 
Kết quả sau khi thêm mới 

 

✓ Xuất bản, gỡ bỏ, trả lại bài viết 

 



 

 

✓ Chỉnh sửa 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Tin tức , chọn Tin tức  muốn sửa nhấn vào icon 

 
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 
Lưu ý: Đối với những user không có quyền duyệt bài thì sẽ ko được chỉnh sửa 

các bài viết đã được duyệt. 
 

 

✓ Xóa 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Tin tức , chọn Tin tức  muốn xóa nhấn vào icon 

 
Bước 2: Xác nhận xóa 

 
 

2.4 Quản lý tài liệu 
Module này cho phép người dùng upload các tài liệu lên Website 



 

 

✓ Thêm mới tài liệu. 
Để thực hiện thêm mới tài liệu người dùng thực hiện các bước sau 
Bước 1: Người dùng chọn Menu CMS Portal => Tài liệu 
Bước 2: Nhấn nút Thêm mới 
Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin của tài liệu như: Tên tài liệu, loại tài liệu, số/ kí 

hiệu, upload file… 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 

 
Kết quả sau khi thêm mới 

 
 

✓ Chỉnh sửa tài liệu 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Tài liệu, chọn tài liệu muốn sửa nhấn vào icon 

 
Bước 2: Cập nhật lại thông tin 
Bước 3: Nhấn nút Cập nhật 



 

 

 

✓ Xóa tài liệu 
Bước 1: Tại màn hình quản lý Tài liệu, chọn tài liệu muốn xóa nhấn vào icon 

 
Bước 2: Xác nhận xóa 

 
 

2.5 Quản lý đăng ký xúc tiến thương mại 
Chức năng này cho phép cục quản lý các doanh nghiệp đăng ký xúc tiến thương mại. 

Cục xúc tiến sẽ xem thông tin đăng ký, liên hệ phản hồi lại với doanh nghiệp. 



 

 

 
 



 

 

 


