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3. Giải pháp công nghệ

- Mô hình tập trung dữ liệu theo kiến trúc khách/ 
chủ (Client/Server) thông qua mạng nội bộ Lan 
và Internet, bao gồm cả Winform và Webform

- Công nghệ của Microsoft (.Net, MS SQL 
2005/2008/, Net Framework 4.0,…)

- Giao diện tiếng Việt: chuẩn Font Unicode, thân 
thiện, đơn giản và dễ sử dụng.

4. Vì sao nên chọn FlexProject?

- Dễ dàng triển khai, dễ dàng sử dụng

-Tính mở linh hoạt, tuỳ biến áp dụng quy trình 
phù hợp với đơn vị triển khai

- Luôn cập nhật phần mềm phù hợp với các nội 
dung thay đổi của thông tư, nghị định về dự án 
đầu tư

- Hệ thống báo cáo linh động đáp ứng các mẫu 
biểu theo quy định và bổ sung các mẫu biểu theo 
yêu cầu.

- Hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, 
với đội ngũ chuyên môn giỏi được đào tạo bài 
bản, luôn sẵn sàng giải đáp mọi khó khăn vướng 
mắc của khách hàng./.
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Hệ thống quản lý dự án đầu tư

1.Tổng quan mục tiêu

FlexProject là hệ thống với giải pháp tổng thể về 
quản lý dự án đầu tư. Sản phẩm được phát triển 
dựa trên các kinh nghiệm thực tế triển khai nhiều 
sản phẩm trước đó. Khi sử dụng sản phẩm này 
sẽ đạt được các kết quả sau:

- Tin học hoá toàn bộ quy trình quản lý dự án đầu 
tư (sử dụng vốn ngân sách, vốn ngoài ngân 
sách)

- Là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý dự 
án đầu tư từ khi có chủ trương đến khi đi vào 
hoạt động và kết thúc.

- Hỗ trợ công tác thống kê tổng hợp số liệu dự án 
cho cán bộ chuyên viên, các cấp lãnh đạo một 
cách kịp thời, chính xác đầy đủ.

- Là kênh thông tin kết nối nhà đầu tư với các cơ 
quan quản lý nhà nước.

-  Hình thành một cơ sở dữ liệu tổng thể về các 
dự án đầu tư tại địa phương.

2. Các chức năng quản lý

- Quản lý dự án chấp nhận chủ trương (vốn ngân 
sách, vốn ngoài ngân sách)

- Quản lý dự án chấp thuận đầu tư (vốn ngân 
sách, vốn ngoài ngân sách)

- Quản lý điều chỉnh, tạm ngừng, thu hồi,... dự án 
đầu tư (vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách)

-  Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư  đối với 
dự án vốn ngoài ngân sách (cấp mới, cấp lại, 
điều chỉnh, …)

- Thẩm định dự án đầu tư

- Theo dõi tình hình thực hiện dự án vốn ngân 
sách (kế hoạch bố trí vốn, khối lượng thực hiện, 

giải ngân, điều chuyển, tạm ứng, hoàn ứng, ước 
thực hiện, ….)

- Theo dõi tình hình thực hiện đầu tư của các dự 
án vốn ngoài ngân sách (tình hình thực hiện thủ 
tục đầu tư, tiến độ đầu tư, tình hình sản xuất kinh 
doanh, sử dụng lao động,…)

- Theo dõi nhà đầu tư trong và ngoài nước đến 
tìm hiểu cơ hội đầu tư

- Theo dõi quy trình luân chuyển, xử lý hồ sơ, lưu 
lại các vết giao dịch,…

- Hệ thống cảnh báo (quá hạn thời gian, vượt 
tổng mức đầu tư,…)

- Tra cứu,  tìm kiếm, sắp xếp thông tin khoa học, 
chính xác

- Tích hợp và chia sẻ thông tin với cổng hoặc 
trang thông tin điện tử

- Tích hợp dịch vụ tin nhắn SMS đến các tài 
khoản sử dụng phần mềm hoặc nhà đầu tư

- Nhà đầu tư gửi báo cáo trực tuyến qua mạng

- Báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu tuỳ biến 
theo đặc thù riêng của từng đơn vị.
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