
 

BÁO CÁO 

Kết quả nghiên cứu, đánh giá phần mềm Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu 

số EDM của công ty TNHH phát triển Hương Việt  

(Electrolic Document Management) 

 

Thực hiện Công văn số 6952/UBND-PC1 ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc nghiên cứu, đánh giá phần mềm Giải pháp số hóa và quản lý dữ liệu số 

EDM của Công ty TNHH phát triển Hương Việt; ngày 28/10/2019, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã tổ chức họp nghe giới thiệu, thảo luận lấy ý kiến đánh giá giải 

pháp phần mềm.  

Thành phần dự họp gồm có: Đại diện lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH, 

HĐND&UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các sở Nội vụ, Giáo dục 

và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài 

nguyên Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Nông nghiệp và Phát triển NT, Công an tỉnh; Đại diện UBND huyện Thạch Hà, 

UBND Thành phố Hà Tĩnh; Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin – Công báo 

và Tin học, Trung tâm CNTT-TT, các phòng chuyên môn của Sở TTTT. 

Sau khi nghe giới thiệu, thảo luận, nghe giải trình của Công ty về Giải pháp 

số hóa và quản lý dữ liệu số, các đại hiểu thống nhất một số nội dung sau: 

1. Về hệ thống Giải pháp số hóa và Quản lý dữ liệu số EDM 

a) Đánh giá tổng quan giải pháp 

- Đây là một giải pháp phần mềm, cơ sở dữ liệu số do Công ty TNHH phát 

triển Hương Việt phối hợp Trung tâm Tin học (Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước) 

xây dựng, có các chức năng phục vụ quá trình số hóa hệ thống văn bản, hồ sơ (hồ 

sơ cho phép số hóa với nhiều thuộc tính khác nhau: hồ sơ giấy, âm thanh, hình 

ảnh, bản đồ,...); cho phép khai thác ứng dụng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước 

thường xuyên, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công cộng như 

du lịch,..., đồng thời cho phép chuyển thành hồ sơ lưu trữ lịch sử, lâu dài, đồng bộ 

với hệ thống kho lưu trữ theo quy định hiện hành. Sản phẩm bao gồm các phân hệ 

chính như: 

+ EMAP: là ứng dụng số hóa bản đồ, giúp quản lý các thông tin liên quan 

đến từng khu vực hành chính như: huyện thị, mật độ dân cư, đặc trưng khí hậu, 

thế mạnh sản xuất công – nông – lâm – ngư nghiệp, ... 

+ EDM DOC: là ứng dụng số hóa văn bản. 
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+ EMD RELICS: là phần mềm số hóa di tích lịch sử. Phần mềm được tích 

hợp các công cụ hỗ trợ quản lý các thông tin, hình ảnh về di tích lịch sử chính 

xác. 

- Giải pháp này giúp các CQNN tổ chức số hóa đồng hộ mọi hồ sơ, tài liệu 

để quản lý, lưu trữ và khai thác thường xuyên; cho phép quản lý dữ liệu theo từng 

ngành, từng lĩnh vực và liên thông dữ liệu với nhau trong phạm vi toàn tỉnh cũng 

như liên thông với CSDL quốc gia.  

- Giải pháp EMD đã tích hợp chữ ký số bảo đảm xác thực giá trị pháp lý 

cho hồ sơ sau khi số hóa, đồng thời đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin để tạo 

lập được cơ sở dữ liệu số góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số, xây 

dựng chính quyền điện tử và các đô thị thông minh. 

b) Về Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch ứng dụng CNTT trên địa bàn 

tỉnh 

Việc triển khai áp dụng giải pháp trên là phù hợp với Quy hoạch phát triển 

CNTT tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, 

định hướng đến 2025. 

c) Sự phù hợp của các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ 

thuật được áp dụng:  

- Về các tiêu chuẩn kỹ thuật: Đã áp dụng theo Thông tư số 39/2017/TT-

BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ 

thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.  

- Hệ thống dữ liệu số hóa được quản lý đúng quy định về lưu trữ hiện hành. 

- Các yêu cầu về tính năng kỹ thuật, về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công 

nghệ và bảo mật để xây dựng, vận hành hệ thống là phù hợp.  

- Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính: Quản trị thiết lập hệ 

thống, Quản lý cơ cấu tổ chức, Quản lý người dùng, Quản lý biểu mẫu đầu 

vào/biểu mẫu lưu trữ, Thống kê báo cáo, Quản lý nhật ký hệ thống, tin tức, diễn 

đàn, Bóc tách, số hóa dữ liệu, Quản lý phân phối hồ sơ tài liệu.  

- Qua giới thiệu và demo hệ thống: các bản vẽ mô hình các chức năng, giải 

pháp, quy trình nghiệp vụ cần tin học hóa, biểu đồ các trường hợp sử dụng đã 

được giải trình đầy đủ, hợp quy định.  

d) Về giải pháp công nghệ và khả năng tích hợp: Hệ thống sử dụng kiến 

trúc công nghệ Microservice cho phép phát triển mở rộng các ứng dụng, ứng dụng 

các dịch vụ quản lý có sẵn trên hệ thống. Hệ thống có khả năng kiểm soát module 

thành phần, có khả năng tích hợp với các hệ thống khác và hoạt động trên cơ chế 

ghi nhận thao tác hành vi người dùng. 

e) Bên cạnh những ưu điểm của hệ thống giải pháp thì các đại biểu vẫn còn 

băn khoăn một số vấn đề và đề nghị phía Công ty tiếp tục quan tâm: 



 

- Do công ty chưa có thời gian tiến hành khảo sát cụ thể thực trạng và nhu 

cầu của tỉnh nên chưa biết được các hệ thống CSDL đã được số hóa tại các ngành 

có liên quan như Nội vụ, LĐTB&XH, TNMT,… và chưa cụ thể hóa được các giải 

pháp tích hợp, liên thông trong khai thác và quản lý. 

- Việc số hóa hồ sơ có liên quan bản đồ là hết sức phức tạp nên cần có các 

trang thiết bị số hóa với công nghệ cao, đắt tiền nên phía công ty cần phải có 

phương án phù hợp khi triển khai. 

- Khối lượng hồ sơ cần số hóa tại các ngành là rất lớn nên cần có khảo sát, 

định lượng để quyết định phương án mua sắm trang thiết bị, bố trí nhân lực và kế 

hoạch thực hiện số hóa sao cho tối ưu và hiệu quả. 

- Việc sử dụng các tài liệu đã được số hóa từ trước và các tài liệu đã được 

lưu khi thực hiện các giao dịch điện tử giữa các cơ quan cũng cần có sự nghiên 

cứu kỹ để đưa ra giải pháp tối ưu, hiệu quả, tiết kiệm. 

f) Đánh giá lợi ích của việc triển khai hệ thống: 

- Việc số hóa hồ sơ, tài liệu của CQNN trên địa bàn tỉnh là cần thiết, phù 

hợp với Đề án chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

của Chính phủ; giúp nâng cao hiệu quả quá trình xây dựng Chính quyền điện tử 

của tỉnh. 

- Nâng cao hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến phục vụ người dân, doanh 

nghiệp cũng như giao dịch điện tử giữa hệ thống các cơ quan nhà nước 

- Cho phép quản lý linh hoạt việc lưu trữ hồ sơ số hóa với từng giai đoạn 

lưu trữ hồ sơ tài liệu. 

- Quản lý thông tin dữ liệu hiệu quả, dữ liệu tập trung theo từng ngành, 

từng lĩnh vực. 

- Hỗ trợ lập báo cáo, thống kê đáp ứng danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về ứng dụng CNTT. 

- Góp phần bảo quản hồ sơ, tài liệu giấy được tốt hơn, hạn chế hư hỏng hồ 

sơ tài liệu do quá trình khai thác sử dụng thường xuyên. 

- Được tích hợp chữ ký số nên có giá trị trong giao dịch điện tử. 

2. Kiến nghị: 

Trên cơ sở các nội dung nêu trên Sở Thông tin và Truyền thông có ý kiến 

như sau: 

- Giải pháp Số hóa và quản lý dữ liệu số EDM là giải pháp công nghệ giúp 

hỗ trợ tốt cho công tác chuyển đổi số dữ liệu, lưu trữ liên thông toàn diện các dữ 

liệu ngành và toàn tỉnh. 

- Để giải quyết các hạn chế đã nêu, cần thiết khảo sát, báo cáo, thuyết minh 

đầy đủ chi tiết hơn, kể cả việc ước tính kinh phí cần triển khai. 

Vì vậy, để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đề 

nghị UBND tỉnh xem xét, đồng ý giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối 

hợp đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan khảo sát, xây dựng báo cáo thuyết 



 

minh, trình phê duyệt chủ trương  đầu tư dự án ứng dụng Phần mềm Giải pháp số 

hóa và Quản lý dữ liệu trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Đ/c Trần Tuấn Nghĩa, PVP Đoàn ĐBQH, HĐND, 

UBND tỉnh (Phụ trách Sở); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT3. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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