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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành 

tài nguyên và môi trường là căn cứ để xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn 

giá và dự toán kinh phí để thực hiện công tác ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh lực tài nguyên và môi trường. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy trình này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp 

công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong lĩnh lực tài nguyên và môi trường. 

3. Giải thích từ ngữ 

1. Hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường: 

Là hệ thống đồng bộ theo kiến trúc tổng thể của ngành tài nguyên và môi 

trường. 

Hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường bao gồm con người, 

hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, dữ liệu và các chương trình làm nhiệm vụ 

thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và cung cấp thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm các thành phần thông tin đất đai, 

môi trường, biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tương 

thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám. 

2. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh lực tài nguyên và 

môi trường bao gồm các công việc sau: 

- Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và 

môi trường; 

- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; 

- Cập nhật, nâng cấp phần mềm để phù hợp với yêu cầu chuyên môn, 

nghiệp vụ; 

- Tích hợp cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài nguyên và môi trường từ các cơ 

sở dữ liệu thành phần; 

- Kiểm tra, nghiệm thu các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường; 

- Duy trì, vận hành các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi 

trường. 
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Chương II 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Sơ đồ quy trình xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngành tài 

nguyên và môi trường 

Lập trình, viết mã lệnh
Quản 
lý và 
cập 
nhật 
yêu 
cầu 
thay 
đổi

Kiểm tra, kiểm thử

Hoàn thiện, đóng gói sản 
phẩm

Cài đặt, chuyển giao, hướng 
dẫn sử dụng

Bảo trì, bảo hành phần mềm

Xác định yêu cầu

Phân tích và thiết kế

Duy trì, vận hành
 

2. Quy trình chi tiết xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngành tài 

nguyên và môi trường 

2.1. Xác định yêu cầu 

a) Mục đích 

Khảo sát yêu cầu của khách hàng, phân tích nghiệp vụ; thu thập, xây dựng 
yêu cầu; tư vấn điều chỉnh quy trình; thống nhất yêu cầu. 

b) Các bước thực hiện 

- Thu thập các quy trình nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị sử dụng hệ thống 



3 

 

+ Thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức của đơn vị. 

+ Mô hình hóa chi tiết các quy trình, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị bằng 
ngôn ngữ UML. 

- Xác định các yêu cầu chức năng 

+ Xác định tên và mô tả từng chức năng. 

+ Xác định người sử dụng chức năng. 

+ Xác định các thông tin cần cập nhật, quản lý. 

+ Đưa ra hình vẽ minh họa giao diện (nếu có). 

- Đặc tả dữ liệu 

+ Xác định hiện trạng dữ liệu hiện có 

+ Đưa ra các yêu cầu quản lý dữ liệu 

- Xác định các yêu cầu khác 

+ Xác định yêu cầu về tính sử dụng. 

+ Xác định yêu cầu về tính ổn định. 

+ Xác định yêu cầu về tốc độ xử lý. 

+ Xác định yêu cầu về tính hỗ trợ. 

+ Xác định yêu cầu về công nghệ và các ràng buộc 

+ Xác định các yêu cầu về giao tiếp 

+ Xác định các yêu cầu khác (nếu có). 

c) Sản phẩm 

Tài liệu yêu cầu người dùng (URD – User Requirements Document - theo 
Mẫu P1.1). 

2.2. Phân tích và thiết kế 

2.2.1.  Phân tích yêu cầu 

a) Mục đích 

Phân tích các yêu cầu của người dùng để đưa ra các đặc tả yêu cầu về hệ 
thống. 

b) Các bước thực hiện 

- Xác định lại các quy trình nghiệp vụ được tin học hóa 

+ Mô hình hóa lại các quy trình nghiệp vụ sẽ được tin học hóa 

+ Mô tả chi tiết các bước trong từng quy trình 

- Xác định danh sách chức năng hệ thống 

+ Liệt kê danh sách các chức năng của hệ thống 
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+ Mô tả chi tiết từng chức năng, đưa ra các yêu cầu đối với từng chức 
năng (nếu có). 

+ Xác định các tác nhân của từng chức năng. 

- Xác định các yêu cầu về thông tin dữ liệu 

+ Xác định thông tin các đối tượng cần quản lý 

+ Xác định các mối quan hệ giữa các đối tượng quản lý 

- Xác định các yêu cầu về giao diện của phần mềm 

+ Xác định các giao diện người dùng 

+ Xác định các giao diện phần cứng 

+ Xác định các giao diện phần mềm 

+ Xác định các giao tiếp truyền thông 

- Xác định các yêu cầu phi chức năng của phần mềm 

+ Xác định các yêu cầu về hiệu năng 

+ Xác định các yêu cầu an toàn và bảo mật 

+ Xác định các yêu cầu về chất lượng 

+ Xác định các yêu cầu khác 

c) Sản phẩm 

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS – Software Requirements 

Specification – Theo mẫu P2.1). 

2.2.2. Thiết kế hệ thống 

a) Mục đích 

Thiết kế chi tiết phần mềm dựa trên các kết quả thu thập, phân tích ở các 
bước trên. Sản phẩm của bước này được sử dụng cho giai đoạn lập trình và kiểm 
thử.  

b) Các bước thực hiện 

- Thiết kế kiến trúc phần mềm. 

- Thiết kế biểu đồ THSD. 

- Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram). 

- Thiết kế biểu đồ lớp (class). 

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (database) 

- Thiết kế giao diện phần mềm. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm (theo mẫu P2.2). 

- Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD (theo mẫu P2.3). 
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- Báo cáo thuyết minh biểu đồ tuần tự (theo mẫu P2.4). 

- Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp (theo mẫu P2.5). 

- Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu (theo mẫu P2.6). 

- Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm (theo mẫu P2.7). 

2.3. Lập trình 

a) Mục đích 

Viết mã nguồn dựa trên các bản thiết kế chi tiết phần mềm. 

b) Các bước thực hiện 

- Viết mã nguồn. 

- Tích hợp mã nguồn. 

c) Sản phẩm 

Mã nguồn đã được tích hợp. 

2.4. Kiểm tra, kiểm thử 

a) Mục đích 

Phát hiện các lỗi trong phần mềm để tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo 
phần mềm đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra  

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention). 

- Kiểm tra mức thành phần.  

- Kiểm tra mức hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình (theo mẫu P3.1). 

- Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống (theo mẫu P3.2). 

- Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống (theo mẫu P3.3). 

2.5. Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm 

a) Mục đích 

Xây dựng các tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm, tài liệu hướng dẫn cài 
đặt, tài liệu hướng dẫn sử dụng và đóng gói phần mềm. 

b) Các bước thực hiện 

- Viết tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm. 

- Viết tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm. 

- Đóng gói phần mềm. 
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c) Sản phẩm 

- Tài liệu mô tả giới thiệu phần mềm 

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm. 

- Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh.  

2.6. Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng 

a) Mục đích 

Cài đặt, triển khai phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng, đào tạo, 
hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm. Đồng thời bàn giao các tài liệu 
hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm cho đơn vị sử dụng  

b) Các bước thực hiện 

- Cài đặt phần mềm trên hạ tầng của đơn vị sử dụng. 

- Đào tạo, hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm. 

- Bàn giao tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm 

c) Sản phẩm 

Biên bản bàn giao sản phẩm (theo mẫu P4.1). 

2.7. Bảo trì, bảo hành phần mềm 

a) Mục đích 

Bảo trì phần mềm là việc đảm bảo cho phần mềm hoạt động ổn định, có 
hiệu quả theo thiết kế ban đầu sau khi đã được xây dựng xong.  

b) Các bước thực hiện 

- Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần 
mềm. 

- Phát hành các bản vá lỗi. 

- Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu (khôi phục dữ liệu, tối ưu hóa,…). 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo bảo trì phần mềm (theo mẫu P5.1). 

- Bản vá lỗi phần mềm hoặc phần mềm đã được vá lỗi. 

2.8. Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi 

a) Mục đích 

Ghi nhận các yêu cầu thay đổi và cập nhật các sản phẩm để đáp ứng các 
yêu cầu thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm. 

b) Các bước thực hiện 

- Ghi nhận yêu cầu thay đổi. 

- Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi. 
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c) Sản phẩm 

- Báo cáo yêu cầu thay đổi (theo mẫu P6.1). 

2.9. Duy trì, vận hành phần mềm 

a) Mục đích 

Sau khi hết thời gian bảo trì, bảo hành phần mềm sẽ đến giai đoạn duy trì, 
vận hành phần mềm. Đây là bước được thực hiện qua nhiều năm cho đến khi 
phần mềm được loại bỏ hoặc thay thế. Việc duy trì, vận hành phần mềm đảm 
bảo phần mềm hoạt động ổn định, chính xác. Trong quá trình duy trì, vận hành 
có thể phát sinh các yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi, bổ sung chức năng phần mềm, 
đơn vị phát triển phần mềm tiến hành tổng hợp các yêu cầu và lên kế hoạch thực 
hiện nâng cấp phần mềm. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra, rà soát phần mềm định kỳ hàng tháng. 

- Cập nhật các bản vá lỗi của các phần mềm nền tảng phục vụ cho phần 
mềm hoạt động như: Hệ điều hành, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, phần mềm tạo 
Web Server, GIS Server,… 

- Tổng hợp các yêu cầu chỉnh sửa, thay đổi và bổ sung chức năng phần 
mềm 

- Cập nhật phần mềm để đáp ứng yêu cầu thay đổi. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo kiểm tra định kỳ phần mềm (theo mẫu P7.1). 

- Báo cáo tổng hợp yêu cầu nâng cấp phần mềm (theo mẫu P7.2) 

- Phần mềm sau khi được nâng cấp 

Bảng danh mục các sản phẩm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin 

TT Tên sản phẩm 
Tên mẫu 

biểu 
Dạng lưu 

trữ 

1  Tài liệu yêu cầu người dùng (URD) P1.1 Số và giấy 

2  Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)  P2.1 Số và giấy 

3  Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm  P2.2 Số và giấy 

4  Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD P2.3 Số và giấy 

5  Báo cáo thuyết minh biểu đồ tuần tự  P2.4 Số và giấy 

6  Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp  P2.5 Số và giấy 

7  Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu  P2.6 Số và giấy 
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8  Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm. P2.7 Số và giấy 

9  Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình  P3.1 Số và giấy 

10  Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống  P3.2 Số và giấy 

11  Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống  P3.3 Số và giấy 

12  Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm  Số và giấy 

13  Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh   Số 

14  Biên bản bàn giao đã được xác nhận  P4.1 Số và giấy 

15  Báo cáo bảo trì phần mềm P5.1 Số và giấy 

16  Báo cáo yêu cầu thay đổi P6.1 Số và giấy 

17  Báo cáo kiểm tra định kỳ phần mềm P7.1 Số và giấy 

18  Báo cáo tổng hợp yêu cầu nâng cấp phần mềm P7.2 Số và giấy 
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Chương III 

QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN 
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

MỤC I 

QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ CƠ 
SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ 

liệu ngành tài nguyên và môi trường 

 

Bắt đầu

Kiểm tra, giám sát 

Kết thúc

Ghi nhận sự cố

Báo cáo thống kê, 
nhật ký

Sao lưu, phục hồi hệ 
thống

Hỗ trợ người dùng

Phân tích sự cố

Khắc phục sự cố

Cài đặt bản vá lỗi

 

2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở dữ 

liệu ngành tài nguyên và môi trường 

2.1. Kiểm tra, giám sát  

a) Mục đích 

Theo dõi kiểm tra hệ thống phần mềm và cở sở dữ liệu ngành TNMT 

(viết tắt HTPMCSDL) nhằm đảm bảo HTPMCSDL hoạt động bình thường, ổn 

định. 

b) Các bước thực hiện  



10 

 

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống. 

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống. 

- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống. 

- Kiểm tra, giám sát các  dịch vụ của hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu M1.1). 

2.2. Ghi nhận sự cố 

a) Mục đích  

Ghi nhận các sự cố của HTPMCSDL thông qua quá trình kiểm tra hoặc 

tiếp nhận phản ánh sự cố của người dùng. 

b) Các bước thực hiện  

- Ghi nhận sự cố (trong trường hợp yêu cầu mở rộng chức năng) 

- Xác minh sự cố. 

- Cập nhật danh mục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu M1.1). 

- Danh mục sự cố (theo Mẫu M1.2).  

2.3. Phân tích sự cố 

a) Mục đích  

Phân tích nguyên nhân gây ra sự cố của HTPMCSDL và đề xuất giải 

pháp khắc phục. 

b) Các bước thực hiện  

- Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố. 

- Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.  

- Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo mẫu 

M1.3). 

2.4. Khắc phục sự cố 

a) Mục đích  

Khắc phục sự cố theo giải pháp được đề xuất để đưa hệ thống thông tin 

về trạng thái hoạt động bình thường. 

b) Các bước thực hiện  
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- Nghiên cứu giải pháp được đề xuất. 

- Thực hiện giải pháp khắc phục.  

- Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục. 

- Cập nhật danh mục sự cố.  

c) Sản phẩm 

- Báo cáo khắc phục sự cố (theo Mẫu M1.4). 

- Danh mục sự cố (theo Mẫu M1.2).  

2.5. Báo cáo duy trì, vận hành hệ thống (tại sơ đồ Quy trình tên là Báo 

cáo thống kê, nhật ký) 

a) Mục đích  

Báo cáo tổng hợp về việc vận hành hệ thống định kỳ hoặc đột xuất theo 

yêu cầu và thông báo cho người dùng 

b) Các bước thực hiện  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ 

thống. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo duy trì vận hành  (theo Mẫu M1.11). 

2.6. Sao lưu, phục hồi hệ thống  

a) Mục đích  

Sao lưu toàn bộ hệ thống định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Phục hồi hệ 

thống khi có sự cố xảy ra. 

b) Các bước thực hiện   

- Thực hiện sao lưu hệ thống theo định kỳ, đột xuất. Cập nhật nhật ký. 

- Thực hiện phục hồi hệ thống (theo Mẫu M1.5).  

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu M1.1). 

- Báo cáo phục hồi hệ thống (theo Mẫu M1.5). 

2.7. Nâng cấp vá lỗi  

a) Mục đích  

  Là công việc được thực hiện sau khi nhận được thông báo từ phía đơn 

vị cung cấp phần mềm hoặc CSDL có bản vá lỗi cho hệ thống được đưa ra. 

b) Các bước thực hiện   

- Kiểm tra các bản nâng cấp, vá lỗi của hệ thống. 
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- Thực hiện nâng cấp, cập nhật vá lỗi hệ thống.  

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo Mẫu M1.1). 

- Báo cáo nâng cấp hệ thống (theo Mẫu M1.6). 

2.8. Hỗ trợ người dùng 

a) Mục đích  

Tiếp tiếp nhận các yêu cầu, hỗ trợ người dùng  

b) Các bước thực hiện 

- Tiếp nhận yêu cầu người dùng (trực tiếp, điện thoại, email) 

- Xử lý yêu cầu người dùng 

- Ghi nhận kết quả xử lý 

- Quản trị hệ thống  

c) Sản phẩm 

- Nhật ký hỗ trợ người dùng (theo Mẫu M1.11) 
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MỤC II 

QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN CỨNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN 

1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ 

thông tin 

Bắt đầu

Kiểm tra, giám sát 

Kết thúc

Ghi nhận sự cố

Báo cáo thống kê, 
nhật ký

Bảo dưỡng Nâng cấp firmware

Phân tích sự cố

Khắc phục sự cố

 

2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ 

thông tin 

2.1. Kiểm tra, giám sát  

a) Mục đích 

Theo dõi kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công nghệ thông 

tin nhằm đảm bảo các hệ thống hoạt động bình thường ổn định. 

b) Các bước thực hiện  

- Kiểm tra, giám sát trạng thái hoạt động hệ thống. 

- Kiểm tra nhật ký hoạt động hệ thống. 
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- Kiểm tra, giám sát các chức năng của hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo mẫu M1.1). 

2.2. Ghi nhận sự cố 

a) Mục đích  

Ghi nhận các sự cố của các hệ thống phần cứng công nghệ thông tin qua 

quá trình kiểm tra hoặc tiếp nhận phản ánh sự cố của người dùng. 

b) Các bước thực hiện  

- Ghi nhận sự cố.  

- Xác minh sự cố. 

- Cập nhật danh mục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành hệ thống (theo mẫu M1.1). 

- Danh mục sự cố (theo mẫu M1.2).  

2.3. Phân tích sự cố 

a) Mục đích  

Phân tích nguyên nhân gây ra sự cố của các hệ thống phần cứng công 

nghệ thông tin và đề xuất giải pháp khắc phục. 

b) Các bước thực hiện  

- Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố. 

- Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.  

- Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo mẫu 

M1.3). 

2.4. Khắc phục sự cố 

a) Mục đích  

Khắc phục sự cố theo giải pháp được đề xuất để đưa hệ thống thông tin về 

trạng thái hoạt động bình thường. 

b) Các bước thực hiện  

- Nghiên cứu giải pháp được đề xuất. 

- Thực hiện giải pháp khắc phục.  

- Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục. 
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- Cập nhật danh mục sự cố.  

c) Sản phẩm 

- Báo cáo khắc phục sự cố (theo mẫu M1.4). 

2.5. Báo cáo duy trì vận hành hệ thống (theo sơ đồ quy trình tên là Báo 

cáo thống kê, nhật ký) 

a) Mục đích  

Báo cáo tổng hợp về việc vận hành hệ thống định kỳ hoặc đột xuất theo 

yêu cầu và thông báo cho người dùng 

b) Các bước thực hiện  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành hệ 

thống. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo duy trì vận hành (theo mẫu M1.11). 

2.6. Bảo dưỡng hệ thống 

a) Mục đích: 

Bảo dưỡng là công việc được thực hiện định kỳ hàng tháng, hàng quý và 

hàng năm tùy thuộc vào tính chất của từng hệ thống. 

Thay thế là công việc được thực hiện trong quá trình bảo dưỡng hệ thống 

hoặc trong quá trình giám sát khi phát hiện nguyên nhân lỗi do phần cứng cần 

phải thay thế.  

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch bảo dưỡng, thông báo cho các bộ phân liên quan về lịch 

bảo dưỡng định kỳ 

- Thực hiện công việc bảo dưỡng 

- Kiểm tra vận hành hệ thống sau bảo dưỡng 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký bảo dưỡng, thay thế (theo mẫu M1.7). 

- Báo cáo bảo dưỡng, thay thế (theo mẫu M1.8). 

2.7. Cập nhật firmware 

a) Mục đích: 
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Là công việc cập nhật các phiên bản firmware mới nhất của nhà sản xuất 

hoặc theo nhu cầu cần bổ sung các tính năng, cập nhật bản vá lỗi, lỗ hổng an 

ninh bảo mật trên thiết bị nhằm cải thiện, tăng cường hiệu năng hoạt động của 

thiết bị 

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch cập nhật, thông báo đến các bộ phận liên quan 

- Thực hiện sao lưu dữ liệu 

- Kiểm tra các phiên bản firmware của hệ thống 

- Thực hiện nâng cấp, cập nhật hệ thống 

- Kiểm tra vận hành thử sau nâng cấp 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo cập nhật (theo mẫu M1.6). 
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MỤC III 

QUY TRÌNH DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ THỐNG 

1. Sơ đồ quy trình duy trì, vận hành phần mềm hệ thống  

Bắt đầu

Kiểm tra, giám sát 

Kết thúc

Ghi nhận sự cố

Báo cáo thống kê, 
nhật ký

Sao lưu, phục hồi
Quản lý thông tin, 

cấu hình

Phân tích sự cố

Khắc phục sự cố

Cập nhật

 

2. Quy trình chi tiết duy trì, vận hành phần mềm hệ thống 

2.1. Kiểm tra, giám sát hệ thống 

a) Mục đích 

Theo dõi kiểm tra duy trì, vận hành các phần mềm hệ thống nhằm đảm 

bảo phần mềm hệ thống hoạt động bình thường ổn định. 

b) Các bước thực hiện  

- Kiểm tra các cổng kết nối của phần mềm, dịch vụ 

- Kiểm tra các service của phần mềm, dịch vụ trên hệ điều hành máy 

chủ dịch vụ 

- Kiểm tra các tính năng của phần mềm, dịch vụ 

- Kiểm tra nhật ký logs hoạt động của phần mềm, dịch vụ 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký duy trì vận hành (theo mẫu M1.1). 
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2.2. Ghi nhận sự cố 

a) Mục đích  

Ghi nhận các sự cố của phần mềm hệ thống thông qua quá trình kiểm tra 

trực tiếp trên phần mềm hoặc tiếp nhận phản ánh sự cố từ phía người dùng, các 

bộ phận khác. 

b) Các bước thực hiện  

- Ghi nhận sự cố.  

- Xác minh sự cố. 

- Cập nhật danh mục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Danh mục sự cố (theo mẫu M1.2).  

2.3. Phân tích sự cố 

a) Mục đích  

Phân tích nguyên nhân gây ra sự cố của phần mềm hệ thống và đề xuất 

giải pháp khắc phục. 

b) Các bước thực hiện  

- Phân loại, đối chiếu danh mục sự cố. 

- Phân tích các nguyên nhân có thể gây ra sự cố.  

- Đề xuất giải pháp khắc phục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố (theo mẫu 

M1.3). 

2.4. Khắc phục sự cố 

a) Mục đích  

Khắc phục sự cố theo giải pháp được đề xuất để đưa phần mềm hệ thống 

về trạng thái hoạt động bình thường. 

b) Các bước thực hiện  

- Nghiên cứu giải pháp được đề xuất. 

- Thực hiện giải pháp khắc phục.  

- Kiểm tra hệ thống sau khi thực hiện giải pháp khắc phục. 

- Cập nhật danh mục sự cố.  

c) Sản phẩm 

- Báo cáo khắc phục sự cố (theo mẫu M1.4). 
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2.5. Báo cáo duy trì vận hành (theo sơ đồ quy trình là Báo cáo thống kê, 

nhật ký) 

a) Mục đích  

Báo cáo tổng hợp về việc vận hành phần mềm hệ thống định kỳ hoặc đột 

xuất theo yêu cầu và thông báo cho người dùng 

b) Các bước thực hiện  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo trong quá trình duy trì vận hành phần 

mềm hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo duy trì vận hành (theo mẫu M1.11). 

 2.6. Cập nhật phần mềm 

a) Mục đích: 

Định kỳ kiểm tra cập nhật bản vá, phiên bản cho phần mềm theo khuyến 

nghị của hãng hoặc theo yêu cầu đối với dịch vụ; giảm thiểu thấp nhất ảnh 

hưởng tới người sử dụng  

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch, thông báo cho các bộ phân liên quan 

- Thực hiện sao lưu các dữ liệu cần thiết 

- Tiền hành cập nhật dịch vụ 

- Kiểm tra vận hành sau cập nhật 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo cập nhật (theo mẫu M1.9). 

2.7. Sao lưu  

a) Mục đích: 

Quy định các bước sao lưu dữ liệu cho phần mềm hệ thống để bảo toàn dữ 

liệu khi phần mềm gặp sự cố 

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch phương án sao lưu 

- Kiểm tra, xác định các nội dung cần sao lưu 

- Thực hiện sao lưu 
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- Kiểm tra tính toàn vẹn, đầy đủ của các bản sao lưu 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo sao lưu (theo mẫu M1.5). 

2.8. Phục hồi  

a) Mục đích: 

Quy định các bước phục hồi dữ liệu cho phần mềm hệ thống để bảo toàn 

dữ liệu khi dịch vụ gặp sự cố 

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch phương án phục hồi khôi phục dữ liệu 

- Kiểm tra hệ thống  

- Thực hiện phục hồi 

- Kiểm tra hoạt động của dịch vụ sau khi thực hiện phục hồi 

c) Sản phẩm 

- Báo cáo sao lưu (theo mẫu M1.5). 

2.9. Quản lý thông tin, cấu hình  

a) Mục đích: 

Mô tả công việc quản trị phần mềm hệ thống như: thêm mới, cấu hình, 

cập nhật, bổ sung, xóa dữ liệu của các chức năng trong phần mềm khi có yêu 

cầu. 

b) Các bước thực hiện: 

- Lập kế hoạch thực hiện 

- Thực hiện cấu hình, thay đổi, cập nhật dữ liệu  

- Kiểm tra hoạt động phần mềm sau cấu hình, thay đổi 

c) Sản phẩm 

- Nhật ký quản lý thông tin  (theo mẫu M1.10). 

 

 

 



21 

 

Bảng danh mục các sản phẩm duy trì, vận hành 

các hệ thống công nghệ thông tin 

TT Tên sản phẩm Tên mẫu biểu Dạng lưu trữ 

1.  Nhật ký duy trì vận hành hệ thống M1.1 Số và giấy 

2.  Danh mục sự cố M1.2 Số và giấy 

3.  Báo cáo phân tích và đề xuất giải 
pháp khắc phục sự cố M1.3 Số và giấy 

4.  Báo cáo khắc phục sự cố M1.4 Số và giấy 

5.  Báo cáo phục hồi hệ thống M1.5 Số và giấy 

6.  Báo cáo nâng cấp hệ thống M1.6 Số và giấy 

7.  Báo cáo sao lưu hệ thống M1.7 Số và giấy 

8.  Báo cáo bảo dưỡng, thay thế M1.8 Số và giấy 

9.  Nhật ký bảo dưỡng, thay thế M1.9 Số và giấy 

10.  Nhật ký quản lý thông tin cấu hình M1.10 Số và giấy 

11.  Báo cáo duy trì, vận hành M1.11 Số và giấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương IV 

QUY TRÌNH KIỂM TRA, NGHIỆM THU CÁC HỆ THỐNG THÔNG 
TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Quy trình được xây dựng trên cơ sở rà soát có cập nhật, bổ sung Chương III 

“Kiểm tra, nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường” Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015) 
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MỤC I 

QUY TRÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Sơ đồ quy trình kiểm tra, nghiệm thu hệ thống công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình chi tiết kiểm tra, nghiệm thu hệ thống công nghệ thông tin 

tài nguyên và môi trường 

2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm 

a) Mục đích:  
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Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, số lượng sản phẩm của đơn vị thi công. 

b) Các bước thực hiện: 

- Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm;                                                                                                                                        

- Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt; 

- Lập biên bản bàn giao sản phẩm; 

- Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công. 

c) Sản phẩm: 

- Nhận hồ sơ của đơn vị thi công (do đơn vị thi công giao nộp); 

- Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm (Mẫu M1.06); 

- Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công 

(Mẫu M1.01) 

2.2. Kiểm tra Xác định yêu cầu phần mềm 

a) Mục đích:  

Đảm bảo sản phẩm của bước Xác định yêu cầu phần mềm theo Thiết kế 

kỹ thuật  

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Xác định yêu cầu” tại Quy 

trình phát triển phần mềm 

- Kiểm tra quy trình nghiệp vụ 

+ Mô hình nghiệp vụ 

+ Mô tả quy trình nghiệp vụ 

- Kiểm tra yêu cầu chức năng của người dùng 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm (Mẫu M1.02) 

2.3. Kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm 

a) Mục đích:  

Đảm bảo các sản phẩm thiết kế phần mềm theo đúng mục tiêu và yêu cầu 

về kỹ thuật đã phê duyệt. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Phân tích, thiết kế phần 

mềm” tại Quy trình phát triển phần mềm bao gồm: 

- Kiểm tra quy trình nghiệp vụ được tin học hóa (chưa thấy nêu trong 

Mãu P2.1) 
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- Kiểm tra danh sách chức năng hệ thống 

- Kiểm tra danh sách đối tượng quản lý và thông tin chi tiết 

- Kiến trúc phần mềm (so với kiến trúc tổng thể của hệ thống đã được 

phê duyệt); 

- Kiểm tra thuyết minh biểu đồ trường hợp sử dụng; 

- Kiểm tra thuyết minh biểu đồ tuần tự 

- Kiểm tra thuyết minh biểu đồ lớp: 

- Kiểm tra thiết kế mô hình dữ liệu. 

- Kiểm tra thiết kế giao diện của phần mềm. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm (Mẫu M1.03) 

2.4. Kiểm tra chức năng phần mềm 

a) Mục đích:  

Đảm bảo phần mềm đạt chất lượng theo thiết kế kỹ thuật. 

b) Các bước thực hiện: 

 Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Kiểm tra, kiểm thử” tại Quy 

trình phát triển phần mềm bao gồm: 

- Kiểm tra sản phẩm Báo cáo về quy tắc lập trình; 

- Kiểm tra Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống; 

- Kiểm tra Báo cáo toàn bộ hệ thống; 

- Kiểm tra các chức năng phần mềm. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra chất lượng phần mềm (Mẫu M1.04); 

2.5. Kiểm tra bộ cài đặt, tài liệu hướng dẫn vận hành, sử dụng phần mềm 

a) Mục đích:  

Bảo đảm đầy đủ, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với trình độ người sử dụng và 

điều kiện thực tế triển khai phần mềm ứng dụng. 

b) Các bước thực hiện: 

 Kiểm tra các nội dung, sản phẩm của bước “Cài đặt, chuyển giao, hướng 

dẫn sử dụng” tại quy trình phát triển phần mềm bao gồm: 

- Bộ cài đặt ứng dụng: Vận hành trên các môi trường và các điều kiện 

triển khai thực tế theo phê duyệt. 

- Hướng dẫn cài đặt, sử dụng. 

c) Sản phẩm: 
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 Phiếu ý kiến kiểm tra triển khai phần mềm ứng dụng (Mẫu M1.05)  

2.6. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu: 

a) Mục đích: 

- Đảm bảo chất lượng, khối lượng sau khi có ý kiến kiểm tra. 

- Tổng hợp toàn bộ các ý kiến kiểm tra của từng công đoạn xây dựng cơ 

sở dữ liệu. 

- Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu của từng công đoạn hoặc toàn bộ dự án 

xây dựng cơ sở dữ liệu trong trường hợp hoàn thành 100% khối lượng thực hiện. 

b) Các bước thực hiện:  

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong 

quá trình thi công của đơn vị thi công; 

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra; 

- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án. 

c) Sản phẩm:  

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu theo Mẫu 3.10, kèm các Phiếu ghi ý kiến 

kiểm tra; 

- Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa đơn vị kiểm tra với 

đơn vị thi công theo Mẫu 3.11; 

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo Mẫu 3.14; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án theo Mẫu 3.16; 

- Các văn bản liên quan khác 
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MỤC II 

QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
PHẦN MỀM VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm 

và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình chi tiết kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm 

và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường  

2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm 

a) Mục đích 

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, số lượng sản phẩm của đơn vị thi công. 

b) Các bước thực hiện 

- Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm;                                                                                                   

- Kiểm tra khối lượng sản phẩm theo thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt; 

- Lập biên bản bàn giao sản phẩm; 

- Kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công. 

c) Sản phẩm 

- Nhận hồ sơ của đơn vị thi công (do đơn vị thi công giao nộp); 

- Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm (theo mẫu M1.06); 
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- Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu cấp đơn vị thi công 

(theo mẫu M1.01) 

2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần mềm và cơ sở 

dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 

2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống 

a) Mục đích 

 Kiểm tra việc theo dõi kiểm tra hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu 

ngành tài nguyên môi trường (viết tắt HTPMCSDL) nhằm đảm bảo 

HTPMCSDL hoạt động bình thường ổn định. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo 

mẫu M2.01). 

2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố 

a) Mục đích  

Kiểm tra việc ghi nhận các sự cố của HTPMCSDL thông qua quá trình 

kiểm tra hoặc tiếp nhận phản ảnh sự cố của người dùng. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống; 

- Kiểm tra danh mục sự cố. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu 

M2.01). 

2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố 

a) Mục đích 

Kiểm tra việc phân tích nguyên nhân gây ra sự cố của HTPMCSDL và đề 

xuất giải pháp khắc phục. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố. 

c) Sản phẩm: 
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- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu 

M2.01). 

2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc khắc phục sự cố theo giải pháp được đề xuất để đưa hệ 

thống thông tin về trạng thái hoạt động bình thường. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố; 

- Kiểm tra danh mục sự cố. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát HTPMCSDL (theo mẫu 

M2.01). 

2.2.5. Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống 

a) Mục đích 

Kiểm tra việc sao lưu toàn bộ hệ thống định kỳ hoặc đột xuất theo yêu 

cầu. Kiểm tra việc phục hồi hệ thống khi có sự cố xảy ra. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống; 

- Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống (Mẫu M2.03). 

2.2.6. Kiểm tra việc cài đặt bản vá lỗi 

a) Mục đích 

Kiểm tra việc được thực hiện sau khi nhận được thông báo từ phía đơn vị 

cung cấp phần mềm hoặc CSDL có bản vá lỗi cho hệ thống được đưa ra. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống; 

- Kiểm tra báo cáo nâng cấp hệ thống. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra cài đặt bản vá lỗi (Mẫu M2.04) 

2.2.7. Kiểm tra việc hỗ trợ người dùng 
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a) Mục đích 

Kiểm tra việc tiếp nhận các yêu cầu, hỗ trợ người dùng. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra nhật ký hỗ trợ người dùng. 

c) Sản phẩm 

- Phiếu ý kiến kiểm tra hỗ trợ người dùng (theo mẫu M2.05) 

2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu 

a) Mục đích 

- Đảm bảo chất lượng, khối lượng sau khi có ý kiến kiểm tra; 

- Tổng hợp toàn bộ các ý kiến kiểm tra của từng công đoạn xây dựng cơ 

sở dữ liệu; 

- Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu của từng công đoạn hoặc toàn bộ dự án 

xây dựng cơ sở dữ liệu trong trường hợp hoàn thành 100% khối lượng thực hiện. 

b) Các bước thực hiện 

- Kiểm tra, nghiệm thu công tác sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót trong 

quá trình thi công của đơn vị thi công; 

- Tổng hợp các ý kiến kiểm tra; 

- Lập hồ sơ nghiệm thu dự án. 

c) Sản phẩm 

- Biên bản kiểm tra, nghiệm thu theo Mẫu 3.10, kèm các Phiếu ghi ý kiến 

kiểm tra; 

- Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa đơn vị kiểm tra với 

đơn vị thi công theo Mẫu 3.11; 

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo Mẫu 3.14; 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án theo Mẫu 3.16 (nếu có) 

- Các văn bản liên quan khác. 
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MỤC III 

QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG 
PHẦN CỨNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần cứng 

công nghệ thông tin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình chi tiết kiểm tra việc kiểm tra duy trì, vận hành hệ thống 

phần cứng công nghệ thông tin 

2.1. Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm 

Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương III. 

2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành hệ thống phần cứng công 

nghệ thông tin 

2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống 

Thực hiện hiện như mục 2.2.1, Mục II, chương IV.  

2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố 

Thực hiện hiện như mục 2.2.2, Mục II, chương IV.  

2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố 

Thực hiện hiện như mục 2.2.3, Mục II, chương IV.  

2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố 
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Thực hiện hiện như mục 2.2.4, Mục II, chương IV.  

2.2.5. Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc bảo dưỡng hệ thống là công việc được thực hiện nhằm đảm 

bảo hệ thống luôn được vận hành tốt, sẵn sàng đáp ứng được việc sử dụng liên 

lục hệ thống trong công việc. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế; 

- Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

phần cứng (theo Mẫu M2.06). 

2.2.6. Kiểm tra việc cập nhật firmware 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc cập nhật các phiên bản firmware mới nhất của nhà sản xuất 

hoặc theo nhu cầu cần bổ sung các tính năng, cập nhật bản vá lỗi, lỗ hổng an 

ninh bảo mật trên thiết bị nhằm cải thiện, tăng cường hiệu năng hoạt động của 

thiết bị. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra báo cáo cập nhật. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware hệ thống phần cứng (Mẫu 

M2.07). 

2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu 

Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản 

phẩm.  
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MỤC IV 

QUY TRÌNH KIỂM TRA VIỆC DUY TRÌ, VẬN HÀNH PHẦN MỀM HỆ 
THỐNG 

1. Sơ đồ quy trình kiểm tra việc duy trì, vận hành hệ thống phần mềm 

hệ thống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quy trình chi tiết các bước kiểm tra việc duy trì, vận hành phần mềm 

hệ thống 

2.1.Tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm 

- Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản 

phẩm.  

2.2. Kiểm tra các sản phẩm duy trì vận hành phần mềm hệ thống 

2.2.1. Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống 

Thực hiện hiện như mục 2.2.1, Mục II, chương IV.  

2.2.2. Kiểm tra việc ghi nhận sự cố 

Thực hiện hiện như mục 2.2.2, Mục II, chương IV.   

2.2.3. Kiểm tra việc phân tích sự cố 

Thực hiện hiện như mục 2.2.3, Mục II, chương IV.   

2.2.4. Kiểm tra việc khắc phục sự cố 

Thực hiện hiện như mục 2.2.4, Mục II, chương IV.   
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2.2.5. Kiểm tra việc cập nhật phần mềm 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc kiểm tra cập nhật bản vá, phiên bản cho phần mềm theo 

khuyến nghị của hãng hoặc theo yêu cầu đối với dịch vụ; giảm thiểu thấp nhất 

ảnh hưởng tới người sử dụng. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra báo cáo cập nhật. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm (theo Mẫu M2.08). 

2.2.6. Kiểm tra việc sao lưu, phục hồi 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc sao lưu toàn bộ hệ thống định kỳ hoặc đột xuất theo yêu 

cầu. Kiểm tra việc phục hồi hệ thống khi có sự cố xảy ra. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống; 

- Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ thống (theo Mẫu 

M2.03). 

2.2.7. Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình 

a) Mục đích: 

Kiểm tra việc quản trị phần mềm hệ thống như: Thêm mới, cấu hình, cập 

nhật, bổ sung, xóa dữ liệu của các chức năng trong phần mềm khi có yêu cầu. 

b) Các bước thực hiện: 

- Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin. 

c) Sản phẩm: 

- Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình (theo Mẫu M2.09). 

 2.3. Lập hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu 

Thực hiện hiện như mục 2.1, Mục II, chương IV về tiếp nhận hồ sơ, sản 

phẩm.  

 

 



34 

 

Bảng danh mục các sản phẩm kiểm tra, nghiệm thu hệ thống 

công nghệ thông tin 

TT Tên sản phẩm 
Tên mẫu 

biểu 
Dạng lưu 

trữ 

1 
Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, 

nghiệm thu của đơn vị thi công 
M1.01 Số và giấy 

2 
 Phiếu ý kiến kiểm tra xác định yêu cầu 

phần mềm  
M1.02 Số và giấy 

3 
Phiếu ý kiến kiểm tra phân tích, thiết kế 
phần mềm  

M1.03 Số và giấy 

4 
Phiếu ý kiến kiểm tra chất lượng phần 

mềm  M1.04 Số và giấy 

5 
Phiếu ý kiến kiểm tra triển khai phần mềm 
ứng dụng  

M1.05 Số và giấy 

6 Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm  M1.06 Số và giấy 

7 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra 
giám sát HTPMCSDL 

M2.01 Số và giấy 

8 
Phiếu kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng 
hệ thống phần cứng 

M2.02 Số và giấy 

9 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục 
hồi hệ thống 

M2.03 Số và giấy 

10 Phiếu ý kiến kiểm tra cài đặt bản vá lỗi  M2.04 Số và giấy 

11 Phiếu ý kiến kiểm tra hỗ trợ người dùng M2.05 Số và giấy 

12 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả duy trì vận 
hành, bảo dưỡng hệ thống phần cứng  

M2.06 Số và giấy 

13 
Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware 
hệ thống phần cứng  

M2.07 Số và giấy 

14 
Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm 
(Mẫu M2.08) 

M2.08 Số và giấy 

15 
Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình 
(Mẫu M2.09) 

M2.09 Số và giấy 
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PHỤ LỤC 

1. Bảng danh mục các biểu mẫu sử dụng xây dựng hệ thống công nghệ 

thông tin 

TT Tên sản phẩm Tên mẫu biểu 

1 Tài liệu yêu cầu người dùng (URD) P1.1 

2 Tài liệu đặc tả yêu cầu hệ thống (SRS)  P2.1 

3 Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm  P2.2 

4 Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD P2.3 

5 Báo cáo thuyết minh biểu đồ tuần tự  P2.4 

6 Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp  P2.5 

7 Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu  P2.6 

8 Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm. P2.7 

9 Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình  P3.1 

10 Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống  P3.2 

11 Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống  P3.3 

12 Biên bản bàn giao đã được xác nhận  P4.1 

13 Báo cáo bảo trì phần mềm P5.1 

14 Báo cáo yêu cầu thay đổi P6.1 

15 Báo cáo kiểm tra định kỳ phần mềm P7.1 

16 Báo cáo tổng hợp yêu cầu nâng cấp phần mềm P7.2 

 

BIỂU MẪU 

P1.1.docx

 
P2.1.docx

 
P2.2.docx

 
P2.3.docx

 
P2.4.docx

 

P2.5.docx

 
P2.6.docx

 
P2.7.docx

 
P3.1.docx

 
P3.2.docx
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P3.3.docx

 
P4.1.docx

 
P5.1.docx

 
P6.1.docx

 
P7.1.docx

 

P7.2.docx

 

    

2. Bảng danh mục các biểu mẫu sử dụng duy trì, vận hành các hệ thống 

công nghệ thông tin  

TT Tên sản phẩm Tên mẫu biểu 

1 Nhật ký duy trì vận hành hệ thống M1.1 

2 Danh mục sự cố M1.2 

3 Báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục 
sự cố M1.3 

4 Báo cáo khắc phục sự cố M1.4 

5 Báo cáo phục hồi hệ thống M1.5 

6 Báo cáo nâng cấp hệ thống M1.6 

7 Báo cáo sao lưu hệ thống M1.7 

8 Báo cáo bảo dưỡng, thay thế M1.8 

9 Nhật ký bảo dưỡng, thay thế M1.9 

10 Nhật ký quản lý thông tin cấu hình M1.10 

11 Báo cáo duy trì, vận hành M1.11 

 

BIỂU MẪU 

1.Nhật ký duy trì vận 

hành hệ thống_M1.1.docx 
2.Danh mục sự 

cố_M1.2.docx  

3.Báo cáo phân tích 

và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố_M1.3.docx 
4.Báo cáo khắc phục 

sự cố_M1.4.docx  
5.Báo cáo phục hồi 

hệ thống_M1.5.docx  

6.Báo cáo nâng cấp 

hệ thống_M1.6.docx  
7.Báo cáo sao lưu hệ 

thống_M1.7.docx  
8.Báo cáo bảo dưỡng, 

thay thế_M1.8.docx  
9.Nhật ký bảo dưỡng, 

thay thế_M1.9.docx  
10.Nhật ký quản lý 

thông tin cấu hình_M1.10.docx 
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11.Báo cáo duy trì 
vận hành_M1.11.docx 

    

3. Bảng danh mục các biểu mẫu sử dụng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống 
công nghệ thông tin 

TT Tên sản phẩm Tên mẫu biểu 

1 
Phiếu ý kiến kiểm tra hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu 

của đơn vị thi công 
M1.01 

2  Phiếu ý kiến kiểm tra xác định yêu cầu phần mềm  M1.02 

3 Phiếu ý kiến kiểm tra phân tích, thiết kế phần mềm  M1.03 

4 Phiếu ý kiến kiểm tra chất lượng phần mềm  M1.04 

5 
Phiếu ý kiến kiểm tra triển khai phần mềm ứng 
dụng  

M1.05 

6 Biên bản bàn giao tài liệu, sản phẩm  M1.06 

7 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả kiểm tra giám sát 
HTPMCSDL 

M2.01 

8 
Phiếu kết quả duy trì vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
phần cứng 

M2.02 

9 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả sao lưu phục hồi hệ 
thống 

M2.03 

10 Phiếu ý kiến kiểm tra cài đặt bản vá lỗi  M2.04 

11 Phiếu ý kiến kiểm tra hỗ trợ người dùng M2.05 

12 
Phiếu ý kiến kiểm tra kết quả duy trì vận hành, bảo 
dưỡng hệ thống phần cứng  

M2.06 

13 
Phiếu ý kiến kiểm tra nâng cấp Firmware hệ thống 
phần cứng  

M2.07 

14 
Phiếu ý kiến kiểm tra cập nhật phần mềm (Mẫu 
M2.08) 

M2.08 

15 
Phiếu ý kiến kiểm tra thông tin cấu hình (Mẫu 
M2.09) 

M2.09 

16 Biên bản kiểm tra, nghiệm thu theo  Mau 3.10 

17 
Biên bản xác nhận sửa chữa sau khi kiểm tra giữa 

đơn vị kiểm tra với đơn vị thi công theo  Mau 3.11 
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18 
Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối 

lượng theo  Mau 3.14 

19 Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án theo  Mau 3.16 

BIỂU MẪU 

M1.01-PhieuYKKT-Ho
So.docx  

M1.02_PhieuYK_Yeu
CauPM.docx  

M1.03-PhieuYK-Phan
TichTK.docx  

M1.04-PhieuYK-KT-C
hucNangPM.docx  

M1.05-PhieuYK-Trien
Khai.docx  

M1.06_BB Ban 
giao.docx  

Phu luc 3 -HD 3_ Sửa 
đổi 1505.docx  

M2.01_PhieuYK_Kiem
TraGiamSat.docx  
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