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KIEM TOAN NHA NIfUC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hanh phác 

QUY CHE 

Phát triên và bão trI phn mêm ni bi ella Kiêm toán nhà inr&c 

(Ban hành kern theo Quyé't djnh sá'//)/QD-KTNN 
ngày.'fI'tháng 6 nárn 4_cia Tó'ngKiê'rn toán nhà nicàc) 

Chirong I 

QUY D!NH CHUNG 

Biu 1. Pham vi diêu chInh 

1. Quy ch nay quy djnh nguyen tc, trmnh tir, trách nhim, quyn hn ciia 

các cá nhân, dan v trirc thuc Kim toán nhà ninrc và các t chrc, cá nhân khác có 

lien quan trong vic phát trin và bào trI phn mm ni b cüa Kim toán nhà nithc 

(sau day gi t.t là phát trin, báo trI ph.n mm). 

2. Di vci trmnh tu, thu tc du tu, mua sm ph.n mm ni b thirc hin theo 

quy djnh cüa Kim toán nhà nuc và cüa pháp 1ut v quàn lr d.0 tu' trng diing 

cong ngh thông tin sir ding ngun vn ngân sách nhà nu'ó'c. 

Diu 2. lJôi ttrqng áp diing 

Quy ch nay áp diing di vó'i các dan v trçrc thuc Kim toán nhà nithc, can 

b, cong chirc, viên chirc, ngi.thi lao dng thuc Kim toán nhà nuOc và các th 
chüc, cá nhan khác có lien quan trong vic phát trin, bâo tn phn mm ni b cüa 
Kim toán nhà nurc. 

Diu 3. Giãi thIch tfr ngfr 

Trong Quy ch nay các t'r ngit dithi day dixçic hiu nhu sau: 

1. Phdn rnrn n5i bç5 (sau day gi tct là phcn rnm) là phn mm duçic xây 
dirng, phát trin, nâng cp, m rng theo yêu cu cüa Kim toán nhà nuóc nh.m 

dáp i1ng yêu cu dc thu cña Kim toán nhà nuó'c. 

2. Phát triê'n phdn mrn là vic gia công, san xut phn mm nhm dáp irng 

yeu cu cüa Kim toán nhà nithc. Phát trin phn mm du'cic thirc hin trên mOi 
tru'ô'ng san xut hay con gi là môi tnthng phát trin. Phát trin phn mm bao 

gm vic xay dirng mri hoc nâng cap, m& rng phn mm dã có. 
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3. Náng cá'p phan mem là vic sira dôi, lam tang hiu näng, khà nang an 

toàn, bào mt cüa phn mm dã có nkim ti u'u hóa khà näng xir l các yêu cu cüa 

nguôi sr diing và hn ch thi da các rüi ro trong môi trumg 4n hành, khai thác 

phn mm. 

4. Mo' rç5ng phcn mm là vic süa di phn mm d tang ci.thng chirc nãng 
cüa phn mm dà có nhm dáp 1mg them mt so yêu câu cüa nguii sii'r dçrng, yêu 
cu nghip vi cüa Kiêm toán nhà nuó!c trong môi tnrà'ng vn hành, khai thác phân 
mêm. 

5. Kié'm thiltphn mm là vic kim tra sir dáp irng cüa phn mm so vói yêu 
câu k thut can dáp trng và yêu câu cüa nguii sr dyng bang các k5 thut, phuong 
tin và thiêt bj cüa to chirc có chirc nang và nang 1irc chuyên mon theo quy djnh. 

6. Báo trI phn mm là các cong vic ducic thirc hin nhm duy trl sir hott 
dng On djnh cüa phân mêm dung nhu chüc näng dä dugc thiêt kê. 

7. Chz'i &u tic là dmi vj tnrc thuc Kim toán nba nrnc duccc Tng Kim 
toán nhà nuó!c giao nhim vi thirc hin dâu tu, mua sam và chñ tn to chirc triên 
khai xây dirng phân mêm cüa Kiêm toán nhà nufic. 

8. Dan vj phát trié'n phcn mm là don vj trçrc tip thirc hin vic phát trin 
phân mêm. 

9. Dan v báo ti-I phcn mm là don vj trrc tip thirc hin vic bào trl phân 
mêm. 

10. Dan vl chi ti-I nghip vi là don v trçrc thuc Kim toán nhà nuóc duçic 
giao nhim vii chü tn, xây dirng quy trinh nghip vii, to chirc thirc hin và quán l 
nghip vii áp diing trên phân mêm. 

11. Dan vj th ding là don v trçrc thuc Kiêm toán nhà nuâc tnl:xc tip sr 
diing phân mêm. 

12. Dan vl tic vá'n giárn sat là don vj du9'c chü du tu thuê d thirc hin 
nhim v1i giám sat cong tác triên khai. 

13. Ben thi'c ha là t chrc không thuc co cu to chirc cüa Kiêm toán nlià 
nu'c duGc Kiêm toán nhà nuó thuê dê phát tniên, kiêm thir (hoc 4n hành thr), 
quãn l vQ.n hành, bào tn,... phân mêm. 

14. QUy trinh nghip vi là tng hcip các quy djnh v trinh t1r, thu tiic, mu 
biêu và nhim vii cüa các tO chrc, Ca nhân tham gia vào hott dng nghip vi cüa 
Kiêm toán nhà nithc. 

15. Hq tang cOng ngh thông tin là h thng trang thi& b bao gm may chü, 
may trrn, mng truyên thông, co s dü lieu, thiët b bào mat, phân mêm và các 
thiêt bj can thiêt khác phic viii cho vic san xuât, tnuyên dan, thu thp, xir , lu'u 
ti-Cr và trao dôi thông tin so. 

16. Tâi 1içu d?c tO yêu ccu ngu'ài si'c ding là tài lieu mO tà các yêu cu cüa 
nguô'i sir diing dôi vri phân mêm. 
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17. Tài lieu thiêt ke' phán mm là tài lieu nh&rn mô tá thi& k chi ti& giao 
din, chüc näng, ca so dt't 1iu và k5 thut cüa phân mêm. 

18. Kie2m thi châ'p nhn b3'i ngithi dv'ing (UAT) là loai hem thtr chüc nàng 
duqc thc hin b&i các th chüc có dü chüc nàng, näng lirc chuyên mon dê xác nh.n 
chcrc näng phân mêm dáp irng yeu câu ti thiêt ke dugc phé duyt. 

19. Kim thz châ'p nhn hoit dç3ng (OAT) là loai kiêm thu phi chic näng 
thirc hin b&i các t chüc có dii. chüc näng, näng hrc chuyên mon dê kiêm tra, dánh 
giá nh&m dam bão sr sn sang hoat dng cüa phân mêm. Kiêm thir chap nhn hot 
dng bao gôm các loai: kiêm thu hiu näng, kiêm thu an toàn, bão mit,  kiêm tra ye 
tài lieu 4n hành h thông (nêu co), kiêm thi.r mt so yêu to phi chüc näng khác 
nhu: khà näng kêt nôi, chia sê du liuvOi cac h thông khác, khà nàng hoat dng 
trên nhiêu nên tang khác nhau,. . .(neu can thiêt). 

20. Vgn hành t/u'c pha'n mé'm là hoat dng nhm xác djnhtoàn b các chirc 
nàng cüa phn mm duçic 4n hành thü có dáp üng các yëu câu ch'Crc näng hay 
không v si,r day dü, tInh hoàn thin, tInh chInh xác và tInh tuong thIch theo tài lieu 

d.c tà yêu câu nguOi sir dçrng, tài 1iu thiêt kê phân mêm dã duçic phê duyt. 

Diu 4. Nguyen tc chung 

1. Ph.n mm cüa Kim toán nhà nithc ducic phát trin dixa trên yêu c&u 
nghip vçt cüa don vj chü trI nghip vi (neu co), don v su diing. Don vj chU trl 
nghiêp vu (nêu co), don vi. su dung chiu trach nhiêm dê xuât cac yêu câu nghiêp vu 
dê xay dmg phân mêm. Chü dâu tu chju trách nhim các van dê lien quan den k 
thu.t, giái pháp cOng ngh, an toàn bâo m.t cüa phân mêm. 

2. Chü dAu tu, don vj phát trin phAn mm, don vj bâo tn phn mm và cac 
don vj có lien quan thçrc hin dung trách nhim, quyên hn theo quy djnh cüa Quy 
chê nay trong qua trinh phát triên, bâo tn phân mêm cüa Kiêm toán nhà nuOc.. 

3. Vic phát trin phn mm phài phü hqp vOi chMn luc, d an, k hoch, 
kiên trüc tong the cong ngh thông tin cüa Kiêm toán nhà nuOc, tuân thu các tiêu 
chuân k5 thut, tuong thIch nen tang cOng ngh và bão dam vic tIch hcTp, két fbi, 
chia sé dtt 1iu giüa các h thông thông tin cüa Kiêm toán nhà nuOc và h thông 
thông tin cüa CáC co quan, to chüc ben ngoài theo quy djnh hin hành. 

4. Don vi phát tnin phn mm, don vj tu v.n giám sat (nu co), don vj bão 
trj phân mêm, chü dâu tu Va CC don vj khác có lien quan trong qua trinli phát triên, 
bão tn phân mém cüa Kiem toán nhà nirOc có trách nhim quàn l, sCi dçing, bao 
quân, liru tr[t các tài 1iu, ma nguôn phân mém và dam bâo an toàn, bào m.t di 
1iu, thông tin trên phân mêm theo quy djnh cUa Pháp lu.t. 

Diêu 5. Dam bão hi tang cong ngh thông tin 

1. Chü d.0 tu cung cp yêu cu sCr diing ha tang Cong ngh thông tin cho 
Trung tam Tin h9c. 

2. Trong vông 30 ngày k tCr ngày nhn duqc yêu cu cüa Chu du tu, Trung 
tam Tin hçc có trách nhim cung cap day dU diêu kin h tang cong ngh thông tin 

I 
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hin có phiic v1i phát triên, bâo trI phn mêm cüa Kiêm toán nhà nuc. Truông hçp 
h thng cong ngh thông tin hin có không dáp i1ng dLrçlc yêu câu, Trung tam Tin 
h9c báo cáo TOng Kiêm toán nhà nrc xem xét, quyêt dnh. 

Diêu 6. TrInh tiy phát triên phãn mm 

1. Các giai don phát trin phn mm: 

a) Lp k hotch chi ti& phát trin phn mm; 

b) Xác dnh yêu cu nghip v1; 

c) Phân tIch yêu cu nghip vv; 

d) Thi& k phn mm; 

d) Lp trInh phân mêm; 

e) Kiêm thir, vn hành thü; 

g) Dóng gói, bàn giao ph.n mm; 

h) Dào tao, chuyn giao Cong ngh; 

i) Nghim thu; 

k) Trin khai thI dim (nu có); 

1) Triên khai chInh thtrc; 

m) Báo hành phn mm; 

n) Quán 1', vn hành ph.n mm. 

2. Di vó'i các phn mm thirc hin theo yêu cu cap bach duc Tong Kim 
toán nhà nmic phé duyt, chü dâu tu diigc quyêt dnh trInh tir phát triên phü hçp 
vth yêu câu thuc tê. 

3. Các cong vic chInh cüa hot dng trin khai xây dirng phn mm, giám 
sat cong tác triên khai phân mêm theo quy djnh ti Thông tu so 24/2020/TT-
BTTTT ngày 09/9/2020 cüa B truOng B Thông tin và Truyên thông quy dnh ye 
cOng tác triên khai, giám sat cong tác triën khai và nghim thu dr an dâu tu 1rng 
dirng cong ngh thông tin sü' dçing nguOn von ngân sách nhà nuc và các van bàn 
süa doi, bô sung, thay the (nêu co). Chü dâu tu tir thrc hin hoc thuê dan vi tu 
van de thirc hin nhim v1 giám sat cong tác triên khai. 

Chffo'ng II 
PHAT TRIEN PHAN MEM 

Diu 7. Lp k hoich chi tit phát triên phn mêm 

Dan vj phát trin phn mm có trách nhim 1p k hoch chi tit phát trin 
phân mêm bao gôm các thông tin chInh sau: ni dung cong vic; thi gian bat dâu; 
thi gian ket thüc; dan vj thirc hin và kêt qua di.r kiên (theo mu PTPM.01). 
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Diêu 8. Xác dlnh  yêu câu nghip vi 

1. Can Cu VàO các h so thit k chi ti& ho.c d cucing và d'çr toán chi tiêt 
&rcic duyt và các tài 1iu Co lien quail, dcm vj phát triên phân mêm xác djnh yêu 
c&u nghip vçi chi tiêt cüa phân mêm. 

2. Trong trti?ing hqp çn thit, don vj phát trin ph.n mm phi hqp vâi don 
vj chU trI nghip viii (neu co), don v sCr diing, don v CO lien quan den nghip viii dê 
lam rô yêu câu nghip vgi chi tiêt cüa phân mêm. Don vj chü tn nghip vii, don vj 
sü ding có trách nhim cung cap day dü, kjp thii thông tin, tài 1iu lien quan den 
yêu cu nghip vii và xác nh.n biên bàn phân tIch yêu câu ngrii su diing (theo 
mk PTPM.02) trong vOng 10 ngày lam vic kê tr khi nhn duçic biên bàn. 

A V A A •A Dieu 9. Phan tich yeu can nghiçp vii 

1. Trén co sO yêu c.0 nghip vçi, don vj phát trin phn mm thirc hin phân 
tIch, xay diing tài 1iu dc tà yêu câu ngithi sir dçing (theo mâu PTPM.03). 

2. Chü d.0 tu cO trách nhim thng nhtphuang an xir 1 dôi vOi các ni 
dung ye k thu.t trong qua trInh phân tIch yêu câu nghip v-cl và phê duyt tài lieu 

d.c tã yêu câu ngizäi sü ditng. 
• A A A A Dieu 10. Thiet ke phan mem 

1. Can cü tài lieu d.c tà yeu cu ngu?i sir dyng, các van bàn, tài 1iu lien 
quan, don vj phát tniên phân mém xay dçrng tài lieu thiêt kê phân mêm (theo mu 
PTPM. 04). 

2. Chü d.0 tu cO trách nhim phê duyt tài 1iu thit k phn mm. 

Diêu 11. Lp trInh phn mm 

1. Can cü tài 1iu thi& k ph.n mm, don vj phát trin ph.n mêm thçrc hin 
1p trInh Va Xây dimg các tài lieu k5 thu.t lien quan. Trong qua trmnh thirc hin, don 
vj phát tniên phân mêm có trách nhim tuân thu theo nhüng nguyen tc 1p trinh 
phân mém. 

2. Don vj phát trin ph.n mm phái tir thirc hin kim thu ph.n mm tmó'c 
khi bàn giao cho chü dâu tu thirc hin kiêm thu phân mêm. 

Diu 12. Kiêm thfr hoc vn hành thfr 

1. Phn mrn phãi dugc kim thu hoc 4n hành th& tai  It nht mt don vj su 

ding tnrâc khi tiên hành nghim thu. Chü dâu tu phôi hçp vói don vj phát trin 
phân mêm thrc hin hem thu hoc 4n hành thu phân mém. 

2. Trng hçip thcrc hin kim thü, tüy diu kin cii th, chü du tu cO th tr 
thirc hin hem thir hoc có the thue don v kiêm thir dc 1p cO dü nàng 1irc, 
phuong tin và diêu kin dê thirc hin kiêm thir phan mm. 

3. Ni dung kim thu hoc vn hành thu phAn mm 
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a) Don vj phát trin phn mém có trách nhim xây drng kjch bàn kiêm thu 
phn mm (theo mu PTPM.05a) ho.c kjch bàn 4n hành thir phân mêm (theo mâu 
PTPM.05b) và gui chü dâu tu xem xét, phê duyt. 

b) Ni dung kim thü, 4n hành thü phn mm thtc hin theo quy djnh tai 
Thông tu s 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 cüa B trwrng B Thông tin và 
Truyn thông quy djnh v cong tác triên khai, giám sat cOng tác triên khai và 
nghim thu dçr an d.0 tu trng dçing cong ngh thông tin sr diing.nguôn von ngân 
sách nhà nithc và các van bàn sira dôi, bô sung, thay the (nêu co). 

4. T chüc kim thir hoc 4n hành thu ph.n mm 

a) Chü d.0 tu th chirc kim thir ch.p nh.n hoat dng (OAT) ho.c 4n hành 
thu phân mêm theo kjch bàn kiêm thir hoc 4n hành thir dã thrçic phé duyt. Chu 
du tu có trách nhim xác nl4n  kêt qua hem thü ho.c 4n hành thir phân mem 
(theo mu PTPM.06a, PTPM.06b). 

b) Don vj chü trI nghip vgi (nu co), don vj sü dirng phi hcip vói chü d.0 
tir, dcm vj phát triên phân mêm thrc hin kiêm thir chap nh.n bói ngu1i dung 
(UAT) hoc 4n hành thir phân mêm theo kjch bàn kiêm thu ho.c 4n hành thi:r dä 
duoc phê duyêt Don vi chu tn nghiêp vu (nêu co), don vi su dung có trach nhiêm 
xác nh.n kêt qua kiêm thu hoc 4n hành thu cüa phân mêm (theo mâu PTPM.06a, 
PTPM.06b). 

5. Sau dçit kim thu, don vj phát trin ph.n mm 1.p báo cáo kt qua kim 
thu hotc 4n hành thir phân mêm (theo miu PTPM.07a, PTPM.07b). Ththng hqp 
thuê don vi kiêm thir dc 1.p thI don vj kiêm thu dc l.p phôi hqp vâi don vi phát 
triên phân mêm và các ben có lien quan l.p báo cáo. Báo cáo nay là can cü dê các 
ben tham gia nghim thu xern xét khi tiên hàrth nghim thu ho.c dê chü dâu tu yêu 
cau don vj phát triên phân mêm tiêp tiic chinh sra, bô sung, hoàn thin phân mêm. 

6. Ph.n mm sau khi ducic chinh sua, b sung, hoàn thin phài dugc chü du 
tutô chuc kiêm thu hoc vn hành thu 'ai.  Qua trinh nay chi kêt thüc khi ph&n 
mêm dáp üng yëu câu chat iucmg. 

Diêu 13. Bong gói, bàn giao phn mm 

1. Don vi phát trin phn mm dóng gói phn mm, bàn giao và l.p biên bàn 
bàn giao phân mêm (theo mâu PTPM.08) cho chü dâu tix. 

2. Viêc bàn giao phn mm phài bao gm các ni dung sau: 

a) Các tài 1iu cüa trng giai doan trong qua trInh xây dimg, phát trin ho.c 
nâng cap, ma rng phân mém theo ni dung hqp dông dã k kêt; 

b) B chuong trinh cài dt phn mm; 

c) Ma ngun cüa ph.n mm (nu có); 

d) Các tài 1iu huâng dn sü diing (theo mu PTPM.09), cài d.t, quàn trj, 
4n hành; tài lieu phic vçi dào tao  nguai sir dçing, quàn trj, 4n hành; nh.t k' h 
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trç và tài 1iu xr 1 các tInh hung thumg gp (nêu có); tài 1iu quy trInh bào trI 
(nu có); hung d.n ye k5 thut và tiêu chuân, quy chuân (nêu có); 

d) Tài 1iu k thut phic vik& ni theo quy djnh (di yó'i phn mm có k& 
ni, chia sé dtr 1iu giUa các h thông thông tin cüa Kiêm toán nhà nithc và vói h 
thông thông tin ciia các Ca quan, to chtrc ben ngoài theo quy dnh hin hành). 

3. Dan vj phát trin phn mm phài thirc hin dánh ma các tài 1iu, b 
chuung trInh và ma ngun phân mêm (neu co) theo quy djnh tai  phii 1ic 01 ciia 
Quy ch nay và có trách nhim bàn giao phiên bàn thay dôi, bô sung (nêu co) trong 
qua trmnh h tr k thut, bào hành và bào tn phân mêm. 

Diu 14. Dào tto, chuyên giao cong ngh 

1. Dan vj phát trin phn mm phài có trách nhim dào tao,  chuyn giao 
cong ngh cho chü dâu tu, Trung tam Tin h9c. 

2. Vic dào tao,  tp hun phài thirc hin cho dan v sir diing tnró'c khi phn 
mm dua vào sir diing. 

Diu 15. Nghim thu phn mm 

i. Cong tác nghim thu phn mm thirc hin theo quy djnh ti Nghj dnh s 
73/201 9/ND-CP ngày 05/9/2019 ciia ChInh phü quy djnh quàn l dâu tu trng diing 
Cong ngh thông tin sü diing nguOn von ngân sách nhà nithc, các van bàn hithng 
dn thi hành và các van bàn süa dôi, bô sung, thay the (nêu co). 

2. Phn mm duc tin hành nghim thu khi dáp ng theo quy dnh tai  Diu 
12, Diêu 13 cüa Quy chê nay. 

Diêu 16. Triên khai thI diem 

1. Phn mrn áp dçing cho nhiu dan vj sir diing phài thirc hin tnin khai thI 
diem truc khi triên khai chInh thirc. 

2. Chü du tu t chü'c lap và thuc hiên k hoach tnin khai thI diem. K 
hoach triên khai phâi nêu rO dOi tug, ni dung, pham vi, thè'i gian triên khai thI 
diem và trách nhim cüa các dan vj lien quan. 

3. Trách nhim cüa các dan vi trong qua trInh trin khai thI diem. 

a) Chü du tu có trách nhim t chirc huó'ng dan, h trç các dan vi sir dcing 
phân mêm, x1r 19 các sr cô, vung mac k thut và thirc hin tO chirc dào tao  cho 
các dan vj tham gia thI diem. 

c) Dan vi chii tn nghipvii (nu cO) có trách nhim t chtrc hiió'ng dan, h 
trg các dan vi  sr dçing th l' các vuó'ng mac ye nghip vT. 

d) Dan vj sü' dyng có trách nhim phán ánh kjp thii các vi.xóng mac, d xut 
lien quan den nghip vi, thut cho dan vi chü trI nghip vi (nêu co) và chü du 
tu d tOng hçip, nghiên ciru và th lb'. 

4. Kt thüc dat trin khai thI dim 
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a) Dciii v sr ding tham gia trin khai thI dim báo cáo k& qua trin khai thI 
dim và yêu cu hiu chinli (nêu co) g1ri chü dâu tii. 

b) Don vj phát trin phn mm tng hqp kt qua trin khai thI dim (theo 
mu PTPM. 10) glri Chü dâu tu, do'n vj chü tn nghip vii (nêu co) lam cci s& dê 
trin khai giai doan tiêp theo. 

c) Dan v phát trin phn mm tin hành hiu chibh ph.n mm sau khi kt 
thüc trin khai thI diem và tin hành c.p nh.t các tài 1iu lien quan (nêu co), gui 
chü du tu kim tra và chap nh.n kêt qua hiu chinh phân mém truóc khi triên khai 
chInh thic. Tm?ing hçip phát sinh cá.c yêu câu ngoài phm vi cUa hçip dông dä 
duçic k kt, chü ctu tu xem xét, xir 1 theo phân cap quàn 1r ye dâu tu, mua sam 
üng diing cong ngh thông tin cüa KTNN và các quy drth hin hành. 

Diu 17. Trin khai chInh thfrc 

1. Sau khi k& thüc giai doan trin khai thI dim, chü d.0 tu t chüc 1p Va 
thirc hin k ho.ch triên khai chInh thüc. Ké hoach triên khai phài nêu rO dôi 
tuçing, ni dung, phm vi, thè'i gian triên khai chInh thrc và trách nhim cüa các 
dan vj lien quan. 

2. Trách nhim cüa các don vj trong qua trinh trin khai chInh thirc 

a) Trung tam Tin h9c (ho.c chü du tu trong trithng hcrp ph.n mm vk 
dang trong giai doin bão hành) có trách nhim to chñc hung dan, ho trq các don 
vj sir d%lng phân mêm, xü 1 các sir cô, vuOng mac k thut. 

c) Dan vj chU tfl nghip vi (nu co) có trách nhim th chüc hrn9ng dan, h 
trg các don v si:r dirng xu 1 các vuthig mac ye nghip vçi. 

d) Don vj si:r ding Co trách nhim phàn ánh kp thai các vLróng mac, d xuât 
lien quan den phân mêm và dnh kST hang nãm báo cáo kêt qua khai thác su ding 
phân mém (theo mâu PTPM.11) cho Trung tam Tin h9c (ho.c chü dâu tLr trong 
tnthng hp phân mêm van dang trong giai doan bào hành) dê tong hp, xü l' ho.c 
dê xuât nâng cap, ma rng phân mêm (nêu can). 

Diu 18. Bão hành phn mm 

1. Don v phát trin phn mm có trách nhim bão.hành phn mm theo quy 
ctjnh tai  Nghj djnh so 73/2019/ND-CP ngày 05/9/2019 cüa ChInh phü quy djnh 
quán 1r dâu tu üng ding cong ngh thông tin su dyng nguOn von ngân sách nhà 
nuâc, các van bàn huâng dn thi hành va các van ban sua dôi, bô sung, thay th 
(nêu có). 

2. PMn mm phái duçc bào hành ti thiu là 24 tháng (di vth dr an nhóm 
A) hoàc 12 tháng (dôi vói dv an nhóm B, C hoc phân mem di.rqc dâu tu theo hInh 
thuc l.p dê cucng và di,r toán chi tiet) ke tü' ngày chü dâu tu k biên ban nghim 
thu bàn giao phân mêm. Trong qua trinh bão hành, don vi phát. trin phn mm 
phài có trách nhim, kjp thai khac phic lôi phân mem và dam bão phân mem chy 
on djnh, thông suOt. 
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3. Chü d.0 tu Co trách nhim kim tra, giám sat, phát hin sai hông d yêu 
cu dan vj phát trin phn mm sira chüa, khc phic, hoàn thin trong thñ gian 
bào hành. Tnrà'ng h9p dan v phát trin phn mm không dáp rng ducic vic bào 
hành thI chü d.0 tu CO quyn thuê nba thâu khác thirc hin. Kinh phi thuê duçic lay 
tr tin bào hành san phm cüa phn mm. 

4. Sau khi kt thüc giai don bâo hành, dan vj phát triên phân mêm báo cáo 
kt qua giai don bão hành (theo mu PTPM.12) glri chü du tu, bao gôm các ni 
dung chInh: 

a) Khi luçmg báo hành; 

b) Chat luçing bào hành; 

c) Tin do báo hành. 

Diu 19. Quãn 1, vin hành phân mm 

1. Trung tam Tin h9c cO trách nhim th chtrc quãn l, v.n hành các phân 
mm cüa Kim toán nhà rnthc, dam báo các phn mm hot dng n djnh, lien tc, 
an toàn và bào mt thông tin. 

2. Tru?ng hçrp phát trin phn mm không do Trung tam Tin h9c lam chü 
d.0 tu, trong yang 30 ngày k tü ngày kt thüc giai don bâo hành, chü du tu CO 
trách nhim bàn giao ph.n mm cho Trung tam Tin h9c d quàn 1', vn hành, khai 
thác sir diing lâu dài. Các ni dung bàn giao theo phii 1iic 02 cüa Quy ch nay. 

3. Thy diu kin cit th, Trung tam Tin hpc có th tir thirc hin quân 1', van 
hành phn mm hoc trong phrn vi ngun 1rc cüa Kim toán rthà nuc có th thuê 
ben thir ba có dü näng lirc, phuang tin và diu kin d thrc hin quán 1r,  v.n hành 
phn mm. 

Chtro'ng III 
BAO Tifi PHAN MEM 

Diêu 20. To churc bão trl phãn mêm 

1. Phn mm sau khi hat htn bâo hành phái ducic bào trl da vn hành, khai 
thác lâu dài. 

2. Trung tam Tin hpc cO trách nhim t chic thirc hin báo trI ph.n mêm 
theo quy djnh dam bào phn mm hot dng n djnh, lien tiic, an toàn và báo mt 
thông tin. 

3. Can cir vào diu kin thrc t, Trung tam Tin h9c có tha tir thirc hiên báo 
trI ph.n mm ho.c thuê ben thir ba có di näng lirc da thirc hin bão trI phn mm. 

4. Trong tmng hcp các yêu cu bào tn không thuc phtm vi cong vic bão 
trI dà ducc phé duyt, Trung tam Tin h9c chü trI xây dçrng phuang an trinh Tng 
Kiam toán nba nixic xem xét, quyat djnh. 
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lJiêu 21. Bão trI phãn mm 

1. Dan v bào trl phn mm có trách nhim xây dirng k hoch, phuo'ng an 
bào tni phn mm. 

2. Ni dung bào trI phn mm gm các cong vic chInh sau day: 

a) Kim tra, theo dOi hin trng hot dng cüa ph.n mm; 

b) Sao 1uu ca s& dü 1iu, ma ngun djnh kST hoac khi xày ra sir cô, nâng cap 
phn mm; 

c) Sira 1i phn mm trong phm vi các chirc nàng dã có cüa phn mm; h 
trçi cp nh.t các bàn nâng cap, va 1i; 

d) Kiêm tra tjnh toàn yen the ca dü lieu sau khi sao lu'u; 

d) Kim tra hiu suit vàkhà näng chju tài cüa phn mm; 

e) Thit 1p t6i u'u hóa h ca si dtr 1iu cüa phn mm (nu có); 

g) H trci trong vic cài dt phn mm; 

h) Kim tra sira chUa các 1i Ca si dU 1iu, sao lu'u dr 1iu; 

i) Kim tra và cp nht các bàn vá 1i, bàn vá 1 htng an toàn thông tin dôi 
vói h diu hành, h quân trj ca s dti 1iu, may chü,... và các thành phn cu thành 
nell h thng phn mm; 

k) Các cong vic cn thit khác. 

3. Djnh ki  hang tháng hoc dt xut, dan v bào tn phn mm thrc hin báo 
cáo kt qua bào tn phn mm (theo mu PTPM. 13) và kim tra, xác nhn kt qua 
bào tni (theo m.0 PTPM.14). 

4. HsabàotrI 

a) Báo cáo kt qua bào tn phn mm; 

b) Biên bàn xác nhn bào tn phn mm; 

c) Giài pháp k thut, biên bàn xir 1 1i (nu cO); 

d) Ma ngun phn mm (nu co) và tài 1iu lien quan dn các ni dung bão 
tni dã thirc hiên; 

d) Các tài 1iu bào tn có lien quan khác. 

Diéu 22. Kt thác bão trI phãn mêm 

1. Vic bào tni phn mm kt thüc khi ph.n mm drng sü diing trong thirc t. 

2. Truà'ng h9'p phn mm düng sr ding trong thirc t nhixng hcTp dng báo 
tni vói dan vj bào td phn mm vn con hiu lirc, Trung tam Tin h9c phài báo cáo 
Tng kim toán nhà rnthc phuang an chm dtrt hçip dng bào tn. 
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ChiroiiglV 
IMEU KIEIOAN THI HANH 

Diu 23. Quy dnh chuyn tip 

1. Phn mm dugc phát trin sau ngày Quy ch nay có hiu 1irc thi hành 
thirc hin day dü các quy dnh tai  Quy chê nay. 

2. Phn mm dang trong qua trinh phát trin, báo hành, vn hành và bâo tni 
thi các buc tiêp thirc hin hung dn tti Quy chê nay. 

Diu 24. To chu'c thu'c Men 

1;  Trung tam Tin hpc có trách nhiêm t chirc, hrn9ng d.n triên khai thçrc hin 
Quy chê nay. 

2. Các dcin vi tnrc thuôc Kim toán nhà rnrc và các to chrc, cá nhân có lien 
quan chju trách nhim thi hành Quy chê nay. 

3. Trong qua tninh thirc hin nêu Co khó khàn, vung mac, các don vj phân 
ánh ye Trung tam Tin h9c dê tOng hcrp, báo cáo Tong Kiêm toán nhà nuóc xem xét 
diêu chinh, bô sung cho phi hcTp./.e 

TONG KIEM TOAN NI-IA NU'OC 

Trân S?  Thanh 
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PIIV LVC  01 
QUY TAC DANH MA PHIEN BAN TAI LIEU VA MA NGUON PHAN MEM 

(Kern theo Quyê't djnh sa ,'ft)qe7/QD-KTNN ngày /f(tháng d-nàm 2021 ca Tdng 
Kiêrn toán nhà nicàc) 

I. Quy tc dánh ma phiên ban tài 1iu 

Vic dánh ma tài 1iu cn dam bâo dy dü 5 thông tin, bao gôm: 

STT Ni dung 

Ma d ánIhng 
miic 

1 

2 Ma gói thAu 

3 Ten phn mm 

4 Ma tài lieu 

5 Phiên bàn tài 1iu 

<Chü du tu'/Nàm dir án/hng Theo huió'ng dan 
mic ducic phê duyt/Tên d1r an, ti m11c (1) 
hang m1ic> 
<Ten gói thu/ Nàm thirc hin Theo hixó'ng dn 
gói th.u> ti mi.ic (2) 
<Ten phn mmINäm phn Theo huâng dn 
mm dLra vào sü ding> ti mvc  (3) 
<Ten tài 1iu/Näm bàn giao tài Theo hung dn 
lieu> . ti muc (4) 
<V.xy> Theo hung dn 

tai muc (5) 
Trong do: 

(1)Ma dr an! hing m1ic: 
- Ma dir an hang mic dugc ghi ti ô du tiên trên trang du tiên cüa mi tài 

lieu duo'c ma hóa theo nguyen tc nhu sau: Chü du tu là don vj trrc thuc Kiêm 

toán nhà nithc ducc giao lam chü du tu d1r an; tip theo là 04 chr s ghi näm dir 

án1hng mic ducic phê duyt; tip theo là ten dy dü dir ánIhng miic. GiUa các ni 

dung nay du9'c phân cách bang du "I". 

Vi d.j: Md hing m.ic Cng trao dá'i thông tin cia Kiê'm toán nhà nu'àc nám 

2020, do Trung tarn Tin hQc là chz ddu tu là: 

TTTH/2020/XAY DIXNG  CONG TRAO DOI THÔNG TIN CUA KTNN 

Chü du tu Nãm phê duyt d1r 
án/hng miic 

Ten dir ánIhng mvc 

   

(2)Mã gói than 

M gói thu bao gm ten gói thu là ten dy dü cüa gói th.0 trong k hoch 

1ira ch9n nhà thu dã duçc phe duyt; tip theo là nãm thirc hin gOi thu. Giüa các 

ni dung nay duçic phân cách bang du "/". 
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(3) Ten phân mêm 
Ten phn mm bao gm ten dy dü cüa phn mm; tip theo là näm phân 

mm dugc dua vào sü dyng. GiCra các ni dung nay ducicphân cách bang du "I". 

(4) Ma tài lieu 
Ma tài 1iu bao gm ten dy dü cüa tài 1iu; tip theo là näm bàn giao tài 

lieu. GiUa các ni dung nay ducic phân cách b.ng d.0 "/". 
(5)Phiên ban tài lieu 
Duçc thirc hin dánh ma nhu sau: <V.xy> 
Trong do : V là k hiu vit tt cüa chU phiên bàn (version) 
<xy> là phiên bàn gm 2 kr tir, phiên bàn duçc dánh theo thir tçr tang dn 

tuang t'rng vOi mi ln thay di ni dung cüa tài lieu. 
II. Quy tc dánh ma phiên ban ma nguin phân mm 

Vic dánh ma phiên bàn ma ngun phn mm phái tuân thu theo quy tc 

sau: <Ten tá't cz'ia d án/hgng mic>/X Y.Z> 

Mi phiên bàn dánh s thông thu'ng phài theo chun X.Y.Z, trong dO X, Y, 

Z là các s nguyen không am di din cho: 
X là phiên bàn chinh (Major version) 
Y là phiên bàn phii (Minor version) 
Z là phiên bàn vá (Path version) 
Khi phát hành mt phiên bàn mâi, X, Y, Z phài dugc tang n djnh và cO thi 

tir.VIdul.2.O—l.3.O—~l.3.1 
Khi phiên bàn mO'i dã du'cic phát hành, tht cà ni dung (ma nguôn, API) cüa 

phiên bàn dO không duçic thay di. 
- Thirc hin tang phiên bàn vá Z (x.y.Z, vói x> 0) nêu phien bàn nay: 
+ Chi s1ra các 1i phát sinh, và dam bào tu'o'ng thIch vó'i các bàn cü trtrcc do. 
- Thirc hin tang phiên bàn phi Y (x.Y.z, vO'i x> 0) nu phiên bàn nay: 
+ Them mi mt chüc nàng quan tr9ng 
+ Co them bt kr cài thin trong ma ngun 
Ltru j: Phiên ban phi có the' bao gm nhth'zg thay dô'i a c4p d5 vá. Phiên 

ban vá Zphái dtcçrc thié't 1p ye'  0 khi tang so'phiên ban phi y. 
- Thirc hin tang phien bàn chInh X (X.y.z, vO'i X> 0) nu phiên bàn nay: 

Thirc hin nâng cp, m rng, b sung them nhiu các chuc nãng mi so vd h 
thng ban du 

Luu : Phiên ban phi Y và vá Zphthi dçrc thiét 42p ye 0 khi tang so phiên 
ban chInh X 
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PHI.J LI.JC 02 
DANII MUC HO S BÀN GIAO 

(Kern theo Quyé't djnh só'/I%1 /QD-KTNNngay//(tháng W-nárn 2021 cia Tang 
Kiêrn toán nhà nu'âc) 

STT Ten tài lieu Ky hiêu 

1 Biên bàn phân tIch yêu cu nguà'i sü dung (nu co) Mu PTPM.02 

2 Tài 1iu dc tà yêu cu nguà!i siir dyng Mu PTPM.03 

3 Tài 1iu thit k phn mm Mu PTPM.04 

4 Tài 1iu kjch bàn kim thir phn mm Mu PTPM.05a 

5 Tài lieu kjch bàn 4n hành thr phn mm (nu co) M.0 PTPM.05b 

6 Báo cáo kt qua kim thu phn mm Mu PTPM.07a 

7 Báo cáo kt qua vn hành thir phn mm (nu co) M.0 PTPM.07b 

8 Biên bàn bàn giao phn mm Mu PTPM.08 

9 Tài 1iu huóng dn sü diing Mu PTPM.09 

10 Báo cáo kt qua trin khai thi dim Mu PTPM.10 

11 Baa cáo kt qua khai thác sü dirng phn mm Mu PTPM. 11 

12 Báo cáo kt qua giai don bão hành Mu PTPM.12 

13 Các tài 1iu hixâng dn sir ding (theo mâu 
PTPM.09), cài dat, quàn trj, vn hành; tài 1iu 
phic v1i dào to nguôi sü' dung, quân tr, vn hành; 
nht k ho trci và tài 1iu xir 1 các tInh huong 
thu6ng gp (nêu có); tài 1iu quy trInh bào tn (nêu 
có);,  hithng dan ye k thuQt và tiêu chuân, quy 
chuân (nêu có) 

14 Tài 1iu k thut phiic vi kt ni theo quy dnh 
(dôi vi phân mêm có ket noi, chia sé dtr 1iu giüa 
các h thông thông tin cüa Kiêm toán nhà nrnc và 
vói h thông thông tin cüa các co' quan, to chuc 
ben ngoài theo quy djnh hin hành) (neu co) 

15 B chtrong tnInh cài dt phn mm 

16 Ma ngun cüa phn mm (nu co) 



<CHU DAU Tif> <TEN D€N VI PHAT TRIEN PHAN MEM> 
KE bACH CIII TIET PHAT TRIEN PHAN MEM 

H9p d1ng s: . k ngày  
Ten phn mrn: 

(Thoi gian thlFc hin h9p dông tü' ngày dn ngày 
Mu s PTPM.01 

STT Nhóm cong vicICông 
Ngày bt 

dâu 
Ngày kt 

thüc 
Do'n vi 

thuc hin 
Két qua 

I Lp k hoch chi tit phát trin phmn rnrn dd/mm/yy ddlmrnlyy 
1) vi 

PTPM/CDT 

1 
Lp k hoch vá chun bj khài cling th%rc 
hin hçip dng 

K hoch chi tit phát trin phn mrn 

2 Kh&i dng thirc hin hcip dong (Néu co) 

II Phát trin phn mm dd/mm/yy dd/mm/yy 
PTPM/CDT 

1 Xác djnh yêu cu nghip 
Bién ban phân tIch yêu cu ngi.thi sir ding (mu s 
PTPM.02 

2 Phân tIch yêu cu nghip vii Tâi 1iu dc tâ yeu ctu ngithi sfr ding (rnu s PTPM.03) 

3 Thit k phn mm Tài Iiu thit k phn rnm (mu s PTPM.04) 

4 Lp trInh phn mêrn 
Gói cài dat và ma ngun phn rnrn ban phiic viii kiêm 

th 
4 Kirn thu phn mm 

4.1 Xáy dzcng kjch ban kié'm tháphn mm 
Tài lieu kich ban kièin thi'c phcn mtn ('man so 

PTPM 05a,) 
4.2 Kiém thá chá'p nhqn bài ngirài dz'ing (UAT) 
4.3 Kié'in thic chá'p nhçn hoit dc5ng (OAT) 

4.4 Hoàn thiçn và sia lS'iphin mm 
Biên ban xác nhgn ket qua kie,n thi'c phn mm (mãu sO 
PTPMO6a) 
Báo cáo ke't qua kiem tht'rphn inm ('rnáu s PTPM 0Th,) 

1 

) 



STT Nhóm cong vic/Công vic 
Ngày bit Ngày kêt Don vj 

iinrc Iiên 

1 
Kt qua 

4.5 Nghim thu kim thi"phtn mm Biên bàn nghim thu kim t/uphán mêm 
5 Vn hành thu phn mm (nu co) 

5.1 Xây dung kjch bàn vn hành thphciz inin 
Tài lieu kjch ban vçn hành thi phcn inm (ináu s 

PTPM 05b) 
5.2 Thwc hiên van hành thi 

Hoàn thiên và tha 13i phn mm sau van 
hành thi'r 

Biên bàn xác nhan  kt qua van  hành th&phn mrn ('nthu 
s PTPM 06b) 
Báo cáo kt qua vçn hành th& phn inm (ináu so 

PTPMO7b,) 

5.4 Nghirn thu vIn hành thzphn rnin Biên ban nghiem thu vn hành thiphn mérn 

IV A Bong gói, bàn giao phn mem (1(1/rn ni/yy (Id/mrn/'yy 
DOI1VI 

PTPM/CDT 

1 Dóng gói phn mm 
Gói cài dat và ma ngun phn mm bàn phic vi trin 
khai 

2 Bàn giao phn mm Biên bàn bàn giao phn mm (mu s PTPM.08) 

V A Bào to, chuyen giao cong ngh ddlmmlyy dd/mm/yy 
Don Vi 

PTPMJCDT 

1 Chun bj dào tao 
Tài 1iu bài giáng 
Tài 1iu Htrâng dn si'r diing (mu s PTPM.09) 

2 Thuc hiên dao tao, chuyn giao cong ngh 

\I Nghim thu (1(I/nlrn/yy (ld/flUh1/yy 
Don vl 

PTPM/CDT 

1 
Nghim thu 

- Biên bàn nghim thu bàn giao san phm, hang mic d? 
ñn phn mm CNTT 
- Bang xác nhn giá trj khi hrçing cong vic hoàn thành 
theo hcip dng 

2 



STT Nhóm cong vic/Công vic 
Ngày bit 

du 
Ngày kt 

thüc 
Don vj 

thi'c hin 
Kêt qua 

2 Tng nghiêm thu hop dng 

- 05 bi tài 1iu (trong do cO 04 b dóng theo cp h so và 
01 bi dóng theo quyn) và 03 dia CD (grn toàn b các 
san phm cüa hçcp dng) 
- Biên bàn tng nghim thu, bàn giao toàn b các san 
phm cüa hgp dng 

VII Trin khai thI diem ddlmmlyy dd/mmlyy 
Don vi 

PTPM/CDT 

1 Xây dirng giài pháp trin khai - Tài 1iu giài pháp, quy trInh trin khai (nu co) 

2 
Xây dirng quy trInh vn hành và quy trInh di 
soát dr lieu 

- Quy trInh diii soát dü 1iu vói các phn rnêm lien quan 
(neu co) 

Trin khai (cai dtt nâng cp, cu hInh phn 
rnern) 

4 H tn phtn mm sau trin khai Báo cáo kt qua trin khai thI dim (rnu s PTPM.10) 

5 Tng hcp nht k h trçi (nu co) 
Nhät k' h trçY và tài lieu xii l các tInh hung thu?rng 
gp (nu co) 

VIII Trin khai chInh thtrc dd/mm/yy dd/mm/yy 
Don vi 

PTPM/CDT 

1 
Trin khai (cai dt nâng cp, CtU hInh phn 
mêrn) 

Nh.t k' cong tác trin khai (nu co) 

2 H trç phn mm sau trin khai 

3 Tng hqp nht k~'  h trg (nu co) 
Nht k h trV và tài lieu xfr 1 các tInh hung thu?ng 
gp (nu co) 

K ho?ch trin khai thuc hien hcp dng (diu chinh) duoc lap thành ......(...) bàn cO giá trj pháp 1' nhu nhau (mi bàn gôm .... trang), chñ dâu tu gi& 

(...) bàn, don vj thi cong giü ... (...) bàn.!. 

Ha Nói, ngây tháng nàm 

DA! DIEN DN VI PHAT TRIEN PHAN MEM DA! DIN CHU DAU TU 

3 



Mu s PTPM.02 

}UEM TOAN NHA NUOC CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
<TEN ro vi> Dc 1p - Tir do - Hanh phtIc 

 ',ngày ... tháng ... nám 

BIEN BAN PHAN TICH YEU CAU NGIJfl SI DTTNG 

Hcrp &ng so:  

Gói thcu.  

Ten phn mm:  

I. THANH PHAN 

1. Dii diên chü du tir: <Ten Chü dâu tu> 

Ong/bà: Chirc vu: 

Ong/bà: Chtrc vi: 

2. Dii din don vj chil trl nghip vii: <Ten don vj chU trl nghip viii> 

Ong/bà: Chi:rc vii: 

Ong/bà: Chtrc vii: 

Ong/bà: Chüc vii: 

3. Di din don vj sfr diing (nu có): <Ten Don vi sfr diing> 

Ong/bà: Chirc vu: 

Ong/bà: ChCrc vii: 

Ong/bà: Chirc v11: 

4. Dti din Don vj phát trin phãn mm: <Ten Don vj phát trin phân 
mêm> 

Ong/bà: Chirc vi.i: 

Ong/bà: Chüc v: 

1 Dja danh noi cci quan dóng tri so. 



II. THOI GIAN 
Thñ gian: 

Dja dim: 
ifi. N()I DUNG YEU CAU 
Nç5i dung phân tIch yêu cdu ngithi th dyng bao gm (không gió'i hgn) các nç5i 

dung chInh sau: 

- Các can ctpháp lj lien quan din nghip vy cia pMn mm 
- Các quy trInh nghip vy lien quan dIn phcn mm 

- Các yêu cdu nghip vy cn thIng nhát dê tin /2QC hócz 

- Các yêu cu dd dwcrc dwa vào dr án/ hzng myc 

IV. KET LUiN 
<Nêu các kit lumn turing i'tng vol tIrng n5i dung dâ phân tIch ti cu5c hQp> 

Biên bàn nay dugc 13p thành ..... 0 bàn (mgi bàn gm .....(.....) trang biên bàn 
và .....(....) trang phit liic dInh kern) có giá. trj pháp 1 nhu nhau, mi ben gii 

( .) bàn.!. 

DAI DIN DON VI CHLJ Tifi NGHI1P 'TV DAI DIiN CHJ DAU TU 

PAl DIN DON \Tj  S11' D1JNG 
(Nu co) 

PAl DIEN DON VI PIIAT TRIEN 
PHAN MEM 



Mtzi s FTPM. 03 

XIEM TOAN NHA NUOC 

Tàiliêu 

BAC TA YEU CAU NGU'OI ST DJNG 

Thy án/Hing mc: [TEN DT3' AN]![HNG MUC] 

Ten phãn mém:  

Ma di,r ánIhng muc 

Mãgóithu 

Màtài lieu 

Phiên ban tài lieu 

HANOI—[näm] 



[MA DA/HM] — Tài 1iu dc tã yêu cu nguOi sir ding 

TRANG KY 

I. D5N VI  PHAT TRIEN PHAN MEM 

NgiRii lap: H9 ten Ngày  

<Vj trI trOng Dir ánIhng miic> 

Ngithi xác nhn: HQ ten Ngày  

<Quân tn, Dir án/hng m11c> 

Nguii phê duyt: 119 ten Ngày  

<Giám dc/Giám dc dir ánIhng miic> 

III. CHU DAU TIX 

Nguè'i xác nhn: H9 ten Ngày  

<Vj tn cong tác, chirc danh> 

Ngui xác nhn: HQ ten Ngày  

<Vj tn cOng tác, chc danh> 

Ngu?xi phé duyt: H9 ten Ngày  

<Vj trí cOng tác, chüc danh> 



[MA DA/UM] - Tài 1iu d.c tá yêu cAu ngtthi sir dtmg 

MVC LVC 

I. TONG QUAN 4 
Mucdich 4 
Tài1iu1iênquan 4 
Thut ngü và các tr viêt tat 4 
Các k~r hiu sir diing trong tài 1iu 4 

ii. Ac QIJY TRINE NGHIP VU CC BAN 5 
1. Quytrmnhnghipv[Al.l] 5 
1.1. MucdIch 5 
1.2. Mo hInh boa quytrinh nghip vii [Al.1] 5 
1.3. MôtãquytrInhnghipvii[A1.1] 6 
2. Quy trInh nghip vi [Al .2] 7 
2.1. MucdIch S 7 
2.2. Mo hInh hóa quy trinh nghip V11 [Al .2] 7 
2.3. Mo tã quy trInh nghip vi [A 1.21 7 
3. Quy trinh nghip viii [Al .n] 8 
3.1. MucdIch 8 
3.2. Mo hInh hóa quy trInh nghip vçi [Al.n] 8 
3.3. Mo tã quy trInh nghip vii [Al.n] 8 

III.DC TA CR1 TIET YEU CAU 8 
1. Các yeu cu chung 8 
1.1. Yêu c.0 chung [1] 8 
1.2. Yêu cu chung [2] 8 
1.3. Yêu cu chung [n] 8 
2. Däc tã chi tit 9 
2.1. Chi tit yêu cu chtrc näng Al.l 9 
2.2. Chi ti& yêu cu chtrc näng Al .2 10 
2.3. Chi tit yêu cu chirc näng A1.n 11 

IV. DAC TA Eu CAU PHI CHT1JC NANG 12 
Quy djnh chung v giao din 12 
Quy djnh v tInh toàn v9n dU 1iu 12 
Quy djnh v tInh d sr diing 13 
Yêu cu v hiu nãng (perfoimance) 13 
Yêu cu cn dáp üng di vói Co s& dü 1iu 13 
Yêu cu v an toàn thông tin 13 
Yêu cu phi chirc nãng khác... 13 



[MA DAJHM] — Tài 1iu dc tã yêu câu ngu'i sir dicing 

I. TONG QUAN 

Myc ctIch 

<Template: cn nêu rô mvc  dIch cüa tài 1iu 

- Tài lieu nh&m phân tIch, mô tà chi tit yêu cu cht'rc näng nghip vi cüa 

ph.n mm; Xác dnh các quy trInh nghip vi cn thit, xác djnh 1ung xir 1 tin 

h9c hóa tirng chtrc näng nghip v'i. 

- Tài lieu nay lam can cir d xây dng tài 1iu thit k phn mm, tài 1iu 

hithng dn s1r diing; tài lieu kjch bàn kim thir,.. 

- Tài 1iu nay cüng là can cir d nghim thu phn mm>. 

Tài liii lien quan 

<Template: Lit kê cac danh sách tài lieu lien quan, can cir dê xây dirng tài 

lieu dc tà yêu cu ngui sü diing> 

[VI dii: Danh sách tài 1iu lien quan 

STT Ten ti lieu 

1.  Biên bàn phân tIch yëu cu ngixi sü dung 

2.  

3.  

T/iuçIt ngic và các tic viêt tat 

STT Thut ngfrlchfr vit tt Mo tã 

CSDL Ca dtt lieu 
2. KTNN Kim toán nhà nuóc 

NSD Nguäi sir dçtng 

Các kj hiii sic dyng trong tài liii 

<Template: Mo tà, liêt kê dy dü các k hiu sü dirng trong tài 1iu nêu có, 

kern theo chü giái> 

<VI diii: 



[MA DAJHM] — Tài lieu dac tC yêu câu nglIäi sir dvng 

Diu ki ré nhnh 

Ch'c nng hoc quy trinh 
trang h thông. 

Chtc nàng hoc quy trinh 
khác trong h thong. 

Clurc nng d*vo'c tlwc hin 
ti,r dng trong h thng 

ChCrc nng dtrc thLrc hIn 
thy'c hn ngoà hthing 
(H thong khônghtr 

 

gài 

 

ii. cAc QUYTRINH NGfflIPV1J C BAN 

<Template: Miic dIch mô tâ chi tit các quy trmnh nghip vi cci bàn> 

Chü 5r: VÔi mi quy trinh nghip V11 cn lit kê chi tit m11c dIch, mô hInh 

quy trmnh nghip vv, các thirc th, các bixOc chInh trong tmg quy trinh nghip vi, 

d.0 ra du vao, lien quan dn các yêu cu nghip viii ca bàn...> 

1. Quy trinh nghiIp vy [A1.1] 

1.1. Myc dIch 

<Template: Lit kê m1ic dIch cüa quy trmnh nghip vçi chüc näng nghip vi 

[A1.1] và sir tixang tác cüa chüc näng nghip vçi nay vâi các chüc näng nghip vi 

khác> 

<Vi dii: Quy trInh quy djnh vic Gài và nhn dCt lieu báo cáo tài chInh, báo 

cáo quy& toán, dir toán kinh phi theo quyt djnh 03/201 9/QD-KTNN> 

1.2. Mo hInh hóa quy trInh nghip vy fA1.1J 

<Template: Cn v mô hInh lung xü l9 .njhip vi chi tit cüa quy trInh 

nghipviiNVCB1.1> 

<VI d 



CO 
V 

6:Liu BCvà gfltogntián 

8. Tu ch6i kern l do 

[MA DAJHM] — Tài 1iu d.c tã yêu c&u nguà sCr diving 

QUY TR1NH GCJ'L VA NHiN DO' LIU (theo QO 03/2019-KThN) 

 

E8ng nhãp Cng TEYrT 

      

       

    

tile DOG COO bOn 

bOo cáo bOo 
c170g (COCK dOng 
dOu)  

 

       

 

2. Cp nrt'G&I rile bOo 
Cáo 

    

      

lni tra thOn tin Cl<S 
trén BC vOi thông tin CKS 
ma dryri Vt dO k & mOo 
birth dOng lc fllèu cO) 

      

 

4 Kiém traCKS 

   

         

         

5. GuI TB tu' cMi nn tile 
NJáy gi. thn 
qti. 1anc) ri 

CO 

+  

9 G'i thông bOo cho dyn 

L 

He thông h.r dCr.g cap 
flbOt trang lhoi IC cn6,i 
.ChOp nflân 

Mo tá quy trInh nghip vi /AJ.11 

<Template: c.n xác dnh trng buó'c thrc hin, trng thrc th, các tác nhân chi 

tit tham gia vào quy trmnh nghip vii [Al.l]> 

<VIdii: 



[MA DA/HM] — Tài 1iu dac tã yëu c.0 ngu'ôi scr dirng 

Các 

btro'c 

Ngtrôi 

thiyc hiçn 
Mo ta cac bithc quy trinh 

GUll .1.1 Dan vj 

duçic kim 

toán 

Cho phép NSD giri các file báo cáo tài chInh, báo cáo 

quyt toán, dir toán kinh phi theo Quy& djnh s 03/2019- 

KTNN. 

DU 1iu báo cáo duçic giri theo các hInh thtrc sau: 

- Gi'ri file bàn có dóng du và chQ k (djnh dng PDF, có 

ks) 

- Gui file dinh kern (bàn mm word, excel...) 

- Các phii 1iic lien quan 

GUI1.1 .2 H thng H thông ti dng kiêm tra: 

1. Kim tra thông tin chtt k s trén Báo cáo vó'i thông tin 

Chi k s ma dan vj dã k i man hinh dãng 

2. Kim tra cu true báo cáo (di vdd bc d.ng file excel) 

- Nu 1 hoc 2 không hgp 1 thI Tü chi nhn file 

- Nu l&2 h?'p  l cho phép Lu'u file Báo cáo và ghi log 

nhân dQ' lieu 

GUI1.l.3 Dan vj 

du'çic kiêm 

toán 

Luu thông tin báo cáo 

Báo cáo nhp dung và d.y dü thông tin s cho phép lu'u 

vào h thng 

GUI1.l.3 Kirn toán 

viên 

Tra thu và phê duyt báo cáo 

Cho phép tra cü'u và Phê duyt các báo cáo cüa dan vj 

dugc kim toán gi:ri 

2. Quy trInh nghip vy fA1.21 

2.1. Muc dIch 

<Template: Lit kê miic dich cüa quy trInh nghip V11 A1.2, dôi tuclng Va sr 

tuang tác cüa chüc näng nghip vii nay vói các chrc nãng nghip v,i khác.> 

2.2. Mo hInh hóa quy trInh nghip vy fA1.21 

<Template: Cn v mô hInh 1ung xu l nghip vi chi tit cüa quy trinh 

nghip vt A1.2> 

2.3. MO tã quy trinh nghip vy [41.21 

<Template: cn xác djnh tüng bisic thirc hin, tmg thirc th, các tác nhân chi 

ti& tharn gia vào quy trInh nghip vt [A 1.1]> 



[MA DAJHM] - Tãi Iiu dac tã yêu cu ngiii st'r dirng 

3. Quy trinh nghip vi [A1.n] 

3.1. Mic dIch 

<Template: Lit kê miic dIch cüa quy trinh nghip vi chtrc näng A1.n và sr 

tuong tác cüa chirc näng nghip vt nay vol chOc nàng nghip vii khác.> 

3.2. Mo hInh hóa quy trInh nghip vi /A1.nj 

<Template: Cn ye mô hinh lung xi:r 1' nghip vi chi tit cUa quy trmnh 

nghip vi [Al.n]> 

3.3. Mo tã quy trinh nghip vi [A1.nj 

<Template: cn xác djnh trng buOc thrc hin, tmg thirc th, các tác nhân chi 

ti& tham gia vào quy trmnh nghip vii [A. 1.n]> 

III. DC TA CIII TIET Eu CAU 

1. cácyêu ctii chung 

<Template: lit kê/ mô tã chi tit các ch1rc näng/ yêu cu chung cüa phAn 

mm, gm Ca CáC quy tc quy chun... ducic áp diing chung cho Ca cüa ph.n 

mêm> 

1.1. Yêu ctii chung 11] 

<Template: mô tâ chi tit chOc näng, yeu cu chung [1]> 

<VI du: Quy dinh v cu true mA don vi duc kim toán nhtr sau: 

cehi trác Ma dow vj dwic kim toán 

2 k tiy du: phân loii theo linh virc 

+ Dvi NSBN: BNxxxxxxxx 

+ NSDP: DPxxxxxxxx 

+ Doanh nghip: DNxxxxxxxx 

+ Tài chInh ngân hang: TCxxxxxxxx 

+ Du an du tu: DAxxxxxxx 

+CTMT: CTxxxxxxx 

+Quc phông- An ninh: QPxxxxxxxx 

+Linh vuc khác :99xxxxxxxx 

-8 k ty xxxxxxxx là s tr tang 

1.2. Yêu cehi chung /2J 

<Template: mô tâ chi tit chOc nãng, yêu c.0 chung [2] 

1.3. Yêu cthi chung fnj 

<Template: mô tâ chi tit chüc näng, yêu cu cüa yêu cAu chung [n]> 



[MA DAIHM] — Tài 1iu dc tà yêu cu ngu&i sir ding 

2. Dctàchitiêt 

2.1. C'hi tilt yen cu chá'c nängAl.1 

2.1.1. Van bàn nghip vi áp ding 

<Template: cn liit kê các van bàn nghip vçi (thông tu, nghj djnh, quyt djnh 

.) lam can cü cho vic thrc hin yêu cu chirc näng nghip v'çi 

- Nu 1 chirc näng ci'ing dáp üng nhiu van bàn nghip vi thI cn lit kê dy 

[VI dii: 

- Chüc nàng Gài báo cáo dáp üng Quyt djnh s 03/201 9/QD-KTNN ngày 

16/09/2019 quy djnh trách nhim gri báo cáo tài chInh, báo cáo quy& toán ngân 

sách, dir toán kinh phi cüa các dm vj duçic kim toán 

2.1.2. Mo tä yen cu 

<Template: Mo tâ chi ti& yêu cu v dQ lieu, v each hin thj, v d dài các 

thông tin nghip vii cn có, các rang buc 

Chü : các yêu d.0 nay xut phát tir yêu cu cüa nghip vu> 

2.1.3. Diu kin thrc hin 

<Template: C.n ghi rö các diu kin rang buc d có th thçrc hin di.rcyc chrc 

näng [Al.1] 

- fM thirc hin ducc chüc näng nay thi c.n phài chy chüc näng gI tnro'c do? 

- Al là nguñ thirc hin? 

- Yêu cAu v các ni dung chi ti& nhu th nào..? 
-...> 

2.1.4. Thilt klgiao din mu (prototype/layout) (nlu có) 

<Template: Di vâi yêu c.0 chüc näng có giao din giao tác ngu&i dàng, cn 

thit k giao din yêu cu chüc näng miu d ngithi dung d hInh dung 

Cn mô tâ chi tit các ni dung hin thj trên giao din mu và các yeu cu 

nu có> 

[Vi dii: Chüc näng Cp nh.t báo cáo 

- Man hmnh chüc näng nhi.r sau: 



[MA DAIHM] — Tài 1iu d.c tá yêu cu nguäi sCr d,ing 

Cp nht báo cáo 

Ma on 4 OO2000000000 

LoBi On ni [coo v( dt toàB cap I 

KOáOCáo) 2010 

Loal cáo cáo Bao cáo quyét oãn flgáfl Sad) 

Cáo cu phâp l Thông 01 10720)7-6TC 

Môu só B01;BCOT 

Tn báo cáo ( Bàn cáo quy4t tcán ktnh phi Incat ng 

Tp tin 000 CáO 

Tep Jn cáo cáo 

Ta! tiCu infl lètn 
(nau có) 

Ma XáC flháfl 

BCQT_801x1Sx © 0 
BCQT_BOl.pdf 

Tai_lle_dlnh_cárnpu'I 0 0 
2FB 

Yiucáu nhp thông tin 

Các thông tin cn nhp nhu sau 

Thông tin 
Kiêu dii' 

lieu 

Bt 

buc 

Mac 

dinh 
Rang buôc 

Ma dan vi Number 

(10) 

Co Co 

Loai don vi Ktu(100) Co Co 

K báo cáo Number (4) Co Mc dnh näm hin ti, cho ch9n 

trong danh sách näm 

Loti báo cáo K' tr (100) Co Cho phép ch9n trong danh mi0ic 

báo cáo 

Can cr pháp 

1 

Kr  tr (100) Co Cho phép hin thj can cü pháp 1r 

theo loai báo cáo 

2.2. Chi tiêtyêu câu chi'ec nãngAl.2 

2.2.1. Van ban nghip vi áp ding 

<Template: cn liêt k các van bàn nghip v1i (thông tu, ngh djnh, quyt djnh 

.) lam can cir cho vic thirc hin yeu cu chüc näng nghip vçi 

- Nu 1 chirc nãng cüng dáp rng nhiu van bàn nghip vi thI cn lit ké dy 

dü 



[MA DA!HM] — Tài 1iu dac tá yêu cAu nguâi sCr diing 

2.2.2. Mo tã yêu ciii 

<Template: Mo tá chi tit yêu cAu v dtt lieu, ye cách hin thj, ye d dài các 

thông tin nghip vi cAn có, các rang buc 

Chü : các yêu cAu nay xuAt phát tii yeu cAu cüa nghip vii> 

2.2.3. Diii kin thwc hin 

<Template: CAn ghi rO các diu kin rang buc d có th thirc hin diicic chirc 

näng [Al.2J 

- D thirc hin dt.rçic chirc nãng nay thI cAn phái chy chirc näng gI trrn9c do? 

- Ai là nguii thirc hin? 

- Yêu cAu v các ni dung chi tit nhu th nao..? 
- .> 

2.2.4. kl giao din mâu (prototype/layout) (nEii co) 

<Template: Di vui yêu cAu cht'rc nàng có giao din giao tác 11gu6i ditng, cAn 

thit k giao din yêu cAu chüc nãng mu d ngiii dung d hmnh dung 

CAn mô tà chi tit các ni dung hin thj trén giao din mu va cac yêu cAu 

nêu có> 

2.3. Chi tiEtyêu cEii chi'ec nãng A1.n 

2.3.1. Van ban nghip vi áp dyng 

<Template: can 1it ké các van ban nghip vii (thông tii, nghi. djnh, quyt djnh 

.) lam can cir cho vic thirc hin yêu cAu chirc näng nghip vçi 

- Nu 1 chrc nãng cüng dáp irng nhiu van ban nghip vii thI cAn lit kê dAy 

dü 

2.3.2. Mo tá yeu ctii 
<Template: Mo tà chi tit yêu cAu v dü lieu, v cách hin thj, v d dài các 

thông tin nghip vii cAn có, các rang buc 

Chi'i r: các yêu cAu nay At phát tü yêu cAu cüa nghip vi1> 

2.3.3. Diu kin thuc h4n 

<Template: CAn ghi rö các diu kin rang buc d có th thirc hin ducic chrc 

näng [A1.n] 

- D thirc hin dixçc chrc näng nay thI cAn phâi chy chirc nãng gI truc do? 

- Ai là ngrnYi thirc hin? 



[MA DAJHMI — Tài 1iu dc tã yêu c&u ngtrài sCr diing 

- Yêu cu v các ni dung chi ti& nhu th nao..? 

2.3.4. Thilt klgiao din mâu (prototype/layout) (nêu cô) 

<Template: Di vi yêu cu chirc näng có giao din giao tác ngiiè'i dung, can 

thit k giao din yêu cAu chüc näng mu d nguài dung d hInh dung 

Cn mô tâ chi tit các ni dung hin thj trên giao din mu và các yêu cu 

nêu có> 

IV. DAC TA YEU CAU Pill CH11C NANG 

<Template: Cn mô tâ chi ti& yêu cu phi chirc näng cUa phân mêm dang can xây 

dirng> 

Lu'u : Mi yêu cu phi chfrc nãng dtrçrc dc tã & tài 1iu nay can 

mapping 1-1 vói các yell cu phi chfrc nãng trong hy'p dông dê phçic vi cho 

nghim thu sau nay> 

Quy djnh chung v giao clin 

<Template: Lit kê các quy tic, quy dnh v yêu c&u giao din di vói phn 

mm có giao din nguèi sü dçrng> 

<VI dii: Chirc näng quãn l danh mic: 

- DI lieu chi tit, hin thj duói dng danh sách 

- Co nut s1ra trên tung dông dü lieu. 

- Nut xóa a ngoài danh sách chi tit cho phép xóa nhiu dàng cling lüc 

- Vó'i chirc näng không duc phân quyn sü ding- n nut không cho hin thj 

len giao din 

- Vói dt 1iu không ducrc süa!xóa - d ma nut không cho barn. 

- VOi giao din có hin thj danE sách, cho phép NSD ch9n hin thj bao nhiêu 

dOng trên 1 trang. 

- Hin thj thông báo 1i: vth li yêu cu nhp cüa tuing ô dtr lieu, hin thj 

thông báo bt buc nhp ngay tti ô do. 

- Sau khi them mai, lu'u xong quay v man hInh darth sách 

- Các ô nhp yêu cu can chinh trái phãi bang nhau trên 

- Label: can trái 

- Các ô nhp 1iu sp xp theo hang d9c, h& hang mai sang cot. 

- Trinh tr tab nhp 1iu: tli trên xuéng duai, tr trái qua phãi.> 

Quy djnh v tInh toàn vçn dfr liii 

<VI du: 
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- Moi gói tin duçxc g1ri di xác thirc du phâi duçic k s. Ti d.0 nhn thông 

tin, phâi kim tra tInh toán vçn dü 1iu tnróc khi thrc hin các thao tác nghip vii 

khác 

- Gói tin dam bâo tInh toàn vçn dtr 1iu là gói tin: 

+ Co kern chU k' din tir cüa ngi.thi g1ri gOi tin. 

- Ni dung các tnring d lieu phài dung vó'i ni dung chU k din tü> 

Quy djnh v tinh dlsá' dyng 

<Template: Lit kê các yêu cu giüp NSD d dàng sü diing, thao tác vói phn 

mm trong qua trinh tác nghip> 

Yêu ctii v hiu náng (performance) 

<Template: Lit kê và dc tá chi tit các yêu cu v hiu nãng ma phn mm 

cn dáp üng duçc... 

- Cho phép ti da bao nhiêu ngithi truy cp/tác nghip/kt xut báo cao... 

trong cüng mt thii dim 

- Hin thj ra 1 giao din!1 trang trong bao lâu; 

- Hin thj/kt xut ra 1 báo cáo trong bao lâu 
- > 

Yêu cEii cin dáp t'rng d6i vó'i co' sá dir liti 

<Template: Lit kê và dc tá chi tit các yêu cu v cci s dft lieu ma phn 

mm cAn dáp rng ducc... 

- H thing chi cho phép nguii dung dã dugc xác thirc mâi cAp quyn truy 

cap; 
- Lu'u tri nhiu loai dtt lieu; 

- Co dAy dü Co ch sao luu dir phOng;... 

- > 

Yêu ciii v an toàn thông tin 

<Template: Lit ké và dc tá chi tit các yêu cAu v an toàn thông tin ma phAn 

mm cAn dáp ixng duçc... 

- H tMng có ducc thit k phân tAng nhAm dam báo an toàn báo mat? 

- Các thi& k dam bão an toàn báo mt thông tin? 

-...> 

Yêu cEti phi chi'rc náng khác... 

[Lit kê/dc tá nu có; không Co thI không ghi vao] 



Mâu s PTPM. 04 

KIEM TOAN NHA NIIOC 

Tài lieu 

THIET KE PHAN MEM 

(ChIC NANG vA ci sO D LIEU) 

Di.r án/htng miic: [TEN D AN/HNG MVC] 

Ten phãn mêm:  

Ma dir án1hng miic 

Ma gói thu 

Ma tài 1iu 

Phiên ban tài lieu. 

HA NO! — [Nàml 
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BANG GUI NH4N  THAY DOT TAI LIU 

Ngày 

thay dôi 

Ngu'ô'i thçrc 

hin 

L do Mo tã thay dÔi Phiên ban 

mó'i 



[MA DAJHM] - Tài 1iu thi& k phn mrn 

TRANG KY 

I. DON VI PHAT TRIEN PHAN MEM 

Nguii lap: H ten Ngày  

<Vj tn trong Dir án/hng mitc> 

Ngtthi xác nhn: HQ ten Ngày  

<Quân trj Di,r án/hng m11c> 

Ngithi phé duyt: HQ ten Ngày  

<Giám dc/Giám dc dir án1hng miic> 

III. CHU DAU TII 

Nguè'i xác nhn: H9 ten Ngày  

<V tn cong tác, chic danh> 

Nguô'i xác nhn: H9 ten Ngày  

<Vj tn cong tác, chc danE> 

Nguii phê duyt: H9 ten Ngày  

<Vj tn cong tác, chirc danh> 
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MVC LUC 

I. TONG QUAN 4 
1. MicdIch 4 
2. Tài lieu lien quan 4 
3. Thut ngtt và các tr vit tat 4 
4. Các k hiu sii'r diing trong tài 1iu 4 

II. THIET KE CHI TIET CHIC NANG 5 
1. Mo hmnh phân rã chirc näng cia phn mm 5 
2. Thi& ké chrc näng 6 
2.1. Chi tit chrc nãng A. 1.1 6 
2.2. Chi ti& chirc näng A.1 .2 7 
2.3. Chi ti& ch(rc näng A.1.n 8 
3. Phii liic danh sách các chirc nãng 9 

III.THIET K1 CC SO DC LIEU 9 
1. Mo hinh tng quan co sr d 1iu 9 
2. Thi& k chi tit co s& d1r lieu 9 
21. Thôngsccisdüliu 9 
3. Cu trüc cci s dtt lieu 11 
3.1. Thi& k chi tit k bang (Table) 11 
3.2. Thit k chi tit các triimg (Column) trong bang. 12 
3.3. Thit k chi tit chi muc (Index) 13 
3.4. Thi& k chi tit Trigger theo tü'ng bang 13 
3.5. Thit k chi tit View 13 
3.6. Thit k chi tit thu tue 13 
3.7. Thit k chi ti& ham 13 
3.8. Thitkchiti&job 13 
4. Quán trj theo döi co s& dtt 1iu 13 
4.1. Profile 13 
4.2. Danh sách nguè'i dung; vai trô và nhim vii 14 
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TONG QUAN 

1. MicdIch 

<Template: Tài 1iu nay mô tã thit k chi tit chüc näng và ca s dtr lieu> 

- Yêu cu cüa tài 1iu thit k chi tit chüc nãng và ca s& dtr 1iu phài dáp 

rng duçc yêu cu nghip vii trong tài 1iu d.c tâ yêu câu nguii sü dçtng. 

- Mi chrc näng chi ti& cn dü thông tin: m1ic dIch, man hInhl giao din xir 

1fr nu có, lung xir l (sequence diagram), mô tã các hàml thu tiic th 1 chInh së 

kt ni td DA nhu th nào (ham! thu tçtc nay d x1r 1 gI, ham! thu tiic nay kêt nôi 

ti tnrmg nào/ Bang nào trong DA...) 

- Tài 1iu nay cüng là can cir d xây dimg các tài 1iu kjch Bàn kim th hoc 

vn hành thü; Tài 1iu huó'ng dn sir dçing, 
>. 

2. Tài Iiu lien quan 

<Template: Lit kê các danh sách tài 1iu lien quan, can cü d xây dirng tài 

lieu thit k chi ti& chrc nàng> 

[VI dii: Danh sách tài lieu lien quan> 

STT Ten tâi lieu 

1.  Tài lieu dc tá yeu cu ngthi sü ding 

2.  

3.  

3. Thut ngü và các tfr viêt tat 

STT Thut ngfrlchfr vit 
tt 

Mo tã 

1.  CSDL Casôdttliêu 

2.  KTNN Kim toán nhà nurc 

3.  NSD Ngithi sr diing 

4. Các k hiu sfr drng trong tài 1iu 

<Template: Mo tâ, lit k dy d các k' hiu sir ding trong tài lieu nu co, 
kern theo chü giãi> 

<Vi du: 
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Chrc nng hoc quy trmnh 

trong h thong. 

 

Di.ti kiin  îë nhãnh 

   

ChCrc nâng hoc quy trinh 
khác trong h th5ng. 

     

Ch&c nng du'c thy'c hin 

tr doug trong h thng 

   

thfrc nng di.rcrc thirc hièn 

thrc hin ngo h thong 

(H th6ng không h try) 

  

/ 

    

Chi giài 

> 

II. THIET KE CIII TIET CHIJC NANG 

1. Mo hInh phân rã chiTrc nAng cfla phân mêm 

<Template: Vë mô hInh phân rã chtrc näng trong do cn nêu rô chrc nãng 

glao din, chrc näng xir 1 ngâm...> 

Giái thIch mô hInh: 

STT Phân h/ Chfrc 

näng chInh 

Chñ'c nàng Mo tã chü'c nãng 

A. 1 Phân h h thông 

A.1.l 

A.1.2 

AJ.3 

A.1.4 

A.l.5 

A.1.n 

A.2 Phân he Quãn 1 

thông tin do'n vj 

dirrc kiêm toãn 

A.2.1 

A.2.2 

A.2.3 
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2. Thiêt k chfrc náng 

2.1. Chitiltcht'rcnángA.l.l 

<Template: Chirc nãng nay thirc hin ducc yêu cu nghip vT ci th nào 

trong tài 1iu dc tà yêu c.0 ngiii si:r diing? D thirc hin ducic chüc nàng nghip 

v1,1 nay, cn thiM k th nào d NSD (hoc h thng khac) có the tuang tác dugc 

vâi phn mm d thrc hin chtrc näng nghip vii ci th?> 

2.1.1. Chá'c nángA.1.1 

2.1.1.1 Thiltklgiao din (nlii có) 

<Template: Cn mô tâ chi thit k giao din cüa chüc näng nhu nào> 

2.1.1.2 Thilt kê các tru'iing dfc 1izi 

<Template: Cn mô tâ trng tmng dü lieu duçic thit k trén giao din cüa 

tmg chtrc nàng gm mô tã chi tit mtc dich trng tri.rông lam gI, kiu dü lieu gI, 

giá tr mc dnh và các diu kin rang buc> 

[VI du: 

Thông tin 
Kiêu d& 
. hçu 

Bt 
Bu9c 

Mac 
. 

dnh 
Rang Buçc 

Loti Báo cáo nVarchar Co Cho phép ch9n trong danh sáëh 

các loai Báo cáo d dan vj 

dixçc kim toán ch911 gui Báo 

cáo 

Ma dan vj NumBer Co Cho phép chçn trong danh miic 

ma don vi 

2.1.1.3 Logic xü' lj 

<Template: Mo tâ chi tit logic th 1' các chirc nAng trên giao din khi NSD 

tiicing tác vd phn mm, cn chi ti& tOi tung Button, ngithi sü dung lam gi, h 
tMng xu 1' gI , sau khi NSD kt thüc 1 thao tác nào do thI kt qua dt duçc là 
gI...> 

[VI dci: Mo tá các Buó'c thirc hin khi dan v ducrc kim toán Gui Báo cáo 

Btrcrc Chfrc nãng Chü the Ni dung 
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thurc 

hiên 
thffc hiên 

Dan vj 

ducyckiêm 

toán 

Ch9n cht'rc näng "Them mó'i Báo cáo" 

2 H tng Hin thj man hInh "Them mOi Báo cáo", cho 

phép nhp các thông tin 

3 Dan vj 

diiçic kiêm 

toán 

Ch9n trong các giá trj sau: 

- Ma dan vj: Tir dng hin thj 

- Loi dan v: Tir dng hin thj 

- KST Báo cáo: Bt Buôc chçn 

- Loai Báo cáo: Bt Buôc chon 

- Can cr pháp l: Bt Buc ch9n 

- Mu s Bt Buôc chon 

- Ten Báo cáo: B.t Buôc nhâp 

- Tp.tin Báo cáo: Bat Buc ch9n 

4 H thng H thng tir dng kim tra: 

- Kiêm tra thông tin Chtr kr so trén Báo 

cáo vOi thông tin chU k s ma dan vj 

dã kr man hinh dang k 

- Kim trB cu trüc Baa cáo (di vth Báo 

cáo dng file excel) 

- Nu hBi diu kin trén không hcip l thI 

tr chi nhn file 

- Nu diu kiên trên hap 1, lu'u file Báo 

cáo và ghi log nh.n d 1iu 

2.2. Chi tilt chü'c nãng A.1.2 

<Template: Chirc näng nay thirc hin duçc yêu cu nghip v cii th nào 

trong tài lieu dc tá yêu cu ngithi sir ding? D thirc hin ducic chirc näng nghip 

vii nay, can thit kê the nào dê NSD (hoc h thng khác) có th tucing tãc dugc 

vói phtn mm d thirc hin chirc näng nghip vt.i ci th?> 

2.2.1.1 Thilt klgiao din (nlii có) 

<Template: Cn mô tã chi thi& k giao din cüa chirc näng nhu nào> 
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2.2.1.2 Thilt kê các trw&ng dfr 1iu 

<Template: Cn mô tâ trng truô'ng dtr lieu ducic thi& k trên giao din cUa 

tmg chüc näng gm mô tà chi tit miic dIch tirng tnrông lam gi, kiu dü 1iu gI, 

giá trj mc dnh và các diu kin rang buc> 

2.2.1.3 Logic xü' 1j 
<Template: Mo tâ chi tit logic xir 1' các cht'rc nãng trên giao din khi NSD 

tuong tác vi phn mm, cn chi tit tth tüng Button, ngithi sir ding lam gi, h 

thng xir 1 gI, sau khi NSD kt thüc 1 thao tác nào do thI kt qua dat duc là 

gI...> 

2.3. Ghi tilt chic nàng A.1.n 

<Template: Chtrc näng nay thirc hin duçc yêu cu nghip vi cii th nào 
trong tài 1iu d.c tã yëu c.0 nguO'i sir ditng? D thirc hin duçic cht'rc nàng nghip 
vi nay, cn thit k th nào d NSD (hoc h thong khac) có th tuang tác duçc 
vri phn mm d thirc hin chüc näng nghip vii cii th?> 

2.3.1. Chá'c nángA.1.n 

2.3.1.1 Thilt kl giao din (nlu có) 

<Template: Cn mô tã chi thMt k giao din cüa chirc näng nhu nào> 

2.3.1.2 Thilt ki các tru'&ng dfr liti 

<Template: Cn mô tà tàng tnthng dt lieu duçic thit k trên giao din cüa 
trng chüc nàng gm mô tã chi tit miic dIch tmg tnthng lam gI, kiu dü lieu gi, 
giá trj mc djnh và các diu kin rang buc> 

2.3.1.3 Logic xir lj 

<Template: Mo tã chi tit logic x1r 1' các chirc näng trén giao din khi NSD 
tucing tác véd phn mm, cn chi tit ted trng Button, ngued sir dyng lam gI, h 
tMng xir 1 gI, sau khi NSD kt thüc 1 thao tác nào do thI kt qua dat duc là 

a 
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3. Phu hic danh sách các chñ'c nng 

III. THIET KE Cc% SO' D LIEU 

1. Mo hInh tng quan co' s& dii' 1iu 

<Template: ye mô hInh tng quan c.0 tn'ic co so' dü lieu cüa phn mm và 

các rang buc giUa các khóa, bang...> 

<Trong mô hInh can nêu duçic giao tiêp vo'i các h thng khác> 

< Can lam rO phân mêm ducyc thiêt kê trên nên tang nào (windows foriii, 

webfoiiii, service...). Cüng nhu nói rö các thành phn trong tmg lo'p cüa h thong 

nhix (Client; App; Interface; Datata; Process). 

2. Thit k chi tit co' sO' dfr 1iu 

2.1. Thông s cr so dfr liii 

2.1.1. Thani S6 (Inifile,) 

<Lit kê các tham s cu hInh cho Co so' dCt lieu dang sCr diing cüng nhtr mô tá mvc 

dIch cüa các tham s do. 

VIcly: 

STT Thamsô Giá tn Mo tã 

1 instance name Ten Instance 

2 instance number 1 So hrçing Instance 

3 service_names Cng TDTT Ten Services 

4 db name CONGTDTT Ten DB 

5 

2.1.2. Danh sách TNS lien quan 

<Lit kê các cu hInh duqc cO chtra ten djch vii cüng các cu hInh tham s duqc 

k& ni> 

2.1.3. Cu hlnh tp tin Control files 

<Lit kê các ControlFile ducc x1r ding trong CSDL> 

2.1.4 Thilt lçip  tham s6 cho RedoLog files 

<Lit kê các tp tin Redolog file duçic xir dçrng trong CSDL> 

2.1.5. 2ác cách thá'c giao tip vOl h th6ng ben ngoài 

<Lit kê dy dñ các phuong thirc, kênh kt ni vo'i các h thông ben ngoàl. 

Vi du: Thit k kt ndi theo IP 

1. 
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S 

T 

T 

He thông Cong 
s 

chieu 
Mijc dich 

NguOn 
Trung 

gian 
DIch 

1 
CONG 

TDTT 
SSO 8088 1 

TiJng diing cng TDTT 

kt ni vi He thng 

quail 1' NSD dê lay 

thông tin däng nhp vào 

h thing 

1 
CONG 

TDTT 
QLKN. 443 1 

1iJng ding cng TDTT 

kt ni vâi H thng 

quân 1 khiêu ni dê lay 

thông tin däng nhp vào 

h thng 

3  

4 

2.1.6. Thilt kit Tablespace và Datafiles 

<Vth mic dIch phân chia các nhóm d 1iu trong qua trInh van  hành nhu thai gian, 

ngành ngh& dja bàn nh&m tang hiu qua vn van  hành. Mic nay, 1it ké dy dü cac 

tablespace cüng nhu quy tc thit lap  chüng> 

VIdii: 

Tablespace Data file mit size 
Tir 

morong 

Max 

size 

(MB) 

Mo ta 

SYSTEM 
E:\DATABASE\CONG  

TDTT\SYSTEMO 1 .DBF 
300M 50M/lân 1G System 

TEMP 
E:\DATABASE\CONG  

TDTT\TEMO 1 .DBF 
lOOM 50M/lân 1G 

Temporary 

tablespace 

CONGTDTT 

_UNDOTBS 

CONGTDTT 

INDEXES 

CONGTDTT  
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Tablespace Data file mit size 
Tir 

mo' rong 

Max 

size 

(MB) 

Mo ta 

_DATA 

CONGTDTT 

LOG 

3. Cu trñc co' th dü' 1iu 

3.1. Thilt kl chi tilt ki bang (Table) 

<Lit kê các bang tuo'ng irng theo các phân vüng dU 1iu, trong do nêu rO cu trüc 

thông tin cüa các bang> 

VIdu: 

STT Ten bang BI danh Loi Y nghia 

A Các bang dfr liii co so' (framework,) 

1 EXCEPTION 
— 

EXCEP F 
Cu hInh các ngoi 1 

dc bit 

2 MENU MENU FWK Cu hInh menu dng 

B Cácbángdanhmic 

DM BAO CAO Danh mic báo cáo 

DM_CHI_TIEU KIEN NG 
HI — — 

Danh muc chi tiêu kin 
nghj 

C Các bang dir l&u  nghip vy 

HO SO CHUING TU H so chirng tir 

HO SO KHIEU NAI H so' khiêu nai 

D Các bang dir l&u  TDTT 

API LANH DAO CUOC 
KT — — — 

Thông tin tnrâng doàn 
cüa cuc kiêm toán 

API DT BI KIEN NGHI 

Luu thông tin kin nghj 
thrqc dng b t1r ü'ng 
dimg Theo dôi thirc hin 
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STT Ten bang BI danh Loi Y nghia 

kin ngh kim toán 

E Các bang dfr liti nhIt kj 

3.2. Thiêt kê chi tiêt các tru'&ng (Column) trong bang. 

<Lit kê chi ti& các tm&ng, d dài, kiu trueing và miic dIch cüa tnthng. Chi rô 

dâu là khóa chInh, thành phn khóa chInh cüng nhii ithc tInh dung lucmg dt ti 

trong tuGng lai> 

Vi dy: Bang APLDT_BI_KIEN_NGHI 

Danh sách các trtrô'ng 

STT Ten trtrô'ng Kiêu dfr lieu 

PK! 
FKI 
UK 

NA/Def 
Bang 
tharn 
chiêu 

ID MJMBER(22) PK ID khóa chInh 

MA BC VARCHAR2(10) 
M báo cáo kim 
toán 

MA DV DKT VARCHAR2(10) 
Ma don vj dixcic 
KT 

MA DT BI KN VARCHAR2(10) 
Ma di tuçlng bj 
kiên ngh 

MAKNCNTAP 
THE VARCHAR2(10) 

Ma kMn nghi cac 
nhân tp the 

LOAI_DOITUON 
G VARCHAR2(10) 

Loi di tugng: 
1 .CAN}TAN 

2.TAPTHE 

TEN DOT TUONG 
VARCHAR2( 10 
24) Ten dôi tugng 

HINH THUC 
VARCHAR2( 10 
0) 

Hinh thüc kim 
diem 

NGAY_CAPN}IA 
T DATE Ngày cp nht 
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STT Ten truông Kiêu dfr lieu 
P1<1 
FKI 
UK 

NA/Def 
Bang 
tharn 
chiêu 

NAM KT TH KN NTJMBER(22) 
Näm thtrc hiên 
kiêm toán 

3.3. Thiêt kê chi tiêt chi mic (Index) 

<Dua ra s 1ixçng các ct cn index trong bang cüng nFnr loi index> 

3.4. Thilt kl chi tilt Trigger theo tirng bang 

<Nêu rô thut toán; diu kin áp diing; déi tiiçing ánh hung và mt s diu kin 

c.n km dui day> 

• Trigger kIch hot khi "Không có giá tr cQ" 

• Trigger kich hot khi "Không có giá trj mri" 

• Trigger së không hoàn thành (not commit) nu mt trong các giao djch 

ben trong bj rollback. 

• Các cau lnh Commit, Rollback cQng nhi.r Save point không thrçic sir 

trong Trigger. 

• Trigger có kIch hot trigger khác hay gci các thu tiic hay ham khác 

không? 

3.5. Thilt kl chi tilt View 

<Lit kê danh sách các View thrçic sir diing cQng nhu loai các View tuang irng và 

cãu lnh thirc hin 1y dU lieu> 

3.6. Thilt kl chi tilt thñ tyc 

<Liêt ké day dü danh sách các thu tic, tham gia so dâu vào, tham so dâu ra và các 

giá trj ngoi trir,...> 

3.7. Thilt kl chi tilt ham 

<Liêt kê d.y dü danh sách các ham, tham gia s du vào, tham s dâu ra và các 

giá trj ngoi tnr,...> 

3.8. Thilt kl chi tilt job 

<Lit kê dy dü danh sách các job, tham sé thrc hin job, danE sách các thu tic và 

hàmthrgcg9idên,...> 

4. Quãn trj theo dôi co' s& dü' Iiu 

4.1. Profile 

<Lit kê nhctng gith hn tài nguyen d,i vth ngui dng cüng nhu yêu cu tham s 

mt khâu> 



Limit Name Value Ghi chtI 

[MA DAIHM] - Tài Iiu thit k phn rnm 

Vi' dy: Profile cho user si'c dyng bó'i ngic&i dàng ho trçl 

Profile cho user th dtng bó'iphán mêm. 

Limit Name  Value  Ghi chil 

4.2. Danh sách ngithi dàng, vai trô và nhim vi 

<Lit kê toàn b các nhóm, và nguô'i dung trong vic vn hành CSDLvói các thông 

tin chi ti& v quyn và phiic vi cho phn mm nào; cho thirc hin ch.y job nào; 

di tuçmg nào truy cp trong qua trInh van  hành, 

<Các tài khoân nay duçic phép truy cp tr dja chi nào cüa phn mm (may chü 1rng 

dyng; may chü CSDL h thng khác; ....) 

• Tài khoân cho tmg ding truy cp CSDL. 

• Tài khoân ch.y job trên CSDL. 

• Tài khoân quail trj CSDL. 

• Tài khoân cho vic sao luu khôi phiic CSDL. 

Vi dit: 

STT Phãn mêm UserName Password Mo tã 



Mâu so PTPM. 05a 

JUEM TOAN NHA NU'OC 

Tài lieu 

KICEE BAN iuEM THI PHAN MEM 

Di' án/hng miic: [TEN DT) AN!HNG MVC] 

Ten phãn mm:  

M dir án1hng miic 

Ma gói thAu 

Ma tài lieu 

Phiên bàn tài lieu 

HA NQI - [Näm] 



[MA DiVHM] — Tài 1iu kch ban kim thCr ph.n mm 

BANG Gifi NIIAN TIIAY DOI TAI LIEU 

Ngày Ngu'ôi thijc hin L do Mo tã thay dôi Phiên ban 



[MA DAJHM] — Tài 1iu kjch ban kim phAn mm 

TRANG KY 

I. DON VI PHAT TRIEN PHAN MEM 

Nguñ lap: HQ ten Ngày  

<Vj tn trong Dr án!htng miic> 

Ngithi xác nhn: HQ ten Ngày  

<Quán trj Dir án/hng mic> 

Nguè'i phé duyt: Hp ten Ngày  

<Giárn déc/Giám dc dir ánIhng miic> 

II. CHUJJAU T!J' 

Nguñ xác nhn: Hp ten Ngày  

<V tn, chüc danh, don v cong tác> 

Ngi.thi xác nhn: Hp ten Ngày  

<Vj tn, chüc danh, don v cong tác> 

Nguô'i phê duyt: Hp ten Ngày  

<Vj tn, chüc danh, don vj cong tác> 



[MA DAIHM] — Tài 1iu kjch bàn kim thir phn mm 

MVC LUC 

I. TONG QUAN 2 
1. MicdIch 2 
2. Tài 1iu lien quan 2 
3. Thut ngii và các tr vit t.t 2 
4. Các k hiu sir dung trong tài 1iu 2 
5. Ni dung nâng cp (nu có- str diing cho nâng cp, mi rng phn mm) 3 

II. CHIEN LIJOC  iUEM THU 3 
1. K hoach kim thir 3 
2. Các kiu thuc hiên kim thir 3 
3. Môi tmng thirc hin kim thi:r 3 
3.1. Môitnrngthirchin 3 
3.2. Yêu cu phn c1rng 3 
4. Báo cáo kt qua kim thcr 3 
5. Quy trInh thirc hin kim thr và süa li 4 
5.1. Thành phn tham gia 4 
5.2. Mo hInh hóa quy trinh thirc hin kim thr và süa li 4 
5.3. Mo tâ quy trmnh thirc hin kim thi:r và süa 1i 4 

III.KTCH BAN KIEM THLr CHAP NHN NGIJOI DUNG (UAT) 5 
1. Tong hgp kjch bàn kim thir 5 
2. Kich bàn kim thir [Phân he A] 5 
2.1, Các tmnh hung kim thir 5 
2.2. Kichbânkimthirchitit 6 
3. Kich bàn kim thir [Phân he N] 7 

IV. KTCH BÀN KIEM THU CHAP NHAN HO4T  DONG (OAT) 7 
1. Danli sách các yêu c.0 phi chirc näng cn kim tra 7 
2. Các tInh hung kiêm thir 7 



[MA DA!HM] — Tài 1iu kjch ban kim thr ph.n mm 

TONG QUAN 

1. Muc dIch 

<Template: cn nêu rö rniic dich cüa tài 1iu là gI> 

2. Tài 1iu lien quan 

<Template: Lit ké các danh sách tài 1iu lien quan, can cir dê xây dirng tài 

lieu kich bàn kim thir> 

[VI di: Danh sách tài 1iu lien quan 

STT Ten tài lieu 

1.  Tài lieu dc tà yêu cu ngithi sü dung 

2.  

3.  

4.  

3. Thut ngfr và các tfr vit tt 

STT Thut ngui'/ch& vit tt Mo tã 

1.  CSDL Ca s& dU lieu 

2.  KTNN Kim toán nhà nithc 

3.  NSD Nguèi sr ding 

4.  

5.  

4. Các k hiu sfr diing trong tài 1iu 

<Template: Mo tâ, 1it kê dy dü các k' hiu sir ding trong tài 1iu nu có, 

kern theo chü giài> 

<Vi dii: 

  

Chctc n:ng hoc quy trinh 

trang h thông. 

Du kiin  r nhthih 

 

Chrc n•ng hoc quy tdnh 
Ithác trong h thông. 

    

Chirc nng du'c thj'c hin 
ttd4ng trong h thông 

Ch( gai 

Chücnngducthrchin 

thc hiringoài h thông 
jt thng khäng h trg 

  



[MA DAJHM] — Tài 1iu kjch bàn kim thi:r phn mm 

5. Ni dung nâng cp (nu có- sü diing cho nâng cp, m& rng phân mm) 

Tuang irng nhu tài 1iu dc tá yêu cu ngu?i sii'r ding 

II. CifiEN L1YçC KIEM THI 

<Template: Vói mi di.r an img dyng, cn xác dnh chin lucic së thirc hin 

kim thir nhu th nào nhm han  ch ti da rüi ro trong qua trmnh kim thir và ãnh 

huäng dn cht 1u9'ng dir an üng diing. Chin lugc kim thir cn có các ni dung 

nhu k hoach thirc hin kim thir, cách thrc hin kim thir, các kiu/1oai kim thi. 

ap di;ing; môi tmng kim thir; phm vi kim thtr...> 

1. Khoachkiêmthfr 

<Template: mô tã k hoach kim thir, trong do gm: 

- Pham vi kiêm thir 

- Các giai doan xây drng và rà soát kjch bàn kiêm thr; 

- Giai doan thuc hiên kim thi:r; 

- Các yêu c&u nghip vii cn th?c hin kim tiii:r  tnrc/sau 0' mi giai doan... 

- K& qua cn dat  dugc d có th ch.p nh.n nghim thu....> 

2. Các kiêu thtrc hiên kiêm thfr 

<Template: Lit kê và mô tà các loai kirn thir së thirc hin d kim th0'> 

- Kim tra hiu nãng (Performance test): NIhiu giao djch hoc nhiu ngu0'i 

dUng cUng thrc hin giao djch thành công, không có li và trong thoi gian ch.p 

nhân ducic. 

- Kim tra nghim thu (User Acceptance test): Thirc hin kim thU yêu cu 

chUc näng, kim thU giao din, kim tra lung xU lr nghip vii. 

3. Môi trirô'ng thijc hin kiêm thfr 

3.1. Môi trithng thrc hin 

<VI dii: 
- Môi tru0'ng STG... 

3.2. Yêu ctii phin cz'rng 

<VI diii: 
- H quail trj CSDL (Database): Oracle 1 ig 

- May tram: Windows XP, Window 7/8 

- May chU: Windows Server 2008, Oracle Linux 

- Trinh duyt: IEl0/l 1, Mozilla FireFox 29.0.1, Chrome 34 

4. Báo cáo kt qua kiêm thfr 

<Template: Cn thng hçip báo cáo kt qua kim thU xong mi lugt kim thU/ 

mi giai doan kim thU; trong do 1it kê bao nhiêu pbân h, bao nhiéu chUc nãng 



[MA DAJHM] — Tài 1iu kjch ban kim thr phn mm 

dà duo'c kim thir, tang s kjch bàn kim thi'r trnmg irng dà duc test và t l li 

> 

VI dii: 

ST 

T 

Ma 

YCCN 

chInh 

Bat 
- 

Loi 
lluy 

bo 

Chtr 

a 

test 

Bang 

chb 

chtrc 

nàng 

khác 

Tong 

so 

lqch 

ban 

test 

Tong 

so kich 

ban 

kha 

diing 

Kich 

ban 

test 

bao 

quat 

chfrc 

nãng 

Kich 

ban test 

thành 

cong 

tirng 

chfrc 

nãng 

Phân he A 

Phân he B 

PhânhêC 

Tng 

% Kjch bàn test dã bao quát mg diing 

% Kjch bàn test dã thirc hin thành cong 

5. Quy trinh thiyc hin kim thfr và sfra lôi 

5.1. ThànhphEn tham gia 

<Template: Lit ké các dái tucmg tham gia thrc hin kim thCr phIa chü du 

tu và nhà thu, vai trô cOng vic cii th> 

5.2. Mo hInh hóa quy trinh thrc hin kiêm thü' và sü'a lôi 

<Template: Cn ye mô hInh 1ung quy trInh thirc hin kim thir và s1ra 1i, 

pMi hop giüa chü d&u tuvà nhà thu nhu th nào> 

5.3. Mo tã quy trInh thec hin kim thfr và sü'a lôi 

<Template: C.n mô tà chi tit trng buóc thirc hin trong quy trmnh; thii gian 

thirc hin, ngithi thirc hin; thô!i gian thng hop li và báo 1i; th?yi gian tng hop và 

sirali...> 



[MA DA/HM] — Tài 1iu kich  bàn kim thi phAn mm 

5.3.1 [Bithc 1] 

5.3.2 [Bu'ó'c 2] 

5.3.3 [Bithc 3] 

III. KICH BAN KIEM THI' CHAP NHhN NGU'I DUNG (UAT) 

1. Tong h9'p kjch ban kiêm thfr 

<Template: Ni dung ti mvc  nay nhm tng hcTp dy dü tang s tInh hu6ng 

kim thir/ kjch ban kim thü cña mi chCrc nãng/ mi phân h; diu nay giüp can 

b quail 1 nrn dixqc tInh hInh xây dimg, quán 1 testcase và thirc hin kim thir 

nhu th nào> 

ST 

T 

YCCN 

chinh 

Ten 

YCCN 

chInh 

Mtic d u'u tiên Tong 

s tInh 

huong 

test 

Tong so 

kich ban 

test Rat cao Cao 

Trung 

bInh Thâp 

Phân he A 

Phân he B 

Tng 

2. Kich ban kim thfr LPhân h Al 

2.1. Các tInh hung kim thñ' 

<Template: Mo tâ torn tt các tmnh hung se kim thir di vOi tüng chirc 

nAng tucmg ü'ng vth trng yêu cu chirc nang trong tài 1iu d.c tã yêu cu ngu?ii sü 

ding, trong do cn có các thông tin sau: 

- Ma yêu cu chüc näng: Lit kê tuong trng trong tài 1iu dc tâ yêu cAu 

ngithi sir diing 



[MA DAIHM] - Tài lieu kjch bàn kim thu phn mm 

- Tmnh hung kim thir: Tucing t'rng vi mi ma yêu cu chtrc nãng có th có 

1 hoc nhiu các tInh hung kim thir; 

- Ma tInh hung kim thir: các tmnh hung kiêm thir nay cüng dugc dánh ma 

nh&m theo döi chi tit han ô' muc Kich bàn kim thi:r chi ti&; 

- Kt qua mong dgi: Lit kê các kt qua cn phâi có mi tInh hung kim 

thir d dam bâo rng diing hot dng dung yêu cu; 

- Thir tu tru tiên: dánh du thir tir tru tiên dê thirc hin kiêm tra..> 

STT Ma yêu cu 

chfrc nàng 

(Ma YC) 

(trong tài 

lieu däc tã 

yeu cau 

ngirôisfr 

diing) 

Ma tInh 

hung 

kim thu 

Tlnh hung kiêm 

thfr 

Kt qua 

mong dçi 

Thfr ti1 

tru tiên 

A.1.1 

A1.1.1 .... TInhhung1 Cao 

TInh hung 2 Thp 

TInh hung 3 Trung bInh 

A1.1.2 ... TInh hung 1 Cao 

Tlnh hung 2 Thp 

A.1.2 

A1.2.1 ... TInhhung1 Cao 

TInh hung 2 Th.p 

TInh hung 3 Trung bInh 

A1.2.2 .... TInhhung1 

TInh hung 2 

2.2. Kjch bàn kilm thü' chi tilt 

Template: TrInh bay chi tit kjch bàn kim kim thu cho trng yêu cu chic 

nãng nghip vi và theo các tmnh hung kim thu dà lit kê & m1ic trên 111.1.1 Các 

tinh hung kim thr (UAT requirement test design)> 

Chü : Kjch bàn kirn thir cn có các ni dung sau 



[MA DAIHM] — Tài lieu kjch bàn kiém thir phn mm 

- Diu kin thrc hin: mo tá diu kin din phài có d có th thirc hin duçc 

kjch bàn test tucing ü'ng (nu có); 

- Ni dung testcase: Mo tâ torn tt ni dung testcase së kiêm tra cái gil ni 

dunggi...; 

- Các buóc thtrc hiên: Cn liêt kê các burc së thuc hiên d có th kim tra 

theo diu kin và ni dung testcase, t& nht là nên theo thtr tir trng buóc 1,2,3... 

cho rô rang; 

- Dir lieu test: Mo tà d lieu kim thir (nu có); 

- Kt qua mong mun: Kt qua cAn có sau khi thirc hin 0 ct "các bithc thirc 

hin" nhAm dam bão lrng dung hot dng theo yêu cAu 

- Miirc do uu tiên: Nên có mirc d u'u tiên cho mi kich bàn kim thir d khi 

cüng lüc có rAt nhiu kjch bàn din test trong 1 khoàng thà'i gian ng&nl qua It nhân 

si,r thirc hin thl s ch9n nhttng kich  bàn có mtrc mi tiên cao han. 

- Nguôi thmrc hin: Nguè'i sê thmrc hin kim thmr testcase tuang trng, ct nay 

có th có hoc không tüy theo tInh chAtlyeu cAu test. 

3. Kch bàn kiêm thfr LPhân h N] 

<Template: tuong tir phân h A> 

IV. K!CH  BAN KIEM T}H CHAP NHN flOAT DQNG (OAT) 

1. Danh sách các yêu cãu phi chfrc nãng din kim tra 

<Template: Lit kê danh sách và mô tà chi tiêt các yêu câu phi chirc nàng can 

kim thir cüa phAn mm> 

2. Các tlnh hung kim thir 

<Template: Lit kê và dc tà chi ti& tmg case d kim tra các yêu cAu k 

thut cüa irng dçing nhu kiêm tra hiu näng, kirn tra an toàn bào mat, kim tra 

tInh toàn vçn d lieu, kim trajob kt chuyn, job.chy ngAm 

Các yêu cAu din có vó'i mi case test nhu sau: 

- Thuc tinh hung kim thir nào, 

- Diêu kin thuc hien; 

- Chi ti& thao tác thirc hin; dt lieu giâ 1p (nu có) 

- Kt qua d darn bâo case test dáp ü'ng yéu cAu; 

- Mirc u'u tiên thuc hiên kim tra tnthc. 
-...> 



Mliii s PTPM. 05b 

MEM TOAN NHA NTJOC 

Tài lieu 

MCII BÀN VN IIANH THI PHAN MEM 

Dif án/hng muic: [TEN DIX AN/HNG MVCJ 

Ten pliãn mm:  

Ma dr ánIhng miic 

Ma gói thu 

Mãtàiliêu 

Phiên ban tài lieu 

HA NQI - [Nami 



[MA DA/HM] — Tài 1iu kjch bàn vn hàith thu phn mxn 

BANG Gill NHJN THAY DOI TAI LIJU 

Ngày Ngu'ô'i thirc hin Ly do Mo tã thay dôi Phiên ban 



[MA DAJHM] — Tài 1iu kjch ban vn hành thir phn mm 

TRANG KY 

I. DON VI PHAT TRIEN PHAN MEM 

Ngi.thi lap: H9 ten Ngày  

<Vj tn, chtrc danh, don vj cong tác> 

Ngithi xác nhn: H9 ten Ngày  

<Vj trI, chtrc danh, dan vj cong tác> 

Ngtrô'i phê duyt: HQ ten Ngày  

<Vi tn, chirc danh, don vj cong tác> 

II. CHU DAU TU' 

Ngiiè'i xác nhan:  H9 ten Ngày  

<Vj trí, chtrc danh, don vj cOng tác> 

Ngix?ñ xác nh.n: H9 ten Ngày  

<V trí, chtrc danh, don vj cong tác> 

Nguii phê duyt: HQ ten Ngày  

<Vj tn, chirc danh, don v cong tác> 



[MA DAJHM] — Tài 1iu kjch ban v.n hành thir phn mm 

MUC LUC 

I. TONG QUAN 2 
1. MicdIch 2 
2. Tài 1iu lien quan 2 
3. Thut ngir và các tr vit tt 2 
4. Các k hiu sü diing trong tài 1iu 2 
5. Ni dung nâng cp (nu có- sir diing cho nâng cp i'rng ding) 3 

II. CHIEN LIJOC  ViN HAN}I THU' 3 
1. K hoach van hành thir 3 
2. Các kiu thi.rc hiên van hành thir S 3 
3. Môi truxng thirc hin vn hành thi1r 3 
3.1. Môi tmng thirc hin 3 
3.2. Yêu d.0 phn cüng 4 
4. Báo cáo kt qua vn hành thir 4 
5. Quy trInh thirc hin vn hành thir và s1ra 1i 4 
5.1. Thànhphnthamgia 4 
5.2. Mo hInh hóa quy trmnli thirc hin vn hành thir và sira 1i 4 
5.3. Mo tâ quy trInh thirc hin v.n hành thir và süa 16i 4 

III.KJCH BÀN  VAIN  HANR THU' PHAN MEM 5 
i. Tong hcip ki.ch bàn 4n hành thir 5 
2. Kjch bàn 4n hành thu phn mm 5 
2.1. Các tInh hung 4n hành thir 5 
2.2. Kich bàn van hành thu chi tit 5 



[MA DAIHM] — Tài 1iu kjch ban vn hành thcr ph.n mém 

TONG QUAN 

1. MicdIch 

<Template: cn nêu rö mvc  dIch cüa tài lieu là gl> 

2. Tài 1iu lien quan 

<Template: Lit kê .các danh sách tài 1iu lien quail, can cü dë xây dimg tài 

lieu kich bàn van hành thir> 

[VI dit: Danh sách tài lieu lien quan 

STT Ten tài lieu 

1.  Tài lieu dc tà yêu c.0 ngithi sü diing 

2.  

3.  

4.  

3. Thut ngii' và các tfr vit tt 

STT Thut ngfr!chü viêt tt Mo tã 

1.  CSDL CG so dü lieu 

2.  KTNN Kim toán nhà nuOc 

3.  NSD Ngi.thi sü dçing 

4.  

5.  

4. Các k hiu sfr diing trong tài lieu 

<Template: Mo tà, lit ké d.y dü các k hiu sir dung trong tài lieu nêu có, 

kern theo chü giài> 

<VI dii: 

 

Chrc nng hoc quy trIrth 
trong h th&ig. 

Diêu kin rê nhnh Chic ing hoc quy trIrih 
khác trong h th&ig. 

  

Chc nng duc thrc hin 
tir dn trang h thing 

 

Chrc nng duc thVc hin 
thc hin ngoãi h th6ng 
(R th6ng không ho trg 

 

 

Ch gi 

 



[MA DA/HM] - Tài 1iu kjch bàn vn hành thu phn mm 

5. Ni dung nâng cp (nêu có- sü' dçing cho nâng cp frng ding) 

Tiicng irng nhiz tài 1iu dc tã yéu cu nguâi sir diing, tài 1iu kjch bàn vn 

hành thu phn mm 

H. CHIEN LU'çC Vi.N HANH TH1i' 

<Template: Vth mi dir an rng diing, c.n xác djnh chin lixqc s th%rc hin 

4n hành thà nhu th nào nh&m han  ch ti da rài ro trong qua trmnh 4n hành thcr 

và ãnh hu&ng dn ch.t luqng dr an! üng dng. Chin luçc 4n hành thir cn có 

các ni dung nhiz k hoach thirc hin 4n hành thü, cách thrc hin 4n hành thCr, 

các ki&i!loi 4n hành thà áp ding; môi tnr&ng 4n hành thr; phm vi vn hành 

thir...> 

1. K hoich vn hành thfr 

<Template: mô tâ k hoch 4n hành thü, trong do gm: 

- Pham vi 4n h?inh  thà 

- Các giai doan xây dimg và rà soát kjch bàn v.n hà.nh thr; 

- Giai doan thic hiên 4n hành thu; 

- Các yêu cu nghip vi cn thirc hin vn hành thr tnrc/sau & môi giai 

doan... 

- Phân tIch, xác djnh các cong vic d vn hnh  thir. 

- Phân tIch, xác djnh các ngun içrc huy dng d vn hành thCr. 

- Xây dirng các biu mu c.n thit trong qua trInh 4n hành thir. 

- K& qua c.n dat  disc d có th ch.p nhn nghim thu....> 

2. Các kiu thirc hin vn hành thfr 

<Template: Lit ké và mô tâ các loai 4n hành thu sê thirc hin d 4n hành 

thü> 

- Thrc hin 4n hành thu müc dan dng. Müc don dng thi& bj là mi.rc co 

bàn nht và thit bj chi cAn drc cAp din, cài d.t phAn mm diu khin (nu co). 

- Thirc hin 4n hành thà müc h th6ng. Mirc h thng chi dtxçic 4n hành 

th sau khi 4n hành thu müc don dng ducic dánh giá là dat. Vic 4n hành thu 

müc h thong th.thng duçic thçrc hin sau khi thit bj di.rcic cAu hInh, thit 1p  tham 

s h thong, cài dt phAn mm thuong mai  và thit bj dã k& ni, tIch hqp vOi các 

thành phAn h tAng k th4t  khác lien quan theo dung thit k chi tit, kjch bàn 

4n hành thu dã dugc chü dAu tu chAp thun..... 

3. Môi trtrông thiyc hin 4n hành thfr 

3.1. Môi trw?rng thrc hin 

- ChuAn bj môi trung 4n hành thu và các yêu cAu cüa nhà thAu trin khai 



[MA DAIHM] — Tài 1iu kch ban vn hành thU phn mm 

cn chü du tu chun bj d phic v11 4n hành thir. 

- Thit 1p ngun din và các diu kin h tng k5 thut khác lien quail; kim 

tra các bin pháp dirn bão an toàn vn hành, phông chng cháy, n trong qua trInh 

van hành thi:r. 

<VI dii: 
- Môi trumg STG... 

3.2. Yêu clii phin cá'ng 

<Vid: 
- H quán trj CSDL (Database): Oracle 1 ig 

- May tram: Windows XP, Window 7/8 

- May chü: Windows Server 2008, Oracle Linux 

- Trinh duyt: IElO/il, Mozilla FireFox 29.0.1, Chrome 34 

4. Báo cáo kt qua vn hành thfr 

- Tong hcp, 1p báo cáo kt qua vn hành thu. 

- Kim tra các tài lieu, h sc hoàn thành. 

- Các kin nghj, d xut (nu có). 

5. Quy trinh thijc hin vn hành thfr và sfra 1i 

5.1. Thànhphln tham.gia 

<Template: Lit kê các di tuçmg tham gia thirc hin v.n hành thir phia chü 

du tu và nhà thu , vai trô cong vic cii th> 

5.2. Mo hInh hóa quy trInh thrc hin vçmn hành thü' và sü'a lôi 

<Template: Cn ye mô hInh lung quy trInh thirc hin vQn hành thi:r và süa 

li, pMi hçp giüa chü du tu và nhà thu nhu th nào> 

5.3. Mo tá quy trInh thcc h&n  vçmn hành thfr và sü'a lôi 

<Template: CAn mO tâ chi tit trng bithc thirc hin trong quy trinh; thè'i gian 

thirc hin, ngixi thirc hin; th?ñ gian thng hçip li và báo lii; thai gian tng hccp và 

sualoi...> 

5.3.1 [Bu'ó'c 1] 

5.3.2 [Bwó'c 2] 

5.3.3 [Bwó'c3] 



[MA DAIHM] — Tài 1iu kch ban v.n hành thCr phn mm 

III. KCH BAN ViN 1JAN11 THI PHAN MEM 

1. Tong h9'p kjch ban 4n hành thfr 

<Template: Xây dirng các tinh huéng, kjch ban vn hành thir mirc dan dng, 

mirc h thng dam bão dy di:t các yêu cu v chtrc näng, tInh nãng k' thut cüa 

các thi& bj theo thi& k chi tit dugc phé duyt> 

2. Kich bàn vn hành thir phn mêm 

2.1. Các tlnh huIJng vçin hành tht'r 

<Template: Mo tà torn tt các tInh hung s vn hành thir di vói trng chrc 

nàng tuang rng vth trng yêu cu chirc nãng trong tài 1iu dc tà yéu cu ngui sir 

diing> 

2.2. Kich bàn yin hành thfr chi tilt 

<Template: Trinh bay chi ti& kjch bàn kiêm vn hành thir cho tIrng yêu cu 

chirc näng nghip vi và theo các tInh hung 4n hành thr dà lit kê i miic trên> 



Mu s PTPM.06a 
CQNG bA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Lp - Tir do - Hinh phüc 

BIEN BAN XAC NHhN KET QUA IUEM THI 

Hcip dOngsO:  

Gói tIuu:  

Tênphán mém:  

<Các can cth' cci ban dé lap Biên ban..................  

Cànci'c ................................................ 

Can ci hctp dng so'.......................................  

Can ci'c cOng van sO' ......... 

Horn nay, ngày ti Trung tam Tin h9c - KTNN - 116 Nguyn 
Chánh, Ha Ni, chüng tôi gôm: 

A- Thành phn: 

I. Dai din: Chü dan .tir 

Ong/Bà Chüc vii: 

Ong/Bà Chirc vçi: 

II. Dai diên Don vi kiêm thfr (nu có): 

Ong/Bà Chirc viii: 

Ong/Bà Chirc vii: 

Ong/Bà Chtrc vu: 

Ong/Bà Chirc vii: 

III. Dti din Don vj phát triên phn mêm: 

Ong/Bà Chtrc vii: 

Ong/Bà Chirc vii: 

Ong/Bà Chtrcvii: 

Ong/Bà Chüc vi: 

IV.Di din Don vj tif vn giám sat (nu có): 

Ong/Bà : Chtrc vu: 
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Ong/Bà Chirc vii: 

OnglBà : Chüc vi: 

Ong/Bà : Chücvi: 

B- Ni dung kim thfr: 

<Liêt kê danh sách yêu ccu chñ'c náng, phi chi'cc náng thicc hin kiém thic> 

C- Kt qua kiêm thfr 

<Kit qua kim tht'r cii tilt theo phy lyc dInh kern,) 

Biên bàn nay duc l.p thành ..... 0 bàn (mi bàn gm ..... (....) trang biên 
ban và ..... (....) trang phçi 1iic dInh kern) Co giá trj pháp 1' nhu nhau, môi ben gict 

( .) bàn.!. 

IMI DuN CHU DAU TU DI DIN 00N VI PHAT TRIEN 
PHAN MEM 

DAI DIEN DO'N VI 111 VAN DAI DIEN JJON VI KIEM THI 
GIAM SAT (nêu co) 
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PhulucOl 
DANH SAd YEU CAu CHC NANG UNG DUNG  DAT 

(Dmnh lcê,n Biên ban xác nhçii kt qua kié,n th' cüa hQp dng s ) 

STT 
Phan 
mem 

Ma yell cu 

chü'c náng 

Ten yen cu ch&c 

nãng 
Ni dung nghip vi 

Van ban 
dáp ü'ng 

(Lut/ Nghj 
djnh/ Thông 

tu'/ Quy 
trInh / Cong 

van...) 

Cn bô kiêm 

Kt 

qu 
kim 
thu 

(Dt) 

1 

2 

3 

Ghá tai pliu luc 01: (Gii xóa nôi dunj nay k/u là,,, thu'c ti)  
- Pht 1ic 01 nhuin 1it kê chi tit các yêu cu chi'rc nàng cña 1mg diing dã cIuçc th?c hin kirn thlr dt yêu cu. 
- Hu'ong dn ghi ni dung phii 1iic 01: 

+ Ct phAn rnim Ghi ten vit tat cüa phn rnin thirc hin kirn thlr (trung hçip dir an có lien quan dn nhiu phtn inrn). 

3 



+ Ct MiTên yêu cu chirc näng: Lit kê ma! ten yêu cu chc näng chInh cUa phn mrn thxc hin kim thir; Các yëu ciIu chrc 
näng nay &rçic dng nht vâi yeu c&u trong Tài 1iu dtc tâ yeu cu nguàri sir diing 

+ Ct Ni dung nghip vi: Mo tã torn tat nghip vi1 tung irng cüa ct ten yêu cu chic näng. 

+ Ct Van bàn dáp irng (LutJ Nghj djnhl Thông tin Quy trmnh! Cong van ...): Lit ké các 1oi van bàn ma ct ten yêu cu chirc 
nang se dáp üng. 

+ Can b kim thi'r: HQ ten dy dü can b kim thr thuc b phn! phông ban! T dr an... 

+ COt k& 1un: Ghi rO kt 1un kiin thi'r cüa chrc näng tinng iimg vOi COt  chirc nàng. 
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Phi luc 02 
DANH SAd YEU CAU CHild NANG IING DUNG  CHU'A DhT 

(Dinh kèin Biên ban xác nhfin kit qua kiiin tht'c cla hQp dông s ...) 

STT 
Phan 
mêm 

Ma yen cu 
chü'c nãng 

Ten yêu cu 
ch&c nãng 

Vn ban dáp 
ü'ng (Luãt/ 
Ngh djnh/ 
Thông tu'! 

Qay trInh , 
Cong van,...) 

- 
Mo tã lôi hoc 
yen can phat 

sinh 

Phân 
1oi 
101 

Can ho kim 
Kt 14n 

1 

2 

3 

Ghá tai pliu luc 02: (Gâ,i xóa nôi dung nay k/u là,,, thur t)  
- Phii liic 02 nhm 1it ké chi tit các chrc näng cña 1rng diing dà duçc thrc hin kirn thir nhung không dat,  cn ghi nJ4n 1?i hotc 

sfra 1i. 
- Hu'Ong dn ghi ni dung phi 1tic 02: 

+ Ct phn rnrn: Ghi ten vit ttt cüa phn rnrn thirc hin kirn thà (tnthng hçp dir an có lien quan dn nhiu phn mm). 
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+ Ct Mä/Tên yeu cu chirc nàng: Lit kê ma! ten yéu cAu chm'rc näng chInh cüa phn mm thirc hin kim thir; Các yêu can chirc 
näng nay duqc dng nht vâi yêu cu trong Tài 1iu dtc tã yêu cu ngmri sir diving 

+ Ct Ni dung nghip vv: Mo tã torn tt nghip vii tixng rng cüa ct ten yêu cu chirc näng. 

+ Ct Van ban dáp xng (Lut! Nghj djnh! Thông ttrl Quy trInh / Cong van ...): Liit kë các 1oi van ban ma ct ten yen cu chirc 
näng s dáp 1rng. 

+ Ca Mo tã 1i hotc yeu cu phát sinh: Ghi chi tit 1i hotc yëu cu phát sinh mt cách c1i th& 

+ Ct Phân 1oti 1i: Ghi chi ti& loai 1i (thuc 1i dtr 1iu, 1i chirc nang, yêu cu phát sinh...). 

+ Can b kim thir: Hç ten dy dü can b kim thir thuc b phnI phông ban! t dr an... 

+ Cot kt 1un: Ghi rO kt 1un kim thfr tucrng irng vOi ct ten yêu c&u chiic näng. 
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Mu s PTPM.06b 
CONG bA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Lp - Tiy do - Htnh phtic 

BIEN BAN XAC NHN KET QUA VN HANH THI 

Hcrp dng so':  

Gói thtu  

Ten phdn mm:  

< Các can c cci ban dé' lap Biên ban  

Can c  

Can ci'c hcrp dng sO'  

Can cii' cOng van sO'  

Horn nay, ngày ti Trung tam Tin h9c - KTNN - 116 Nguyn 
Chánh, Ha Ni, chüng tôi gôm: 

A- Thành phân: 

I. Pal diên: Chü du tu' 

Ong/Bà Chüc vii: 

Ong/Bà Chüc vii: 

II. Pal din don vi van hành thfr: 

Ong/Bà Chirc v1i: 

Ong/Bà Chirc vçl: 

Ong!Bà ChCrc v1: 

Ong/Bà Chirc vçi: 

III. Dti din Do'n vj phát trin phn mm (nu có): 

Ong/Bà Ch(rc v11: 

Ong/Bà Cht'rc vii: 

Ong/Bà Chtrc vii: 

Ong/Bà Chüc vu: 

IV. Di din Don vi tir vn giám sat (nêu có): 

Ong/Bà Chtrc vi1: 

Ong/Bà Chirc vi: 
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Ong/Bà Chüc v1i: 

Ong/Bà Chücvii: 

B- Ni dung vn hành thfr: 

<Lit kê các n5i dung thirc hin vn hành th>: 

- Thcc hin vn hành tht'c mi2'c don d3ng:  

- Thy'c hin vn hành thi mi'c h thing:  

Lzru j: Thtc hin vn hành thi'r mic h tháng. M&c h thing c/il dwcic vn 
hành thz'c sau khi vçn hành th mik do'n d5ng du'crc dan/i giá là dgt 

C- Kt qua vn hành thfr 

Klt qua vn han/i thzc chi tilt theo tfrng ni dung> 

Biên bàn nay dirge l.p thành ..... 0 bàn (mi .bán gm .....(.....) trang biên 
bàn và .....(.....) trang phii 1%ic dInh kern) có giá tn pháp 1 nhu nhau, môi ben giü 

( ) bàn.!. 

PAl DIEN CHU DAU TU' PAl DIN DCIN VI VN IIANH THI 

PAl DIIN PO'N ! TU' VAN PAl DIEN PCN VI PHAT TRIEN 
GIAM SAT PHAN MEM 

p (neu co) (neu co) 
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Mliii s6 PTPM.07a 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ti do - Hnh phñc 

oOo  

Ha Nói, ngày  tháng nám 

BAO CÁO KET QUA KI1M T1113' PHAN MEM 

HQp dóng so':  

Gói thcu:  

Tênphcn mm:  

1. Ye tài lieu lam can cfr kim thfr (nu co) 

<Template: lit kê các tài lieu lam can c& dé' kiJm thi'r ne'u có. 

Vidi: 

- Tài 1iu dc tâ yeu cu ngithi sr diing 

- Hçipdng... 

- K hoach trin khai du an... 

- Tài lieu tham chiu khác cüa dii an  

- Thông tu/ quyêt drnh...> 

2. V khi hrçrng tài lieu (nu co) 

<Template: Lit kê ten tài liçu, sá lu'cmg ban in, sá trang... neXu  can 

- Ten tài lieu 

- So trang 

- Sbânin> 

3. V ni dung kiêm thfr frng dt•ing 

<Template. Yêu ccu lit ké các n5i dung chInh dd thcc hin kiê'm thi'i. 

Ch: 

- Lit kê dcy di các yêu ccu chi'c náng nghip vy chInh dâ thcc hin kié'm 

- Lit ké dcy di các yêu cu k9 thu4t dd thcc hin kiém thi' 
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- Các yêu câu chtc náng nghip vit và các yêu cáu phi chi'rc náng du'ctc lit 

kê tii day ccn tico'ng &ng 1-1 vài các yêu ccu chi'cc nàng trong tài lieu phán tIch 

yêu ccu chi tilt. 

- Trong qua trInh thicc hin kié'm thzc nê'u có các phát sinh khác không có 

trong tâi lieu kjch ban kié'm tht'r, can b5 kié'm th1' tang hcip thành danh sách ccc 

li/yêu ccu phát sinh trong qud trInh kié'm thz' 

4. V kt qua kim thfr üng diing 

<Template: ccn lit ké chi tilt kIt quá/dánh giá v cong tác thcc hin kilm 

thic, trong do xác djnh các n5i dung sail>: 

- Danh sách các ni dung kim thir dã hoàn thin và dáp ng các yêu c.0 nghip 

vV/ yêu cu k thut ('Chi tIt theo mázi tiphiphiic 01 dmnh kern,); 

- Danh sách các 1i phát sinh trong qua trInh thirc hin kim thir (Chi tjlt theo 

mciu tgiphy luc 02 dInh kèrn), 

- Danh sách các 1i!yêu cu phát sinE trong qua trInh kiëm thir 1n gn kim thir 

gn nht (nu co) dã duçxc dan vj phát trin phn mm kh&c phiic và xir 1' (Chi tilt 

theo mäu tgiphy luc 03 dmnh kern); 

-Cácktquákhácnucó...> 

<Nêu dánh giá v khO'i lwmg, chIt licig dd thrc hin kié'm tith'> 

5. Dánh giá ye tiên dI kim thfr 

<Ternplate. dánh giá ye tiln dç5 kilm tht'c cO dáp zng du'cicyêu ccu, ccn 

chi tilt mót sO' mlc th&i gian nhu' sail>: 

- Thii gian kim thir theo K hoach chi tit phát trin phn mm: Ngày..... 

- Thii gian thirc hin kiêm thir: Tü ngày den ngày  

+ Kim thCr chirc näng: 

+ Kim thi.r phi chirc näng: 

- Dãnh giá v tin d kiêm thir: Dan vj phát trin phn mm dã hoàn thành 

cong vic kim thi:r..... 

6. Kt1un 

- Báo cáo kt qua kiêm thir dáp üng dñng yêu cu cüa hçp dng s  
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- Baa cáo kt qua kim thir hçp dng s . thrgc 1p thành bn (04) bàn 

(mi bàn gm ba (03) trang báo cáo và ... trang (...) trang phçi içic dInh kern có 

giá trj pháp 1 nhu nhau, chü du tu giU hai (02) bàn, Dan vj phát trin phn 

mm giü hai (02) bàn.!. 

BI DI1N DON VI  PHAT TRIEN XAC NHJN CUA DON VI 
PHAN MEM KIEM THT 

(Né'u co) 

1  Dan vi kim thCr là don vi thrqc Chü du tir thuê d thirc hin cong tác kiOm thir, van  hành thir 
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Phii, tue 01: 
DANH SACH CAC NOI DUNG KIEM THU BA HOAN THIN VA DAP NG CAC YEU CAU NGHIP VTJ/ YEU 

CAU Kc THUJJT 
(DInh kern theo Báo cáo ké't qua kiérn 11th — Hcrp dng so' ) 

STT Chile nng Mo tã yêu dIu Kt qua 
Can b kim 

thu 
Ghi thñ 

I. Kiêm thir chü'c näng 

1 Quãn 1r clang k 

Cho phép khai thác, phê 
duyt thông tin clang k' 
tài icioân cüa dan vi duac 
kirn toán 

Dt Nguyn Van A 

2 

II. Kim thü' phi chile nãng 

1 Kim thir hiu näng. 

2 Kim thà an toàn, bão rnt. 

Kim tra v tài lieu van hành he 
thong (nu co). 
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Kim thü mt s yu th phi chirc 
näng khác nhu: khâ näng kêt nôi, 
chia sé dü 1iu vói các h thông 
khác, khâ näng hot dng trén 
nhiêu nén tang khác nhau, ... (néu 
can thiêt). 
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Phu1ucO2: 
DANH SAd cAc LOI PHAT SINJI TRONG QUA TR1NH THC IIIN KIEM TII(r 

(DInh kern theo Báo cáo kIt qua kilm th — Hp dng sl ) 

STT Clit'rc ning Mo tã yell dIu Kêt qui Can b kliin thü Ghi chIi 
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Mâu sE PTPM.071, 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Thc 1p - Tir do - Hnh phiic 

oOo  

Ha N5i, ngày tháng nám 

BAO CÁO K1T QUA VAN HANH THI 

HQp dóng s  

Gói thu:  

Tênphn mm:  

1. V tài lieu lam can cfr van hành thfr (nêu co) 

<Template: lit kê các tài liti lam can ci'c de' v2n hành thz'r né'u có. 

VIdu: 

- Tài 1iu dc tá yeu cu nguñ si:r diving 

- Hcipdng... 

- K hoach trin khai du an... 

Tài lieu tham chiu khác cüa du an... 

Thông tu'/ quyêt dnh...> 

2. V khi hrçrng tài lieu (nu co) 

<Template: Lit kê ten tài lieu, si lu'cing ban in, so trang... niu can 

- Ten tài lieu 

- So trang 

- Sbánin> 

3. V nui dung vn hành thfr frng ding 

<Template: n lit ké các n5i dung chInh dâ thcc hin vin hânh th. 

4. V kt qua vn hành thfr phn mm 

<Template. ccn lit kê chi tilt kit qua v cong tác thcc hin vn hành th 

trong do xác d/nh các ni dung sau. 

- Danh sách các ni dung vn hành thir dáp rng yêu cAu (Chi tilt theo 
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mcu tgiphyphyc 01 dmnh kern); 

- Danh sách các 1i phát sinh trong qua trInh thirc hin 4n hành thir (Chi 

tilt theo rnu tgiphy luc 02 dinh kern); 

- Các kt qua khác nu có...> 

<Nêu dánh giá v khli lup'ng, chIt licg dd thy'c hin vn hành thi'c> 

5. Dánh giá v tin d vn hành thfr và kin nghj, d xut 

<Template: dánh giá v tié'n dç5 vn hành tht'r có dáp thig du'crc yêu cáu, 

ccn chi tiê't rnç5t sl mlc thai gian nhu' sau>: 

- Thôi gian vn hành thr theo K hoach chi tiêt phát triên phn mm: 

Ngày..... 

- Thèi gian thirc hin 4n hành thü: Tr ngày dn ngày  

+ Thirc hin vn hành thir mirc dcm dng  

+ Thirc hin vn hành thu mtrc h tMng  

- Dánh giá v tin d vn hành thir  

<Nêu kiln nghj, dê xuá't v61 Chit ddu tu (nê'u co)> 

6. Kt1uân 

- Báo cáo kt qua vn hành thi:r dáp 1rng dung yêu cu cüa hcp dng s 

- Báo cáo kt qua vn hành tht'r hcip dng sê, . duçic 1p thành bn (04) 

bàn (mi bàn gm ba (03) trang báo cáo và .... (...) trang phii 1iic dInh kern) Co 

giá trj pháp 1 nhu nhau, chü du tix gitr hai (02) bàn, Dan vj phát trin phn 

mrn giü hai (02) bàn.!. 

PAl DuN DC%N VJ PHAT xAc NHiN CUA DN V 
TRIEN PHAN MEM KIEM THI 

(Nê'u co) 

'Don vi kim thir là don vi dtxoc ChU d.0 tu thuê d thixc hin cong tác kim thU, 4n hành thu 
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Phu 1ic 01: 
DANH SACH cAc NQI DUNG ViN HANH TH1 PAP U'NG YEU CAU 

(Dmnh kern theo Báo cáo kt qua vn hành thi' — Hctp &ng so' ) 

STT Chñc nng Mo tã Kt qua 
Can bô van hành 

thu 
Ghi chil 

Quãn1rdangk' 

Cho phép khai thác, phé 
duyt thông tin däng k 
tài khoân cüa don vi du'oc 
kirn toán 

Dtt Nguyn Van A 
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Phu luc 02: 
DANH SACH CAC LOI PHAT SINII TRONG QUA TRINU TIIIJC fflN VJ.N 1JAN11 THIJ' 

(Dmnh kern theo Báo cáo kit qua vn hành tht'r — Hctp dng so
) 

STT Chtrc nang A 9 Mo ta Ket qua t A • A 9 Can b9 kiem thu • Ghi chu 
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Mu s PTPM.08 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 

Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

, ngây ... tháng ... nám 

BIEN BAN BÀN GIAO PHAN MEM 

Ten phân mm  

<Các can ci'c cci ban dlp Biên ban..................  

Can cr vào hçip dng/phi 1ic hçp dng/ thóa thun s ... , k ngày ... tháng 

11am... 

Can cir vào k hoch chi ti& phát trin phn mm ... theo hgp dng s 

Can cr vào diu ., quy dnh v vicphát trié'n và báo trIphcn mm cza 

Kiêm toán nhà nicác, ban hành ngày ... tháng ... nãm 

Horn nay, ngày ... tháng ... nãm ... ,Chiing tôi bao gm: 

BEN GIAO: <Dai din Don vj phát triên phn mêm> 

Dja chi:  

Ma so thu:  

Ten nguYi Di din:  

Chirc vu:  

CMND:  

II. BEN NHAN: <Dai din Chü du tir> 

Dia chi:  

Ma s6 thu:  

Ten ngui Dti din:  

Chircvii:  



CMD  

Xác nhn Nhà thu dã bàn giao cho chü du tu các san ph.m nhu dã 1it kê ti 

miic III. n5i dung bàn giao cüa biên bàn nay; nhm phic vi.i cong tác trin khai và 

nghim thu tmg diing. NhUng san ph.m du9'c bàn giao nhu sau: 

III. Ni dung bàn giao 

TT San phãm bàn giao TInh tring 

Fda bàn giao/ 

chu'a bàn giao] 

Phiên ban 

Iv. Két luãn 

Hal ben can cir vào các ni dung trong biên bàn d tip tiic thc hin nghia 
vçi theo các diu khoãn dã k kt trong hçp dng/ phii 1iic hçip dng s ..., 
ngày ... tháng ... nàm 

— Biën bàn bàn giao ph.n mm .. ducc 1p thành bn (04) bàn (mi bàn 
gm ba (03) trang báo cáo và mt (01) trang phii liic dInh kern) có giá trj 
pháp 1' nhu nhau, chü d.0 ttr giti hai (02) bàn, Do'n vj phát trin phn mm 
giU hal (02) bàn.!. 

JJAI DI]N DOT VI PHAT TRIEN DAI DIIN CHU DAU TTI 
PHAN MEM 

'Tmèng hp bàn giao phiic vi cong tác v.n hành thI Ben giao là chO du tu, Ben nh.n là Trung tam Tin hpc 



il'iuui, s PTPM. 09 

KIEM TOAN NHA NIXOC 

Tàiliêu 

HUONG DAN SI DUNG NG DUNG 

Dir án/htng mvc:  [TEN D ANIHANG MVC] 

Ten phãn mêm  

M dir an 

Ma gói thu 

Ma tài lieu 

Phién ban tài lieu 

HA NQI — [nãml 



[MA DAIHMJ — Tâi 1iu huóng dn sir diing 

BANG GHI NHN THAY DO! TA! LIEU 

Ngày thay 

di 

Ngtrèi thic hin L do Mo tã thay dôi Phiên 

ban mó'i 



[MA DAIHM] — Tài Iiu hrong dn sü ding 

TRANG KY 

I. DON VI PHAT TRIEN PHAN MEM 

NgLrè'i lap: HQ ten Ngày  

<V trI trong Di.r ánihng mic> 

Ngrè'i xác nhn: HQ ten Ngày  

<Quãn trj Du án/hng miic> 

NgràI phê duyt: H9 ten Ngày  

<Giám dic/Giám dêc dLr an> 

II. CHU BAU TII 

Nguà'i xác nhn: Hp têñ Ngày  

<Vj trI cong tác, chirc danh> 

Ngu'ñ xác nhn: Hp ten Ngày  

<V tn cong tác, chtrc danh> 

Nguè'i phê duyt: Hp ten Ngày  

<Vj tn cong tác, cht'rc danb> 



[MA DAIHM] — Tài 1iu huó'ng dn sfr diing 

MVCLTJC 

I. TONG QUAN 4 

1. MucdIch 0 4 

2. Tài 1iu lien quan 4 

3. Thut ngtr và các tr vit tt 4 

4. Các kr  hiu sir ding trong tài 1iu 4 

II. HIXONG DAN SO DT)NG CHUNG 4 
1. Djnh nghTa các quy tc chung 4 
2. Hiióng dn s1r diing chung 5 

III.HUONG DAN SU DTJNG CHI TIET 5 

1. Hrfing dn sü diing chtrc .näng A.1.l 5 

2. HngdnsirdingchtrcnängA.1.2 7 
3. Huthig dn sir diing chtrc nãng A. 1 .n 8 



[MA DA!HM] — Tài 1iu hiiáng dn str ding 

I. TONG QUAN 

1. Muc dIch 

<Template: Tài 1iu hung dn sü diing nhrn mvc  dIch hithng dn ngui sü 

dirng each sü diving các chCrc nAng cüa phn mm 

Chñ : Yêu cu cüa tài lieu: 

- C.n mô tâ chi ti& cách thüc sü dimg trng chrc nãng nghip vi trên phân 

mém 

- Mo tà dy dü các chirc nãng duçic th hin trong tài lieu thit k chi ti& 

(can cii th chrc näng gI - ma chüc näng nu Co - cách sü dirng nhu th nao)> 

2. Tài lieu lien quan 

<Template: Lit kê các danh sách tài 1iu lien quan> 

<Vi dirt: Danh sách tài lieu lien quail> 

STT Ten tài lieu 

1.  Tài lieu d.c tã yêu c.0 ngithi si:r diing 

2.  Tài lieu thit k phAn mm 

3.  

4.  

3. Thut ngfr và các tfr vit tt 

STT Thut ngfr/chfr vit tt Mo tá 

1.  CSDL Ca sO dtI lieu 

2.  KTNN Kiêm toán nhà nithc 

3.  NSD Ngui sCr dyng 

4.  

4. Các k hiu sfr diing trong tài lieu 

<Template: Mo tã các k hiu sr diing trong tài lieu nu cO, kern theo chü 

giái> 

II. HU1NG DAN STY DVNG  CHUNG 

1. Bnh nghia các quy tãc chung 

<Template: djnh nghial mô tâ chi tit 1 vài các quy tãc chung khi sir ding 

rng ding; cO th là nhting quy tc chun boa duçc qui dnh khi thrc hin nghip 

vi nào dO, cüng CO th là nhüng quy t.c duçc d.t ra nhm giüp h thng 11ng di tng 

thirc hin dung yëu c.0 nào dO...> 



[MA DAIHM} — Tài 1iu hirOng dn sir dvng 

2. IItrrng dan sfr diing chung 

<Template: Mo tà các thao tác, các buOc thi,rc hin chtrc nãng nào do ma 

diio'c thuc hiên nhiu 1n nhiu khâu khác nhau hoàc ducic 1p lai & ithiu chCrc 

näng khác nhau trong toàn h tMng irng diing> 

III. IIIXaNG DAN SU' DVNG  CIII TIET 

1. Hu&ng dn sfr ding chfrc nàng A.1.1 

<Template: Trinh bay chi ti& cách s1r diing tmg chrc nãng/ yêu câu nghip 

vli ci th. Các chirc nàng nghip vçi nay cn duçic mô tâ trong tài lieu dc tá yêu 

cu ngu&i sir ding, tài liu thi& k phn mm 

- Hu&ng dn sü dung tai  mi cht'rc nàng cn có các thông tin sau: 

+ Miic dIch: chirc näng nay dung d lam gI, có tác dirng gI? 

+ Diu kiên thirc hiên: tirc là d cO th thirc hin dugc chirc näng nghip 

vu A1.1 thi cn phái thuc hin các thao tác gI tnr&c do không? Can có rang buc 

gI không?... 

+ Ngtr&i thiyc hin: mô tá rô ai là nguO'i CO quyn thirc hin chirc nàng nay, 

ai có quyn phê duyt...( nu co) 

+ Dirô'ng dn chfrc nàng: Chi rô du&ng dn dê m& chCrc näng.. 

+ Các liru khi sfr ding chfrc náng nay... 

+ Cách sfr dçtng: cn mô tá rö tüng bu&c thirc hin cii th theo 1 trInh tir dä 

quy djnh (theo lung xiir l trong tài 1iu thi& k, logic nghip vçi trong tài lieu 

phân tich yêu cu chi tit...); chiip man hInh giao din cüa t11ng thao tác (nêu co)> 

<VIdi: Cách sü' ding chi'cc nàngLip h sc' thy'c hin kiln nghj kiêm toán. 

Yen câu: Them m&i h so thçrc hin kt lun kin nghj kiêm toán 

Mijc dIch: Chirc näng cho phép NSD them m&i h so thirc hin kin nghj 

kiêm toán 

Diêu kiên thtrc hiên: 

- Ngu&i dung ducic phân quyn chi ducic them mâi h so thirc hin kt 

lun kin nghj kim toán khi báo cáo kim toán dã di.rcic phát hành báo cáo kim 

toán, 

Ngtrô'i thirc hin: Can b kim toán 

Throng dn chfrc näng trên frng diing: Theo dôi thy'c hin kiln nghj kilm 

toán -> Them mó'i kiln nghj kilm toán 

Các bithc thrc hiên: 

> Btr&c 1: Tü trang Danh sách, nhn nat Them m&i. (trên header) 



[MA DAJHMJ — Tài 1iu htiàng dn sCr d%ing 

Thông tin tim kirn v 

TrOng 1501 1.11 (P 

TatcGdrn loOn 

  

OTrrngiUp 

Danh stich hs w thine hi$n kt são, kin ogbj kim loan 

SOd gnstlmng:O 

Sri Ot011oso TOn lI((no 
FITly I 

hOOP 
IOn cuoc ((him (Gain 

llOnnhOno Nnyao9 INgindocyp Trnntho 
rilifit p11.10 ((dIll 

SxN415555 H tI01a 5011 nt1nIaMtSo00oo4mtnOn Kinn loOn 
nhlLiISC15SU1 nsadaSaphunr42006al000N0Thoohn((566CPIMIso 

Gin SIlO 511 thJc*610115h1 ((lIaM Odni loOn Kahn loin 
cqudnl.sfrdunp 0101150 cSO noOng 2005 cOo 55 

Khos iincaO COng 10iI6 

l&100CI025 itiam toOl, igOn sdch -Ijo 100010 2006 
1521 cOa0000Th0nhpn066C1dMoh 

22100 .Gdsdnc0n62ho5cSa5ÔKhohcc 
:vocong.h.1 

ho I Toi0nng .110051 10 MI 

2007 

2036 
nhl.0N.02-Qi 

2701212020 KloviOcgIlOnti51550Si3151c51011 

Lang 1160 

dii 

L3) 0(00 

Iii 

> Btric 2: Nhp dy dü thông tin trên man hlnh Them mth (tat câ 

các thông tin Co du (*) là thông tin bt buc). 

Thông tin chung 

06mknlGaili' Still NgSyIOnI (102312020 

1.15. un moo 1.001 1503 lii 203lyCIa000 IOP01 lain ogdn (ads 50 31(nnog 3005 cOo 0500 Tfl5ah 505 HO CIII Mini 

((N-TOG 060 cáo 6515 06ni 07-gd I050P-ThO185ncOolalmSiOnK0mnna00g200dc00060DTnlar((p1O ((0 CIII Mom 

MO ((iso 200701500001501511.t&3P-23011 

Tin Si on ll diSCS odtlacldin p17111 dinOn 11.115 105110 loOn 115011 cdii Cia PSOPOS 20000(16 (iONS TlolII 0115 10 CIII MiOG 

> Btr&c 3: Nh.n nut Ghi d lixu h so thrc hin kêt lu.n kiên nghj 

kim toán mun them. 

Thông tin chung 

((Sm IlhiiH003 : 3001 Ugly Op 10032070 1 
.156 - TOn 0100 lien loin 

II- Tin 1101 cOo ((*1 lOS ii 

200T-ChoynlaN((anii 145004242.115 10011 nUn 00111 170 7(5mPg 200(3 iOna 1)000 ThOm pPOIOnCiiIM06 

21.BCK1.Cn500-73-Ol.8no060 On 103 (15 lOon MoOGIF 565 70(0005 2000 cOo 1.10100 700101 350 10 Cl Mcdl 

64000501 2107010 nyalli0gdini10l01535cO1 

iOn lab so 

> H thng thông báo lixu thành công, dóng man hInh them mâi và 

chuyn sang man hInh chi tit h so thi.r hin kt 1un kin nghj 

kim toán 

> Các dcr 1iu dã them mói së cp nht sang tab thông tin chung 

nhu hInh: 



TfltT Née Ham kiTe, tNé dinT 

T,ntcTn C&n tcnndang 200T cue UT ND ThTcc MT CD MDT 

[MA DA/HM] — Tài 1iu huOng dn sir diving 

T&roNJ'I. qpLIC h 

  

K 

M c' 

  

T4gTyTp &T3i2O2T 

NaydTngT$T jNTn 

 

    

Nãrn m on 2U 

 

cápht j 

    

      

DyhnIeod 

     

Ma. Ten cc ithn tnan 

MT. TTn Tn cTo dm t)Tn 

TTn Tôn 

Danh sách tài Iiu 

SIT( 

rnIcTn,MT.-.n 1 g2E nn JTND ThMT' pM MT CT, Mnh 

> Ti trang thông tin chung Nguô'i dung có th chinh süa lai ten h 

sa hoc chuyn trng thai M sa thrc hin kt lun kin ngh 

kim toán i trtng thai dang theo döi, tm dmg hay dóng h sa 

> Urn : Riêng vüng danh sách tài lieu, h thng së cp nh.t các 

tài lieu dInh kern khi dcm vi thuc hiên kim tra tInh hInh thc 

hin k& lun kin ngh tai  các don vj dugc kim tra 

2. Htr&ng dn sfr diing chfrc nãng A.1.2 

<Template: Trinh bay chi tit cách sir diing tmg chrc näng/ yêu c.0 nghip 

vu ci th. Các chiirc nãng nghip vi,i nay cn duçic mô tá trong tài lieu dc tâ yêu 

c&u ng1xi sir ding, tài lieu thit k phn mm 

- Huó'ng dn sir diingti mi chirc nãng cn có các thông tin sau: 

+ Mic ctIch: chtrc näng nay dung d lam gI, có tác dirng gI? 

+ Diu kiên thijc hin: tác là d có th thirc hin ducic chrc näng nghip 

vii A1.2 thI can phài thirc hin các thao tác gI tnrc do không? Cn có rang buc 

gI không?... 

+ Ngtrô'i thijc hin: mô tâ rö ai là ngLthi có quyn thirc hin chñc näng nay, 

ai cO quyn phê duyt...( nu co) 

+ Dtrô'ng dn chñ'c näng: Chi rö dt.rng dn d m& chirc näng.. 

+ Các liru khi sfr diing chfrc nàng nay... 

+ Cách sfr diing: cn mô tâ rô tüng buc thrc hin ciii th theo 1 trInh tir dà 

quy dnh (theo lung th 1 trong tài 1iu thit k, logic nghip viCi trong tài 1iu 

phân tIch yêu cu chi tit...); chiip man hInh giao din cüa trng thao tác (nu co)> 



[MA DAJHM] — Tài 1iu huong dn sir dung 

3. IItr&ng dan sir dting chñ'c nãng A.1.n 

<Template: Trmnh bay chi ti& each sir dyng trng chtrc nang/ yêu cu nghip 

vi ci th. Các chtrc näng nghip vi nay cn dugc mô tá trong tài 1iu dc tà yêu 

cu nguô'i sir dung, tài 1iu thit k phn mm 

- Huóng dn sü ding ti mi chirc näng can có các thông tin sau: 

+ Mic IIch: chCrc nãng nay dung d lam gI, Co tác dyng gI? 

+ Diêu kiên thu'c hin: tirc là d có th thrc hin dtrçic chtrc näng nghip 

viT A1.n thI cn phài thirc hin các thao tác gI truic do không? Can có rang buc 

gi không?... 

+ Ngirô'i thijc hin: mô tã rô ai là ngtthi có quyn thirc hin chirc näng nay, 

ai có quyn phê duyt. .( nu co) 

+ JJtràng dn chfrc nàng: Chi rô duo!ng dn dê m& chCrc näng.. 

+ Các itru khi sir diing chfrc näng nay... 

+ Cách sir diing: cn mô tã rô trng biiic thrc hin cii th theo 1 trInh tçr dä 

quy djnh (theo luing xir l trong tài 1iu thi& k, logic nghip vii trong tài lieu 

phân tich yêu cu chi tit...); chiip man hInh giao din cüa tirng thao tác (nu cO)> 



Mâu s6 PTPM.10 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hnh phiic 

oOo  

Ha Nói, ngây .....tháng nám 

BAO CÁO KET QUA TRIEN KIIAI THI DI]M 

HQp dóng so':  

Gói thcu:  

Tênphcn mm:  

1. Ye tài lieu lam can cfr triên khai 

- HcTpdngsô  

- Phu luc  (nu co); 

- K hoach chi tit phát trin phn mm dã k ngày  

- Tài 1iu thi& k chi tit dã duçic Chü du tu phê duyt ngày  

- Tài 1iu giâi pháp triên khai k ngày  

- Tài 1iu quy trmnh trin khai và checidist trin khai k ngày 

2. Thôi gian trin khai 

<Template: Nêu chi tiê't các mc thai gian trien khai> 

3. Don vj tham gia trin khai 

<Template: Lit kê danh sách các dan vj tham gia trien khai> 

4. Pham vi triên khai 

<Template: Liçt kêphçim vi trien khai> 

5. Dánh giá v khôi lirqng, cht hrçrng cong vic triên khai: 

<Template: Néu dánh giá ve khO'i ltcçing, chá't lu'çrng cOng vic trien khai> 

(Chi tié't tai Phi luc Nht kj trien khai và hO trcr sau trien khai dInh kern) 

6. Ktlun 

- Báo cáo kt qua trin khai dáp 1mg dung yêu c.0 cüa hcp dng s  
1 



- Báo cáo k& qua trin khai thI dim cüa hp dng s  duc 1p thành 

Mn (04) ban (mi ban gm ba (03) trang báo cáo và .. (...) trang phi 1c dInh 

kern) có giá trj pháp 1 nhu nhau, chü du tu giü hai (02) ban, Dan vj phát triên 

phn mm giü hal (02) bàn.!. 

DI DI]N DON VI PHAT T1UEN PHAN MEM 

2 



Phu hic: 
CAC YEU CAU PHAT SINH TRONG QUA TRINH TRIEN KIIAI 

(DInh kern theo Báo cáo kê't qua giai do(ln triên khai — Hcrp dông so ) 

STT 
Ten 

don 
vi 

Ngày 
tip 
nhn 

Ph" Mo t Nguyen 
nhan 

Giãi pháp th 

Ng,ày d 
xut giãi 
phap xü' 

'T 

Ngày 
xü' 1 

NgtrM 
xii' 1' 

Trng 
thai 

3 



Mâu s PTPM.11 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh phtic 

oOo  

Ha Nói, ngày  tháng nám 

BAO CÁO KET QUA KTIAI THAC, S DUNG PHAN MEM 

HQp dóngsó: ......... 

Tênphdn mm: ........................ 

I. T1NH HINH TRIEN KHAI VA KET QUA THVC HI1N 

1. TInh hInh triên khai thtrc hiên cüa don vi 

<Liêt kê tInh hInh thrc hin phcn mm tgi dan vj> 

2. Kt qua thçrc hin 

<KIt qua khai thác, th dung, phn rnm> 

II. DANH GIA CHUNG 

1. U'u diem: 

<Liét kê các liii diem> 

2. Han ch 

<Liét kê các han ché'> 

In. VTJ'ONG MAC, MEN NGH! VA BE XUAT H!IONG XI LI 

1. Vir&ng mc, kin nghj 

<Lit Ice các vithng mac, kiln nghi theo phy lyc dInh kern) 

2. D xut htr&ng xfr 1 
<Nêu d Xlt htc&ng xi'i' — nê'u có theo phy lyc dInh kern> 

BAJ DIN IRIN VI SU DUNG  PHAN MEM 

1 



Phu luc: 
DANH SACH VUO'NG MAC TRONG QUA TRLNH siY DUNG  PHAN MEM 

(DInh kern theo Báo cáo ké't qua khai thác, th dyngphcn rnm ) 

STT 
• 

Ten do'n vi 
• 

Chfrcnángphn 
mem 

Mo ta Be xuat Iiu'ong xir ly 
• 

Ghi chu 

2 



Mliii sl PTPM.12 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 

Dc 1p  - Tçr do - Hinh phtIc 
oOo  

Ha Nói, ngày tháng .......nám 

BAO CÁO KET QUA GIAI DOLN BAO HANH 

HQp dông so:  

Gói thcu:  

Tênphn mém:  

1. Ye tài 1iu lam can cfr báo cáo 

- Hçip dng so  
- Biên bàn thng nghim thu bàn giao toàn b các san phâm cüa hçTp dông k 

ngày  

2. V khi hrçing báo hành 

Dan vj phát trin phn mm dä hoàn thành toàn b các cong vic trong 

giai doan báo hành tr ngy dn ngày theo quy djnh tai .....hp dng 

s Ni dung cii th nhu sau: 

- Báo hành rng dyng Don vj phát trin phn mm dã tip nhn và x1r 

l tng si .....yêu cu báo hành (trong do có yêu cAu là huóng dn sr 

diing và yêu cu h trci), xü l' dung han yêu c.0 dat . . . .% trên thng 

so yêu câu dã tip nhn. 

(Danh sách chi tié't yêu ccu báo hành trong Phz.t lzic dz'nh kém) 

3. V chat ltrçmg báo hành 

Tir ngày  dn ngày , Don vj phát trin phn mm dã hoàn 

thành các ni dung cong vic cüa giai doan bào hành ciia hqp dng s 

 dam báo yêu cAu chat hrcmg theo quy djnh tai  mic . và miic 

 cüa hçrp dng. 

4. V tin d bão hành 

- Ngày k h9p dông:  

- Ngày hçTp dng có hiu 1irc:  

1 



- Theo miic  cüa hçp ctng, Dan v phát triên phn mm phái thrc 

hin bâo hành cãc phn mm thuc hçip dng s  

trong vông 12 tháng k tü ngày k Biên ban tng nghim thu bàn giao toàn b 

các san phm cüa hçp dng, cii th nhu sau: 

+ Ngày k Biên bàn tng nghim thu bàn giao toàn b các san phm cüa 

hçp dng: Ngày 

+ Thai gian Dan v phát trin phn mm phài bão hành phn mm 1rng 

ding: Tii ngày dn ngày  

5. Kt luân 

- Báo cáo kt qua giai don báo hành dáp 1rng dung yêu câu cüa hcip dng 

so  

- Báo cáo k& qua giai don báo hành hgp dng s 

.dugc 1p thành bn (04) bàn (mi bàn gm trang báo 

cáo và trang phi 1ic dInh kern) có giá trj pháp 1 nhu nhau, chü du 

tu giü hai (02) bàn, Dan v phát trin phn mm giU hai (02) bân./. 

DAd DIN DO'N VI PHAT TRIEN PHAN MEM 

2 



Phii luic: 
CAC vEu CAU HO TRQ TRONG GIAI DOAN BAO HANH 

(DInh kern theo Báo cáo kIt qua giai dogii báo hành — Hop dóng SI ) 

TT 
Ten don 

vi 

Ngày 
. 

tiep 
nhân 

Phan 
loai 

Mo tã yêu cãu Nguyen 
nhân 

Giãi pháp xu 
Ngày dé 
xuât giãi 

phápxfrI 

Ngày 
Xff 

Ngtrô'i 
, 1 

Trang 
thai 

KTNN 
Chuyên 
ngành II 

01/02 
/2021 

Yêu 
câu 

Danh muc don vi duoc kim 
toán không ton tii trên 11ng 
dicing 

Do don vi 
nay chua có 
trong cay 
don vj cap 
hành chInh 

B sung them don V VàO 
danh miic don vj duçc 
kim toán 

01/02/2021 
01/02/ 
2021 

Nguyn 
Van A 

Hoàn 
thành 

3 



Mâu s6 PTPM. 13 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Thc 1p - Tir do - Hanh phtic 
oOo  

Ha Nôi, ngày tháng .......nám 

BAO CÁO K1T QUA BAO TR1 PHAN MEM 

HQp dóng só'.  

Gói thu:  

Tênphcn main:  

1. V tài lieu lam can cfr báo cáo 
- Hcip dng so  
- Danh sách các ni dung báo tn  

2. V ni dung bão trI 
<Lit ké ni dung cong vic thrc hin báo tn> 

3. V chat ltrçng bão trI 
Tü ngày . dn ngày , Don vj bâo tn phn mm dã hoàn thành 

các ni dung cong vic hçp dng s . dam bào yêu cu chit lugng 
theo quy djnh tti mic . và miic cüa hcip dng. 
4. V tin do bão trI 

- Ngày k hçip dng:  
- Ngày hçp dng có hiu 1irc:  
- Theo miic cüa hcrp dng, Dan vi bão trI phn mm phài thirc hin 

bào trI phn mm, cii th nhu sau: 
<Lit kê tin d ci.i th cüa trng cong vic bào trI> 

5. Kt1uân 

- Báo cáo k& qua báo trì phn mm dáp irng dung yêu cu cüa hcp dng s 

- Báo cáo kêt qña báo tn phn mm hçp dng s .dugc 
l.p thành bn (04) bàn (mi bàn gm  trang báo cáo và  trang 
phi 1ic dInh kern) có giá trj pháp 1 nhu nhau, chü du tu gitI hal (02) bàn, Dan 
vj bào trì giti hai (02) bàn.!. 

DI DIN D1N VI BAO Tifi PHN MEM 



Phu mc: 

CAC NQI DUNG THIIC HhIN BAO Till 
(DInh kern theo Báo cáo kit qua báo trl phcn rnrn — Hcip dng s ) 

STT 
Phin 
mem 

Ni 
dung 
báo 
trl 

Phân 
1oi 

Mo tä chi tit 
Nguyen 

nhân 
Giãi pháp xtr 1 

Ngày d 
xuãt giãi 

pháp xfr 1 

Ngày 
XLI 

Ngu'ôi 
1 

Trng 
thai 

Cng 
Trao di 
thông tin 
cüa 
KTNN 

Gri 
báo 
cáo 

Li 
Chinh sira chüc nãng Nhn 
báo cáo khc phitc 1i khong 
load duoc báo cáo 

Do ham dy 
báo xung h 
théng chua 

B sung them diu kién 
vào ham báo cáo 

01/02/2021 
01/02/ 
2021 

Nguyen 
Van A 

Hoãn 
thành 
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Mâu s PTPM.14 
cQNG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

Thc Lp - Tir do - Hnh phtic 

BIEN BAN XAC NHAN KET QUA BAO Tifi 

Hcip dng sá:  

Gói thcu:  

Tênphán mm  

<Các can cz' cci ban d lap Biên ban........................... 

Can thhcip dôngsó.......................................  

Horn nay, ngày  ti Trung tam Tin h9c - KTNN - 116 Nguyn 
Chánh, Ha Ni, chüng tôi gôrn: 

A- Thành phn: 

I. Dai diên: Chü dâu tir 

Ong/Bà Chirc v11: 

Ong/Bà : Chirc vii: 

II. Dai diên Don vi bão trl 

Ong/Bà Chirc vii: 

Ong/Bà Chtrc vi: 

III. Ni dung bão trI 

<Liêt kê danh sách yéu ccu btho trI> 

IV. Kt qua bão trl 

<Kit qua báo trI chi tilt theo phy lyc dInh kern> 

Biên ban nay dugc l.p thành .....Qbân (mi ban gm .....(.....) trang biên ban 
và .....(.....) trang phi 1iic dInh kern) Co giá tr pháp 1nhu nhau, mi ben giU 
( )bàn./. 

IMI DI1N CHU DAU TII DAI DIN D€N V BAO Tifi 
PHAN MEM 

1 



I 

Phii itic  01. 
DANH SACH YEU CAU THIIC HIN BAO Till 

(DInh kern Biên ban xác nhn kIt qua báo trI cia hcrp dng sl ) 

STT 
mern 

Ma 

chfrcnãng 
Ten yéu câu Mo tã 

Nguyen 
nliân/ 

lni'ó'ng xii' 1 

Can b thirc 
hin 

Kêt 

qua 

1 

2 

3 

2 
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