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PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  QQUUẢẢNN  LLÝÝ  DDỰỰ  ÁÁNN  PPMMSS  66..00  

PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. 

PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn 

quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam. PMS là phần mềm quản lý dự án 

đầu tư phù hợp với quy trình quản lý dự án xây dựng theo Luật xây dựng 2014, Luật 

đấu thầu 2013, Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 

84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn. 

 

CCÁÁCC  TTÍÍNNHH  NNĂĂNNGG  VVƯƯỢỢTT  TTRRỘỘII  CCỦỦAA    PPMMSS  66..00  

1. Chỉ cần nhập thông tin đầu vào đơn giản, phần mềm tự động xuất ra các văn 

bản và báo cáo theo quy định của của pháp luật như lập tờ trình thẩm định, 

phê duyệt dự án, thiết kế – dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, báo cáo 

giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo quyết toán dự án…; 

2. Lập kế hoạch và cập nhật thực tế thực hiện về chi phí, tiến độ, khối lượng 

cho gói thầu, hợp đồng. Có thể tổng hợp thông tin về kế hoạch và thực tế 

thực hiện theo thời gian cho một hoặc nhiều dự án; 

3. Lập  tiến độ hợp đồng và tiến độ tổng thể dự án; có hỗ trợ nhập dữ liệu từ 

MS PROJECT. Cho phép cảnh báo sắp đến ngày kết thúc hợp đồng, quá 

thời hạn nghiệm thu và trễ tiến độ hợp đồng; Cho biết tình trạng tiến độ dự 

án sớm trễ và khối lượng công việc hoàn thành của cả dự án; 

4. Cho phép cập nhật khối lượng chi tiết công tác từ MS EXCEL được kết xuất 

từ phần mềm dự toán; 

5. Phần mềm cảnh báo tự động các sai sót về chi phí, tiến độ, khối lượng trong 

quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu tư tránh các rủi ro pháp lý; 

6. Có phân hệ quản lý công việc phù hợp với cách vận hành thực tế tại Việt 

Nam; 

7. Tích hợp quản lý hồ sơ văn bản bằng phương pháp số giúp tiết kiệm thời 

gian và giảm thiểu rủi ro thất lạc hồ sơ; 

8. Có chức năng phân quyền quản lý người sử dụng và bảo mật thông tin dự 

án.
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MMÔÔ  HHÌÌNNHH  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  DDỮỮ  LLIIỆỆUU  PPMMSS  66..00  

 
 

 
  

 

 

 

NNềềnn  ttảảnngg  ccôônngg  nngghhệệ  vvàà  mmôôii  ttrrưườờnngg  hhooạạtt  đđộộnngg 

PMS được xây dựng với theo mô hình client/server giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi 

thông qua kết nối mạng Internet hoặc mạng nội bộ 

 

Nền tảng công nghệ 

- Ngôn ngữ lập trình: Visual Studio 2017 

- Hệ quản trị CSDL:MS SQL2008R2 trở lên 

- Web server: IIS (phiên bản theo đơn đặt hàng) 

 

Môi trường hoạt động: 

- Môi trường mạng: mạng Wan, Internet 

- Hệ điều hành máy chủ: MS Windows Server 2008 trở lên. 

- Hệ điều hành máy trạm: tối thiểu Win 7 SP1, độ phân giải màn hình thấp nhất 1024x768 

- Sử dụng Font chữ Unicode, tương thích trên tất cả hệ điều hành windows 
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BBẢẢNNGG  TTÓÓMM  TTẮẮTT  CCÁÁCC  CCHHỨỨCC  NNĂĂNNGG  PPHHẦẦNN  MMỀỀMM  QQLLDDAA  PPMMSS  66..00  
 

Chức năng Văn bản/Báo cáo 

1. Quản lý thông tin chung: thực hiện dự án 

từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc 

quyết toán dự án; giải phóng mặt bằng; 

chi phí; kế hoạch/kết quả lựa chọn nhà 

thầu; khảo sát; thiết kế 

2. Quản lý nhân viên (cá nhân) 

3. Quản lý khách hàng (tổ chức) 

4. Quản lý hợp đồng;  khối lượng hợp đồng 

theo kế hoạch, theo thực tế 

5. Công cụ dự báo khối lượng thực hiện và 

ước tính khả năng hấp thụ vốn của gói 

thầu/dự án theo tháng/năm 

6. Lập kế hoạch thanh toán cho gói thầu/dự 

án/nhiều dự án theo tháng/năm 

7. Công cụ điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn 

cho từng dự án từ nguồn vốn tổng hợp 

8. Quản lý tài chính: Thanh toán hợp đồng; 

Công nợ hợp đồng; Vốn; Tài sản lưu 

động 

9. Quản lý trình tự thủ tục hồ sơ dự án 

10. Quản lý tiến độ hợp đồng; tiến độ tổng 

thể dự án 

11. Quản lý hồ sơ văn bản, tập tin 

12. Trung tâm cảnh báo 

13. Quản lý hệ thống, phân quyền; 

 

1. Các loại văn bản phần mềm thực hiện tự 

động: Tờ trình và quyết định phê duyệt: 

dự án đầu tư, báo cáo KTKT, thiết kế dự 

toán, kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa 

chọn nhà thầu, quyết toán dự án theo 

biểu mẫu quy định của chính phủ. 

2. Các báo cáo xuất tự động theo quy định: 

Báo cáo giám sát đánh giá dự án; Báo 

cáo quyết toán dự án hoàn thành; Báo 

cáo đối chiếu công nợ … 

3. Các báo cáo khác: về tổ chức, nhân sự, 

công việc, chi phí…. Báo cáo tổng hợp 

dự án/Nhiều dự án 

4. Xuất tự động cáo cáo tổng hợp về chi 

phí theo kế hoạch và thực tế  

+ Theo một dự án hoặc nhiều dự án 

+ Theo gói thầu 

+ Theo nguồn vốn 

+ Theo thời gian 

5. Trung tâm cảnh báo: Trung tâm cảnh 

báo: phần mềm sẽ cảnh báo các sai sót 

về chi phí, tiến độ, khối lượng thực hiện 

cho từng loại chi phí, gói thầu và hợp 

đồng trong quá trình thực hiện dự án 
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GGIIỚỚII  TTHHIIỆỆUU  MMỘỘTT  SSỐỐ  CCHHỨỨCC  NNĂĂNNGG  CCHHÍÍNNHH  
 

1. Hiển thị nhanh các chức năng thường sử dụng trên Bàn làm việc 

Thông báo nhắc việc, duyệt phiếu: Văn bản điều hành; Đề nghị tạm ứng; Đề nghị 

thanh toán; Đề nghị thưởng phạt hợp đồng 

 

2. Bảng thông tin chung: xem toàn bộ giá trị dự án; khối lượng thực hiện; tình trạng tiến 

độ dự án sớm trễ, % khối lượng công việc hoàn thành 
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3. Quản lý trình tự thủ tục hồ sơ dự án: người dùng tự tổ chức sắp xếp công việc theo 

thời gian thực hiện; theo giai đoạn đầu tư; theo cấu trúc thư mục quản lý hoặc tạo 

nhanh theo dữ liệu mẫu của phần mềm; có hỗ trợ lấy dữ liệu từ tập tin MS PROJECT 

 
4. Giao việc cho các bộ phận liên quan 
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5. Tiến độ tổng thể dự án: giúp người dùng theo dõi được trạng thái, khối lượng thực 

hiện của từng công việc và trả lời được câu hỏi của chủ đầu tư: TIẾN ĐỘ CẢ DỰ ÁN 

SỚM TRỄ, % KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH 

 

 
 

Cảnh báo trạng thái công việc hiển thị theo màu sắc 
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6. Tự động xuất các văn bản, báo cáo theo mẫu phù hợp với Nghị định 59/2015/NĐ-CP, 

32/2015/NĐ-CP, 46/2015/NĐ-CP, 84/2015/NĐ-CP, 63/2014/NĐ-CP và các thông tư 

hướng dẫn; có lưu nhật ký tạo báo cáo để theo dõi và quản lý 
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7. Tủ hồ sơ văn bản, tập tin 

✓ Quản lý hồ sơ dự án theo các giai đoạn đầu tư hoặc phân loại theo thư mục 

✓ Cấu trúc sắp xếp dữ liệu linh động với nhiều danh mục mở để người dùng tự thiết lập theo 

cách quản lý của doanh nghiệp. 

✓ Có chức năng bảo mật hồ sơ: Công khai hoặc Hạn chế; cho phép chọn người dùng được 

xem tập tin đính kèm theo hồ sơ văn bản. 

 

 
 

Có chức năng phê duyệt văn bản theo nhiều cấp; lưu nhật ký phê duyệt và gửi email thông báo 
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8. Thông tin hợp đồng 

Quản lý các thông tin của hợp đồng, phụ lục hợp đồng, khối lượng chi tiết từng chi phí… 

 
9. Trung tâm cảnh báo: Cảnh báo tự động các sai sót  trong quá trình thực hiện dự án giúp chủ đầu 

tư tránh các rủi ro pháp lý 
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- Cảnh báo loại chi phí trong tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán 

✓ Tổng dự toán lớn hơn tổng mức đầu tư cho từng loại chi phí 

✓ Tổng giá trị hợp đồng lớn hơn tổng dự toán cho từng loại chi phí 

- Cảnh báo gói thầu 

✓ Giá trị trúng thầu lớn hơn giá trị gói thầu 

✓ Tổng giá trị các hợp đồng điều chỉnh thuộc gói thầu lớn hơn giá trị gói thầu 

- Cảnh báo tài sản 

✓ Tổng giá trị tài sản ngắn hạn và dài hạn chênh lệch với Tổng giá trị quyết toán 

- Cảnh báo hợp đồng: tiến độ, giá trị của hợp đồng 

✓ Cảnh báo trước khi hợp đồng kết thúc “x” ngày (x là số ngày do người dùng khai báo 

ở cài đặt thông số hệ thống/ Giá trị mặc định) 

✓ Hợp đồng chưa được nghiệm thu nhưng thời gian hiện tại đã qua ngày kết thúc dự 

kiến 

✓ Hợp đồng trễ tiến độ (Hợp đồng đã nghiệm thu nhưng ngày nghiệm thu lớn hơn ngày 

kết thúc dự kiến) 

✓ Giá trị nghiệm thu hợp đồng lớn hơn giá trị hợp đồng điều chỉnh 

- Cảnh báo sửa đơn giá công tác 

✓ Liệt kê danh sách chứng từ khối lượng có công tác sửa đơn giá so với đơn giá trong 

hợp đồng điều chỉnh 

- Cảnh báo khối lượng 

✓ Tổng khối lượng nghiệm thu lớn hơn khối lượng hợp đồng điều chỉnh 

✓ Tổng khối lượng thanh toán hợp đồng lớn hơn tổng khối lượng nghiệm thu công tác 

✓ Tổng khối lượng thanh toán lớn hơn khối lượng công tác hợp đồng điều chỉnh 

- Cảnh báo nguồn vốn 

✓ Nguồn vốn thanh toán khác nguồn vốn chi phí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quý Ban QLDA và Chủ đầu tư xem thêm tài liệu và dùng thử bản demo phần mềm QLDA PMS tải 

về từ website www.dong-tay.com; hổ trợ cài đặt vui lòng liên hệ Hotline 0911.281331 hoặc Email: 

info@dong-tay.com 

 

 

 


