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Mẫu 1 
14/2014/TT-BKHCN 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

(Nếu nhiệm vụ có mang nội dung bí mật nhà nước, 

đóng dấu xác định độ mật của nhiệm vụ tại đây) 

      Hải Dương, ngày 30 tháng  06  năm 2016 

 

PHIẾU THÔNG TIN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 
SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

1 Tên Đề tài/Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đoàn viên thông qua cổng 
thông tin điều hành của tỉnh đoàn Hải Dương 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ:  � Quốc gia � Bộ ⌧ Tỉnh � Cơ sở 

3 Mức độ bảo mật:  ⌧ Bình thường � Mật � Tối mật � Tuyệt mật 

4 Mã số nhiệm vụ (nếu có):  

5 Tên tổ chức chủ trì: TỈNH ĐOÀN HẢI DƯƠNG 

Họ và tên thủ trưởng: Hoàng Quốc Thưởng 

Chức vụ: Bí thư tỉnh Đoàn 

Địa chỉ: số 342 đường Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải 

Dương 

Điện thoại: 03203.892645                    Website:  

 

 

Tỉnh/thành phố: Hải Dương 

Fax: 03203.892645 

 

 

6 Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hải Dương 

7 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  

Họ và tên: Hoàng Quốc Thưởng 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn 

Điện thoại: 0982551599 

E-mail: quocthuongtdhd@gmail.com 

 

Giới tính:Nam 

Chức danh khoa học:  
 

 

Fax: 

8 Danh sách cá nhân tham gia đề án (ghi họ tên, chức danh khoa học và học vị): 
ThS. Hoàng Quốc Thưởng 

ThS. Sái Thị Yến 

ThS. Vũ Việt Anh 

Nghiêm Xuân Tuấn 

Nguyễn Văn Thế  

Nguyễn Xuân Thắng 

Ngô Thị Lan 

9 Mục tiêu nghiên cứu: 
Xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên phục vụ cho công tác quản lý thông tin Đoàn 

viên 

10 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính trong năm 2016: 
Nội dung 1: Xây dựng bài toán dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của phần mềm quản lý 

đoàn viên 

Nội dung 2: Xây dựng phần mềm quản lý Đoàn viên 

+ Hệ thống phần mềm: Tạo lập, theo dõi Quản lý, phân quyền người dùng trong hệ 

thống. Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn. Thiết lập thông tin cấu 

hình ban đầu của hệ thống. Thiết lập mật khẩu. Cấu trúc của phần mềm được thiết kế trên môi 

trường Web Application 

+ Nội dung phần mềm: Quản lý đoàn viên: quản lý cơ sở Đoàn, quản lý đoàn viên, quản 

lý danh mục, chức năng tìm kiếm, tra cứu thông tin đoàn viên, quản trị, phân quyền người 
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dùng, lưu trữ báo cáo thống kê theo các năm. 

Nội dung 3: Vận hành và hoàn thiện phần mềm: cập nhật dữ liệu đoàn viên vào phần 

mềm để quản lý 

11 Lĩnh vực nghiên cứu(3)
: Khoa học Công nghệ kỹ thuật  

12 Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ(4): 
Nâng cao chất lượng quản lý và điều hành Đoàn viên của tỉnh Đoàn Hải Dương.  

13 Phương pháp thực hiện: 
- Khảo sát hiện trạng cơ sở hạ tầng CNTT tại tỉnh đoàn 

- Thu thập, tổng hợp thông tin số liệu từ nguồn đã có 

- Kỹ thuật sử dụng:  

+ Công nghệ nền tảng: Net Framework 

+ Môi trường ứng dụng: Ứng dụng dạng web  

+ Có khả năng nâng cấp, mở rộng, tích hợp với hệ thống 

- Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: Sở Thông tin và truyền thông 

14 Sản phẩm khoa học dự kiến 
- Phần mềm quản lý đoàn viên  

15 Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:  

Tỉnh đoàn Hải Dương 

16 Thời gian thực hiện: 2016 

17 Kinh phí được phê duyệt:  Tổng kinh phí: 416.000.000 đ 

18 Quyết định phê duyệt: số 235/QĐ-UBND  ngày 19 tháng 01 năm 2016 

19 Hợp đồng thực hiện: số 28/2016/HĐ-NN ngày 22/ 01/ 2016 

 

 

 

                                                 

 

 


