
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

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

Số:       /NĐQN-KHVT Quảng Ninh, ngày   tháng    năm 2020    
V/v đề nghị quan tâm, báo giá phần 
mềm kế toán, vật tư

Kính gửi: Quý đơn vị
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xin gửi lời chào trân trọng và 

hợp tác tới Quý đơn vị.
Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh hiện đang có nhu cầu về phần 

mềm kế toán, vật tư với các tính năng chi tiết theo phụ lục đính kèm, bao gồm cả 
dịch vụ cài đặt, đào tạo và dịch vụ bảo hành, bảo trì sau bán hàng. Kính mời 
Quý đơn vị quan tâm báo giá và tiến độ thực hiện.

Báo giá của Quý đơn vị xin gửi về Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng 
Ninh, tổ 33, khu 5 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
(Điện thoại: 02033657539; Fax: 02033657540) trước ngày 05/06/2020.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTCKT, KT (p/hợp);
- Tổ thẩm định dự toán;
- Lưu: VT, KHVT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Sinh Nghĩa



PHỤ LỤC 
Tính năng phần mềm kế toán, vật tư và các dịch vụ kèm theo

1. Tính năng:
- Công nghệ:

+ Ngôn ngữ lập trình: ASP.Net/Ajax
+ Cơ sở dữ liệu: SQL Server 2012 hoặc 2016
+ Công cụ lập báo cáo: Crystal Report
+ Kiến trúc lập trình: Khách/chủ (3-tier)
+ Bảo mật: Theo SSL
+ Trình duyệt hỗ trợ: IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera…
+ Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh.

- Phân hệ và chức năng cơ bản: 
+ Quản lý hệ thống gồm: Khai báo và thiết lập hệ thống; Quản lý và phân 
quyền cho người sử dụng; Quản lý và bảo trì số liệu; Tiện ích.
+ Kế toán tài chính: Đầy đủ chức năng Kế toán tổng hợp; tiền mặt, tiền gửi; 
Phải thu; Phải trả; Vật tư, hàng tồn kho; Tài sản cố định (ngoài các mẫu biểu 
quản trị thông dụng, bổ sung chức năng báo cáo kế hoạch khấu hao TSCĐ); 
Công cụ dụng cụ; Giá thành; Báo cáo quản trị (theo mẫu biểu được ban 
hành theo văn bản số 1425/EVN-TCKT ngày 22/3/2019 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam); Báo cáo tài chính (theo yêu cầu chung của Bộ tài chính) và 
đảm bảo tính liên kết với các phân hệ khác.
+ Quản trị mua hàng: Quản lý thông tin nhà cung cấp; theo dõi yêu cầu mua;
Quản lý đơn hàng mua – nhập hàng – kiểm định chất lượng; Theo dõi từng 
lần nhập hàng theo yêu cầu, đơn hàng; Theo dõi tiến độ đơn hàng mua; 
Quản lý lập/ duyệt yêu cầu, đơn hàng và đảm bảo tính liên kết với các phân 
hệ khác.
+ Quản trị hàng tồn kho: Theo dõi kho thực tế và so sánh với sổ sách; Khai 
báo hàng hóa, vật tư, kho hàng; Quản lý nhiều đơn vị tính, tuổi hàng tồn 
kho, tồn tối đa, tối thiểu, lô vật tư… đảm bảo tính liên kết với các phân hệ 
khác. Thể hiện Báo cáo theo dõi tuổi nợ hàng tồn kho theo các tiêu chí xuất 
xứ, chất lượng….
+ Chức năng in mã vạch cho vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản; Các chứng từ 
nhập, xuất thể hiện thông tin xuất xứ, chất lượng.
+ Chức năng quét Barcode.
+ Phần mềm có khả năng chỉnh sửa, phát triển theo các yêu cầu đặc thù khác 
(nếu có)
+ Có khả năng gia tăng các user khi cần thiết.

- Bản quyền: Phần mềm có bản quyền theo đúng quy định.
2. Các dịch vụ:

- Cài đặt chương trình: 01 bộ cài đặt (01 Application, 01 database, 20 người 
sử dụng).

- Tư vấn và đào tạo:



+ Tư vấn xây dựng hệ thống; Tư vấn xây dựng danh mục (tài khoản, vật tư, 
khách hàng…); Hướng dẫn phân quyền; Giới thiệu tổng quan chương trình 
và chi tiết các phân hệ; Hướng dẫn cách nhập liệu từng nghiệp vụ và sử 
dụng các phím chức năng; Hướng dẫn sử dụng các bút toán cuối
kỳ và kiểm soát số liệu lên bao cáo; Hướng dẫn khai thác báo cáo…
+ Giới thiệu tổng quan chương trình; phân quyền và quản lý người sử dụng; 
Hướng dẫn bảo trì số liệu, backup dữ liệu; Hướng dẫn export/import dữ liệu; 
Hướng dẫn khai thác chương trình…

- Hỗ trợ sử dụng sau bán hàng.
- Bảo hành và bảo trì:

+ Bảo hành các lỗi phát sinh của chương trình và cập nhật miễn phí những 
thay đổi của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.
+ Dịch vụ bảo trì sau bảo hành.
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