
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1 Tên dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ liên 

kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị tỉnh Cao Bằng 
2 Mã số (được cấp khi Hồ 

sơ trúng tuyển): 

  

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 4 Cấp quản lý 

(Từ tháng: 10/2017 đến tháng 10/2019)                             Cơ sở    

                              Tỉnh    

5  Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có) 

 Thuộc dự án KH&CN
 

  Dự án độc lập  

6 Tổng vốn thực hiện dự án:                                   2.285.500  triệu đồng, trong đó: 

Nguồn Kinh phí (triệu đồng)
 

 

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học            2.080.000
 

 

- Vốn tự có của tổ chức chủ trì 205.500  

- Khác (liên doanh...)                        0  

7 Chủ nhiệm dự án 

Họ và tên: Phạm Việt Cường 

Ngày, tháng, năm sinh: 28/2/1965               Giới tính:  Nam 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ/Công nghệ thông tin 

Chức danh khoa học: Chủ nhiệm dự án      Chức vụ: Giám đốc trung tâm phần mềm 

Điện thoại:  

Tổ chức: 024.39764441  Nhà riêng: .......... Mobile: 0903210335 

Fax: 024.39764443    E-mail: cuongpv@binhminh.com.vn 

Tên tổ chức đang công tác: Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh. 

Địa chỉ tổ chức: 328 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội ; VPGD : 

Tầng 3,     25T2, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Địa chỉ nhà riêng: Ngách 35/58 Đường Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

8 Thư ký dự án 

Họ và tên: Vũ Tiến Thành 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1979         Giới tính: Nam 

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 

Chức danh khoa học: Thư ký dự án         Chức vụ: Phó phòng dự án 

Điện thoại: ……………………………………………………………………………. 

Tổ chức: 024.39764441  Nhà riêng: ........Mobile: 0918576968 

Fax: 024.39764443    E-mail: thanhvt@binhminh.com.vn 



Tên tổ chức đang công tác: Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh. 

Địa chỉ tổ chức: 328 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội ; VPGD : 

Tầng 3, 25T2, N05, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 438, tòa nhà HH3A, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì thực hiện dự án 

Tên tổ chức chủ trì: Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh 

Điện thoại: 024.39764441               Fax: 024.39764443 

Website: www.binhminh.com.vn  

Địa chỉ: 328 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Văn phòng GD: Tầng 3, 25T2, N05, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Hồng Hải. 

Số tài khoản: 0571100518004 

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội, Chi Nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

10 Tổ chức tham gia chính 

10.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ 

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ: Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh 

Điện thoại: 024.39764441               Fax: 024.39764443 

Website: www.binhminh.com.vn  

Địa chỉ: 328 Lạc Trung, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. 

Văn phòng GD: Tầng 3, 25T2, N05, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.  

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Hồng Hải. 

Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của dự án: Ths. Phạm Việt Cường. 

10.2. Tổ chức phối hợp thực hiện 1(Quản trị vận hành hệ thống. Xử lý sự cố, giải 

đáp thắc mắc cho người sử dụng hệ thống) 

Tên tổ chức: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 026.3859818               Fax: 026.3859866  

Email: sotttt@caobang.gov.vn 

Website: http://sotttt.caobang.gov.vn 

Địa chỉ: Số 113 Phố Cũ, P. Hợp Giang, TP.Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Hoàng Ngọc Sơn – Giám đốc Sở 

10.3. Tổ chức phối hợp thực hiện 2 (Hỗ trợ trong việc hoàn thiện các tiêu chí trong 

biểu mẫu khảo sát thông tin và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp tham gia cung 

cấp thông tin cho dự án và sử dụng hệ thống thông tin trong quá trình vận hành) 

Tên tổ chức: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 026.3853.266              Fax: 026.3852.261 

Email:  vanphongsonnptntcb@gmail.com  

Website : http://sonongnghiep.caobang.gov.vn/  

Địa chỉ: Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

mailto:vanphongsonnptntcb@gmail.com


Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bế Xuân Tiến – Giám đốc Sở 

10.4. Tổ chức phối hợp thực hiện 3 (Hỗ trợ trong việc cung cấp thông tin để thu thập 

dữ liệu phục vụ cho dự án) 

Tên tổ chức: Ban quản lý dự án iFad Cao Bằng 

Địa chỉ: Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phạm Xuân Tùng – Giám đốc ban quản lý dự án 

11 Cán bộ thực hiện dự án
 

 (Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và tổ chức 

phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm dự án) 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 

Tổ chức 

công tác 

Nội dung,  

công việc chính tham gia 

Thời gian làm 

việc cho đề tài   

(Số tháng quy 

đổi) 

A CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC CHỦ TRÌ 

1 Thạc sỹ CNTT 

Phạm Việt Cường 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Chủ nhiệm dự án 

- Chỉ đạo tổ chức chung, chuẩn 

bị đề cương chi tiết, lên kế 

hoạch và tổ chức thực hiện đề 

tài. 

- Nghiên cứu tổng quan về hệ 

thống phần mềm. 

- Lựa chọn công nghệ triển 

khai dựa trên yêu cầu của hệ 

thống. 

- Phân tích thiết kế hệ thống 

phần mềm, hệ thống thông tin. 

- Phân tích thiết kế hệ thống 

hạ tầng CNTT. 

- Thiết kế CSDL của hệ thống. 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

- Báo cáo tổng hợp đề tài. 

15 tháng 

2 Kỹ sư CNTT 

Vũ Tiến Thành 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

-Thư ký dự án 

- Hỗ trợ chủ nhiệm đề tài hoàn 

thiện đề cương, lên kế hoạch tổ 

chức thực hiện đề tài. 

- Xử lý các công việc liên quan 

đến tài chính của đề tài. 

- Thành viên chính thực hiện  

15 tháng 



các công việc có liên quan đến 

việc xây dựng hệ thống phần 

mềm như: Khảo sát thu thập 

dữ liệu, Thiết kế CSDL, Lập 

trình phần mềm… 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

3 Kỹ sư CNTT 

Kiều Quang Toàn 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc xây dựng hệ thống phần 

mềm như: Khảo sát thu thập 

dữ liệu, Thiết kế CSDL, Lập 

trình phần mềm… 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

15 tháng 

4 Kỹ sư CNTT 

Vũ Văn Hạnh 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc xây dựng hệ thống phần 

mềm như: Khảo sát thu thập 

dữ liệu, Thiết kế CSDL, Lập 

trình phần mềm… 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

15 tháng 

5 Kỹ sư CNTT 

Phan Thu Quyên 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc xây dựng hệ thống phần 

mềm như: Khảo sát thu thập 

dữ liệu, Thiết kế CSDL, Lập 

trình phần mềm… 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

15 tháng 

6 Kỹ sư CNTT 

Nguyễn Như Sơn 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc xây dựng hệ thống phần 

mềm như: Khảo sát thu thập 

dữ liệu, Thiết kế CSDL, Lập 

trình phần mềm… 

- Thiết kế đồ họa giao diện 

phần mềm. 

- Tập huấn và chuyển giao 

công nghệ. 

15 tháng 

7 Chuyên viên phần 

mềm Hà Nội Aptech 

Nguyễn Minh Tú 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên chính thực hiện các 

công việc có liên quan đến việc 

xây dựng hệ thống phần mềm 

như: Khảo sát thu thập dữ liệu, 

15 tháng 



Thiết kế CSDL, Lập trình phần 

mềm… 

- Thiết kế đồ họa giao diện phần 

mềm. 

- Maketing hệ thống thông qua 

các phương tiện thông tin đại 

chúng và thông qua Internet: 

google, facebook… 

8 Chuyên viên thiết kế 

đồ họa, học viện 

Arena 

Nguyễn Tuấn Mỹ 

Công ty  cổ 

phần công 

nghệ Bình 

Minh 

- Thành viên thực hiện các công 

việc có liên quan đến việc xây 

dựng hệ thống phần mềm như: 

Khảo sát thu thập dữ liệu, Thiết kế 

CSDL, Lập trình phần mềm… 

- Thiết kế đồ họa giao diện phần 

mềm. 

- Maketing hệ thống thông qua 

các phương tiện thông tin đại 

chúng và thông qua Internet: 

google, facebook… 

15 tháng 

B CÁN BỘ CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP 

9 Kỹ sư CNTT 

Nguyễn Trung Kiên                

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông tỉnh Cao 

Bằng 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc Quản lý vận hành hệ thống. 

Xử lý sự cố, giải đáp thắc mắc 

cho người sử dụng hệ thống 

12 tháng 

10 Kỹ sư CNTT 

Đàm Xuân Sơn 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông tỉnh Cao 

Bằng 

- Thành viên chính thực hiện 

các công việc có liên quan đến 

việc Quản lý vận hành hệ thống. 

Xử lý sự cố, giải đáp thắc mắc 

cho người sử dụng hệ thống 

12 tháng 

 


