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1. Mô hình tham chiếu ứng dụng 
1.1. Giới thiệu 
 Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) là một khung chức năng hướng nghiệp 
vụ nhằm phân loại danh mục dịch vụ ứng dụng theo các chức năng ứng dụng hỗ 
trợ các mục tiêu nghiệp vụ. ARM khuyến nghị các khả năng của dịch vụ ứng dụng 
cần thiết cho các ứng dụng hỗ trợ Chính phủ nhằm: 

(1) Đảm bảo các ứng dụng phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ; 
(2) Chỉ rõ các chức năng ứng dụng, từ đó tạo điều kiện cho việc ra quyết định 

về sự hợp nhất hoặc tích hợp các ứng dụng. 
1.2. Cấu trúc 

Cấu trúc của ARM là một sự phân cấp theo lớp thể hiện các phân nhóm ứng 
dụng và dịch vụ cần thiết để thực hiện các chức năng và dịch vụ nghiệp vụ cung 
cấp bởi Chính phủ. Các phân lớp bao gồm: 

Cấp độ Thành phần Mô tả 

Cấp độ 1 Miền chức năng 
ứng dụng 

Là phân loại tổng quát của ứng dụng dựa trên 
bản chất của chức năng và hoạt động của Chính 
phủ 

Cấp độ 2 Nhóm dịch vụ ứng 
dụng 

Là một danh mục cụ thể hơn của ứng dụng để 
thực hiện được chức năng và dịch vụ nghiệp vụ 
do Chính phủ cung cấp 

Cấp độ 3 Phân nhóm con 
dịch vụ ứng dụng 

Là các dịch vụ ứng dụng chi tiết có sẵn trong 
mỗi danh mục ứng dụng để có thể thực hiện các 
chức năng và dịch vụ nghiệp vụ do Chính phủ 
cung cấp 

Miền ứng dụng trong ARM phân chia các ứng dụng của Chính phủ thành bảy (7) 
phân nhóm chức năng ứng dụng mức cao, riêng biệt: 



Mô hình tham chiếu ứng dụng – ARM, phiên bản 1.0 

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông                  4 
 

 
Hình 20: Các Nhóm ứng dụng ARM 

ARM001  
Chức năng Giao tiếp 
công dân 

Phân loại tổng quát các ứng dụng cần thiết để thực 
hiện các dịch vụ do Chính phủ cung cấp trực tiếp 
(độc lập với các cơ quan thực hiện) đến  công dân 
(cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác) và 
thay mặt cho công dân, mà liên quan đến Chính 
phủ 

ARM002  
Chức năng Tự động hóa 
quy trình 

Phân loại tổng quát của ứng dụng nhằm tự động 
hóa các chức năng và quy trình nghiệp vụ trong 
Chính phủ 

ARM003  
Chức năng Quản lý 
nghiệp vụ 

Phân loại tổng quát của ứng dụng được sử dụng 
để duy trì tính liên tục của nghiệp vụ trong Chính 
phủ 
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ARM004  
Chức năng Quản lý tài 
sản số 

Phân loại tổng quát của ứng dụng được sử dụng để 
hỗ trợ việc tạo, quản lý và phân phối tài sản trí tuệ 
và phương tiện điện tử trên các nhgiệp vụ và phần 
mở rộng của tổ chức. 

ARM005  
Chức năng Quản lý phân 
tích nghiệp vụ 

Phân loại tổng quát của ứng dụng được sử dụng để 
hỗ trợ trích xuất, tổng hợp và trình bầy thông tin để 
tạo điều kiện cho phân tích ra quyết định và đánh 
giá nghiệp vụ 

ARM006  
Chức năng nội bộ  
cơ quan 

Phân loại tổng quát các ứng dụng được sử dụng để 
hỗ trợ quản lý lập kế hoạch tổng thể và các chức 
năng dựa trên giao dịch 

ARM007  
Chức năng cộng tác 
và Hỗ trợ  

Phân loại tổng quát của ứng dụng cung cấp hỗ trợ 
bổ sung cho chức năng nghiệp vụ và hiệu quả dịch 
vụ trong Chính phủ 

1.3. ARM001 Chức năng giao tiếp công dân 

Chức năng giao tiếp với công dân của ARM001 là việc phân loại ứng dụng 
tổng quát cần có để cho phép các dịch vụ do Chính phủ cung cấp trực tiếp (độc 
lập với các cơ quan thực hiện chúng) và thay mặt cho công dân (cá nhân, doanh 
nghiệp và các tổ chức khác) mà liên quan đến Chính phủ. 
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Hình mới: ARM001 Chức năng giao tiếp công dân 

Cấu trúc của ARM001 Chức năng giao tiếp công dân bao gồm các Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng và Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng như bên dưới: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM001 Chức 
năng giao tiếp 
công dân 

ARM001.001 
Quản lý Quan hệ 
công dân (CRM) 

ARM001.001.001 Các dịch vụ Quản lý 
trung tâm hỏi đáp (Call Center) 

ARM001.001.002 Các dịch vụ Phân 
tích về công dân 

ARM001.001.003 Các dịch vụ về Phí, 
lệ phí, giá và Tiếp thị 

ARM001.001.004 Các dịch vụ Quản lý 
sản phẩm 
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ARM001.001.005 Các dịch vụ Quản lý 
tên hàng hóa/dịch vụ cung cấp 

ARM001.001.006 Các dịch vụ quản lý 
Người dùng/Tài khoản 

ARM001.001.007 Các dịch vụ quản lý 
Hợp đồng và Sơ lược công dân 

ARM001.001.008 Các dịch vụ về Quan 
hệ đối tác 

ARM001.001.009 Các dịch vụ về Phản 
hồi của công dân 

ARM001.001.010 Các dịch vụ về Khảo 
sát 

ARM002 
Tùy chọn công 
dân 

ARM001.002.001 Các dịch vụ Cá nhân 
hóa 

ARM001.002.002 Các dịch vụ Đăng 
ký thuê bao theo nhu cầu 

ARM001.002.003 Các dịch vụ Cảnh 
báo và Thông báo 

ARM003 Hỗ trợ 
ban đầu cho công 
dân 

ARM001.003.001 Các dịch vụ Hướng 
dẫn trực tuyến 

ARM001.003.002 Các dịch vụ Đào tạo 
trực tuyến 

ARM001.003.003 Các dịch vụ Tự phục 
vụ 

ARM001.003.004 Các dịch vụ Giữ 
chỗ/Đăng ký 

ARM001.003.005 Các dịch vụ Hỗ trợ 
đa ngôn ngữ 

ARM001.003.006 Các dịch vụ Yêu cầu 
được hỗ trợ 
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ARM001.003.007 Các dịch vụ Lập lịch 

1.3.1. ARM001.001 Quản lý Quan hệ công dân (CRM) 
ARM001.001 Quản lý quan hệ công dân (CRM) là việc phân loại Dịch vụ ứng 
dụng được sử dụng để lập kế hoạch, lên lịch và kiểm soát các hoạt động giữa 
người dân, doanh nghiệp, công dân và cơ quan, tổ chức, cả trước và sau khi 
sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM001.001 Quản lý quan hệ công 
dân (CRM) được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM001.001.001 Các 
dịch vụ Quản lý trung 
tâm hỏi đáp (Call 
Center) 

1. Xử lý việc hỏi đáp của công dân thông qua 
điện thoại  

2 ARM001.001.002 Các 
dịch vụ Phân tích về 
công dân 

1. Cho phép phân tích công dân của một cơ 
quan/tổ chức, cũng như việc chấm điểm 
thông tin của bên thứ ba có liên quan đến một 
công dân của cơ quan/tổ chức 

3 ARM001.001.003 Các 
dịch vụ về Phí, lệ phí, 
giá và Tiếp thị 

1. Tạo điều kiện cho việc thúc đẩy sản phẩm 
hoặc dịch vụ và tạo cơ hội cho nghiệp vụ mới 

4 ARM001.001.004 Các 
dịch vụ Quản lý sản 
phẩm 

1. Tạo điều kiện cho việc tạo và bảo trì các 
sản phẩm và dịch vụ 

5 ARM001.001.005 Các 
dịch vụ Quản lý tên 
hàng hóa/dịch vụ cung 
cấp 

1. Hỗ trợ việc áp dụng tên thương mại cho 
sản phẩm hoặc dịch vụ cũng như phát triển 
nhận thức về sản phẩm/dịch vụ đó 

6 ARM001.001.006 Các 
dịch vụ quản lý Người 
dùng/Tài khoản 

1. Hỗ trợ việc duy trì và cung cấp dịch vụ 
hoặc sản phẩm cho công dân của một cơ 
quan/tổ chức 

7 ARM001.001.007 Các 
dịch vụ quản lý Hợp 
đồng, giao dịch và Sơ 
lược công dân 

1. Cung cấp một cái nhìn toàn diện về tất cả 
các tương tác của công dân, bao gồm các 
cuộc gọi, thư điện tử, thư từ và các cuộc họp; 
cũng như cung cấp khả năng phục vụ việc 
duy trì tài khoản công dân, thông tin giao 
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dịch và cá nhân 

8 ARM001.001.008 Các 
dịch vụ về Quan hệ đối 
tác 

1. Cung cấp một khuôn khổ để thúc đẩy sự 
hợp tác hiệu quả giữa một cơ quan, tổ chức 
và các đối tác của nó, đặc biệt là các thành 
viên của chuỗi phân phối (ví dụ: VNPOST, 
tổ chức tin dụng phục vụ thanh toán điện 
tử…) và các bên thứ ba khác hỗ trợ các hoạt 
động và cung cấp dịch vụ cho công dân của 
một cơ quan, tổ chức; bao gồm đánh giá hiệu 
quả, hiệu suất của các đối tác, nếu cần thiết 

9 ARM001.001.009 Các 
dịch vụ về Phản hồi 
của công dân 

1. Được sử dụng để thu thập, phân tích và 
xử lý các nhận xét và phản hồi từ công dân 
của cơ quan, tổ chức 

10 ARM001.001.010 Các 
dịch vụ về Khảo sát 

1. Được sử dụng để thu thập thông tin hữu 
ích từ công dân của cơ quan, tổ chức 

1.3.2. ARM001.002 Tùy chọn công dân 
ARM001.002 Tùy chọn công dân là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử 
dụng để cho phép công dân của cơ quan, tổ chức thay đổi giao diện người dùng 
và cách hiển thị dữ liệu theo nhu cầu.  
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng nằm trong ARM001.002 Tùy chọn công 
dân được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM001.002.001 Các 
dịch vụ Cá nhân hóa 

1. Thay đổi giao diện người dùng và cách 
hiển thị dữ liệu 

2 ARM001.002.002 Các 
dịch vụ Đăng ký thuê 
bao theo nhu cầu 

1. Cho phép công dân tham gia một diễn 
đàn, danh sách thành viên, hoặc danh sách 
nhận thư 

3 ARM001.002.003 Các 
dịch vụ Cảnh báo và 
Thông báo 

1. Cho phép công dân được liên hệ liên quan 
đến dịch vụ đã đăng ký hoặc dịch vụ quan 
tâm 

1.3.3. ARM001.003 Hỗ trợ ban đầu cho công dân 
ARM001.003 Hỗ trợ ban đầu cho công dân là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng 
được sử dụng cho phép công dân chủ động tìm kiếm hỗ trợ và dịch vụ từ một 
cơ quan, tổ chức. 
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Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM001.003 Hỗ trợ ban đầu cho 
công dân được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM001.003.001 Các 
dịch vụ Hướng dẫn 
trực tuyến 

1. Cung cấp giao diện trực tuyến (điện tử) để 
hỗ trợ công dân 

2 ARM001.003.002 Các 
dịch vụ Đào tạo trực 
tuyến 

1. Cung cấp giao diện trực tuyến (điện tử) để 
đào tạo và hỗ trợ công dân 

3 ARM001.003.003 Các 
dịch vụ Tự phục vụ 

1. Cho phép công dân của tổ chức đăng ký 
một dịch vụ cụ thể để tự phục vụ theo nhu 
cầu của mình 

4 ARM001.003.004 Các 
dịch vụ Giữ chỗ/Đăng 
ký 

1. Cho phép đăng ký trực tuyến (điện tử) và 
xác nhận các dịch vụ 

5 ARM001.003.005 Các 
dịch vụ Hỗ trợ đa ngôn 
ngữ 

1. Cho phép truy cập dữ liệu và thông tin 
bằng nhiều ngôn ngữ 

6 ARM001.003.006 Các 
dịch vụ Yêu cầu được 
hỗ trợ 

1. Hỗ trợ các cách thức tiếp cận từ người sử 
dụng, công dân để được hỗ trợ 

7 ARM001.003.007 Các 
dịch vụ Lập lịch 

1. Xác định tập hợp các khả năng hỗ trợ cho 
kế hoạch thực hiện công việc hoặc dịch vụ 
để đáp ứng nhu cầu của người dùng 

1.4. ARM002 Chức năng tự động hóa quy trình 

Chức năng tự động hóa quy trình ARM002 là việc phân loại ứng dụng tổng 
quát nhằm tự động hóa các chức năng và quy trình nghiệp vụ trong Chính phủ. 
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Hình 22: ARM002 Chức năng tự động hóa quy trình 

Cấu trúc của Chức năng tự động hóa quy trình ARM002 bao gồm Phân nhóm 
dịch vụ ứng dụng và Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng, cụ thể như sau: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM002 Chức 
năng Tự động 
hóa quy trình 

ARM002.001 
Truy vết và 
Luồng công việc 

ARM002.001.001 Các dịch vụ Truy 
vết quy trình 

ARM002.001.002 Các dịch vụ Quản lý 
sự vụ 

ARM002.001.003 Các dịch vụ về Giải 
quyết khiếu nại, tố cáo 

ARM002.002 
Định tuyến và  
Lập lịch 

ARM002.002.001 Các dịch vụ Quản lý 
thư tín bên trong 

ARM002.002.002 Các dịch vụ Quản lý 
thư tín bên ngoài 

1.4.1. ARM002.001 Truy vết và Luồng công việc 
ARM002.001 Truy vết và Luồng công việc là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng 
được sử dụng phục vụ việc giám sát và định tuyến tài liệu tự động cho người 
dùng chịu trách nhiệm làm việc với các tài liệu đó để hỗ trợ các bước trong 
vòng đời nghiệp vụ. 
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Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM002.001 Truy vết và Luồng 
công việc được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM002.001.001 
Các dịch vụ Truy vết 
quy trình 

1. Cho phép giám sát các hoạt động trong 
vòng đời nghiệp vụ 

2 ARM002.001.002 
Các dịch vụ Quản lý 
sự vụ 

1. Quản lý vòng đời của một yêu cầu hoặc 
điều tra cụ thể trong một tổ chức để bao gồm 
khởi tạo, truy vết, phân công và kết thúc sự 
vụ cũng như sự phối hợp của các bên liên 
quan trong xử lý sự vụ 

3 ARM002.001.003 
Các dịch vụ về Giải 
pháp cho vấn đề xung 
đột về nghiệp vụ 

1. Hỗ trợ việc ra kết luận đối với các vấn đề 
xung đột về nghiệp vụ xảy ra trong vòng đời 
nghiệp vụ 

1.4.2. ARM002.002 Định tuyến và Lập lịch 
ARM002.002 Định tuyến và Lập lịch là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được 
sử dụng để cung cấp các chỉ dẫn một cách tự động và phân công hoặc phân bổ 
thời gian cho một hành động hoặc sự kiện cụ thể. 
Phân nhóm con của Dịch vụ Ứng dụng nằm trong Định tuyến và Lập lịch 
ARM002.002 được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM002.002.001 
Các dịch vụ Quản lý 
giao tiếp thư từ bên 
trong 

1. Quản lý giao tiếp văn bản của các bên liên 
quan bên ngoài gửi đến cơ quan nhà nước  

2 ARM002.002.002 
Các dịch vụ Quản lý 
thư tín bên ngoài 

1. Quản lý giao tiếp văn bản của các cơ quan 
trong nội bộ gửi đi các bên liên quan  

1.5 ARM 003 Chức năng Quản lý nghiệp vụ  

Chức năng Quản lý nghiệp vụ ARM003 là phân loại tổng quát của ứng dụng 
được sử dụng để duy trì tính liên tục nghiệp vụ trong Chính phủ. 



Mô hình tham chiếu ứng dụng – ARM, phiên bản 1.0 

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông                  13 
 

 
Hình 23: ARM003 Chức năng Quản lý nghiệp vụ 

Cấu trúc của Chức năng quản lý nghiệp vụ ARM003 bao gồm Nhóm dịch vụ ứng 
dụng và Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng, được trình trong bảng dưới đây: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM003  
Chức năng Quản 
lý nghiệp vụ 

ARM003.001  
Quản lý quy trình 

ARM003.001.001 Các dịch vụ Quản lý  
thay đổi 

ARM003.001.002 Các dịch vụ Quản lý  
cấu hình 

ARM003.001.003 Các dịch vụ Quản lý  
yêu cầu 

ARM003.001.004 Các dịch vụ Quản lý  
chương trình/dự án 

ARM003.001.005 Các dịch vụ Quản 
trị/Chính sách 

ARM003.001.006 Các dịch vụ Quản lý  
Chất lượng 
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ARM003.001.007 Các dịch vụ Quản lý  
Quy định nghiệp vụ 

ARM003.001.008 Các dịch vụ Quản lý  
Rủi ro 

ARM003.002  
Quản lý Cơ cấu tổ 
chức 

ARM003.002.001 Các dịch vụ Quản lý 
Nhóm làm việc/Tổ công tác 

ARM003.002.002 Các dịch vụ Quản lý 
mạng lưới cộng tác 

ARM003.003  
Quản lý đầu tư 
công 

ARM003.003.001 Các dịch vụ Quản lý 
và Lập kế hoạch chiến lược 

ARM003.003.002 Các dịch vụ Quản lý 
danh mục dự án đầu tư công 

ARM003.003.003 Các dịch vụ Quản lý 
hiệu quả đầu tư 

ARM003.004  
Quản lý mua sắm 
công 

ARM003.004.001 Các dịch vụ Mua 
sắm công 

ARM003.004.002 Các dịch vụ Tìm 
nguồn cung ứng 

ARM003.004.003 Các dịch vụ Quản lý 
vật liệu, văn phòng phẩm còn tồn 

ARM003.004.004 Các dịch vụ Quản lý 
danh mục 

ARM003.004.005 Các dịch vụ Đặt 
hàng/Mua hàng 

ARM003.004.006 Các dịch vụ truy vết 
và phê duyệt hóa đơn tài chính/yêu cầu 

ARM003.004.007 Các dịch vụ Quản lý 
chi nhánh phân phối hàng hóa, dịch vụ 

ARM003.004.008 Các dịch vụ Quản lý 
kho hàng 

ARM003.004.006 Các dịch vụ Quản lý 
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hàng hóa trả lại 

ARM003.004.006 Các dịch vụ Quản lý 
Logistics và Vận chuyển 

1.5.1. ARM003.001 Quản lý quy trình 
ARM003.001 Quản lý quy trình là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử 
dụng để lập kế hoạch, tạo lịch trình và kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ giữa 
người dùng và cơ quan, cả trước và sau khi dịch vụ được cung cấp. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc Nhóm Quản lý quy trình 
ARM003.001 được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM003.001.001 Các 
dịch vụ Quản lý thay 
đổi 

1. Kiểm soát sự thay đổi của phần mềm và cơ 
cấu tổ chức 

2 ARM003.001.002 Các 
dịch vụ Quản lý cấu 
hình 

1. Kiểm soát môi trường phần cứng và phần 
mềm, cũng như các tài liệu của một cơ quan 

3 ARM003.001.003 Các 
dịch vụ Quản lý  
yêu cầu 

1. Thu thập, phân tích và đáp ứng các nhu 
cầu và điều kiện tiên quyết của các nỗ lực của 
cơ quan  

4 ARM003.001.004 Các 
dịch vụ Quản lý  
chương trình/dự án 

1. Quản lý và kiểm soát chương trình/dự án 
của cơ quan, tổ chức 

5 ARM003.001.005 Các 
dịch vụ Quản trị/Chính 
sách 

1. Chỉ đạo và thiết lập quy tắc nghiệp vụ, ra 
các quyết định, xác định các hành động cho 
các vấn đề trong một cơ quan 

6 ARM003.001.006 Các 
dịch vụ Quản lý  
Chất lượng 

1. Giúp xác định mức độ mà một dịch vụ /sản 
phẩm có đáp ứng được các yêu cầu được xác 
định trước 

7 ARM003.001.007 Các 
dịch vụ Quản lý  
Quy định nghiệp vụ 

1. Quản lý các quy định nghiệp vụ được áp 
dụng ở cấp cơ quan nhằm hỗ trợ cơ quan thực 
hiện các nghiệp vụ của mình 

8 ARM003.001.008 Các 
dịch vụ Quản lý  

1. Hỗ trợ việc xác định và xác suất hoặc cơ 
hội của các rủi ro liên quan đến một nhiệm 
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Rủi ro vụ, quyết định hoặc mục tiêu dài hạn; bao 
gồm đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro 

1.5.2. ARM003.002 Quản lý Cơ cấu tổ chức 
ARM003.002 Quản lý cơ cấu tổ chức là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử 
dụng để hỗ trợ việc cộng tác và giao tiếp trong một cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc Nhóm ARM003.002 Quản lý Cơ cấu 
tổ chức được được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM003.002.001 Các 
dịch vụ Quản lý Nhóm 
làm việc/Tổ công tác 

1. Hỗ trợ việc quản lý nhóm/tổ công tác đối 
với các nhiệm vụ được giao 

2 ARM003.002.002 Các 
dịch vụ Quản lý mạng 
lưới cộng tác 

1. Giám sát và duy trì một mạng lưới cộng 
tác nhằm hỗ trợ việc xác định vấn đề, thu 
thập thông tin thống kê và cung cấp hướng 
dẫn chung 

1.5.3 ARM003.003 Quản lý đầu tư công 
Quản lý đầu tư ARM003.003 là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để quản lý đầu tư công của một cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc Nhóm Quản lý Đầu tư ARM003.003 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM003.003.001 Các 
dịch vụ Quản lý và Lập 
kế hoạch chiến lược 

1. Hỗ trợ xác định các mục tiêu dài hạn và 
xác định các tiếp cận tốt nhất để đạt được các 
mục tiêu đó 

2 ARM003.003.002 Các 
dịch vụ Quản lý danh 
mục dự án đầu tư công 

1. Hỗ trợ quản trị danh mục các dự án đầu 
tư công của cơ quan 

3 ARM003.003.003 Các 
dịch vụ Quản lý hiệu 
quả đầu tư 

1.  Đo lường hiệu quả của đầu tư và việc sử 
dụng ngân sách nhà nước 

1.5.4. ARM003.004 Quản lý mua sắm công 
ARM003.004 Quản lý mua sắm công là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử 
dụng để lập kế hoạch, lập lịch và kiểm soát mua sắm công trong cơ quan. 
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Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc Nhóm Quản lý mua sắm công 
ARM003.004 được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM003.004.001 Các 
dịch vụ Mua sắm công 

1. Hỗ trợ việc đặt hàng và mua các các sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt động 
của cơ quan 

2 ARM003.004.002 Các 
dịch vụ Tìm nguồn 
cung ứng 

1. Hỗ trợ việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ 
cũng như theo dõi và phân tích chi phí cho 
các hàng hóa/dịch vụ này 

3 ARM003.004.003 Các 
dịch vụ Quản lý vật 
liệu, văn phòng phẩm 
còn tồn 

1. Cung cấp thông tin về vật liệu, văn phòng 
phẩm hiện đang còn tồn trong cơ quan phục 
vụ việc có kế hoạch mua sắm, sử dụng hiệu 
quả 

4 ARM003.004.004 Các 
dịch vụ Quản lý danh 
mục 

1. Hỗ trợ lập danh sách các sản phẩm/dịch 
vụ mà một cơ quan cung cấp  

5 ARM003.004.005 Các 
dịch vụ Đặt hàng/Mua 
hàng 

1. Cho phép đặt hàng để mua sắm hàng 
hóa/dịch vụ  

6 ARM003.004.006 Các 
dịch vụ truy vết và phê 
duyệt hóa đơn tài 
chính/yêu cầu 

1. Hỗ trợ xác định nơi gửi hàng hoặc giao 
hàng trong chu trình nghiệp vụ 
  

7 ARM003.004.007 Các 
dịch vụ Giỏ hàng hàng 
hóa/dịch vụ 

1. Hỗ trợ các hình thức trực tuyến với giỏ 
hàng trực tuyến phục vụ việc cung cấp hàng 
hóa/dịch vục trực tuyến bên cạnh kênh trực 
tiếp 

8 ARM003.004.008 Các 
dịch vụ Quản lý kho 
hàng 

1. Cung cấp cho việc lưu trữ và di chuyển vật 
liệu trong kho, bao gồm các quy trình: nhận 
vật liệu, chọn đơn hàng, đóng gói, dán nhãn 
và vận chuyển  

9 ARM003.004.009 Các 
dịch vụ Quản lý hàng 
hóa trả lại 

1. Thu thập, phân tích và giải quyết việc trả 
lại hàng hóa/dịch vụ hoặc hủy dịch vụ 
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10 ARM003.004.010 Các 
dịch vụ Quản lý 
Logistics và Vận 
chuyển 

1. Cung cấp vận chuyển hàng hóa/dịch vụ 
một cách hiệu quả 

1.6. ARM004 Chức năng Quản lý tài sản số 

Chức năng quản lý tài sản số ARM004 là việc phân loại ứng dụng tổng quát được 
sử dụng để hỗ trợ việc tạo, quản lý và phân phối sở hữu trí tuệ và phương tiện 
điện tử trong toàn cơ quan và phần mở rộng của cơ quan. 

 
Hình 24: ARM004 Chức năng Quản lý tài sản số 

Cấu trúc của Chức năng quản lý tài sản kỹ thuật số ARM004 bao gồm Nhóm dịch 
vụ ứng dụng và Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng, như được trình bày trong bảng 
dưới đây: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM004  
Chức năng Quản 
lý tài sản số 

ARM004.001  
Quản lý nội dung 

ARM004.001.001 Các dịch vụ Ủy 
quyền nội dung  

ARM004.001.002 Các dịch vụ Soát xét 
và Phê duyệt nội dung 

ARM004.001.003 Các dịch vụ Gắn thẻ 
và Tổng hợp 
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ARM004.001.004 Các dịch vụ phát 
hành và Phân phối nội dung 

ARM004.001.005 Các dịch vụ quản lý  
xuất bản 

ARM004.002  
Quản lý văn bản 

ARM004.002.001 Các dịch vụ số hóa 
và nhân dạng ký tự quang học văn bản 

ARM004.002.002 Các dịch vụ Tham 
khảo tài liệu 

ARM004.002.003 Các dịch vụ Chỉnh 
sửa văn bản 

ARM004.002.004 Các dịch vụ Thư 
viện/Lưu trữ 

ARM004.002.005 Các dịch vụ Soát xét 
và Phê duyệt văn bản 

ARM004.002.006 Chuyển đổi văn bản 

ARM004.002.007 Đánh chỉ mục văn 
bản 

ARM004.002.008 Phân loại văn bản 

ARM004.003  
Quản lý tri thức 

ARM004.003.001 Các dịch vụ Truy 
xuất thông tin 

ARM004.003.002 Các dịch vụ Ánh 
xạ/Phân loại thông tin 

ARM004.003.003 Các dịch vụ Chia sẻ 
thông tin 

ARM004.003.004 Các dịch vụ Phân 
loại 

ARM004.003.005 Các dịch vụ Công 
nghệ tri thức 

ARM004.003.006 Các dịch vụ thu nhận 
tri thức 



Mô hình tham chiếu ứng dụng – ARM, phiên bản 1.0 

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông                  20 
 

ARM004.003.007 Các dịch vụ Phân 
phối tri thức 

ARM004.003.008 Các dịch vụ văn bản 
thông minh 

ARM004.004  
Quản lý hồ sơ 

ARM004.004.001 Các dịch vụ Liên kết 
hồ sơ 

ARM004.004.002 Các dịch vụ Hủy văn 
bản 

ARM004.004.003 Các dịch vụ Quản lý 
quyền sở hữu tài sản số 

1.6.1. ARM004.001 Quản lý nội dung 
ARM004.001 Quản lý nội dung là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để quản lý việc lưu trữ, duy trì và truy xuất tài liệu và thông tin của hệ thống hoặc 
trang thông tin điện tử. 
Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng thuộc ARM004.001 Quản lý nội dung được 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM004.001.001 Các 
dịch vụ Ủy quyền nội 
dung  

1. Cho phép tạo hướng dẫn, khóa học dựa 
trên máy tính (CBT), trang thông tin điện tử, 
CD-ROM và các chương trình tương tác 
khác 

2 ARM004.001.002 Các 
dịch vụ Soát xét và Phê 
duyệt nội dung 

1.  Cho phép phê duyệt các chương trình 
tương tác 

3 ARM004.001.003 Các 
dịch vụ Gắn thẻ và 
Tổng hợp 

1. Hỗ trợ việc xác định nội dung cụ thể trong 
một tập hợp nội dung lớn hơn phục vụ việc 
thu thập và tổng hợp 

4 ARM004.001.004 Các 
dịch vụ phát hành và 
Phân phối nội dung 

1. Cho phép phát hành và phần phối các 
chương trình tương tác 

5 ARM004.001.005 Các 
dịch vụ quản lý  

1. Kiểm soát và điều các ấn bản của một cơ 
quan 
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xuất bản 

1.6.2. ARM004.002 Quản lý văn bản 
ARM004.002 Quản lý tài liệu là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để kiểm soát việc thu thập và duy trì các văn bản và tệp của cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM004.002 Quản lý văn bản được liệt 
kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM004.002.001 Các 
dịch vụ số hóa và nhân 
dạng ký tự quang học 
văn bản 

1. Hỗ trợ quét văn bản, tài liệu 

2 ARM004.002.002 Các 
dịch vụ Tham khảo tài 
liệu 

1. Hỗ trợ chuyển hướng đến các văn bản và 
thông tin khác cho nội dung liên quan 

3 ARM004.002.003 Các 
dịch vụ Chỉnh sửa văn 
bản 

1. Hỗ trợ quản lý phiên bản và chỉnh sửa nội 
dung và văn bản 

4 ARM004.002.004 Các 
dịch vụ Thư viện/Lưu 
trữ 

1. Hỗ trợ lưu trữ văn bản và dữ liệu 

5 ARM004.002.005 Các 
dịch vụ Soát xét và Phê 
duyệt văn bản 

1. Hỗ trợ chỉnh sửa và cho ý kiến đối với các 
văn bản trước khi phát hành 
 

6 ARM004.002.006 
Chuyển đổi văn bản 

1. Hỗ trợ thay đổi tập tin từ một loại định 
dạng sang loại định dạng khác 

7 ARM004.002.007 
Đánh chỉ mục văn bản 

1. Hỗ trợ truy xuất văn bản nhanh chóng 
thông qua việc đánh chỉ mục có cấu trúc 

8 ARM004.002.008 
Phân loại văn bản 

1. Hỗ trợ việc phân loại văn bản 

1.6.3. ARM004.003 Quản lý tri thức 
ARM004.003 Quản lý tri thức là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để xác định, thu thập và chuyển đổi các tài liệu, báo cáo và các nguồn thông tin/dữ 
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liệu khác thành thông tin có ý nghĩa. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc Quản lý tri thức ARM004.003 được liệt 
kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM004.003.001 Các 
dịch vụ Truy xuất 
thông tin 

1. Cho phép truy cập dữ liệu và thông tin để 
sử dụng của cơ quan và các bên liên quan 

2 ARM004.003.002 Các 
dịch vụ Ánh xạ/Phân 
loại thông tin 

1. Hỗ trợ tạo và duy trì mối quan hệ giữa các 
thực thể dữ liệu, tiêu chuẩn đặt tên và phân 
loại thông tin/dữ liệu 

3 ARM004.003.003 Các 
dịch vụ Chia sẻ thông 
tin 

1. Hỗ trợ việc sử dụng văn bản, tài liệu và 
dữ liệu trong môi trường nhiều người sử 
dụng của một cơ quan và các bên liên quan 

4 ARM004.003.004 Các 
dịch vụ Phân loại 

1. Cho phép phân loại dữ liệu và thông tin 
thành các phân lớp hoặc loại cụ thể nhằm 
phục vụ hoạt động một cơ quan 

5 ARM004.003.005 Các 
dịch vụ Công nghệ tri 
thức 

1. Hỗ trợ việc chuyển đổi kiến thức từ một 
chuyên gia vào cơ sở tri thức của một hệ 
thống các chuyên gia 

6 ARM004.003.006 Các 
dịch vụ thu nhận tri 
thức 

1. Tạo điều kiện thu thập dữ liệu và thông 
tin 

7 ARM004.003.007 Các 
dịch vụ Phân phối tri 
thức 

1. Hỗ trợ chuyển giao kiến thức cho người 
dùng cuối 

8 ARM004.003.008 Các 
dịch vụ văn bản thông 
minh 

1. Hỗ trợ sự tương tác của thông tin và quy 
tắc (logic nghiệp vụ) giữa những người sử 
dụng văn bản (tức là logic và việc sử dụng 
văn bản được nhúng trong chính văn bản và 
được quản lý trong các tham số của văn bản) 

 
1.6.4. ARM004.004 Quản lý hồ sơ 
ARM004.004 Quản lý hồ sơ là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng để 
lưu trữ, bảo vệ, lưu trữ lịch sử, phân loại và tiêu hủy các các tài liệu và thông tin. 



Mô hình tham chiếu ứng dụng – ARM, phiên bản 1.0 

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông                  23 
 

Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc Nhóm Quản lý hồ sơ ARM004.004 được 
liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM004.004.001 Các 
dịch vụ Liên kết hồ sơ 

1. Hỗ trợ tạo lập mối tương quan giữa dữ liệu 
logic và tập thông tin 

2 ARM004.004.002 Các 
dịch vụ Hủy văn bản 

1. Hỗ trợ tiêu hủy các tài liệu và vật phẩm 
được sử dụng bởi một cơ quan và các bên 
liên quan 

3 ARM004.004.003 Các 
dịch vụ Quản lý quyền 
sở hữu tài sản số 

1. Hỗ trợ yêu cầu và quyền tài sản và vật 
phẩm sở hữu trí tuệ của một tổ chức 

1.7. ARM005 Chức năng phân tích nghiệp vụ 

Chức năng phân tích nghiệp vụ ARM005 là phân loại tổng quát của ứng dụng 
được sử dụng để hỗ trợ trích xuất, tổng hợp và trình bày thông tin để tạo điều 
kiện cho phân tích quyết định và đánh giá nghiệp vụ. 

 
Hình 25: ARM005 Các chức năng phân tích nghiệp vụ 

Cấu trúc của Chức năng phân tích nghiệp vụ ARM005 bao gồm Nhóm Dịch 
vụ ứng dụng và Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng, như trong bảng dưới đây: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM005  
Chức năng Phân 
tích nghiệp vụ 

ARM005.001  
Phân tích và 
Thống kê 

ARM005.001.001 Các dịch vụ Phân 
tích & Thống kê toán học  

ARM005.001.002 Các dịch vụ Phân 
tích & Thống kê Cấu trúc/Nhiệt 
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ARM005.001.003 Các dịch vụ Phân 
tích & Thống kê X-Quang 

ARM005.001.004 Các dịch vụ điều tra 
số 

ARM005.002  
Trợ giúp đồ họa 

ARM005.002.001 Các dịch vụ biểu 
đồ/Đồ họa 

ARM005.002.002 Các dịch vụ  
Hình ảnh 

ARM005.002.003 Các dịch vụ Đa 
phương tiện 

ARM005.002.004 Các dịch vụ Lập bản 
đồ/Không gian địa lý/Cao độ/GPS 

ARM005.002.005 Các dịch vụ CAD 

ARM005.003  
Khai phá tri thức 

ARM005.003.001 Các dịch vụ Khai phá 
dữ liệu 

ARM005.003.002 Các dịch vụ Mô hình 
hóa 

ARM005.003.003 Các dịch vụ Mô 
phỏng 

ARM005.004  
Nghiệp vụ thông 
minh 

ARM005.004.001 Các dịch vụ  
Quản lý/Dự báo nhu cầu 

ARM005.004.002 Các dịch vụ  
Thẻ điểm cân bằng 

ARM005.004.003 Các dịch vụ  
Lập kế hoạch và Hỗ trợ ra quyết định 

ARM005.005  
Báo cáo 

ARM005.005.001 Các dịch vụ Báo cáo 
theo nhu cầu đặc thù 

ARM005.005.002 Các dịch vụ Báo cáo 
theo biểu mẫu tiêu chuẩn 

ARM005.005.003 Các dịch vụ Phân 
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tích xử lý trực tuyến 

 
1.7.1. ARM005.001 Phân tích và Thống kê 
Phân tích và Thống kê ARM005.001 là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được 
sử dụng để xác định các vấn đề nghiệp vụ, các vấn đề và giải pháp cho các vấn 
đề. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM005.001 Phân tích và Thống kê 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM005.001.001 
Các dịch vụ Phân tích 
& Thống kê toán học 

1. Hỗ trợ xây dựng và phân tích toán học của 
các mô hình xác suất cho các hiện tượng 
ngẫu nhiên, phát triển và nghiên cứu các 
phương pháp và nguyên tắc cho suy luận 
thống kê 

2 ARM005.001.002 
Các dịch vụ Phân tích 
& Thống kê Cấu 
trúc/Nhiệt 

1. Hỗ trợ sử dụng luồng dữ liệu và sơ đồ mô 
hình hóa dữ liệu để áp dụng phân tích dữ liệu 
có hệ thống 

3 ARM005.001.003 
Các dịch vụ Phân tích 
& Thống kê X-Quang 

1. Hỗ trợ sử dụng công nghệ bức xạ và tia X 
để phân tích và kiểm tra khoa học 

4 ARM005.001.004 
Các dịch vụ điều tra số 

1. Hỗ trợ phân tích các yếu tố vật lý trong đó 
sử dụng khoa học và công nghệ cho các mục 
đích điều tra và pháp lý 

1.7.2. ARM005.002 Trợ giúp đồ họa 
ARM005.002 Trợ giúp đồ họa là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được sử 
dụng để chuyển đổi dữ liệu thành dạng đồ họa hoặc hình ảnh. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM005.002 Trợ giúp đồ họa được 
liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM005.002.001 
Các dịch vụ biểu 
đồ/Đồ họa 

1. Hỗ trợ trình bày thông tin dưới dạng sơ đồ 
hoặc bảng 
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2 ARM005.002.002 
Các dịch vụ  
Hình ảnh 

1. Hỗ trợ tạo phim hoặc hình ảnh ở các dạng 
điện tử từ hình ảnh dạng vật lý hoặc giấy 

3 ARM005.002.003 
Các dịch vụ Đa 
phương tiện 

1. Hỗ trợ biểu diễn thông tin dưới nhiều hình 
thức để bao gồm văn bản, âm thanh, đồ họa, 
đồ họa hoạt hình và video toàn động 

4 ARM005.002.004 
Các dịch vụ Lập bản 
đồ/Không gian địa 
lý/Cao độ/GPS 

1. Cung cấp cho việc thể hiện thông tin vị trí 
thông qua việc sử dụng các thuộc tính như 
tọa độ cao độ, vĩ độ và kinh độ 

5 ARM005.002.005 
Các dịch vụ CAD 

1. Các dịch vụ hỗ trợ thiết kế các sản phẩm 
trên máy tính bằng ứng dụng CAD 

1.7.3. ARM005.003 Khai phá tri thức 
ARM005.003 Khai phá trí thức là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được sử 
dụng để tạo thuận lợi cho việc xác định thông tin hữu ích từ dữ liệu. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM005.003 Khai phá tri thức được 
liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM005.003.001 
Các dịch vụ Khai phá 
dữ liệu 

1. Cung cấp cho việc khai phá hiệu quả các 
kiểu mẫu và mối quan hệ không rõ ràng, có 
giá trị trong một tập dữ liệu lớn 

2 ARM005.003.002 
Các dịch vụ Mô hình 
hóa 

1. Phát triển các mô tả để giải thích một cách 
đầy đủ dữ liệu liên quan cho mục đích dự 
đoán, phát hiện mẫu, thăm dò hoặc cấu trúc 
chung của dữ liệu  

3 ARM005.003.003 
Các dịch vụ Mô phỏng 

1. Sử dụng các mô hình để mô phỏng các 
quy trình trong thế giới thực 

1.7.4. ARM005.004 Nghiệp vụ thông minh 
ARM005.004 Nghiệp vụ là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được sử dụng để 
cung cấp thông tin liên quan đến lịch sử, hiện trạng hoặc dự đoán trong tương lai 
của một tổ chức. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM005.004 Nghiệp vụ thông minh 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 
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STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM005.004.001 
Các dịch vụ Quản 
lý/Dự báo nhu cầu 

1. Tạo điều kiện cho dự đoán các chỉ tiêu 
quản lý, các cỉ tiêu kinh tế xã hội, nguồn lực 
cần thiết để thực hiện các chỉ tiêu của tổ 
chức 

2 ARM005.004.002 
Các dịch vụ Thẻ điểm 
cân bằng 

1. Hỗ trợ việc liệt kê và phân tích các tác 
động tích cực và tiêu cực liên quan đến chức 
năng đề xuất ra quyết định 

3 ARM005.004.003 
Các dịch vụ Lập kế 
hoạch và Hỗ trợ ra 
quyết định 

1. Hỗ trợ phân tích thông tin và dự đoán tác 
động của các quyết định trước khi chúng 
được đưa ra 

 
1.7.5. ARM005.005 Báo cáo 
ARM005.005 Báo cáo là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được sử dụng để sắp 
xếp dữ liệu thành thông tin hữu ích. 
Phân nhóm Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM005.005 Báo cáo được liệt kê trong 
bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM005.005.001 
Các dịch vụ Báo cáo 
theo nhu cầu đặc thù 

1. Hỗ trợ sử dụng các báo cáo động dựa trên 
nhu cầu 

2 ARM005.005.002 
Các dịch vụ Báo cáo 
theo biểu mẫu tiêu 
chuẩn 

1. Hỗ trợ việc sử dụng các báo cáo được 
hình thành theo các mẫu được xây dựng 
trước 

3 ARM005.005.003 
Các dịch vụ Phân tích 
xử lý trực tuyến 

1. Phân tích xử lý trực tuyến hỗ trợ phân tích 
thông tin đã được tóm tắt thành các chiều và 
phân cấp đa chiều 

1.8 ARM006 Chức năng Hỗ trợ nội bộ  

Chức năng ARM006 Hỗ trợ nội bộ là việc phân loại ứng dụng tổng quát được 
sử dụng để hỗ trợ quản lý lập kế hoạch cho cơ quan và các chức năng dựa trên 
giao dịch. 
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Hình 26: ARM006 Chức năng hỗ trợ nội bộ 

Cấu trúc của ARM006 Chức năng Hỗ trợ nội bộ bao gồm Nhóm dịch vụ 
ứng dụng và Phân nhóm con dịch vụ ứng dụng, như được hiển thị trong bảng dưới 
đây: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM006  
Chức năng Hỗ 
trợ nội bộ 

ARM006.001  
Quản lý dữ liệu 

ARM006.001.001 Các dịch vụ Trao đổi  
dữ liệu 

ARM006.001.002 Các dịch vụ Chợ dữ 
liệu 

ARM006.001.003 Các dịch vụ Kho dữ 
liệu 

ARM006.001.004 Các dịch vụ Quản lý 
dữ liệu đặc tả 

ARM006.001.005 Các dịch vụ Làm 
sạch dữ liệu 

ARM006.001.006 Các dịch vụ Trích 
xuất và Chuyển đổi 

ARM006.001.007 Các dịch vụ Tải lên 
và Lưu trữ lâu dài 
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ARM006.001.008 Các dịch vụ Phục hồi  
dữ liệu 

ARM006.001.009 Các dịch vụ Phân 
loại dữ liệu 

ARM006.002  
Quản lý công 
chức, viên chức 

ARM006.002.001 Các dịch vụ Quản lý 
tuyển dụng công chức, viên chức 

ARM006.002.002 Các dịch vụ  
Quản lý lý lịch công chức, viên chức 

ARM006.002.003 Các dịch vụ Phát 
triển và Duy trì nghề nghiệp 

ARM006.002.004 Các dịch vụ Báo cáo 
thời gian 

ARM006.002.005 Các dịch vụ Quản lý 
Thi đua, Khen thưởng, Kỹ luật 

ARM006.002.006 Các dịch vụ Quản lý 
Phúc lợi 

ARM006.002.007 Các dịch vụ Quản lý 
Hưu trí 

ARM006.002.008 Các dịch vụ Quản trị 
Nguồn nhân lực 

ARM006.002.009 Các dịch vụ Quản lý 
Đào tạo/Bồi dưỡng 

ARM006.002.010 Các dịch vụ Quản lý 
Sức khỏe và An toàn 

ARM006.002.011 Các dịch vụ Quản lý 
Đi công tác 

ARM006.003  
Quản lý tài chính, 
kế toán 

ARM006.003.001 Các dịch vụ Quản lý 
Hóa đơn và Thanh toán 

ARM006.003.002 Các dịch vụ Tín 
dụng/Phí, lệ phí 
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ARM006.003.003 Các dịch vụ Quản lý 
chi 

ARM006.003.004 Các dịch vụ Bảng 
lương 

ARM006.003.005 Các dịch vụ Thanh 
toán/Quyết toán 

ARM006.003.006 Các dịch vụ  
Thu hồi nợ 

ARM006.003.007 Các dịch vụ Quản lý 
thu/nguồn thu 

ARM006.003.008 Các dịch vụ Kiểm 
soát nội bộ 

ARM006.003.009 Các dịch vụ Kiểm 
toán 

ARM006.003.010 Các dịch vụ Quản lý 
dựa trên hoạt động 

ARM006.003.0011 Các dịch vụ Đổi 
tiền 

ARM006.004  
Quản lý Tài sản 

ARM006.004.001 Các dịch vụ Quản lý 
Bất động sản 

ARM006.004.002 Các dịch vụ Biên 
mục/Nhân dạng tài sản 

ARM006.004.003 Các dịch vụ Chuyển 
giao, Phân bổ và Duy trì tài sản 

ARM006.004.004 Các dịch vụ Quản lý 
trang thiết bị vật chất 

ARM006.004.005 Các dịch vụ Quản lý 
Máy tỉnh/Thiết bị tự động hóa 

ARM006.005  
Quản lý nguồn 
nhân lực 

ARM006.005.001 Các dịch vụ Lập kế 
hoạch và Phân bổ nguồn nhân lực 

ARM006.005.002 Các dịch vụ Quản lý 
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kỹ năng  

ARM006.005.003 Các dịch vụ Thư 
mục/Định vị nguồn nhân lực 

ARM006.005.004 Các dịch vụ Quản lý 
Nhóm/Tổ chức 

ARM006.005.005 Các dịch vụ Quản lý 
dự phòng nguồn nhân lực 

ARM006.005.006 Các dịch vụ Tuyển 
dụng/Tối ưu hóa nguồn nhân lực 

1.8.1. ARM006.001 Quản lý dữ liệu 
ARM006.001 Quản lý dữ liệu là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để cung cấp cho việc sử dụng, xử lý và quản trị chung thông tin phi cấu trúc. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM006.001 Quản lý dữ liệu được liệt 
kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM006.001.001 Các 
dịch vụ Trao đổi  
dữ liệu 

1. Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa nhiều hệ 
thống hoặc ứng dụng; bao gồm xác minh 
rằng dữ liệu truyền đã được nhận không thay 
đổi 

2 ARM006.001.002 Các 
dịch vụ Chợ dữ liệu 

1. Hỗ trợ tập hợp con theo chủ đề của kho 
dữ liệu cho một bộ phận hoặc chức năng bên 
trong một cơ quan 

3 ARM006.001.003 Các 
dịch vụ Kho dữ liệu 

1. Hỗ trợ lưu trữ lâu dài và lưu trữ khối lượng 
lớn dữ liệu 

4 ARM006.001.004 Các 
dịch vụ Quản lý dữ liệu 
đặc tả 

1. Hỗ trợ duy trì và quản trị dữ liệu đặc tả 

5 ARM006.001.005 Các 
dịch vụ Làm sạch dữ 
liệu 

1. Hỗ trợ loại bỏ các ký tự và dữ liệu không 
chính xác hoặc không cần thiết khỏi một 
nguồn dữ liệu 

6 ARM006.001.006 Các 
dịch vụ Trích xuất và 

1. Hỗ trợ thao tác và thay đổi dữ liệu 
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Chuyển đổi 

7 ARM006.001.007 Các 
dịch vụ Tải lên và Lưu 
trữ lâu dài 

1. Hỗ trợ sự tổng hợp của một nguồn dữ liệu 
với dữ liệu ngoài 

8 ARM006.001.008 Các 
dịch vụ Phục hồi dữ 
liệu 

1. Hỗ trợ sự khôi phục và ổn định các tập dữ 
liệu về trạng thái mong muốn, nhất quán 

9 ARM006.001.009 Các 
dịch vụ Phân loại dữ 
liệu 

1. Cho phép phân loại dữ liệu 

1.8.2. ARM006.002 Quản lý công chức, viên chức 
ARM006.002 Quản lý công chức, viên chức là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng 
được sử dụng để cung cấp cho việc tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức, 
người lao động. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM006.002 Quản lý công chức, viên 
chức được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM006.002.001 Các 
dịch vụ Quản lý tuyển 
dụng công chức, viên 
chức 

1. Hỗ trợ việc xác định và tuyển dụng công 
chức, viên chức, người lao động của một cơ 
quan 
 

2 ARM006.002.002 Các 
dịch vụ Quản lý lý lịch 
công chức, viên chức 

1. Hỗ trợ duy trì và quản trị thông tin về 
chuyên môn và kinh nghiệm làm việc, bằng 
cấp, chứng chỉ của công chức, viên chức, 
người lao động 

3 ARM006.002.003 Các 
dịch vụ Phát triển và 
Duy trì nghề nghiệp 

1. Hỗ trợ giám sát hiệu quả cũng như sự phát 
triển chuyên môn, thăng tiến và giữ chân 
công chức, viên chức, người lao động của cơ 
quan 

4 ARM006.002.004 Các 
dịch vụ Báo cáo thời 
gian 

1.  Hỗ trợ trình, phê duyệt và điều chỉnh thời 
gian làm việc của công chức, viên chức, 
người lao động 

5 ARM006.002.005 Các 
dịch vụ Quản lý Thi 

1. Hỗ trợ công nhận thi đua, khen thưởng,m 
kỹ luật của công chức, viên chức, người lao 
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đua, Khen thưởng, Kỹ 
luật 

động của cơ quan 

6 ARM006.002.006 Các 
dịch vụ Quản lý phúc 
lợi 

1. Hỗ trợ đăng ký và tham gia các chương 
trình bồi thường và phúc lợi của cơ quan 

7 ARM006.002.007 Các 
dịch vụ Quản lý hưu trí 

1. Hỗ trợ thanh toán quyền lợi cho người về 
hưu 

8 ARM006.002.008 Các 
dịch vụ Quản trị nguồn 
nhân lực 

1. Hỗ trợ làm quy hoạch cán bộ của cơ quan 
với các vị trí tiềm năng 
2. Các cơ hội cũng như sự sửa đổi, bổ sung 
và duy trì chung về thông tin cụ thể về công 
chức, viên chức, người lao động của cơ quan 

9 ARM006.002.009 Các 
dịch vụ Quản lý Đào 
tạo/Bồi dưỡng 

1.  Hỗ trợ tích cực xây dựng năng lực của 
công chức, viên chức, người lao động, bao 
gồm phạm vi đào tạo, bòi dưỡng từ phát triển 
chuyên môn sâu đến tăng cường nâng cao 
nhận thức chung 

10 ARM006.002.010 Các 
dịch vụ Quản lý Sức 
khỏe và An toàn 

1. Hỗ trợ an ninh và sức khỏe thể chất công 
chức, viên chức, người lao động của cơ quan 

11 ARM006.002.011 Các 
dịch vụ Quản lý Đi 
công tác 

1. Hỗ trợ quản lý đi công tác của công chức, 
viên chức, người lao động của một cơ quan  

1.8.3. ARM006.003 Quản lý tài chính, kế toán 
ARM006.003 Quản lý tài chính, kế toán là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được 
sử dụng để cung cấp các quy trình và thủ tục tài chính, kế toán cho phép xử lý các 
khoản thu, tài trợ và chi tiêu. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM006.003 Quản lý tài chính, kế toán 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM006.003.001 Các 
dịch vụ Quản lý Hóa 
đơn và Thanh toán 

1.  Hỗ trợ tính phí, thu thập và báo cáo tài 
khoản của cơ quan 
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2 ARM006.003.002 Các 
dịch vụ Tín dụng/Phí, 
lệ phí 

1. Hỗ trợ việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc 
chuyển tiền điện tử để thanh toán và mua sắm 
sản phẩm hoặc dịch vụ 

3 ARM006.003.003 Các 
dịch vụ Quản lý chi 

1. Hỗ trợ quản lý và bồi hoàn chi phí do cơ 
quan, công chức/viên chức/người lao động 
của cơ quan chi tiêu 

4 ARM006.003.004 Các 
dịch vụ Bảng lương 

1. Liên quan đến việc quản lý và xác định 
lương cho công chức, viên chức, người lao 
động của cơ quan 

5 ARM006.003.005 Các 
dịch vụ Thanh 
toán/Quyết toán 

1. Hỗ trợ quá trình thanh toán/quyết toán của 
cơ quan 

6 ARM006.003.006 Các 
dịch vụ Thu hồi nợ 

1. Hỗ trợ việc quản lý quá trình các khoản nợ 
phải thu hồi 

7 ARM006.003.007 Các 
dịch vụ Quản lý 
thu/nguồn thu 

1. Hỗ trợ phân bổ và tái đầu tư công hoặc vốn 
từ các nguồn liên quan trong một cơ quan 

8 ARM006.003.008 Các 
dịch vụ Kiểm soát nội 
bộ 

1. Hỗ trợ các phương pháp và quy trình được 
cơ quan sử dụng để bảo vệ tài sản của mình, 
tạo dữ liệu và báo cáo tài chính chính xác, 
đóng góp cho hoạt động hiệu quả và khuyến 
khích công chức, viên chức, người lao động 
tuân thủ các chính sách quản lý và yêu cầu 
nhiệm vụ 

9 ARM006.003.009 Các 
dịch vụ Kiểm toán 

1. Hỗ trợ kiểm tra và xác minh sự hợp lệ, 
đúng đắn của các hồ sơ 

10 ARM006.003.010 Các 
dịch vụ Quản lý dựa 
trên hoạt động 

1. Hỗ trợ một nhóm các nhiệm vụ liên quan 
đến tài chính được xác định, cụ thể cho một 
mục tiêu nhất định 

11 ARM006.003.0011 
Các dịch vụ Đổi tiền 

1. Hỗ trợ tính toán việc chuyển đổi giữa các 
đơn vị tiền tệ khác nhau 

1.8.4. ARM006.004 Quản lý Tài sản 
ARM006.004 Quản lý tài sản là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để hỗ trợ việc mưa sắm, giám sát và theo dõi tài sản của cơ quan. 
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Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM006.004 Quản lý Tài sản của được 
liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM006.004.001 Các 
dịch vụ Quản lý Bất 
động sản 

1. Hỗ trợ việc xác định, lập kế hoạch và phân 
bổ tài sản ở dạng bất động sản của cơ quan 

2 ARM006.004.002 Các 
dịch vụ Biên mục/Nhân 
dạng tài sản 

1. Hỗ trợ việc lập danh sách tài sản đang có 
của cơ quan 

3 ARM006.004.003 Các 
dịch vụ Chuyển giao, 
Phân bổ và Duy trì tài 
sản 

1. Hỗ trợ việc di chuyển, chuyển nhượng và 
thay thế tài sản 

4 ARM006.004.004 Các 
dịch vụ Quản lý trang 
thiết bị vật chất 

1. Hỗ trợ xây dựng, quản lý và bảo trì các 
trang thiết bị vật chất cho một cơ quan 

5 ARM006.004.005 Các 
dịch vụ Quản lý Máy 
tỉnh/Thiết bị tự động 
hóa 

1. Hỗ trợ nhận dạng, nâng cấp, phân bổ và 
thay thế các thiết bị vật lý, bao gồm máy chủ 
và máy tính để bàn, được sử dụng để tạo 
thuận lợi cho các hoạt động nghiệp vụ và 
điều khiển quy trình 

 
1.8.5. ARM006.005 Quản lý Nguồn nhân lực 
ARM006.005 Quản lý nguồn nhân lực là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được 
sử dụng để cung cấp cho việc lập kế hoạch và giám sát công chức, viên chức, 
người lao động của cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM006.005 Quản lý nguồn nhân lực 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM006.005.001 Các 
dịch vụ Lập kế hoạch 
và Phân bổ nguồn nhân 
lực 

1.  Hỗ trợ xác định định hướng chiến lược, 
xác định và thiết lập các chương trình và quy 
trình và phân bổ nguồn lực (vốn và lao động) 
trong số các chương trình và quy trình đó  

2 ARM006.005.002 Các 1. Hỗ trợ sự thành thạo của nhân viên trong 
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dịch vụ Quản lý kỹ 
năng  

việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của 
cơ quan 

3 ARM006.005.003 Các 
dịch vụ Thư mục/Địa 
chỉ công chức, viên 
chức 

1. Hỗ trợ lập danh sách và địa chỉ của công 
chức, viên chức, người lao động của cơ quan 

4 ARM006.005.004 Các 
dịch vụ Quản lý 
Nhóm/Tổ chức 

1. Hỗ trợ lập cấu trúc phân cấp và nhận dạng 
nhân viên trong các nhóm nhỏ khác nhau của 
một cơ quan 

5 ARM006.005.005 Các 
dịch vụ Quản lý dự 
phòng nguồn nhân lực 

1. Hỗ trợ tính sự hoạt động liên tục của một 
tổ chức thông qua việc xác định công chức, 
viên chức, người lao động thay thế của cơ 
quan 

1.9. ARM007 Chức năng Cộng tác và Hỗ trợ 

ARM007 Chức năng Cộng tác và Hỗ trợ là việc phân loại ứng dụng tổng quát 
nhằm cung cấp hỗ trợ bổ sung cho chức năng nghiệp vụ và hiệu quả dịch vụ trong 
Chính phủ. 
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Hình 27: ARM007 Chức năng Cộng tác và Hỗ trợ 

Cấu trúc của Chức năng Hỗ trợ và Truyền thông ARM007 bao gồm Nhóm Dịch 
vụ Ứng dụng và Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng, như được hiển thị trong bảng 
dưới đây: 

Khu vực chức 
năng ứng  dụng 

Nhóm Dịch vụ 
ứng dụng 

Phân nhóm Dịch vụ ứng dụng 

ARM007  
Chức năng Cộng 
tác và Hỗ trợ 

ARM006.001  
Quản lý An toàn 
thông tin 

ARM007.001.001 Các dịch vụ Định 
danh và Xác thực 

ARM007.001.002 Các dịch vụ Kiểm 
soát truy cập 

ARM007.001.003 Các dịch vụ Mật mã 

ARM007.001.004 Các dịch vụ Quản lý  
Chữ ký số 

ARM007.001.005 Các dịch vụ Phòng 
chống thâm nhập 

ARM007.001.006 Các dịch vụ Phát 
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hiện thâm nhập 

ARM007.001.007 Các dịch vụ Ứng cứu 
sự cố 

ARM007.001.008 Các dịch vụ Kiểm 
toán và Phân tích vết 

ARM007.001.009 Các dịch vụ Chức 
nhận và Công nhận 

ARM007.001.010 Các dịch vụ Quản lý 
và Báo cáo tuân thủ quy định ATTT 
mạng 

ARM007.001.011 Phòng chống vi rút 

ARM007.002  
Cộng tác 

ARM007.002.001 Các dịch vụ Thư điện 
tử 

ARM007.002.002 Các dịch vụ Thảo 
thuận theo luồng 

ARM007.002.003 Các dịch vụ Thư viện 
tài liệu 

ARM007.002.004 Các dịch vụ Chia sẻ 
Lập lịch 

ARM007.002.005 Các dịch vụ Quản lý 
Nhiệm vụ 

ARM007.002.006 Các dịch vụ Mạng xã 
hội 

ARM007.003  
Tìm kiếm 

ARM007.003.001 Các dịch vụ Truy vấn 

ARM007.003.002 Các dịch vụ Xếp 
hạng chính xác/Gợi ý 

ARM007.003.003 Các dịch vụ Phân 
loại 

ARM007.003.004 Các dịch vụ tìm kiếm 
phù hợp với mẫu 
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ARM007.004  
Truyền thông 

ARM007.004.001 Các dịch vụ Trò 
chuyện (Chat) thời gian thực 

ARM007.004.002 Các dịch vụ Tin nhắn 
tức thời 

ARM007.004.003 Các dịch vụ Hội nghị 
thoại 

ARM007.004.004 Các dịch vụ Hội nghị 
truyền hình 

ARM007.004.005 Các dịch vụ Quản lý 
Sự kiện/Tin tức 

ARM007.004.006 Các dịch vụ Quản lý 
Cộng đồng 

ARM007.004.007 Các dịch vụ Tích hợp 
Máy tính/Điện thoại 

ARM007.004.008 Các dịch vụ Điện 
thoại 

ARM007.005  
Quản lý hệ thống 

ARM007.005.001 Các dịch vụ Quản lý 
bản quyền 

ARM007.005.002 Các dịch vụ Kiểm 
soát hệ thống từ xa 

ARM007.005.003 Các dịch vụ Giám sát 
tài nguyên hệ thống 

ARM007.005.004 Các dịch vụ Phân 
phối phần mềm 

ARM007.005.005 Các dịch vụ Truy vết 
các vấn đề của hệ thống 

ARM007.006  
Quản lý biểu mẫu 

ARM007.005.001 Các dịch vụ Tạo lập 
biểu mẫu 

ARM007.005.002 Các dịch vụ Chỉnh 
sửa biểu mẫu 

1.9.1. ARM007.001 Quản lý an toàn thông tin 
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ARM007.001 Quản lý An toàn thông tin là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được 
sử dụng để bảo vệ các hệ thống thông tin và thông tin của một cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM007.001 Quản lý An toàn thông tin 
được liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.001.001 Các 
dịch vụ Định danh và 
Xác thực 

1. Hỗ trợ lấy thông tin về các đối tượng cố 
gắng đăng nhập vào hệ thống hoặc ứng dụng 
phục vụ mục đích bảo mật và xác thực những 
đối tượng đó 

2 ARM007.001.002 Các 
dịch vụ Kiểm soát truy 
cập 

1. Hỗ trợ quản lý các quyền để đăng nhập vào 
một máy tính, ứng dụng, dịch vụ hoặc mạng; 
bao gồm quản lý người dùng và quản lý vai 
trò/quyền 

3 ARM007.001.003 Các 
dịch vụ Mật mã 

1.  Hỗ trợ việc sử dụng và quản lý mật mã, 
bao gồm các quá trình mã hóa và giải mã, để 
đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu 

4 ARM007.001.004 Các 
dịch vụ Quản lý  
Chữ ký số 

1. Hỗ trợ việc sử dụng và quản lý chữ ký số 
để hỗ trợ xác thực và toàn vẹn dữ liệu; bao 
gồm Cơ sở hạ tầng khóa công khai (PKI) 

5 ARM007.001.005 Các 
dịch vụ Phòng chống 
thâm nhập 

1. Bao gồm kiểm tra thâm nhập và các biện 
pháp khác để ngăn chặn truy cập trái phép 
vào hệ thống thông tin của cơ quan Chính phủ 

6 ARM007.001.006 Các 
dịch vụ Phát hiện thâm 
nhập 

1.  Hỗ trợ phát hiện truy cập trái phép vào một 
hệ thống thông tin của cơ quan Chính phủ 

7 ARM007.001.007 Các 
dịch vụ Ứng cứu sự cố 

1. Cung cấp phản hồi và khắc phục tích cực 
đối với sự cố mất an toàn thông tin mạng, dẫn 
đến đã cho phép truy cập trái phép vào hệ 
thống thông tin của cơ quan Chính phủ 

8 ARM007.001.008 Các 
dịch vụ Kiểm toán và 
Phân tích vết 

1. Hỗ trợ nhận dạng và giám sát các hoạt 
động trong một ứng dụng, hệ thống hoặc 
mạng 

9 ARM007.001.009 Các 
dịch vụ Chức nhận và 

1. Hỗ trợ chứng nhận và công nhận hệ thống 
thông tin theo quy định của Việt Nam 



Mô hình tham chiếu ứng dụng – ARM, phiên bản 1.0 

 

Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông                  42 
 

Công nhận 

10 ARM007.001.010 Các 
dịch vụ Quản lý và Báo 
cáo tuân thủ quy định 
ATTT mạng 

1.  Hỗ trợ quản lý và báo cáo tuân thủ an toàn 
thông tin mạng của các cơ quan chính phủ 

11 ARM007.001.011 
Phòng chống vi rút 

1. Cung cấp dịch vụ chống vi-rút để ngăn 
chặn, phát hiện và khắc phục lây nhiễm tài 
sản điện toán của cơ quan Chính phủ 

1.9.2. ARM007.002 Cộng tác 
ARM007.002 Cộng tác là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng để cho 
phép liên lạc và chia sẻ đồng thời nội dung, lịch làm việc, tin nhắn và ý tưởng 
trong một cơ quan. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM007.002 Cộng tác được liệt kê 
trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.002.001 Các 
dịch vụ Thư điện tử 

1. Hỗ trợ truyền các bản ghi nhớ, tin nhắn, tài 
liệu qua mạng 

2 ARM007.002.002 Các 
dịch vụ Thảo thuận 
theo luồng 

1. Hỗ trợ nhật ký hoạt động của các nhận xét 
và ý kiến về một chủ đề hoặc vấn đề nhất 
định. Ví dụ bao gồm: blog, bảng thông báo 
và twitter 

3 ARM007.002.003 Các 
dịch vụ Thư viện tài 
liệu 

1. Hỗ trợ lạo lập nhóm và lưu trữ các tệp và 
hồ sơ trên máy chủ 

4 ARM007.002.004 Các 
dịch vụ Chia sẻ Lập 
lịch 

1. Cho phép toàn bộ nhóm cũng như các cá 
nhân xem, thêm và sửa đổi lịch làm việc, 
cuộc họp và hoạt động của nhau 

5 ARM007.002.005 Các 
dịch vụ Quản lý Nhiệm 
vụ 

1. Hỗ trợ một công việc cụ thể hoặc chức 
năng được giao cho một công chức, viên 
chức, người lao động 

6 ARM007.002.006 Các 
dịch vụ Mạng xã hội 

1. Hỗ trợ khả năng chia sẻ nội dung và xây 
dựng mối quan hệ 

1.9.3. ARM007.003 Tìm kiếm 
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ARM007.003 Tìm kiếm là việc phân loại Dịch vụ Ứng dụng được sử dụng để 
cung cấp cho việc tìm kiếm và tra cứu dữ liệu cụ thể từ một nguồn dữ liệu. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM007.003 Tìm kiếm được liệt kê 
trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.003.001 Các 
dịch vụ Truy vấn 

1. Hỗ trợ truy xuất các bản ghi đáp ứng các 
tiêu chí lựa chọn truy vấn cụ thể 

2 ARM007.003.002 Các 
dịch vụ Xếp hạng chính 
xác/Gợi ý 

1. Hỗ trợ lựa chọn và truy xuất các bản ghi 
được xếp hạng để tối ưu hóa độ chính xác, 
giảm thiểu truy vấn lại 

3 ARM007.003.003 Các 
dịch vụ Phân loại 

1. Hỗ trợ lựa chọn và truy xuất các bản ghi 
được tổ chức theo các đặc điểm chung theo 
nội dung hoặc ngữ cảnh 

4 ARM007.003.004 Các 
dịch vụ tìm kiếm phù 
hợp với mẫu 

1. Hỗ trợ truy xuất các bản ghi được tạo từ 
nguồn dữ liệu bằng cách đưa ra các đặc điểm 
dựa trên các mẫu theo nội dung hoặc ngữ 
cảnh 

1.9.4. ARM007.004 Truyền thông 
ARM007.004 Truyền thông là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng để 
truyền dữ liệu, tin nhắn và thông tin theo nhiều định dạng và giao thức khác nhau. 
Phân nhóm con Dịch vụ Ứng dụng thuộc ARM007.004 Truyền thông được liệt 
kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.004.001 Các 
dịch vụ Trò chuyên 
(Chat) thời gian thực 

1. Hỗ trợ khả năng trò chuyện (chat) giữa hai 
hoặc nhiều người dùng trên mạng nội bộ hoặc 
Internet 

2 ARM007.004.002 Các 
dịch vụ Tin nhắn tức 
thời 

1. Hỗ trợ trao đổi dạng tin nhắn tức thời qua 
Mạng cục bộ hoặc Internet giữa hai hoặc 
nhiều người 

3 ARM007.004.003 Các 
dịch vụ Hội nghị thoại 

1. Hỗ trợ Hội nghị thoại giữa nhiều người ở 
các đầu cầu khác nhau 

4 ARM007.004.004 Các 
dịch vụ Hội nghị truyền 

1. Hỗ trợ Hội nghị truyền hình giữa nhiều 
người ở các đầu cầu khác nhau 
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hình 

5 ARM007.004.005 Các 
dịch vụ Quản lý Sự 
kiện/Tin tức 

1. Giám sát máy chủ, máy trạm và thiết bị 
mạng cho các sự kiện thường xuyên và 
không thường xuyên 

6 ARM007.004.006 Các 
dịch vụ Quản lý Cộng 
đồng 

1. Hỗ trợ quản trị các nhóm trực tuyến có 
chung mối quan tâm chung 

7 ARM007.004.007 Các 
dịch vụ Tích hợp Máy 
tính/Điện thoại 

1. Hỗ trợ kết nối giữa phần cứng máy chủ, 
phần mềm và thiết bị viễn thông thành một 
hệ thống logic duy nhất 

8 ARM007.004.008 Các 
dịch vụ Điện thoại 

1.  Cung cấp trao đổi, liên lạc qua điện thoại 

1.9.5. ARM007.005 Quản lý hệ thống 
ARM007.005 Quản lý hệ thống là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để lập kế hoạch, lên lịch và kiểm soát các hoạt động giữa người sử dụng và cơ 
quan, cả trước và sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM007.005 Quản lý hệ thống được liệt 
kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.005.001 Các 
dịch vụ Quản lý bản 
quyền 

1. Hỗ trợ mua, nâng cấp và theo dõi hợp đồng 
hợp pháp của phần mềm và ứng dụng hệ 
thống 

2 ARM007.005.002 Các 
dịch vụ Kiểm soát hệ 
thống từ xa 

1. Hỗ trợ giám sát, quản trị và sử dụng các 
ứng dụng và hệ thống cấp cơ quan từ môi 
trường bên ngoài cơ quan 

3 ARM007.005.003 Các 
dịch vụ Giám sát tài 
nguyên hệ thống 

1. Hỗ trợ cân bằng và phân bổ bộ nhớ, sử 
dụng, dung lượng ổ đĩa và hiệu suất trên máy 
tính và các ứng dụng trên chúng 

4 ARM007.005.004 Các 
dịch vụ Phân phối phần 
mềm 

1. Hỗ trợ tuyên truyền, cài đặt và nâng cấp 
các chương trình, ứng dụng và thành phần 
dịch vụ được phát triển 

5 ARM007.005.005 Các 
dịch vụ Truy vết các 

1. Nhận và theo dõi các vấn đề và sự cố do 
người dùng báo cáo khi sử dụng các hệ thống 
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vấn đề của hệ thống CNTT, bao gồm các cuộc gọi đến bàn trợ 
giúp 

1.9.6. ARM007.006 Quản lý biểu mẫu 
ARM007.005 Quản lý biểu mẫu là việc phân loại Dịch vụ ứng dụng được sử dụng 
để lập kế hoạch, lên lịch và kiểm soát các hoạt động giữa người sử dụng và cơ 
quan, cả trước và sau khi sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp. 
Phân nhóm con Dịch vụ ứng dụng thuộc ARM007.006 Quản lý biểu mẫu được 
liệt kê trong bảng dưới đây: 

STT Dịch vụ ứng dụng Mô tả 

1 ARM007.005.001 Các 
dịch vụ Tạo lập biểu 
mẫu 

1. Hỗ trợ thiết kế và tạo các biểu mẫu ở dạng 
điện tử hoặc vật lý để sử dụng trong vòng 
đời nghiệp vụ của một cơ quan và các bên 
liên quan 

2 ARM007.005.002 Các 
dịch vụ Chỉnh sửa biểu 
mẫu 

1. Hỗ trợ bảo trì các biểu mẫu điện tử hoặc 
vật lý và các yếu tố và trường tương ứng của 
chúng 

 


	1. Mô hình tham chiếu ứng dụng
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	1.7.2. ARM005.002 Trợ giúp đồ họa
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