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Mức độ 3

Dễ dàng triển khai, dễ dàng sử dụng
Linh hoạt, áp dụng đầy đủ các quy trình phù hợp 
với từng đơn vị triển khai
Luôn cập nhật phần mềm phù hợp với nội dung 
thay đổi của các thông tư, nghị định liên quan.
Hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp,  
nhiệt tình, chuyên sâu về nghiệp vụ, sẵn sàng 
giải đáp mọi vướng mắc của khách hàng.

Phát triển trên nền tảng công nghệ Microsoft 
(.Net, MS SQL)
Mô hình kết nối mạng LAN nội bộ, Internet
Giao diện hoàn toàn tiếng Việt, chuẩn font 
Unicode

4.Giải pháp công nghệ

3.Tại sao nên sử dụng phần mềm SEG?
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Phần mềm Dịch vụ công với tên gọi SEG được 
phát triển nhằm tin học hóa toàn bộ quy trình 
nghiệp vụ quản lý của Ban quản lý các khu công 
nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất các tỉnh, thành 
phố.
SEG là một công cụ có giải pháp tổng thể hỗ trợ 
đắc lực cho công tác quản lý của các phòng ban 
chuyên môn, ban lãnh đạo thuộc đơn vị trong 
một  hệ thống. 
SEG là một kênh thông tin hỗ trợ cho các nhà 
đầu tư trong nước, nước ngoài khai báo các thủ 
tục hành chính liên quan và gửi hồ sơ qua mạng 
thông qua internet, đạt chuẩn mức độ 3 về dịch 
vụ hành chính công trực tuyến.
Hình thành một cơ sở dữ liệu tổng thể về tình 
hình đầu tư tại địa phương trong đó bao gồm các 
thông tin về cấp giấy chứng nhận đầu tư và các 
dịch vụ hỗ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, 
sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư.

1.Giới thiệu chung

2.Các chức năng của phần mềm
a). Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và nộp hồ sơ qua 
mạng về các nghiệp vụ sau

b). Luân chuyển phân công, xử lý, phê duyệt, 
trả kết quả hồ sơ (áp dụng quy trình nghiệp vụ 
xử lý hồ sơ theo chuẩn ISO hoặc tùy biến theo 
đặc thù riêng của mỗi đơn vị )
c). Theo dõi thực hiện dự án sau cấp chứng 
nhận

d). Báo cáo thống kê:

e). Các tiện ích hỗ trợ
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