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Nâng cấp Dung lượng Lưu trữ Dữ liệu và Dự phòng cho hệ thống PRMS tại
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Ngày bắt đầu dự kiến: Tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Thời gian thực hiện hợp đồng: 2 tháng (dự kiến)

Développement international Desjardins (DID) hợp tác cùng Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
(NHHT) dưới sự hỗ trợ của chính phủ Canada và chính phủ Việt Nam cùng triển khai dự án Đẩy
mạnh hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (dự án STEP) từ tháng 11 năm 2017. Dự án được tài trợ bởi
Global Affairs Canada nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của NHHT và hệ thống quỹ tín dụng
nhân dân (QTDND) đến năm 2023. Với nhiệm vụ hỗ trợ và tư vấn cho NHHT và hệ thống QTDND
trong giai đoạn chuyển đổi và hiện đại hóa nhằm nâng cao tính gắn kết và hiệu quả hoạt động. Kết
quả cuối cùng của dự án STEP là "tăng cường an ninh tài chính cho nam và nữ giới Việt Nam tại
các khu vực nông thôn và nông nghiệp thông qua NHHT và hệ thống QTDND hoạt động gắn kết và
hiệu quả hơn”
Một trong các mục tiêu chủ chốt của dự án STEP là hỗ trợ NHHT tăng cường năng lực giám sát đối
với mạng lưới QTDND, chủ yếu thông qua cải tiến các công cụ và quy trình giám sát rủi ro. Do
nguồn lực có hạn, dự án STEP NHHT phải tìm giải pháp để đạt được hiệu quả giám sát tốt nhất đối
với số lượng khá lớn các QTDND trong mạng lưới. Hướng tiếp cận tối ưu là ưu tiên phân bổ nguồn
lực theo mức độ rủi ro, dựa trên các thông tin thu được từ một hệ thống giám sát từ xa. Vì vậy, dự
án STEP đã phối hợp cùng NHHT thiết kế và xây dựng một hệ thống quản lý thông tin (MIS) dưới
tên gọi Hệ thống quản lý thông tin báo cáo QTDND (hệ thống PRMS) nhằm đáp ứng các nhu cầu
này.
Nhằm đảm bảo tính ổn định và tính an toàn của hệ thống cũng như mức độ hài lòng của người sử
dụng, NHHT và dự án STEP đã thống nhất việc tăng dung lượng lưu trữ dữ liệu của hệ thống cũng
như triển khai hệ thống sao lưu dữ liệu tự động nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trong
trường hợp của thảm họa bất ngờ. Để đạt được điều này, STEP và NHHT đã đồng ý mua phần cứng,
trang thiết bị và phần mềm được mô tả trong hồ sơ thầu (RFP).
Kính mời các nhà thầu quan tâm gửi email cho bà Nguyễn Thuỳ Dương để nhận miễn phí Hồ sơ
mời thầu (RFP) qua địa chỉ E-mail: nguyen.thuy.duong@did-step.com. Nhà thầu gửi hồ sơ đề xuất
bằng song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt.
Hạn chót nộp hồ sơ mời thầu: 17:00 thứ sáu ngày 05 tháng 03 năm 2021 theo giờ Việt Nam.
Các nhà thầu đủ điều kiện sẽ được thông báo về kết quả đấu thầu của họ trước thứ Sáu ngày
12 tháng 3 năm 2021.

