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A. Tổng quan đề án......................................................................................................... 3
B. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ......................................................................... 4
1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ....................................................................4
1.1. Mục tiêu....................................................................................................................4
1.2. Giá trị........................................................................................................................6
1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh...............................................................................................7
1.4. Lý do lựa chọn sản phẩm...................................................................................7

2. Tính khả thi................................................................................................................... 8
3. Tính độc đáo, sáng tạo............................................................................................... 9
4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh.............................................................................12
5. Kết quả tiềm năng của dự án................................................................................ 13
5.1. Dự kiến doanh thu..............................................................................................13
5.2. Chi phí hoạt động kinh doanh dự kiến....................................................... 14
5.3. Khả năng hoàn vốn............................................................................................ 14

6. Nguồn lực thực hiện..................................................................................................15
6.1. Nguồn nhân lực................................................................................................... 15
6.2. Đối tác.....................................................................................................................17
6.3. Nguồn vốn..............................................................................................................17

7. Các kênh truyền thông............................................................................................ 17



LỜI MỞ ĐẦU

Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính phủ thời gian qua đều nhấn

mạnh đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại mới,

trong đó Giáo dục được xác định là một trong tám lĩnh vực được ưu tiên hàng

đầu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng đến việc ứng

dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học. Trong đó tăng cường xây

dựng cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin tới các cơ sở giáo dục bằng

mọi nguồn lực. Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng Trang thông tin điện tử xây dựng

cơ sở dữ liệu ngành giáo dục phục vụ cho công tác quản lý giáo dục; đồng thời

khuyến khích các phòng giáo dục và các cơ sở giáo dục lập các trang thông tin

điện tử riêng để phục vụ công tác chuyên môn, quản lý. Việc áp dụng sổ liên lạc

điện tử trong các nhà trường là một trong nhiều nội dung của chương trình đẩy

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi đã áp dụng hình thức sổ liên lạc điện tử lại gặp

phải những vấn đề bất cập của việc không đồng bộ giữa việc ứng dụng và quản

lý tin học. Vì thế chưa đáp ứng được việc truyền tải những thông tin giảng dạy

đến học sinh và việc trao đổi, liên lạc giữa Nhà trường - Học sinh - Phụ huynh

cũng vẫn chậm trễ, thiếu tính chính xác.

Trước những vấn đề đó, nhóm sinh viên thực hiện đã nghiên cứu và xây

dựng nên Giải pháp điểm danh – Sổ liên lạc điện tử cho nhà trường nhằm đáp

ứng nhu cầu quản lý hệ thống giáo dục cũng như là phương tiện giao tiếp, truyền

tải thông tin về học sinh giữa gia đình và nhà trường một cách nhanh chóng,

chính xác.
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THÔNG TIN VẮN TẮT VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA DỰ ÁN

1...Họ và tên trưởng nhóm: Phạm Hoàng Hải

2...Trường/lớp/ (năm thứ… nếu là sinh viên): Đại học Công nghệ Giao

thông vận tải/ 69DCOT31/ SV năm thứ tư.

3...Số điện thoại liên hệ: 0396992617

4...Email: hoanghai2kutt@gmail.com

5...Danh sách thành viên trong nhóm:

STT Họ và tên Trường Chuyên ngành

1 Phạm Hoàng Hải ĐH Công nghệ GTVT
Công nghệ kỹ

thuật ô tô

2 Lê Ngọc Bích ĐH Công nghệ GTVT
Công nghệ

thông tin

3 Nguyễn Duy Phúc ĐH Công nghệ GTVT
Công nghệ kỹ

thuật ô tô

4
Liêu Thị Thùy

Trang
ĐH Công nghệ GTVT

Logistics và

quản lý chuỗi

cung ứng

5 Phạm Phúc Anh ĐH Công nghệ GTVT Cơ điện tử
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PHẦN 1: TÓM TẮT DỰ ÁN

1.1. Ý tưởng chính của dự án

Giải pháp điểm danh – Sổ liên lạc điện tử rút ngắn khoảng giữa nhà

trường và gia đình, xây dựng mối quan hệ mật thiết hai chiều trong quản lý và

giáo dục.

1.2. Mô tả sản phẩm và giá trị của dự án

Sản phẩm là một ứng dụng kết nối thông tin trực tuyến giữa gia đình và

nhà trường. Giúp các phụ huynh có thể cập nhật được thông tin theo thời gian

thực, một cách đầy đủ nhất về tình hình học tập của con em mình mọi lúc, mọi

nơi. Góp phần xây dựng một mô hình giáo dục hiện đại, văn minh, thân thiện

trong thời đại công nghệ 4.0.
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PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN

A. Tổng quan đề án

Bảng 1: Mô hình kinh doanh Canvas (Business Model Canvas)

ĐỐI TÁC
CHÍNH

- Các doanh
nghiệp, nhà cung
cấp nền tảng để
xây dựng và phát
triển hệ thống
- Các phòng ban,
tổ chức, hội đoàn
liên quan đến giải
pháp công nghệ
giáo dục, thiết bị
hỗ trợ giáo dục tại
các trường học.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Nghiên cứu và phát triển
nền tảng hệ thống.
- Tiếp thị và bán hàng.
- Lắp đặt triển khai nền
tảng cho các trường học.
- Chăm sóc khác hàng sau
mua

GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ

- Điểm danh tự động theo thời
gian thực.
- Không giới hạn số lần khi học
sinh ra vào trường học, lớp học.
- Trao đổi thông tin giữa nhà
trường và phụ huynh một cách
đầy đủ, tức thời.
- Giá trị cốt lõi nhằm xây dựng
một hệ sinh thái giáo dục thông
minh trên nền tảng công nghệ, tạo
cộng đồng giáo dục gắn kết giữa
nhà quản lý với giáo viên và phụ
huynh.

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

- Thái độ phục vụ khách hàng.
- Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng
để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Giá cả hấp dẫn, áp dụng các hình thức
khuyến mại phù hợp.
- Có chiến dịch hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc
khách hàng sau mua, bảo hành miễn phí
trong vòng 1 năm.

PHÂN KHÚC
KHÁCH HÀNG

- Đối tượng sử dụng:
Giáo viên, phụ huynh.
- Đối tượng trả tiền:
Phụ huynh, nhà
trường.
- Đối tượng quyết định
mua: BGH, người
đứng đầu các trường
Tiểu học, Trung học
cơ sở, Trung học phổ
thông

TÀI NGUYÊN CHÍNH

- Công nghệ IOT.
- Con người: đội ngũ bán
hàng và đội ngũ phát triển
sản phẩm.
- Tài chính

CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH
PHÂN PHỐI

- Phân phối trực tiếp đến các nhà trường.
- Thông qua các hội thảo, triển lãm, diễn đàn
về công nghệ giáo dục.
- Phòng, sở giáo dục ở địa bàn mục tiêu.
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CẤU TRÚC CHI PHÍ
- Chi phí server.
- Nghiên cứu và phát triển ứng dụng
- Quản lý và điều hành.
- Tiếp thị và bán hàng.

DÒNG DOANH THU

- Thu phí sử dụng app.
- Thu phí duy trì app.
- Doanh thu từ quảng cáo.
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B. Mô tả thêm về sản phẩm, dịch vụ

1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ

1.1. Mục tiêu

- Dự án đã có sản phẩm mẫu và đang trong giai đoạn thử nghiệm.

- Là công cụ truyền thông và trao đổi thông tin hai chiều giữa Nhà trường và

phụ huynh học sinh nhanh chóng và kịp thời, làm cơ sở để uốn nắn học sinh trở

thành con ngoan trò giỏi.

- Dự án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng

giáo dục cho học sinh phát triển về mọi mặt (văn, thể mỹ), nhằm đáp ứng nhu

cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

- Góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục, nhằm đưa nền giáo dục nước nhà

phát triển, hội nhập với các nước và khu vực trên thế giới.

- Khách hàng mục tiêu: Các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ

thông.

Hiện nay theo thống kê của sở GDĐT, Hà Nội có 764 trường tiểu học, 626

trường trung học cơ sở, 255 trường THPT và chỉ tiêu thực hiện của giải pháp là

5% tổng số trường học trong năm đầu tiên và 10% trong các năm tiếp theo để

tiến tới trong vòng năm năm triển khai trên toàn Hà Nội.

Bảng 02: Mục tiêu của dự án

TT Nội dung Thời gian thực hiện (tháng và năm)

I
Mục tiêu ngắn

hạn
12 tháng 24 tháng

1
Số trường học triển
khai (trung bình 1
tháng)

10 20

2
Lợi nhuận năm
(VNĐ)

1,700,000,000 7,500,000,000
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3 Thị trường

- Phân phối sản phẩm tại 2
vùng chính: Hà Nội và các
tỉnh lân cận.

- Duy trì thị trường
tại khu vực phía
Bắc và bắt đầu mở
rộng vào thành phố
Hồ Chí Minh và các
tỉnh lân cận.

II
Mục tiêu trung và
dài hạn

Năm 03 Năm 04 Năm 05

1
Số doanh nghiệp
triển khai (trung
bình 1 tháng)

30 40 50

2
Lợi nhuận năm
(VNĐ)

12,300,000,000 17,100,000,000 21,900,000,000

3 Thị trường

- Mở rộng thị
trường 20%
trên toàn bộ
các khu vực
trên toàn quốc

- Mở rộng thị
trường 28%
trên toàn bộ
các khu vực
trên toàn quốc

- Mở rộng thị
trường 35% trên
toàn bộ các khu
vực toàn quốc.

4
Hướng phát triển
mới

- Nghiên cứu,
phát triển hoàn
thiện các tính
năng, dịch vụ
phù hợp, đầy
đủ với tất cả
các cấp học.

- Nghiên cứu,
phát triển bổ
sung tính năng
theo dõi sức
khỏe cho học
sinh, học sinh
có thể báo về
tình trạng khẩn
cấp của mình
để nhận được
sự hỗ trợ nhanh
chóng nhất.

- Nghiên cứu,
phát triển tích
hợp trí tuệ nhân
tạo AI trong
việc đánh giá
tình trạng học
tập, tâm lý, cảm
xúc của học
sinh.
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1.2. Giá trị

Cơ chế hoạt động của giải pháp được hoạt động theo hình 01:

Hình 01: Cơ chế hoạt động của giải pháp

 Lợi ích cho giáo viên, nhà trường:

 Xây dựng hình ảnh nhà trường hiện đại, văn minh, áp dụng công nghệ

vào nhà trường.

 Kiểm soát được giờ giấc vào ra của học sinh, xem thống kê được điểm

danh của lớp ngay cả khi không ở trường.

 Kiểm soát được giờ vào ra trường, giờ dậy tại các lớp của từng giáo viên.

 Gửi thông báo không giới hạn về tình hình của học sinh, điểm số, hoạt

động của nhà trường, ... tức thời tới phụ huynh

 Công cụ quản lý học sinh.

 Lợi ích cho phụ huynh:

 Nắm bắt được ngay thời gian con đến trường, ra khỏi trường.

 Xem báo cáo về giờ giấc của con theo ngày, tuần, tháng để điều chỉnh,

thay đổi thói quen hàng ngày của con.

 Xin nghỉ cho con ngay trên ứng dụng.

 Xem các thông báo của giáo viên chủ nhiệm và nhà trường.



Trang 8

 Trao đổi thông tin tức thời với nhà trường ngay trên ứng dụng.

 Xem các thông tin quá trình học tập, rèn luyện của học sinh, kết quả học

tập, các thông báo về họp phụ huynh, nghỉ lễ, tết ngay trên ứng dụng.

 Lợi ích của học sinh:

 Nhận được sự quan tâm kịp thời từ phía nhà trường và gia đình về tình

hình học tập, từ đó hoàn thiện và nâng cao kết quả học tập cá nhân.

1.3. Tầm nhìn, sứ mệnh

 Tầm nhìn:

“Giải pháp điểm danh – Sổ liên lạc điện tử ” phấn đấu trở thành một

trong những ứng dụng giáo dục phổ biến tại Hà Nội, cụ thể là phải nằm trong

Top 3 các giải pháp giáo dục phổ biến nhất miền Bắc.

 Sứ mệnh:

Cung cấp, triển khai hệ thống giải pháp điểm danh – sổ liên lạc điện tử vì

một cộng đồng, vì một tương lai cho thế hệ mới, vì một kết nối sâu sắc của hàng

vạn giáo viên, hàng triệu phụ huynh. Từ đó nâng cao chất lượng dạy và học cho

toàn bộ hệ thống giáo dục nước nhà.

1.4. Lý do lựa chọn sản phẩm

Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của dự án thay vì lựa

chọn các sản phẩm khác:

- Các phần mềm sổ liên lạc điện tử hiện tại đang phụ thuộc hoàn toàn vào

giáo viên nhập liệu. Giáo viên thường chọn điểm danh học vào cuối học kỳ để

đủ dữ liệu về học sinh. Phụ huynh không nắm bắt ngay được thông tin ra vào

trường của con để có thể quản lý, điều chỉnh con kịp thời.

- Các ứng dụng điểm danh bằng khuôn mặt hiện tại bắt buộc học sinh

phải xếp hàng lần lượt từng học sinh một và bỏ khẩu trang, mũ, các vật dụng

khác trên mặt dẫn đến tình trạng ùn tắc ở cổng trường khi điểm danh và không

đảm bảo quy định giãn cách trong phòng chống dịch bệnh.
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- Sổ liên lạc điện tử điểm danh tự động, không giới hạn khi học sinh ra

vào trường học, lớp học. Khi học sinh ra vào trường, hệ thống sẽ tự động gửi

theo thời gian thực về điện thoại phụ huynh thông tin vào ra của con.

- Ngoài ra hệ thống còn có thêm các module về các công cụ quản lý cho

nhà trường, trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh như: quản lý điểm, quản lý

thông báo, giao bài tập về nhà, tài liệu học, thời khoá biểu.

- Đồng thời dự báo về nhu cầu của thị trường với sản phẩm này và hiệu

quả kinh tế xã hội mà sản phẩm hoặc dự án mang lại.

=> Từ các lý do trên, có thể thấy Giải pháp điểm danh – Sổ liên lạc điện tử với

các tính năng mà nhóm nghiên cứu đem lại sẽ có thể đáp ứng cho nhu cầu rất

lớn của thị trường. Với phân khúc khách hàng rộng mở, đây sẽ là dự tiềm năng,

trở thành giải pháp giáo dục phổ biến trong tương lai.

2. Tính khả thi

- Dự án nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các giảng viên chuyên ngành

phối hợp với các chuyên gia, cố vấn hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên

nhóm của Trung tâm hỗ trợ sinh viên Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp

Trường đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

- Dự án có sự ủng hộ và hỗ trợ đầu tư thực tiễn từ phía Doanh nghiệp đặc

biệt là Công ty trong quá trình xây dựng và hoàn thiện sản phẩm.

- Hiện nay với 15.277 trường tiểu học, 10.878 trường trung học cơ sở, với

hàng triệu học sinh trên toàn quốc sẽ phát sinh nhu cầu thị trường là rất lớn.

- Dự án đã hoàn thiện về sản phẩm, đang chuẩn bị triển khai các trường

tại Hà Nội. Số trường dự kiến triển khai trong đầu năm học mới 2021 – 2022 là

25 trường.

 Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ:

(1) Thuận lợi:
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- Chiến lược chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo đang rất được quan tâm,

đẩy mạnh phát triển.

- Thị trường rộng lớn.

- Về con người, nguồn vốn: Đội ngũ nhân lực chủ chốt nhiệt tình, năng

động. Đội ngũ nhân viên thị trường có năng lực, đội ngũ công nhân lành nghề.

Nguồn vốn vay vốn ưu đãi cho khởi nghiệp.

- Về quy trình sản xuất: Xây dựng dựa trên nền tảng iOT (Internet of

Thing) các thiết bị, máy móc và con người có liên quan với nhau và khả năng

truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu sự tương tác giữa con người với

máy tính.

- Về phân phối sản phẩm: Có mối quan hệ hợp tác với các cá nhân, doanh

nghiệp có làm việc với các trường học, phòng giáo dục, sở giáo dục ngũ. Đội

ngũ nhân lực chủ chốt, nhân viên thị trường giỏi công nghệ thông tin.

(2) Khó khăn:

- Việc nhập liệu đầu vào tốn nhiều thời gian, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ.

- Do là sản phẩm công nghệ nên có khả năng bị sao chép bởi các đối thủ

cạnh tranh.

- Sản phẩm chưa có thương hiệu trên thị trường, trong những tháng đầu

chưa tạo được mạng lưới phân phối.

- Khó khăn trong thực hiện kế hoạch marketing

3. Tính độc đáo, sáng tạo

 Giải pháp điểm danh của nhóm nghiên cứu tích hợp công nghệ RFID mà

trên thị trường chưa có đơn vị nào sử dụng trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo.

- RFID (Radio Frequency Identification: nhận dạng tần số sóng vô tuyến) là

một kỹ thuật nhận dạng sóng vô tuyến từ xa, cho phép dữ liệu trên một con chip

được đọc một cách “không tiếp xúc” qua đường dẫn sóng vô tuyến ở khoảng

cách từ 50cm đến 10m.
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- Cách thức RFID hoạt động:

RFID sử dụng kỹ thuật sóng vô tuyến không tiếp xúc để truyền dữ liệu.

Việc gắn chip RFID vào thẻ học sinh hay các đồ dùng thiết yếu của học sinh là

phụ huynh đã có thể cập nhật các thông tin của con một cách tức thì theo thời

gian thực khi con đi qua cổng trường hay lớp học.

Hình 02 dưới đây sẽ mô tả cách thức truyền tín hiệu giữa các thành phần

trong hệ thống RFID:

Hình 02: Cách thức truyền tín hiệu giữa các thành phần trong
hệ thống RFID.

 Không chỉ dừng lại ở đây, Giải pháp điểm danh của nhóm nghiên cứu còn

tích hợp công nghệ IoT (Internet of Thing):
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Hìn

h 03: Mô tả cấu trúc tổng thể công nghệ IoT

IoT có nghĩa là Internet vạn vật. Một hệ thống mà các thiết bị tính toán,

máy móc cơ khí và kỹ thuật số của con người có liên quan đến nhau và khả

năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác giữa con người với

máy tính.

Sản phẩm áp dụng IoT vào thiết bị nhận dạng thẻ học sinh, thiết bị tự

động thu thập dữ liệu thẻ học sinh và truyền lên hệ thống máy chủ (server) để tự

động xử lý mà không cần con người can thiệp vào.

 Tuy không hoàn toàn là một sản phẩm mới trên thị trường, nhưng sản phẩm

Giải pháp điểm danh – Sổ liên lạc điện tử vẫn tạo ra sự khác biệt nhờ định

hướng phát triển sản phẩm với phương châm tối ưu hóa các tính năng cho khách

hàng từ nhà trường, phụ huynh, giáo viên cho tới học sinh. Điều này được thể

hiện rõ qua các tiêu chí đánh giá so sánh với các sản phẩm trên thị trường được

thể hiện trong bảng sau:

Bảng 03: Tính khác biệt và độc đáo của Sổ liên lạc điện tử

TT
Tiêu chí so
sánh

Sản phẩm

Các phần mềm
sổ liên lạc:
eNETVIET,
vnEDU…

Thiết bị điểm
danh khuôn

mặt

Giải pháp điểm
danh – Sổ liên lạc

điện tử

1 Tính năng - Không có, - Học sinh xếp - Điểm danh tự
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điểm danh tự
động

phụ thuộc hoàn
toàn vào giáo
viên nhập liệu

hàng lần lượt
để đợi điểm
danh, bắt buộc
bỏ khẩu trang
khi điểm danh

động, học sinh chỉ
cần đi qua cổng
trường là hệ thống
đã ghi nhận

2

Tính năng các
công cụ quản
lý học sinh,
tương tác giữa
nhà trường và
gia đình

- Đầy đủ - Không có - Đầy đủ

3 Chi phí
- Thu phí theo
tháng của phụ
huynh

- Thu phí theo
tháng của phụ
huynh
- Thu phí thiết
bị bán cho nhà
trường

Có 2 hình thức triển
khai:
1. Miễn phí cho phụ
huynh, thu phí thiết
bị bán cho nhà
trường.
2. Thu phí phụ
huynh theo tháng

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

Căn cứ vào nhóm khách hàng mục tiêu và thị trường hướng tới thì nhóm

dự án xin đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

- Cần xác định rõ được mức độ hư hại của sản phẩm hay lỗi và có các cách giải

quyết nhanh, kịp thời, đảm bảo uy tín chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Cần đi

sâu vào các lợi ích nhưng đồng thời giá cả cũng phải hợp lý nhưng chất lượng

không được thấp. Cần quản lý được các rủi ro có thể xảy ra, thực nghiệm để biết

và ngăn chặn.

- Giải pháp xây dựng các kênh phân phối hàng hóa:

 Làm cho sản phẩm hiện diện, có mặt ở nơi cần thiết sẵn sàng đón đợi

khách hàng để mua.
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 Đưa ra các ưu việt của sản phẩm hay làm mọi cách cho mọi người có thể

tiếp cận sản phẩm.

 Biến điểm bán thành điểm tiếp thị, làm cơ sở để tiếp nhận các chiến dịch

quảng cáo tiếp thị.

- Phát triển, mở rộng thị trường:

 Thứ nhất: Khai thác triệt để lợi thế so sánh và vận dụng thế mạnh của sản

phẩm.

 Thứ hai: Xác định các mục tiêu mở rộng thị trường và những điều kiện cơ

bản để thực hiện mục tiêu đó.

 Thứ ba: Dự đoán được môi trường kinh doanh trong tương lai, trong đó

quan trọng nhất là dự báo được biến động của thị trường sản phẩm.

 Thứ tư: Kết hợp độ chín muồi và thời cơ. Chiến lược không chín muồi thì

sản phẩm sẽ không phát triển được trên thị trường, nhưng nếu quá cầu

toàn thì dễ để mất thời cơ và dẫn đến thất bại.

 Thứ năm: Cần xây dựng các chiến lược phát triển thị trường dự phòng vì

chiến lược để thực thi trong tương lai mà tương lai thì chưa chắc chắn.

5. Kết quả tiềm năng của dự án

- Doanh thu chính:

+ Doanh thu hàng tháng định kỳ từ các gói dịch vụ.

- Doanh thu phụ:

+ Dịch vụ triển khai phần mềm theo yêu cầu riêng của khách hàng.

+ Các chức năng theo yêu cầu riêng của khách hàng

+ Thu quảng cáo liên quan đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

- Dự kiến doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:

5.1. Dự kiến doanh thu

Dự kiến lợi nhuận của sản phẩm được mô tả trong bảng 04 như sau:

Bảng 04: Dự kiến doanh thu sản phẩm
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T
TT Nội dung

Thời gian thực hiện

1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 5 năm

1
1

Số lượng nhà trường
cài đặt (lượt)

120 240 360 480 600

Đơn giá:(Trung bình-
Triệu VND)

70 70 70 70 70

2
2

Doanh thu
(Triệu VNĐ)

8.400 16.800 25.200 33.600 42.000

5.2. Chi phí hoạt động kinh doanh dự kiến

Bảng 05: Dự toán chi phí hoạt động kinh doanh

TT Hạng mục Đơn vị
Số
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

I Chi phí xây dựng phần mềm 1,000,000,000

1 App SchoolX cho phụ huynh App 1 450,000,000 450,000,000

2 App SchoolX cho giáo viên App 1 350,000,000 350,000,000

3 Web app cho nhà trường App 1 200,000,000 200,000,000

II
Chi phí phần cứng (03 options, các trường có thể lựa chọn
1 trong 3 options này)

3,600,000,000

1
Bộ đọc thẻ tự động ngoài
cổng trường: Bộ xử lý trung
tâm, antena, phụ kiện

Bộ 120 15,000,000 1,800,000,000

2
Thẻ học sinh, giáo viên (1000
học sinh/1 trường, 100 trường)

Thẻ 120,000 15,000 1,800,000,000

III Chi phí quản lý chung 1,900,000,000

1 Chi phí văn phòng Tháng 12 15,000,000 180,000,000

2 Server, Cloud Tháng 12 10,000,000 120,000,000

3

Chi phí nhân sự (01 CEO, 01
CTO, 06 Kinh doanh, 02 lắp
đặt, 02 văn phòng + hỗ trợ
khách hàng)

12
Nhân
sự

12 150,000,000 1,800,000,000
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TỔNG CỘNG 6,700,000,000

5.3. Khả năng hoàn vốn

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh quay vòng vốn theo tháng, doanh thu từ bán sản

phẩm sẽ tái đầu tư để sản xuất kinh doanh cho tháng tiếp theo.

- Khách hàng sẽ thanh toán trước để được sử dụng sản phẩm.

Bảng 06: Bảng dự kiến điểm hoà vốn và khả năng thu lợi nhuận

TT Nội dung dự kiến Đơn vị Lượng Ghi chú

I Điểm hòa vốn

1 Sản lượng hòa vốn Trường 96

2 Doanh thu hòa vốn VNĐ 6.700.000.000

Thời gian thu hồi vốn

II Khả năng lợi nhuận

TT Hạng mục
Thời gian thực hiện

Năm thứ 1 Năm thứ 2 Năm thứ 3

1 Số sản phẩm 120 240 360

2 Chi phí (VND) 6.700.000.000 9.300.000.000 12.900.000.000

3

Doanh thu (VND)

(sp*đơn giá)
40.000.000 VND-Thiết
bị đọc; thẻ: 30.000.000)

8.400.000.000 16.800.000.000 25.200.000.000

Lợi nhuận/năm(VND) 1.700.000.000 7.500.000.000 12.300.000.000

6. Nguồn lực thực hiện

6.1. Nguồn nhân lực

Hiện tại dự án có 5 nhân sự gồm:

STT Họ tên Địa chỉ

1 SV. Phạm Hoàng Hải Trường Đại học Công nghệ GTVT
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Trưởng nhóm Lớp 69DCOT31

2
SV. Lê Ngọc Bích

Thành viên

Trường Đại học Công nghệ GTVT

Lớp 69DCTT22

3
SV. Nguyễn Duy Phúc Trường Đại học Công nghệ GTVT

Lớp 68DCOT31

4
Liêu Thị Thùy Trang Trường Đại học Công nghệ GTVT

Lớp 69DCLG22

5
Phạm Phúc Anh Trường Đại học Công nghệ GTVT

Lớp 70DCCN22

Để phát triển cần tuyển chọn thêm 10 nhân sự cho các bộ phận để thành

lập công ty cụ thể như bảng sau:

Bảng 07: Kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho dự án

TT Vị trí Số lượng

1 CEO 01

2 CTO 01

4 Kinh doanh 06

5 Lắp đặt 02

6 Văn phòng, hỗ trợ khách hàng 02

 Cơ cấu tổ chức dự kiến:
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Hình 04: Sơ đồ cơ cấu tổ chức dự kiến.

6.2. Đối tác

- Các đối tác chính hỗ trợ triển khai dự án: Giảng viên chuyên ngành phối hợp

với các chuyên gia, cố vấn hỗ trợ chuyên môn cho các thành viên nhóm của

Trung tâm hỗ trợ sinh viên Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại

học Công nghệ giao thông vận tải.

- Các nhà cung cấp nền tảng để xây dựng và phát triển hệ thống.

- Cơ sở đào tạo, cung ứng phần mềm.

- Sự ủng hộ và hỗ trợ đầu tư thực tiễn từ phía Doanh nghiệp công nghệ đặc biệt

Công ty trong quá trình thực hiện xây dựng và hoàn thiện sản phẩm.

- Các phòng ban tổ chức, hội đoàn liên quan đến giải pháp công nghệ giáo dục,

thiết bị giáo dục.

6.3. Nguồn vốn

- Định giá công ty là 8.400.000.000 (8 tỷ 400 triệu VNĐ).

- Số vốn dự kiến tự huy động là 3.000.000.000 (3 tỷ VNĐ).

- Số vốn cần gọi là 1.680.000.000 (1 tỷ 6 trăm 80 triệu VNĐ), số cổ phần tương
ứng với số vốn cần gọi là 20%.
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- Giải pháp huy động vốn còn lại hiện đang thực hiện: gọi vốn của người quen
làm các mảng liên quan đến trường học để cùng triển khai hoặc gọi vốn của các
nhà đầu tư, đặc biệt là nguồn hỗ trợ từ khởi nghiệp.

- Nguồn vốn trên sẽ được sử dụng vào việc: Phát triển sản phẩm và vận hành bộ
máy kinh doanh để bán hàng.

7. Các kênh truyền thông

Công tác truyền thông vô cùng quan trọng để đưa được sản phẩm đến với
tay người dùng.

 Đến gặp gỡ trực tiếp với các nhà trường, có các buổi thuyết trình tại chỗ
cho các nhà trường.

 Giới thiệu sản phẩm tại các hội thảo, triển lãm liên quan về giáo dục, về
công nghệ giáo dục.

 Quảng bá sản phẩm qua các website, các diễn đàn về công nghệ giáo dục,
thiết bị hỗ trợ giáo dục.

 Hợp tác với các cá nhân, doanh nghiệp có làm việc với các trường, phòng
giáo dục, sở giáo dục để cùng triển khai sản phẩm cho trường hoặc phòng,
hoặc sở giáo dục.


