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PHẦN I: TÓM TẮT DỰ ÁN 

1. MÔ TẢ SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ 

1.1. Ý tưởng chính của dự án 

Dự án công nghệ “App - Sinh viên đi ghép”: Thiết kế phần mềm kết nối/ 

chia sẻ những sinh viên có xe và không có xe, cần di chuyển trên một cung đường/ 

trùng tuyến (hay còn gọi là đi chung xe/ ghép xe). 

1.2. Mô tả dự án 

App - Sinh viên đi ghép, được dịch sang tiếng Anh là: "App-Students go 

Together", viết tắt và sử dụng tên gọi là “App-SgT”. App-SgT hoạt động theo 

quy trình với nguyên lý khoa học mô tả hình 01: 

 

Hình 01: Mô tả “App-SgT” lịch trình (O-D) đi qua các vị trí (A) và (B) đến (D) 

Qua hình 01, cho thấy: Lộ trình của người/sinh viên có xe (O - D) đi qua 

cả điểm đứng/ đón (A) và điểm đến (B) của người/ sinh viên muốn đi ghép: 

- Sinh viên có xe cho đi ghép tại ví trí (O) cài đặt sẵn định mức chia sẻ tiền 

xăng/ cước, nhập điểm đến (D) trước khi lên đường (thực hiện lịch trình chuyến 

đi); 

- Sinh viên đi ghép đón ở vị trí (A) đăng đơn trên App (nhập điểm đến B); 



 

 

- Hệ thống quét trên lộ trình, báo cho sinh viên đi ghép tại vị trí đứng/ đón (A) 

có xe đang tới, đi qua cả điểm đứng/ đón (A) và điểm đến (B); dữ liệu App báo 

khoảng cách điểm đến (B) ứng với thời gian di chuyển bao nhiêu phút; và hiển 

thị giá chuyến đi để sinh viên tại vị trí (A) lựa chọn; 

Hệ thống App sẽ tự động thu phí của sinh viên - ngay sau khi hai bên kết nối 

và giao dịch thành công để thực hiện tương ứng như một hợp đồng vận chuyển 

trực tuyến tiện lợi và chính xác.



 

 

PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

A. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 

Bảng 01: Mô hình kinh doanh BMC (Business Model Canvas) 

ĐỐI TÁC CHÍNH 

- Các đơn vị cung cấp 

nền tảng app. 

- Các đơn vị thực hiện 

chiến lược maketting. 

- Ban giám hiệu, Đoàn 

trường các trường đại 

học, cao đẳng,… 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

- Nghiên cứu cải tiến tối ưu 

duy trì và phát triển APP. 

- Thiết lập mối quan hệ khách 

hàng qua các chính sách ưu 

đãi 

- Xây dựng các chiến lược 

phân phối bán hàng. 

- Xúc tiến Marketing trên các 

kênh online, offline. 

GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ 

- Giảm thiểu chi phí cho đối 

tượng không có phương tiện 

và muốn di chuyển. 

- Tăng thu nhập cho đối tượng 

sinh viên có xe. 

- Rút ngắn thời gian chờ đợi 

của người sử dụng. 

- Tạo thêm nhiều mối quan hệ 

cho đối tượng sinh viên. 

- Giảm lượng phương tiện 

tham gia giao thông, giảm 

ùn tắc, giảm ô nhiễm môi 

trường. 

 

QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 

- Chạy quảng cáo trên mạng xã hội, 

các trang web có nhiều lượng SV 

truy cập. 

- Đăng thông tin lên các hội nhóm 

của các trường đại học. 

- Liên hệ với các BGH, đoàn 

trường, … 

- Có chính sách chăm sóc khách 

hàng thường xuyên, tri ân khách 

hàng định kì. 

NGUỒN LỰC CHÍNH 

- Đội ngũ nhân lực nhiệt tình, 

năng động. 

CÁC KÊNH PHÂN PHỐI 

- Phân phối trực tuyến trên các hệ 

điều hành IOS và ANDROID. 



 

 

- Đội ngũ Kỹ sư công nghệ 

thông tin hùng hậu. 

- Doanh nghiệp nền tảng ủng 

hộ. 

- Nguồn vốn vay vốn ưu đãi 

cho người khởi nghiệp. 

- Phân phối trực tiếp đến sinh viên 

qua ban giam hiệu, các đoàn 

trường 

- Dùng thử ngay tại chỗ. 

- Các trang mạng xã hội 

- Mở gian hàng tại các hội chợ xúc 

tiến thương mại.. 

CẤU TRÚC CHI PHÍ 

- Chi phí cố định:  

+ Chi phí đầu tư ban đầu; 

+ Chi phí quản lí chung. 

- Chi phí lưu động:  

+ Chi phí nhân sự; 

+ Chi phí marketing; 

+ Chi phí duy trì, cải tiến; 

+ Chi phí chăm sóc khách hàng; 

+ Chi phí khác. 

DÒNG DOANH THU 

- Doanh thu chính: Số lần - giá trị giao dịch thành công trên APP. 



 

 

B. MÔ TẢ THÊM VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ 

1. Tính cần thiết của sản phẩm dịch vụ 

1.1. Mục tiêu của dự án 

(1) Mục tiêu chung: Đáp ứng nhu cầu về giảm ùn tắc giao thông tại các 

Đô thị Việt Nam, qua đó thực hiện tốt chủ trương Thủ tướng Chính phủ năm 2011 

yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các 

bộ, ngành chức năng thí điểm đồng bộ các giải pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông 

tại hai Đô thị lớn. 

(2) Mục tiêu cụ thể: Đáp ứng về mặt kinh tế thông qua thương mại hoá 

sản phẩm công nghệ App-SgT được tổng hợp tại bảng 03: 

Bảng 03: Mục tiêu kinh tế của dự án App - SgT 

TT Nội dung mục tiêu 

Thời gian thực hiện 

(tháng và năm) 

1 tháng 4 tháng 

1 
Số giao dịch thành công 

trên App-SGT (giao dịch) 
480.000 6.600.000 

2 Đơn giá tối thiểu (VNĐ) 2.000 2.000 

3 Lợi nhuận (VNĐ) - 2.995.500.000 5.782.000.000 

4 Thị trường Hà Nội  Hà Nội và Hồ Chí Minh 

1.2. Tầm nhìn 

Hiện nay trong các Đô thị ở Việt Nam, có rất nhiều phương tiện cá nhân di 

chuyển còn trống chỗ, nếu có cách nào đó kết nối, chia sẻ những người có xe 

trống chỗ với những người có nhu cầu di chuyển mà trùng tuyến đường sẽ giúp 

giảm đáng kể phương tiện trên đường, trước tiên là hàng vạn xe ôm; hàng nghìn 

taxi chuyên nghiệp - những người không có nhu cầu di chuyển mà chỉ chở khách 

lấy tiền; sau đó là hàng triệu người sẽ để xe ở nhà hoặc từ bỏ ý định mua xe để đi 

xe ghép cho rẻ, hoặc dành tiền đầu tư việc khác. Sự giảm phương tiện đó sẽ tạo 

thông thoáng cho làn đường giao thông Đô thị, giúp phương tiện lưu thông thông 

suốt cũng như tạo điều kiện cho việc kết nối hiệu quả các loại hình GTCC (tại 

điểm dừng/ đón các trạm đường sắt đô thị; điểm dừng/ đón trong hệ thống mạng 



 

 

lưới xe buýt; điểm dừng/ đón tại các trạm trung chuyển xe điện; …) có nhu cầu 

kết nối trùng tuyến, làm tăng sức hấp dẫn với khách hàng, tạo ra vòng xoáy tích 

cực khi trùng tuyến nhằm tối ưu nhu cầu và lộ trình đi lại của hành khách trong 

các Đô thị ở Việt Nam. 

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông 2020, trên địa bàn hai Đô thị 

lớn của Việt Nam hiện nay như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương 

tiện xe cá nhân được đăng ký mới và lưu thông trong nội đô là rất lớn, được thống 

kê chi tiết tại bảng 04: 

Bảng 04: Thực trạng phương tiện xe cá nhân tại hai Đô thị lớn của Việt Nam 

TT Nội dung Đơn vị 

Tính đến năm 2020 Năm 2025 

Hà 

Nội 

Hồ Chí 

Minh 
Hà Nội 

Hồ Chí 

Minh 

1 Xe máy 
Triệu 

xe 
6,14 7,51 9,5 12,0 

2 Xe ô tô 
Triệu 

xe 
0,84 0,80 1,5 2,3 

3 
Phương tiện cá 

nhân 

Triệu 

xe 
6,98 8,31 11,0 14,3 

- Tính đến năm 2020 Hà Nội có 6,14 triệu xe máy, 840 nghìn xe ô-tô con, 

với tốc độ tăng khoảng 10%/năm, ước tính đến năm 2025, Hà Nội sẽ có 11 (mười 

một) triệu xe máy và ô-tô con.  

- Còn Hồ Chí Minh tính đến năm 2020 có 8,31 triệu phương tiện cá nhân, 

trong đó hơn 800.000 ô tô và 7,51 triệu xe máy, với tốc độ tăng khoảng 10%/năm, 

ước tính đến năm 2025, Hồ Chí Minh sẽ có 14,3 triệu xe máy và ô-tô con. 

Sản phẩm khi được thương mại hóa (tiêu thụ trên thị trường) sẽ trở thành 

một phương tiện công cụ hỗ trợ giải quyết vấn đề di chuyển của sinh viên. Với 

chiến lược kinh doanh thiết lập thói quen mới đi ghép tránh ùn tắc, tối ưu xe rỗng 

cho thế hệ lực lượng lao động mới của đất nước đó là sinh viên, từ đó lan tỏa 

thành cả cộng đồng cùng sử dụng nhằm giải quyết bài toàn ùn tắc giao thông, ô 

nhiễm môi trường, với chiến lược trên Nhóm nghiên cứu đề ra doanh thu tháng 



 

 

sau cao hơn tháng trước từ 10 ÷ 15% trong những tháng đầu và tăng trưởng lớn 

hơn trong những tháng sau. 

1.3. Giá trị 

1.3.1. Đối với người cho đi ghép (có phương tiện) 

- Tiếp cận được cùng lúc với hàng loạt các cá nhân có nhu cầu đi ghép trên 

cùng một cung đường; 

- Tìm kiếm được hàng loạt các cơ hội nhằm tiết kiệm chi phí đi lại, lựa chọn 

mức giá mà bản thân có thể đáp ứng thực hiện hiệu quả lịch trình chuyến đi; 

- Thay thế phương pháp truyền thống từ việc bỏ công sức ra marketing, 

quảng cáo dịch vụ và tìm kiếm khắp nơi mà đôi khi không đúng chỗ, không đúng 

thời điểm thì nay ứng dụng công nghệ chỉ cần đưa thông tin lên App ngay lập tức 

bạn sẽ tìm được những đối tượng (khách hàng) đi ghép phù hợp. 

1.3.2. Đối với người đi ghép (khách hàng không có phương tiện) 

- Tiếp cận được cùng lúc với hàng loạt cá nhân có khả năng đáp ứng nhu cầu 

di chuyển; 

- Khi có nhu cầu di chuyển, có rất nhiều người trên tuyến đường còn ghế 

trống, nên có thể lựa chọn được cá nhân cung cấp dịch vụ phù hợp nhất cho nhu 

cầu đảm bảo về chi phí; thời gian; tính cơ động; sự an toàn … 

- Thay vì phải đi tìm kiếm khắp nơi khi có nhu cầu, thì chỉ cần đến một địa 

chỉ duy nhất. Với một thao tác đăng tin nhu cầu cần di chuyển đơn giản đến điểm 

đến và chờ đợi kết quả để được kết nối và thực hiện nhanh chóng, kịp thời. 

1.3.3. Cơ hội về mặt giá trị kinh tế - xã hội 

- Giá trị tăng thêm (về mặt kinh tế): Ngoài lợi ích về mặt kinh tế, có thêm 

nguồn thu nhập hợp pháp từ người/ sinh viên cho đi ghép, cũng như sự tiết kiệm 

về mặt chi phí và quỹ thời gian đối với người/ sinh viên đi ghép (cho cả chủ 

phương tiện và khách hàng). Khi sử dụng App mỗi ngày sẽ giúp cho người sử 

dụng/ sinh viên hình thành một thói quen sử dụng công nghệ 4.0 phục vụ cho đời 

sống cá nhân và đem lại được lợi ích cho cộng đồng về môi trường công nghệ 

chuyển đổi số, ngoài ra khi sử dụng App-SgT sẽ mang lại những giá trị tăng thêm: 

+ Tiện ích, dễ sử dụng, dễ theo dõi; 



 

 

+ Nhận được các thông tin đảm bảo, đầy đủ, chính xác về các dịch vụ di 

chuyển; 

+ Tiếp cận môi trường dịch vụ chuyên nghiệp, chính xác; 

+ Tương tác với khách hàng sâu hơn với các tính năng nhắn tin, thông báo,... 

cộng với các tính năng bình chọn, đánh giá (review), App-SgT giúp giữ sợi dây 

liên kết liền mạch giữa khách hàng và nhà vận chuyển; tăng sự hài lòng và tin 

cậy nơi khách hàng.  

- Giá trị về mặt xã hội: Nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, qua đó giảm 

ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, khí thải, nguy cơ tai nạn; tạo được công 

việc chính đáng; sau một thời gian đi vào thử nghiệm sẽ mở rộng quy mô đối 

tượng hành khách để đa dạng hoá phương thức vận chuyển nhằm kết nối hiệu quả 

hệ thống GTCC, ngoài ra: 

+ Giá trị cốt lõi: Sản phẩm cải thiện thời gian di chuyển, sức khỏe, chi phí 

di chuyển; Đáp ứng yêu cầu của thị trường; các đối tượng tham gia sử dụng sản 

phẩm đều phải có cam kết cũng như xác minh rõ ràng bằng các dữ liệu thông tin 

lưu trữ trên App, qua đó mang lại sự yên tâm cho khách hàng. 

+ Giá trị sử dụng: Đây là một sản phẩm công nghệ mới với nhiều tính năng, 

lợi ích; Thiết kế giao diện thân thiện, tính năng dễ sử dụng, phù hợp với nhiều 

nhu cầu; Chi phí thấp so với những ứng dụng đặt xe hiện hành. 

1.4. Tiêu chí và sự hữu dụng của sản phẩm dự án 

Tiêu chí của App-SgT: Tạo ra từ ý tưởng đổi mới sáng tạo đã được Nhóm 

nghiên cứu hiện thực hoá nhằm mang lại các Tiêu chí hữu dụng góp phần tạo ra 

đột phá về kết nối giao thông, tối ưu trong lịch trình chuyến đi, đảm bảo chi phí 

chuyến đi thấp; tăng tính năng cạnh tranh vượt trội so với xe ôm truyền thống. Dễ 

dàng tìm được đối tác di chuyển phù hợp: Người cho đi ghép và người đi ghép 

đều có thể tìm thấy mọi phương tiện cho đi ghép cũng như người có nhu cầu đi 

ghép tùy theo nhu cầu của mình. Chỉ việc thao tác: Đăng - Xem - và Chốt, vô 

cùng đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.   

- Tiết kiệm tối đa chi phí: Khi tham gia, để được lựa chọn, những người 

cho đi ghép buộc phải đưa ra báo giá cạnh tranh nhất. Vì vậy, bạn sẽ tiết kiệm 



 

 

được tối đa chi phí vận chuyển; Người có xe tăng thêm thu nhập từ những nhu 

cầu di chuyển hàng ngày thường nhật của họ, họ có thể tăng thu nhập từ cả 02 

(hai) chiều đi và về. 

- Đảm bảo an ninh an toàn giao dịch chuyến đi: Để được tham gia, người 

cho đi ghép sẽ phải qua các bước xét duyệt. Vì vậy, bạn có thể yên tâm rằng đó 

là “người thật, việc thật” chứ không phải các tài khoản ảo; ngoài ra, bạn cũng có 

thể đọc được tất cả các đánh giá của những người khác trước đây người cho đi 

ghép để từ đó đưa ra quyết định có nên chọn họ hay không (đánh giá về chất 

lượng dịch vụ). Trong quá trình giao dịch của bạn App sẽ đóng vai trò như một 

đơn vị trung gian giám sát hoạt động của cả hai bên, đồng thời tham gia giải quyết 

khi có bất đồng phát sinh; bạn có thể liên lạc với sinh viên đi ghép bất cứ khi 

nào gặp khúc mắc để được kịp thời hỗ trợ. 

- Tăng thêm các mối quan hệ trong học tập và công việc: Đối tượng hướng 

đến ban đầu của dự án là đối tượng sinh viên, việc cho đi ghép giúp hình thành, 

kết nối, gia tăng mối quan hệ giúp đỡ nhau trong học tập và công việc tương lai. 

- Hợp đồng vận chuyển online tiện dụng, chính xác tuyệt đối, dễ quản lý, 

minh bạch: Các thông số giao dịch chuyến đi được lưu vào tài khoản và công 

khai trước các bên liên quan, giúp đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng. Chỉ với 

một thiết bị cá nhân thông dụng như hiện nay smartphone cài ứng dụng, bạn có 

thể kiểm soát thông tin lộ trình đường đi của mình mọi lúc mọi nơi. 

- Xã hội: Giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo không gian lưu thông đô thị 

thông thoáng, giảm khí thải, ùn tắc; tạo thêm thu nhập (công việc hợp lệ), … góp 

phần tạo lên văn minh đô thị. 

Như vậy, với App-SgT, bài toán đi ghép sẽ được giải quyết một cách vô cùng 

Nhanh chóng - Tiết kiệm - Tin cậy - Hiệu quả: 

- Tạo sự chủ động tuyệt đối cho người dùng: App-SgT không can thiệp 

vào bất cứ giai đoạn nào trong quá trình thương lượng và giao dịch của khách. 

Hệ thống không đề xuất giá cước, tất cả là do hai bên quyết định.  

- Tạo ra sự kết nối chuyên nghiệp: Có App-SgT, tình trạng xe rỗng sẽ giảm 

tối đa, người đi ghép có thể thoải mái lựa chọn xe phù hợp với mình, với mức giá 



 

 

cạnh tranh nhất; không phải gọi điện khắp nơi tìm “người quen”, đăng facebook, 

hay lạc trong “ma trận” kết quả tìm kiếm Google. Người cho đi ghép cũng không 

cần phải cố công “mời chào” mà vẫn luôn có người đi cùng, tiết kiệm được tiền 

xăng trên cùng quãng đường cần di chuyển. Bên cạnh đó thông qua ứng dụng các 

bạn sinh viên cũng sẽ tạo dựng được các mối quan hệ mới, gia tăng kỹ năng thiết 

lập và duy trì mối quan hệ cho các bạn sinh viên. 

- Sản phẩm App-SgT tích hợp ứng dụng: Trên điện thoại thông minh sử 

dụng hệ điều hành Android, iOS. 

- Đối tượng khai thác thường xuyên của hệ thống: 02 đối tượng chính sau: 

+ Người cho đi ghép: Là các bạn sinh viên có phương tiện đi lại cá nhân. 

+ Người đi ghép: Là các bạn sinh viên có nhu cầu muốn đi nhờ/ đi chung 

trùng tuyến. 

1.5. Quy trình sử dụng công nghệ trên App-SgT  

(1) Phía người cho đi ghép (sau đây gọi là A): 

Cài đặt: Trên App-SgT, vào “Tiện đường” khai báo phương tiện (xe máy), 

công thức tính cước. Lưu ý điền giá phù hợp hoặc theo bảng giá khuyến nghị của 

người hướng dẫn, mô tả hình 02. 

 

Hình 02: Mô tả trên App-SgT “Công thức tính giá cước chuyến đi” 



 

 

(2) Phía người sử dụng App-SGT (A):  

Quy trình thao tác trên App-SgT được thực hiện như sau: 

- Bước 1: Khi A bắt đầu di chuyển về một địa chỉ và muốn ghép khách 

tiện đường/ trùng tuyến. A thao tác nhập địa chỉ nơi đến, kê khai sức chứa, sức 

chở còn trống trên phương tiện của A. Sau đó bấm “Xác nhận”, mô tả hình 03: 

 

Hình 03: Mô tả trên App-SgT “Giao diện bản đồ di chuyển phương tiện” 

- Bước 2: Tới màn theo dõi lộ trình, lúc này A vẫn di chuyển bình thường. 

Khi có khách hàng (B), hệ thống sẽ thông báo cho A thông qua vị trí bản đồ và 

trong danh sách “Đón”. Lúc này A xem được tên khách và số điện thoại để liên 

lạc ngay, qua trao đổi, A có thể “Từ chối” hoặc “Đón khách”, mô tả hình 04: 

Hình 04: Mô tả trên App-SgT “Lộ trình di chuyển khi đón khách” 



 

 

- Bước 3: Đến điểm trả khách A cần thao tác “Xuống xe” hoặc “Trả 

hàng”. Trong khi di chuyển, số chỗ trống của phương tiện sẽ tự cập nhật theo tình 

hình khách lên xuống. Nhưng ngoài ra A có thể cập nhật bằng tay số chỗ trống 

của phương tiện khi có thay đổi ngoài hệ thống, mô tả hình 05: 

 

Hình 05: Mô tả trên App-SgT “Kết thúc lộ trình một chuyến đi” 

- Bước 4: Khi hoàn thành chuyến đi, A kết thúc và có thể xem lại được 

chuyến đi tại “Lịch sử chuyến đi”, mô tả hình 06: 

 

Hình 06: Mô tả trên App-SgT “Lịch sử chuyến đi của phương tiện” 



 

 

(3) Phía người đi ghép/ đi chung (sau đây gọi là B): 

✓ CÁCH 1: Chọn nút Đi ghép từ giao diện trang chủ ứng dụng, với 

các thao tác: 

- Bước 1: Khách hàng truy cập thành công vào ứng dụng. 

- Bước 2: Click button Đi Ghép => Hiển thị giao diện cập nhật thông tin cho 

chuyến đi. 

- Bước 3: Nhập địa chỉ các điểm đến hoặc chọn địa chỉ đã được lưu sẵn tại 

địa điểm của tôi (B).  

- Bước 4: Hệ thống thêm tiêu chí chi tiết cho chuyến đi (bao gồm các nội 

dung bắt buộc và không bắt buộc), bao gồm các quy trình: 

+ Liên hệ: Có thể cập nhật lại thông tin liên hệ: tên, điện thoại, email hoặc 

trực tiếp chọn từ danh bạ điện thoại; 

+ Mời nhà xe quen: Lựa chọn từ Danh bạ điện thoại hoặc Nhóm nhà thầu 

=> Tích Đấu thầu hạn chế nếu chỉ muốn những người được lựa chọn tham gia 

đấu thầu; 

+ Yêu cầu thêm: Nhập thêm ghi chú yêu cầu hoặc thời hạn dự thầu, ... nếu 

cần; 

+ Nhập số lượng người lên xe (điều kiện bắt buộc để nhận dự thầu đi ghép); 

+ Nhập thời gian xuất phát, nếu có (Lưu ý: thời gian xuất phát phải sau 

thời gian thực hiện đăng thầu), mô tả hình 07: 

 

Hình 07: Mô tả trên App-SgT “Thao tác hướng dẫn nhập đăng thầu” 



 

 

- Bước 5:  Nhấn Đăng thầu => Đến chi tiết gói thầu => Nhấn Xác nhận để 

xác nhận đăng thầu với các thông tin vừa nhập. 

- Bước 6: Hệ thống chuyển hướng đến danh sách dự thầu, bao gồm: 

+ Thuê xe: Hiển thị các dự thầu bình thường, phù hợp. 

+ Đi ghép: Hiển thị các dự thầu đi ghép phù hợp. 

+ Đi nhờ: Hiển thị thêm các dự thầu tiện đường, có lộ trình đi trùng qua 

các điểm của gói thầu này (chỉ hiển thị khi có dự thầu), được mô tả hình 08: 

 

Hình 08: Mô tả trên App-SgT “Giao diện danh sách chi tiết gói thầu” 

Các bước tiếp theo chọn dự thầu, lọc dự thầu và thực hiện gói thầu cách thức 

tương tự hướng dẫn chọn thầu phần trên. 

✓ CÁCH 2: Đăng thầu Di chuyển bình thường, lựa chọn thêm thông 

tin số người lên xe và chuyến đi có điểm bắt đầu và kết thúc rõ rang: 

- Bước 1: Khách hàng truy cập vào ứng dụng. 

- Bước 2: Chọn Di chuyển, hiển thị giao diện lựa chọn điểm đến cho chuyến 

đi. Nhập địa chỉ bạn muốn đến, mô tả hình 09:  

+ Nhập điểm đến của bạn; 



 

 

+ Hoặc nhấn chọn vào các biểu tượng Nhà riêng, Cơ quan, Điểm đến gần 

đây là địa chỉ bạn đã lưu sẵn trong Địa điểm của tôi; 

+ Để bắt được dự thầu đi ghép thì không áp dụng lựa chọn như các hình 

thức truyền thống trước đây khi “LÊN XE TÔI NÓI SAU”. 

 

 

Hình 09: Mô tả trên App-SgT “Giao diện đăng thầu theo cách 2” 



 

 

- Bước 3: Nhập thêm thông tin nếu có:  

+ Nhấn vào biểu tượng       để cập nhật số lượng người đi nếu khác 1; 

+ Để bắt được dự thầu đi ghép thì không sử dụng lựa chọn thêm chiều về và 

điểm trung gian, tức là bắt buộc không chọn biểu tượng  và ; 

+ Nếu muốn tạo lộ trình từ nơi khác về chỗ mình thì nhập địa điểm ở đầu 

kia rồi ấn nút đảo chiều  ; 

+ Tính chất chuyến đi: theo mục đích đi học, hay đi làm, ...; 

+ Liên hệ: Nếu book xe cho người khác thì nhập thông tin liên hệ: tên, điện 

thoại, email; hoặc chọn trực tiếp từ danh bạ điện thoại; 

+ Mời nhà xe quen: Lựa chọn từ Danh bạ điện thoại hoặc Nhóm nhà thầu 

=> Tích chọn Đấu thầu hạn chế nếu chỉ muốn những người được lựa chọn tham 

gia đấu thầu; 

+ Yêu cầu thêm: Nhập thêm ghi chú yêu cầu hoặc thời hạn dự thầu... nếu cần 

- Bước 4: Nhấn nút Đăng thầu => Đến chi tiết gói thầu => Nhấn Xác nhận 

để xác nhận đăng thầu với các thông tin vừa nhập, mô tả hình 10: 

 

Hình 10: Mô tả trên App-SgT “Giao diện danh sách thầu đi ghép” 



 

 

+ Nếu không có dự thầu Đi ghép thì danh sách dự thầu sẽ hiển thị bình 

thường như các đơn thầu đăng bình thường; 

+ Nếu có dự thầu Đi ghép phù hợp thì danh sách dự thầu sẽ hiển thị 2 tab, 

bao gồm: 

+ Thuê xe: Hiển thị các dự thầu bình thường, phù hợp (tab luôn hiển thị) 

Đi ghép: Hiển thị các dự thầu đi ghép phù hợp (chỉ hiển thị khi có dự thầu Đi ghép); 

+ Các bước tiếp theo chọn dự thầu, lọc dự thầu và thực hiện gói thầu cách 

thức tương tự hướng dẫn chọn thầu phần trên. 

2. Đánh giá tính khả thi 

- Việc thương mại sản phẩm là khả thi vì sản phẩm đơn giản, hoạt động ổn 

định và tiềm năng với nhu cầu thị trường. 

- Cơ cấu chi phí và giá thành hợp lý với người tiêu dùng: Hiện nay với 236 

trường Đại học; 412 Cao đẳng; Trung cấp với hàng triệu Sinh viên tập trung tại 

các Đô thị sẽ phát sinh nhu cầu dung lượng thị trường là rất lớn.  

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng sản phẩm, kinh doanh sản 

phẩm dịch vụ và chiến lược kinh doanh để giúp sản phẩm sớm đạt được mục tiêu. 

2.1. Thuận lợi 

- 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 kỹ sư công nghệ cao; 

Nguồn vốn vay vốn ưu đãi cho khởi nghiệp. 

- Về nền tảng công nghệ sản phẩm: Sử dụng các công nghệ mới và tiên 

tiến nhất trong phát triển các ứng dụng. Không giới hạn số lượng tài khoản đăng 

ký, đăng nhập. 

- Về phân phối sản phẩm: Có mối quan hệ tốt với trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp; Có mối quan hệ tốt với các Trung tâm hỗ trợ sinh viên các 

trường, cơ quan đoàn thanh niên các câu lạc bộ học sinh sinh viên có thể giúp PR 

sản phẩm; Đội ngũ nhân lực chủ chốt, nhân viên thị trường giỏi công nghệ thông 

tin. 



 

 

2.2. Khó khăn 

Sản phẩm chưa có thương hiệu trên thị trường; Trong những tháng đầu chưa 

tạo được mạng lưới phân phối; Chưa tạo được mối quan hệ bền vững với các đối 

tác vì cần phải có thời gian xâm nhập thị trường và thói quen của khách hàng/ 

sinh viên. 

2.3. Chiến lược kinh doanh sản phẩm 

- Dựa vào tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội mà chúng ta cần có các 

sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

- Chúng ta cần xác định rõ được mức độ đáp ứng công nghệ 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: 

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

khách hàng tham gia. 

+ 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: Phải 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: Phải 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 và đối thủ 

cạnh tranh. 



 

 

+ Thứ tư: Phải 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./. 

3. Tính độc đáo, sáng tạo 

3.1. Thị trường mục tiêu 

Nhóm nghiên cứu tập trung vào thị trường mục tiêu tại các Đô thị Việt 

Nam, giai đoạn đầu tập trung triển khai tại 02 Đô thị lớn: thành phố Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng đối tượng hành khách và triển khai tại 

các thành phố, địa phương khác có nhu cầu đi lại bằng xe chung/ đi ghép: 

- Sinh viên là đối tượng thí điểm giai đoạn đầu; 

- Sau đó mở rộng đến đối tượng hành khách là: công chức, viên chức, nhân 

viên công sở, người dân, … đi lại trong Đô thị với nhiều mục đích khác nhau để 

đa dạng hoá phương thức vận chuyển nhằm kết nối thuận tiện với hệ thống giao 

thông công cộng (GTCC). 

3.2. Phân tích khách hàng 

Sản phẩm App-SgT: là hiện thực hoá ý tưởng đổi mới sáng tạo của các sinh 

viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải (Bộ GTVT). Do vậy sản phẩm 

công nghệ “App-SgT” hoàn toàn mới chưa có trên thị trường, với tính khác biệt 

và độc đáo của giải pháp “Ứng dụng công nghệ GPS - Kết nối người trùng 

tuyến đường”, giai đoạn đầu áp dụng thí điểm tại các Cơ sở giáo dục đào tạo nơi 

tập trung hàng trăm trường Trung cấp/ Cao đẳng và Đại học/ Học viên trên địa 

bàn Thủ đô với hàng triệu sinh viên có nhu cầu đi lại phục vụ học tập, làm thêm, 

trong khi phượng tiện GTCC chưa đáp ứng hữu hiệu, giải pháp mô hình “App - 

Sinh viên đi ghép”, mang lại giá trị cốt lõi được tổng hợp chi tiết tại bảng 03. 

Còn sau này, quy mô sẽ mở rộng đến các đối tượng và hành khách đa dạng có 

nhu cầu đi lại trong Đô thị tại bất cứ khung giờ nào (số lượng công chức, viên 

chức, nhân viên văn phòng, người dân, …) có nhu cầu đi làm, đi mua sắm, đi 



 

 

khám chữa bệnh, đi lại với nhiều mục đích khác, … trên địa bàn nội đô, tổng hợp 

bảng 06. 

Từ tiêu chí và sự khác biệt trên cho thấy sản phẩm được tạo ra bởi quá trình 

đổi mới sáng tạo dẫn đến có chi phí thấp, tính năng cạnh tranh vượt trội so với 

cách thực hiện truyền thống, trong đó khách hàng chủ chốt chính là Sinh viên. 

 

Bảng 06: Khác biệt của “App - Sinh viên đi ghép” 

TT Tính năng của App - Sinh viên đi ghép 
Các ứng dụng đặt xe 

công nghệ hiện nay 

1 - Người đi ghép thoải mái lựa chọn xe, tài xế. Không được lựa chọn. 

2 

- Người có xe tự đưa ra (cài đặt) mức giá mình 

mong muốn. 

- Tạo sự cạnh tranh về giá giữa các phương thức 

vận tải trong Đô thị. 

Giá do ứng dụng áp đặt. 

3 
- Người có xe chỉ phải chịu mức chiết khấu là 

5% khi giao dịch thành công. 
Thu phí 20÷25%. 

4  

- Ghép đôi 02 (hai) người đang cùng có nhu cầu 

di chuyển, tận dụng phương tiện trên đường, 

không làm gia tăng thêm phương tiện trong khi 

hạ tầng giao thông Đô thị chưa được cải thiện. 

Chỉ một người có nhu 

cầu di chuyển, làm tăng 

thêm phương tiện trên 

đường. 

- Sinh viên (khách hàng chủ chốt của dự án): Lực lượng học sinh, sinh viên 

các trường chuyên nghiệp hiện nay rất lớn, theo thống kê tính đến năm 2020 

lượng sinh viên tập trung tại 02 Đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, thành phố Hồ 

Chí Minh) và cả nước được tổng hợp chi tiết bảng 02 với hàng triệu sinh viên. 

Lực lượng này rất tập trung, nhanh nhạy với công nghệ; hàng ngày di chuyển ít 

nhất 02 (hai) lượt giữa Nơi ở - Nhà trường - Nơi làm thêm; có nhu cầu tiết kiệm 

chi phí/ gia tăng thu nhập/ kết tình bạn thân trong quá trình chia sẻ “đi chung xe” 

(ghép), với số liệu thống kê tại bảng 07: 

 



 

 

Bảng 07: Thống kê lượng sinh viên tại các Đô thị lớn hiện nay 

TT Đô thị lớn 

Số lượng 

Đại học, Học 

viện 

Cao Đẳng, 

trung cấp 
Sinh viên 

1 Hà Nội 93 33 800.000 

2 TP Hồ Chí Minh 61 36 600.000 

3 Cả nước 237 412 1.800.000 

- Khách hàng là công chức, viên chức, người lao động: Có nhu cầu đi lại 

thường nhật từ Nhà đến công sở, cơ quan, nơi làm việc;  

- Khách hàng là người dân: Đi lại công việc cá nhân không thường xuyên. 

3.3. Đối thủ cạnh tranh 

 App-SgT đem lại những giá trị cốt lõi: Mang đến cho hành khách sự tiện 

ích, tiết kiệm mang tính công nghệ, ...; Thiết kế giao diện thân thiện dễ sử dụng 

nhờ những ưu điểm: 

- Tải ứng dụng miễn phí; Chi phí sử dụng thấp; 

- Sử dụng được đồng thời trên nền tảng IOS và Android phổ biến hiện nay; 

- Thiết kế giao diện thân thiện, tiện ích dễ thao tác, sử dụng; 

- Phù hợp với thói quen sử dụng smartphone của sinh viên; 

- An ninh - an toàn chuyến đi và bảo mật thông tin giao dịch, kết nối; 

- App liên tục nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng tiện ích mới. 

Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội tính đến năm 2020 trên địa bàn Hà Nội có: 

15,000 phương tiện đăng ký Grab, 4,229 phương tiện đăng ký Be, và 114 phương 

tiện đăng ký Gojek; lượt khách xe bus và đường sắt đô thị tuy chiếm một phần 

lượng hành khách xong chưa đảm bảo cạnh tranh vì là loại hình GTCC chưa kết 

nối hiệu quả chuyến đi đầu/ cuối của hành khách. Do vậy, nguồn dữ liệu đi lại 

của hành khách tham khảo cho thấy quy mô thị trường hiện tại, khi dự án được 

triển khai, trước mắt App-SgT sẽ cạnh tranh và thu hút từ nguồn khách của các 

phương thức vận tải trên, và Tp HCM cũng tương tự vậy. 



 

 

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 

4.1. Chiến lược giá bán 

- Tải App miễn phí; 

- Miễn phí chuyến đi đầu tiên cho người đi ghép (tối đa 20.000VNĐ); 

- Sản phẩm App-SgT sẽ thu phí của người cho đi ghép sau khi giao dịch 

được thực hiện thành công. Thu của người cho đi ghép 5%/tổng  giao dịch (mức 

tối thiểu 2.000đ/giao dịch). 

- Các App gọi xe hiện nay thu tới khoảng 20÷25% trên một giao dịch. Nên 

mức giá ở trên vô cùng thuận lợi cả cho người đi ghép và người cho đi ghép. 

- Hơn thế nữa, khi tham gia trở thành thành viên của App-SgT, mỗi thành 

viên khi sử dụng cho việc di chuyển sẽ được khuyến mại 10% cho lần nạp đầu 

tiên vào tài khoản App-SgT. 

4.2. Chiến lược phân phối 

- Phân phối trực tiếp trên kho ứng dụng như IOS và Android. Hiện nay việc 

sở hữu một chiếc điện thoại thông minh đã là nhu cầu tất yếu của mọi người, nhất 

là các bạn sinh viên. Vì thế việc tiếp cận và sử dụng các tiện ích của App là vô 

cùng dễ dàng. 

- Các cơ sở giáo dục đào tạo: Sinh viên trong hệ thống các Trường trên địa 

bàn Đô thị. 

- Các nhà máy, khu công nghiệp: Công nhân viên, thợ kỹ thuật, … là những 

thành viên đi lại làm việc, sẽ phát sinh nhu cầu đi lại và trùng tuyến. 

- Chính người dùng, thông qua chính sách thưởng. 

5. Kết quả tiềm năng của dự án 

5.1. Dự kiến doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

Dự kiến doanh thu trong giai đoạn từ 01 tuần đến 01 năm được tổng hợp 

tại bảng 08: 

 

 

 

 



 

 

Bảng 08: Dự kiến doanh thu của sản phẩm 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Thời gian thực hiện 

1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 

1 
Số giao dịch 

thành công  

1.000 

giao 

dịch 

300 2.000 35.000 480.000 6.600.000 

2 
Doanh thu dự 

kiến 

Triệu 

đồng 
0,6 4 + 70 960 13.200 

5.2. Điểm hòa vốn 

- Nguồn thu chính của dự án là từ giao dịch phát sinh trên App; 

- Hết năm 01 đạt bình quân 20.000 tài khoản có xe hoạt động đều đặn; 

- Dự kiến doanh thu sẽ là: 1.600.000.000 VNĐ/ tháng; 

(20.000 tk x 2 lượt/ ngày x 20 ngày/ tháng x 2.000 đ/ lượt = 1,6 tỷ đồng) 

- Doanh thu tăng trưởng hàng năm từ 10 ~ 15%; 

- Khả năng hoàn vốn của dự án được tổng hợp tại bảng 09: 

Bảng 09: Bảng dự kiến điểm hòa vốn và khả năng thu lợi nhuận 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Sản lượng hòa vốn (đơn) 2.637.000 đơn  

2 Doanh thu hoàn vốn (đồng) 5.274.000.000 VNĐ 
Dự kiến hoàn vốn 

trong 8 tháng 

3 Thời gian (tháng) 8  

5.3. Dự tính lãi lỗ 

Dự án khi đưa vào vận hành dự tính lãi/ lỗ được tổng hợp tại bảng 10: 

Bảng 10: Dự tính lãi lỗ 

STT Định mức 
Năm thứ Nhất  

(ĐVT: triệu đồng) 
Ghi chú 

1 Tổng doanh thu 13.200  

2 Tổng chi phí 7.911  

3 Lợi nhuận (trước thuế) 5.289  



 

 

 



 

 

5.4. Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh được dự kiến 

Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh được dự kiến chi tiết trong thời gian năm đầu, mô tả tại bảng 11: 

Bảng 11: Dự toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 

TT Hạng mục Đơn vị Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền (VNĐ) 

01 tháng 12 tháng 

I  Chi phí xây dựng phần mềm    54.583.333 655.000.000 

1 
Chi phí khảo sát, nghiên cứu, tư vấn ý tưởng 

phát triển phần mềm ban đầu trực tiếp 
Công 100 300.000 2.500.000 30.000.000 

2  Chi phí xây dựng phần mềm Công 500 1.000.000 41.666.666 500.000.000 

3  Chi phí thử nghiệm sản phẩm Công 50 500.000 2.083.333 25.000.000 

4  Đăng ký thương hiệu, bản quyền App App 1 50.000.000 4.166.666 50.000.000 

5  Đăng ký KD, giấy phép hoạt động KDVT Khu vực 2 50.000.000 4.166.666 50.000.000 

II  Chi phí quản lí chung     393.000.000 4.716.000.000 

1  Thuê văn phòng m2/ tháng 100 300.000 30.000.000 360.000.000 

2  Đồ dùng văn phòng Tháng 12 5.000.000 5.000.000 60.000.000 

3  Khấu hao tài sản cố định Tháng 12 5.000.000 5.000.000 60.000.000 

4  Ban Giám đốc Tháng 1 20.000.000 20.000.000 240.000.000 



 

 

Lương 

nhân 

viên  

 Nhân viên phát triển sản phẩm Tháng 3 20.000.000 60.000.000 720.000.000 

 Nhân viên kinh doanh Tháng 3 15.000.000 45.000.000 540.000.000 

 Nhân viên Marketing Tháng 2 15.000.000 30.000.000 360.000.000 

 Nhân viên chăm sóc khách hàng Tháng 3 8.000.000 24.000.000 288.000.000 

 Nhân viên Hành chính nhân sự Tháng 1 10.000.000 10.000.000 120.000.000 

 
 Nhân viên kế toán Tháng 1 10.000.000 10.000.000 120.000.000 

 Hệ thống cộng tác viên Tháng 4 6.000.000 24.000.000 288.000.000 

5  Thuê Google map Tháng 1 50.000.000 50.000.000 600.000.000 

6  Duy trì app (Server…) Tháng 1 80.000.000 80.000.000 960.000.000 

III  Chi phí truyền thông    212.000.000 2.540.000 

1  Tờ rơi  Tờ 120.000 500 5.000.000 60.000.000 

2  Chạy Google, Facebook, Youtube. Chiến dịch 4 60.000.000 20.000.000 240.000.000 

3  Chi phí tài khoản dùng thử trong thời gian đầu Tài khoản 100.000 20.000 166.000.000 2.000.000.000 

4  Thuê thực hiện chương trình Marketing Chiến dịch 4 60.000.000 20.000.000 240.000.000 

IV TỔNG CỘNG    659.250.000 7.911.000.000 

 



 

 

6. Nguồn lực thực hiện 

6.1. Đối tác 

- Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia của đội nhóm: Sẵn có và luôn 

sẵn sàng đó chính là lực lượng sinh viên của Trường Đại học Công nghệ giao thông 

vận tải được tập trung chủ yếu tại Phân hiệu Hà Nội với lưu lượng hơn 10 nghìn sinh 

viên. 

- Ban giám hiệu, các đoàn trường đại học, cao đẳng, trung cấp,... 

- Các đơn vị thực hiện chiến lược maketting. 

- Cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự cho dự án: Mỗi thành viên tham gia dự án phối 

hợp đồng bộ thực hiện những công đoạn rõ ràng và nhịp nhàng. 

- 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 thuộc Trường Đại học Công nghệ 

giao thông vận tải. 

6.2. Nguồn vốn 

- Dự án cần tổng số vốn là : 7.911.000.000 VNĐ. 

- Vốn tự có dự kiến  : 1.000.000.000 VNĐ. 

- Số vốn cần kêu gọi  : 5.000.000.000 VNĐ. 

- Số còn lại sẽ luân chuyển quay vòng từ nguồn thu phí App-SgT trong quá trình 

vận hành đưa vào khai thác thương mại. 

- Việc sử dụng nguồn vốn đó như thế nào: trả lương, thuê văn phòng, mua sắm 

máy móc, quảng cáo tiếp thị. 

- Thời gian hoàn vốn: 8 (tám) tháng. 

7. Các kênh truyền thông  

 Để sản phẩm dễ dàng tiếp cận đến đối tượng sinh viên nhất, nhóm dự án sẽ dựa 

vào sự giúp đỡ của Ban giám hiệu; Chi đoàn các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, 

thực hiện các hoạt động quảng bá tại trường như phát tờ rơi, đặt băng rôn, dùng thử trải 

nghiệm,.... 

 Ngoài ra, các trang mạng xã hội cũng là một nơi quảng bá lý tưởng đến đối tượng 

sinh viên. 

Khi thị trường mở rộng quy mô đối tượng hành khách (công chức, viên chức, 

người lao động, người dân) thì quy mô truyền thông nâng theo./. 


