
 
 

 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

TUYỂN CHUYÊN GIA /CÔNG TY THIẾT KẾ ỨNG DỤNG  
BẢN ĐỒ TIẾP CẬN D.MAP VERSION 2 

I. GIỚI THIỆU 

Bản đồ tiếp cận D.Map là một dự án xã hội của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng 
lực người khuyết tật (DRD) thực hiện với sự tài trợ của USAID và UNDP. 
 
D.Map, viết tắt của Disability Map, là bản đồ hướng đến việc giúp người khuyết tật tìm 
kiếm các công trình công cộng tiếp cận. 
 
Hạng mục tiếp cận mà D.Map hướng tới trong số đó là công trình công cộng, thuộc nhiều 
loại điểm đến khác nhau: từ quán ăn, nơi mua sắm, điểm giải trí đến công trình tôn giáo. 
 
Năm 2020, UNDP tiếp tục tài trợ dự án giai đoạn 2, nhằm cải thiện, mang ứng dụng đến 
gần hơn với người khuyết tật. Đồng thời truyền thông nâng cao nhận thực cho cộng đồng 
về tầm quan trọng của tiếp cận trong vấn đề hoà nhập của người khuyết tật. 
 

II. MỤC TIÊU 

Mục tiêu phát triển phiên bản ứng dụng D.Map Version 2: 
• Cung cấp thông tin về mức độ tiếp cận tại các công trình công cộng 
• Cung cấp kiến thức tiếp cận cho mọi người 
• Hướng đến trãi nghiệm người dung nhiều hơn 
• Tính năng đọc màn hình cho người khiếm thị 
• Thông báo, tương tác với người dung. 

 
III. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Thiết kế D.Map Version 2 sinh động, thân thiện với người dùng, bảo mật cao, tốc độ truy 
cập nhanh. Đặc biệt cần chú ý đến tính năng đọc màn hình dành cho người khiếm thị 
Mô tả chức năng được mong đợi như sau: 
Tab Bản đồ tiếp 
cận:  
Cung cấp thông tin 
về các địa điểm tiếp 

Hiển thị địa điểm Địa điểm hiển thị theo khung nhìn của người 
dùng, lược bớt địa điểm không cần thiết để 
ứng dụng sạch hơn chạy mượt hơn (Không bị 
che quá nhiều icon như hiện tại).  



cận được người 
dùng cập nhật 

Hiển thị những gợi ý địa điểm công cộng tiếp 
cận, phù hợp với dạng tật được khai báo mà 
người dùng khác thường đến. 

Bộ lọc địa điểm Lọc theo địa điểm thường đến: nhà hàng, 
quán ăn, quán cà phê, khách sạn 

Cá nhân hoá tìm kiếm: Ô tìm kiếm sẽ lưu trữ 
những nơi mà cá nhân 1 người thường 
đến như cơ quan của họ, nhà của họ. 

Tìm và chỉ 
đường 

Tìm và chỉ đường thông minh: Ứng dụng trực 
tiếp chức năng tìm và chỉ đường của 
google vào chính ứng dụng: Như chỉ dần 
đường đi, trợ lý ảo giọng nói… 

Tìm địa điểm Hiện thị chính xác địa điểm: Các địa điểm đã 
được cập nhật trên ứng dụng: Dùng chính 
chức năng tìm kiếm của google. 

Nếu địa điểm đó chưa được cập nhật thì xuất 
hiện thông báo "Địa điểm bạn đang tìm chưa 
được cập nhật, bạn muốn giúp chúng tôi cập 
nhật chứ?" nếu chọn có chuyển qua form 
khảo sát 

Khảo sát điạ 
điểm  

Bố cục lại form bộ câu hỏi khảo sát: Với bộ 
câu hỏi hiện tại (đính kèm) nhưng điều chỉnh 
form khảo sát dễ hiểu hơn: Ví dụ như từng 
hạng mục bố cục như thế nào mà người dùng 
vẫn có thể hiểu được phải khảo sát hết các 
địa điểm. 



Khi người dùng hoàn thành 1 bộ câu hỏi thì 
thông báo ngay và yêu cầu họ lựa chọn bộ 
câu hỏi tiếp theo để khảo sát 

Thấy người dùng dừng lâu ở 1 câu hỏi quá 1 
phút, gợi ý ngay: Bạn có muốn lưu trữ khảo 
sát để tiếp tuc sau. 

Lưu trữ hình ảnh: Ứng dụng có chức năng 
mở camera để chụp 1 ảnh khi khảo sát, ảnh 
này cũng sẽ được lưu trữ cục bộ và giảm 
dung lượng khi người dung gửi lên hệ thống. 
Ứng dụng chủ động chọn kích thước và file 
nén để giúp ứng dụng hoạt động mượt mà 
hơn 

Undo và Next 
các bước 

Quay lại bước trước hoặc bước sau đó logic 
và dễ dàng 

Báo cáo (Yêu 
cầu chỉnh sửa) 
địa điểm 

Hiển thị các hạng mục địa điểm mà ngươi 
dùng muốn báo cáo 

Báo cáo hạng mục nào thì chỉ hạng mục đó 
được gửi đến admin chờ thay đổi. Khi admin 
public nó sẽ tự cập nhật vào chính địa điểm 
đó của ứng dụng 

Thông báo trên 
ứng dụng 

Thông báo về các bản update 
Thông báo từ hệ thống cho người dùng 
Thông báo khi người dùng đến 1 địa điểm mà 
gần họ có công trình đã được khảo sát và 
nhờ họ đánh giá 

Thông báo về các địa điểm gần nkt mới được 
cập nhật tiếp cận với dạng tật của họ 

Tab tin tức về tiếp 
cận 

Thông tin về tiếp 
cận  

Các tin tức liên quan đến hoạt động tiếp cận 



Tab hỏi đáp về tiếp 
cận (Chatbot) 

Chatbot Thiết kế hỏi đáp theo dạng chatbot để ứng 
dụng tự trả lời những câu hỏi thắc mắt từ 
phía người dùng dựa vào cơ sở dự liệu đã có 
sẵn 

Tài khoản người 
dùng 

Liên kết đăng nhập bằng tài khoản mang xã hội zalo, facebook 
Đăng nhập 1 lần duy nhất, không yêu cầu đăng nhập thường 
xuyên 
Tài khoản có phần khai báo dạng tật và phương tiện di chuyển 
nhằm hiển thị những địa điểm phù hợp với dạng tật cá nhân người 
dùng tốt hơn 
Chức năng cộng điểm khi hoàn thành 1 chuyến đi 

Ngôn ngữ Ứng dụng có 2 ngôn ngữ Việt - Anh 
Đọc màn hình Đọc các biểu tượng màn trên màn hình khi dùng chức năng đọc 

của hệ điều hành 

Trang quản trị Các chức năng thống kê theo dõi tương tác trên hệ thống 
Cập nhật tin tức 
Cập nhật bộ câu hỏi cho chatbot 
Thêm, sửa, xoá tài khoản, địa điểm loại công trình … 

 
Chuyên gia sẽ làm việc với người dùng trên D.Map và DRD để: 

• Tiếp cận nhóm người dùng ứng dụng nhằm nắm bắt nhu cầu sử dụng, đưa ra giải 
pháp phù hợp với thực tế. 

• Trao đổi và thống nhất về thiết kế và các chỉnh sửa cần thiết về nội dung ứng 
dụng.  

• Làm việc chặt chẽ với nhóm cán bộ công nghệ thông tin của DRD trong quá trình 
thiết kế app để đảm bảo app sẽ phù hợp và vận hành tốt với hệ thống công nghệ 
thông tin sẵn có của DRD. 

Thiết kế, cấu trúc và giao diện app được sản xuất dựa trên nội dung đã được duyệt; 
bản thiết kế phác thảo app cần được trình DRD phê duyệt trước khi tiến hành viết 
code 
 

  



IV. KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

Các kết quả mong đợi cho các chuyên gia cần đạt được như sau: 
Nội dung Tiến độ 
Đề xuất về cấu trúc và nội dung của D.Map Version 2 được 
DRD phê duyệt 

25/7/2020 

Phiên bản 1 của D.Map Version 2 được DRD nghiệm thu 
và phê duyệt 

31/08/2020 

Khảo sát phản hồi của người dùng được thực hiện 10/09/2020 
Phiên bản cuối cùng của D.Map Version 2 được DRD 
nghiệm thu và phê duyệt 

30/9/2020 

Bàn giao D.Map Version 2 cho DRD và đào tạo cán bộ Ban 
dự án của DRD về việc sử dụng, quản trị và chỉnh sửa app 
hoàn thành 

15/10/2020 

 
Tất cả tài liệu bàn giao sẽ được cung cấp cho DRD thành 02 bản in và 01 bản điện 
tử, bao gồm những file điện tử sau: 
o Tệp PDF 
o Tệp tin gốc và mã code 
o Toàn bộ ảnh và các thiết kế 

 
V. CHI PHÍ THỰC HIỆN 

 
• Ngân sách tối đa cho gói Phát triển ứng dụng D.Map Version 2 là  9,719 USD 

(Chín ngàn bảy trăm mười chín đô la Mỹ) bao gồm thuế thu nhập cá nhân hoặc 
VAT. 

• Chi phí trên bao gồm cả: Hỗ trợ đi lại, tư vấn, chuyển giao, xây dựng tài liệu hướng 
dẫn, tập huấn cho cán bộ DRD. 
 

VI. HÌNH THỨC THANH TOÁN 
 

Thanh toán thành 3 đợt: 
• Đợt 1: Thanh toán 40% chi phí sau khi ký hợp đồng. 
• Đợt 2: Thanh toán 30% chi phí sau khi hoàn thành nghiệm thu phiên bản 1. 
• Đợt 3: Thanh toán 30% chi phí sau khi nghiệm thu và nhận bàn giao ứng dụng. 

 

  



VII. TIÊU CHÍ CHỌN CHUYÊN GIA 

Chuyên gia sẽ được chọn dựa trên những yêu cầu sau: 
• Có kinh nghiệm được chứng thực trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng di động, trong 

việc quản lý toàn bộ vòng đời của xây dựng ứng dụng 
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế ứng dụng dựa trên google maps sẽ được 

ưu tiên. 
• Có kiến thức tốt về HTML, dàn trang, quản lý nội dung và đồ họa 
• Tuân thủ phương pháp luận phát triển app có cấu trúc cũng như những tiêu chuẩn 

app phổ biến khác 
• Có kinh nghiệm trong việc tập huấn khách hàng khi bàn giao các hợp phần trên 

nền app 
• Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển và phi lợi nhuận là lợi thế 

 
VIII. HỒ SƠ ĐỀ XUẤT 

Các ứng viên (cá nhân, nhóm hay công ty) chuẩn bị đề xuất kỹ thuật và tài chính bao 
gồm các nội dung sau: 

• Hồ sơ của công ty/cá nhân/nhóm (nếu có) và sơ yếu lý lịch của những nhân viên 
và lập trình viên chủ chốt sẽ tham gia phát triển D.Map Version 2 

• Mô tả kế hoạch làm việc và cách tiếp cận để thực hiện các hoạt động theo Điều 
khoản tham chiếu 

• Phác thảo giao diện của D.Map Version 2 
• Liệt kê những hợp đồng tương tự đang triển khai hoặc đã hoàn tất, trong đó có 

thông tin tham chiếu phù hợp như địa chỉ email (tối thiểu 3 hợp đồng) 
• Đề xuất tài chính, liệt kê rõ các chi phí cho dịch vụ tư vấn 

Hồ sơ đề xuất xin nộp về địa chỉ email quocut@drdvietnam.org hạn chót là ngày 
15/07/2020. 
 


