
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân

tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa

bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM" được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU).

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Mời thầu cung cấp phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh về luật bảo vệ

rừng

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham

gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn

huyện cần giờ, TP. HCM"

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

1. GIỚI THIỆU

Năm 1978, khu rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UBND TP. HCM quyết định

khôi phục bằng công trình với quy mô hơn 30.000 ha rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất

ngập nước và đa dạng sinh học đã phục hồi. Tuy nhiên, quản lý và sử dụng hợp lý tài

nguyên của hệ sinh thái đất ngập nước với cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào

rừng như tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là vấn đề khó khăn. Vì vậy, quá trình gìn

giữ và phát triển tài nguyên của rừng ngập mặn nói chung và khu dự trữ sinh quyển

nói riêng tại Cần Giờ quan trọng hơn hết, phải đáp ứng được chiến lược phát triển bền

vững của Huyện Cần Giờ, Tp. HCM. Đó là đảm bảo được sinh kế cho cộng đồng dân

cư sống phụ thuộc vào rừng. Cụ thể, người dân phải có nhận thức pháp luật đúng đắn

để tối đa hóa được các nguồn lợi do rừng mang lại trong quá trình sinh sống và tương

tác với rừng. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ khoa học như ứng dụng trên điện thoại
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thông minh về tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho các hộ dân được giao khoán bảo

vệ rừng sẽ giúp người dân rút ngắn khoảng cách tiếp cận quy định pháp luật. Hiểu

được những hạn chế này, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đang tiến hành

dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham

gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn

huyện cần giờ, TP. HCM" tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF)

để nâng cao hiểu biết pháp luật của hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ nghèo

sống phụ thuộc vào rừng và học sinh trên địa bàn huyện Cần Giờ.

2. GIỚI THIỆU

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người

dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại

địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE

JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường

Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm

góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin

cậy và dễ tiếp cận.

Trong đó, dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam" do Liên

minh Châu Âu (EU), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Nhi đồng

Liên hợp quốc (UNICEF) và Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp

quốc (UNODC) tài trợ thuộc Bộ Tư Pháp làm cơ quan chủ quản. Dự án gồm hợp phần

PAGODA và hợp phần JIFF với mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ

nghĩa thông quan hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn. Tổ chức Oxfam tại

Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban

Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ

JIFF.

3. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chung của dự án bao gồm:
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- Tăng cường nhận thức pháp luật của các hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống phụ thuộc vào rừng

ngập mặn địa bàn Huyện Cần Giờ, Tp. HCM gắn liền với phát triển sinh

kế.

- Nâng cao năng lực nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát

triển sinh kế của dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ

nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn.

- Nâng cao tiếng nói người dân trên địa bàn thực hiện dự án, đóng góp

vào quá trình đóng góp ý kiến cho các văn bản luật có liên quan đến bảo

vệ rừng ngập mặn.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Dự án sẽ tiến hành 18 lần tập huấn nâng cao năng lực nhận thức pháp

luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với 1548 người

dân thuộc 03 nhóm đối tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn;

- 01 ứng dụng trên điện thoại thông minh phát triển trên công nghệ trí tuệ

nhân tạo nhằm hỗ trợ tư vấn pháp lý sẽ được phát triển và cung cấp cho

các hộ dân được giao bảo vệ rừng;

- 01 tọa đàm sẽ được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan trong

công tác xây dựng, thực thi pháp luật, nghiên cứu chính sách, và người

dân chịu ảnh hưởng bởi các quy định đó. Dự án khi triển khai sẽ được

giám sát và đánh giá thông qua kế hoạch làm việc, các cuộc họp và báo

cáo định kỳ.

4. THỜI GIAN, SẢN PHẨM BÀN GIAO

Thời gian nộp sản phẩm: chậm nhất vào ngày 27/07/2022

Sản phẩm bàn giao: 01 ứng dụng trên điện thoại thông minh

5. NHIỆM VỤ CỦA BÊN GIA CÔNG
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Chịu trách nhiệm chuyên môn, nghiên cứu, thiết kế và phát triển ứng dụng trên

điện thoại thông minh. Cụ thể:

1. Phát triển các tính năng trên ứng dụng cho người dùng

▪ Cập nhật nhanh văn bản luật mới ban hành

▪ Tra cứu, tải văn bản

▪ Tra cứu hiệu lực văn bản

▪ Văn bản liên quan, Lược đồ

▪ Tóm tắt văn bản

2. Phát triển công cụ tìm kiếm thông minh.

▪ Có thể tra cứu văn bản luật bằng giọng nói

▪ Tìm kiếm văn bản luật bằng từ khoá

3. Phát triển tùy chọn: tùy chỉnh ngôn ngữ phù hợp với cá nhân: hiển thị bản dịch

tự động bằng Google translate.

4. Nhập và quản lý dữ liệu do chuyên gia xây dựng nội dung trên app cung cấp.

5. Quản trị hệ thống cho admin.

6. Tập huấn sử dụng.

7. Phối hợp với UEL xây dựng nội dung chuyển tải nội dung và hoàn thiện ứng

dụng.

8. Mô tả chức năng được mong đợi như sau:

- Trang thông tin:

(a) Tổng hợp tin tức bài viết, luật và chính sách liên quan đến bảo vệ rừng ngập

mặn

(b) Chia trang thông tin thành các danh mục tin tức

(c) Trang thông tin cập nhật bài viết theo danh mục các luật được admin định

sẵn
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- Ô tìm kiếm: Khi người dùng click vào ô tìm kiếm, người dùng có thể tìm

kiếm nhanh bằng keyword hoặc tìm kiếm nâng cao bằng công cụ tìm theo bộ

lọc nâng cao.

- Ô liên lạc ban dự án: 4 kênh liên lạc chính là Gọi điện, SMS, FB, Zalo

- Tài khoản người dùng:

(a) Tạo tài khoản trên ứng dụng, thông qua zalo, facebook hoặc gmail

(b) Đồng bộ giữa các tài khoản cho một người để khi họ dùng bất cứ kênh nào

để đăng nhập nó đều hiểu ngay đó là họ

(c) Tài khoản đăng nhập 1 lần duy nhất, những lần sau truy cập vào ứng dụng

thì không cần yêu cầu đăng nhập nữa

(d) Chỉnh sửa thông tin và khôi phục mật khẩu

- Tính năng khi sử dụng không cần đăng nhập:

(a) Sử dụng được hầu hết các tính năng

(b) Giới hạn khi liên lạc với đội ngũ chuyên gia

- Các bước hướng dẫn sử dụng:

(a) Các bước hướng dẫn sử dụng khi lần đầu tải và đăng nhập ứng dụng

(b) Khi người dùng vào trong từng chức năng ứng dụng vẫn có mục hướng dẫn

để họ có thể xem lại.

- Thông báo:

(a) Tất cả tài khoản đều nhận thông báo chung như phiên bản cập nhật, tin tức

mục thông tin trên ứng dụng, mục câu hỏi đã giải đáp.

(b) Mỗi tài khoản chỉ nhận thông báo riêng về câu hỏi của mình đã giải đáp.

Những thông báo liên quan đến cá nhân họ

5



- Chia sẻ thông tin: Người dùng có thể chia sẻ thông tin hữu ích trên ứng dụng

mà mình tâm đắc thông qua các mạng xã hội như facebook, zalo.

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÊN CUNG CẤP

- Chuyên môn và kinh nghiệm: Có kinh nghiệm và bằng chứng đã phát triển các

app trên điện thoại thông minh tương tự (ít nhất là 4-6 năm kinh nghiệm).

- Sẵn sàng điều chỉnh thiết kế app theo các góp ý của UEL và Ban Thư ký JIFF

và người sử dụng.

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và có kinh nghiệm làm app

cho các hoạt động truyền thông ở các dự án về luật là một lợi thế.

- Có khả năng chuyển các yêu cầu từ người sử dụng app để điều chỉnh kỹ thuật

trên app nhằm hỗ trợ tiện lợi tới người sử dụng.

7. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- Bên cung cấp phần mềm cần bàn giao đầy đủ các tài liệu bằng tiếng Việt đầy

đủ với các nội dung đã quy định tại điều 3.

- Thông báo cho UEL các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và

đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

8. NGÂN SÁCH

Khoản thanh toán cho bên gia công sẽ được thực hiện theo thỏa thuận cùng với

bảng chào giá của bên gia công cho gói công việc được mô tả bên trên. UEL có thể

ứng trước 30% giá trị hợp đồng sau khi hai bên thống nhất và tiến hành ký hết hợp

đồng.

Các đơn vị quan tâm xin gửi hồ sơ gồm: giấy phép hoạt động, đề xuất nội dung và

mức thù lao đến địa chỉ: iicl@uel.edu.vn chậm nhất trước ngày 20 tháng 04 năm

2022.
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