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Mua sắm trực tiếp: “Dịch vụ thiết kế App Mobile theo dõi bệnh tật và chu kỳ
động dục ở bò” 

BỐI CẢNH 

Qua quá trình hoạt động, HTX Amo đã có nhiều sản phẩm phong phú và đa dạng, tiếp cận
được với nhiều thị trường trong và ngoài nước. 

Tổng lượng đàn bò của HTX đã tăng lên gần 40 con và dự kiến tăng lên quy mô 500 con
trong 3 năm tới.

Tuy nhiên, việc quản lý và theo dõi dịch bệnh cũng như phát hiện động dục ở bò vẫn còn rất
thụ động và hoàn toàn bằng cảm tính do đặc tính bệnh, đặc điểm mỗi con hoàn toàn khác
nhau nên rất khó để phát hiện chính xác bệnh cũng như đúng chu kỳ động dục.

Cùng với xu thế phát triển của  công nghệ 4.0, việc có một App mobile thông minh là điều rất
cần thiết với HTX Amo hiện tại.

MỤC TIÊU

- Xây dựng được một app mobile giúp theo dõi và phát hiện mầm bệnh cũng như chu
kỳ động dục, giúp chủ farm có lựa chọn tối ưu nhất.

- Lưu trữ lượng lớn data về đàn bò, về từng con bò từ lúc đẻ ra đến lúc xuất bán, qua đó
khách hàng hoàn toàn có thể tiếp cận thông tin và biết mình đang ăn miếng thịt bò từ
con bò nào.

- Giúp chủ farm đưa ra lựa chọn tối ưu về loại thuốc, loại tinh, loại thức ăn cho từng
con qua việc theo dõi và phân tích.

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
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- Thiết kế App theo nhu cầu, ý tưởng của khách hàng, bao gồm các trang cơ bản như sau: 
Trang chủ, Phần giới thiệu, phần lưu trữ dữ liệu dung lượng lớn.

- Tạo tính tăng đột phá để phát triển và tương tích được với các thiết bị kết nối mạng.

- App mobile có thể chạy được trên cả Androi và Apple store

- App có thể được chia sẻ nhiều người dùng cùng lúc.

YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP  

Đơn vị/ Cá nhân có kinh nghiệp về thiết App và phân tích dữ liệu.

Đã từng làm các thiết kế tương tự.

Có kinh nghiệm trong việc cải tiến các chức năng app khi cần

Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi hồ sơ tới 2 địa chỉ
email sau: kinhdoanhnhaquantri  @gmail.com    và cred.@cred.org.vn . Bộ hồ sơ bao gồm các
nội dung sau:

 Mô tả năng lực, kinh nghiệm của công ty/cá nhân,.
 Trình bầy/mô tả các mẫu sản phẩm đã từng làm tương tự với các yêu cầu của gói dịch vụ

này.
 Đề xuất chi phí thực hiện theo các hạng mục chi tiết nói trên (bao gồm số ngày công, phí

tư vấn theo ngày, chi phí đi lại, hội họp…..)
 Các nội dung liên quan khác nếu có.
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