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Đề nghị mời thầu  

Ngày phát hành:    19/02/2020 

Thời hạn gửi Câu hỏi:    17h00 ngày 01/03/2020 (Giờ Hà Nội, GMT+7) 

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu:   17h00 ngày 10/03/2020 (Giờ Hà Nội, GMT+7) 

 

Đề nghị mời thầu số: USS 2020 01:  Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài 

động, thực vật hoang dã mời thầu thực hiện “Xây 

dựng phần mềm Hệ thống cấp phép điện tử 

CITES” 

 

 

Trân trọng mời Quý Đơn vị nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính cho Đề nghị mời thầu số: USS 

2020 01 của Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã 

sau đây gọi là Dự án (với các Phụ lục đính kèm). Mọi thông tin trao đổi liên quan đến đề nghị 

mời thầu này xin gửi tới địa chỉ email dưới đây:  

af.subs@savingspeciesvietnam.org 

 
• Dự án dự kiến sẽ ký một Hợp đồng Giá cố định cho gói thầu này. 
• Các chi phí phát sinh của đơn vị dự thầu liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu và 

đàm phán hợp đồng sẽ không được chi trả. 
• Dự án không bắt buộc phải chấp nhận bất kỳ đề xuất dự thầu nào. 
• Dự án có quyền chấp nhận bất kỳ đề xuất dự thầu nào mà không cần thảo luận thêm. 
• Dự án sẽ chỉ đánh giá hồ sơ dự thầu của các đơn vị có giấy phép hoạt động và đủ năng 

lực để thực hiện và hoàn thành công việc theo yêu cầu. 
• Đơn vị dự thầu phải có năng lực thực hiện và hoàn thành trọn vẹn công việc theo bản 

Mô tả công việc. 

 

Mọi câu hỏi liên quan đến đề nghị mời thầu này phải được gửi trước “Thời hạn gửi Câu hỏi” nêu 

trên. Các “Đơn vị dự thầu” gửi câu hỏi cho Dự án theo địa chỉ email dưới đây:  

  

Dự án Phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã 

af.subs@savingspeciesvietnam.org 

 

Tiêu đề email: “Câu hỏi về Đề nghị mời thầu số: USS 2020 01 

 

Để đảm bảo tuân thủ quy trình chuẩn, mọi câu hỏi của đơn vị dự thầu và câu trả lời của Dự án sẽ 

được chia sẻ cho các đơn vị dự thầu còn lại. Các câu hỏi nhận được sau “Thời hạn gửi Câu hỏi” 

sẽ không được giải đáp.  

 

Hướng dẫn hồ sơ dự thầu: 

 

Đơn vị dự thầu nộp đề xuất phù hợp nhất với bản Mô tả công việc, bao gồm: 

 

1. Thư chào thầu được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Đơn vị dự thầu; 

2. Đề xuất Kỹ thuật để hoàn thành các hạng mục theo Mô tả công việc; 
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3. Bản Tóm tắt Kinh nghiệm phù hợp. Đơn vị dự thầu cần liệt kê các công việc phù hợp 

đã và đang thực hiện; 

4. Hồ sơ Năng lực; 

5. Tên và thông tin liên hệ của ít nhất hai cơ quan/tổ chức mà đơn vị dự thầu đã làm 

các công việc tương tự để Dự án liên hệ tham khảo; 

6. Đề xuất tài chính: Đơn vị dự thầu lập đề xuất tài chính theo mẫu tại Phụ lục B; 

7. Bản thuyết minh đề xuất tài chính: Đơn vị dự thầu cần thuyết minh chi tiết các hạng 

mục trong bản đề xuất tài chính. 

 

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 

 

Yêu cầu đối với việc nộp hồ sơ dự thầu: 
• Gửi Hồ sơ dự thầu đến địa chỉ email: af.subs@savingspeciesvietnam.org 

Tiêu đề email ghi rõ: “Nộp Hồ sơ dự thầu gói thầu số USS 2020 01” 
• Hồ sơ dự thầu nhận được sau Thời hạn nêu trong bản mời thầu này sẽ được xem là muộn 

và sẽ không được đánh giá. 

 

Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu, Dự án sẽ gửi thư xác nhận đến các Đơn vị dự thầu.  

 

Phụ lục A:  Mô tả công việc 

Phụ lục B: Mẫu đề xuất tài chính 

Phụ lục C: Gợi ý cấu trúc hồ sơ dự thầu 

Phụ lục D: Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu 

Phụ lục E:  Danh sách tham khảo 

Bản tài liệu đính kèm về “Đặc tả yêu cầu phần mềm Hệ thống cấp phép và quản lý dữ liệu 

điện tử CITES” và Nghị định 06/2019/NĐ-CP 
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Phụ lục (A) 

Mô tả công việc 

 

1. BỐI CẢNH  

Hệ thống một cửa là công cụ trao đổi thông tin điện tử sử dụng cho thông quan hàng hoá 

xuất nhập khẩu. Mục đích của hệ thống một cửa là điều phối các hoạt động của các cơ quan chính 

phủ cấp quốc gia trong việc kiểm soát xuất nhập khẩu nhằm đơn giản hoá các thủ tục, cải thiện 

kiểm soát quy định và hỗ trợ thương mại. Hệ thống một cửa là một trong số các thước đo mà các 

chính phủ cam kết thực hiện trong thoả thuật thúc đẩy thương mại WTO. 

Hệ thống một cửa cho phép nộp đơn điện tử yêu cầu giấy phép và chứng chỉ thương mại 

quốc tế về các loài động thực vật hoang dã được liệt kê trong các phụ lục CITES được thực hiện 

ở các quốc gia thành viên như Việt Nam, Thuỵ sỹ, Canada, Singapore và France. Năm 2013, công 

cụ cấp phép điện tử được phát triển bởi Ban thư ký CITES nhằm hỗ trợ các bên trong triển khai 

một hệ thống cấp phép điện tử. Hội nghị lần thừ 16 của các thành viên CITES ở Bangkok, Thái 

Lan năm 2013 đã phê chuẩn sửa đổi nghị quyết 12.3 – Cung cấp cấp phép điện tử nhằm tạo ra cơ 

sở pháp lý cho các bên để triển khai ở các quốc gia thành viên. 

Ở Việt Nam hiện nay hệ thống cấp phép vẫn được thực hiện theo cách thông thường gây 

ra sự không chính xác, chi phí và kém hiệu quả về thời gian. Hải quan Việt Nam (cơ quan thi hành 

luật pháp chịu trách nhiệm kiểm soát xuất nhập khẩu và thông quan) không thể cập nhật hoặc kiểm 

chứng tự động các giấy phép được cấp bởi Cơ quan quản lý CITES Việt Nam Việt Nam, gây chậm 

trễ quá trình kiểm tra và có thể là một kẽ hở pháp lý tạo điều kiện cho các hành vi sai trái về thương 

mại liên quan đến xuất nhập khẩu động thực vật hoang dã. Đến nay, chính phủ đã ban hành Nghị 

định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi 

công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Nghị định 06) cũng 

đưa ra các quy định về cấp phép điện tử CITES. Do đó, phát triển hệ thống cấp phép điện tử CITES 

là rất thiết yếu.  

Nhằm thực hiện các khuyến nghị CITES và các điều khoản liên quan trong Nghị định 06 

và tăng cường thực thi CITES, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đề nghị Dự án Phòng, chống 

buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã (USS) hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở dữ 

liệu và hệ thống cấp phép trên nền tảng web cho hoạt động buôn bán hợp pháp các mẫu vật của 

động thực vật hoang dã được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt Nam và cho quản lý nhà nước 

về truy xuất nguồn gốc các mẫu vật được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt Nam thông qua 

cơ sở dữ liệu về quản lý các cơ sở trồng trọt và nhân giống. Khi hoàn thành, Cơ quan quản lý 

CITES Việt Nam Việt Nam sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống. 

Dự án USS được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) và được thực hiện 

bởi Tetra Tech hợp tác với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn là đối tác. Dự án được phát triển với mục đích hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn và hướng 

tới chấm dứt nạn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. 

Với sự hỗ trợ của dự án USS, một nhóm tư vấn đã được tuyển dụng để nghiên cứu hệ thống 

cấp phép và quản lý thông tin hiện hành của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và nghiên cứu bộ 

công cụ, hệ thống cấp phép điện tử CITES ở một số quốc gia. Trên cơ sở này, dự án USS đang tìm 

kiếm sự quan tâm và kêu gọi các đơn vị có đủ năng lực tham gia gửi các đề xuất nhằm xây dựng 

phần mềm Hệ thống cấp phép và quản lý dữ liệu điện tử CITES cho cơ quan quản lý CITES 
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Việt Nam để có được một hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống cấp phép dựa trên nền tảng Web cho 

thương mại quốc tế về các mẫu vật của động thực vật hoang dã được liệt kê trong các phụ lục 

CITES ở Việt Nam. 

   MỤC TIÊU 

Mục tiêu của gói thầu: 

 

Xây dựng: 

• Một cơ sở dữ liệu và hệ thống cấp phép CITES để cấp giấy phép thương mại cho các mẫu 

vật động thực vật hoang dã ở Việt Nam và tích hợp vào hệ thống quản trị theo dõi nguồn 

gốc thay thế phương thức thủ công truyền thống; 

• Một phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu thực thi CITES các cơ sở nuôi trồng động, thực vật 

hoang dã; 

 

Yêu cầu: Hệ thống giúp giảm thời gian cần thiết cho thu thập dữ liệu về xuất nhập khẩu các mẫu 

vật động thực vật hoang dã; tránh việc thu thập dữ liệu thiếu chính xác, không hiệu quả thường 

xảy ra khi các phương pháp thông thường được sử dụng; có thể tích hợp với hệ thống một cửa 

quốc gia và hỗ trợ việc truy xuất thông tin để xây dựng báo cáo cho Chính phủ và Ban thư ký 

CITES trong tương lai; cũng như thiết lập cơ sở dữ liệu về các hoạt động thực thi pháp luật về 

quản lý việc buôn bán và thực thi pháp luật về động, thực vật hoang dã (theo mẫu Ecomessage 

hoặc ETIS). 

 

Đơn vị tham gia dự thầu xây dựng Đề xuất kỹ thuật dựa theo bản Đặc tả yêu cầu phần mềm 

Hệ thống cấp phép và quản lý dữ liệu điện tử CITES (tài liệu đính kèm) và Đề xuất tài chính 

theo hướng dẫn tại Phụ lục B. 

Khi thực hiện công việc, đơn vị sẽ làm việc chặt chẽ với các cán bộ của Cơ quan quản lý CITES 

Việt Nam và cán bộ dự án USS trong quá trình xây dựng, thử ngiệm, chỉnh sửa và hoàn thiện phần 

mềm, giám sát và báo cáo công việc.  

 

1. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM 

Nhóm đối tượng mục tiêu sẽ bao gồm cán bộ của Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, các doanh 

nghiệp có nhu cầu xuất, nhập khẩu mẫu vật động thực vật hoang dã, chủ cơ sở nuôi trồng và nhân 

giống động thực vật hoang dã. 

Các đơn vị nộp thầu có thể tham khảo các tài liệu liên quan được nêu trong Phụ lục E. 

2. CÁC KẾT QUẢ DỰ KIẾN 

Đơn vị được trao thầu sẽ: 

 

✓ Triển khai Kế hoạch thực hiện công việc, sau khi được Cơ quan quản lý 

CITES Việt Nam và dự án USS phê duyệt; 

✓ Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam 

và dự án USS trong quá trình thực hiện công việc, khi cần thiết; 

✓ Xây dựng hệ thống như yêu cầu; 

✓ Vận hành thử nghiệm hệ thống; 
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✓ Hiệu chỉnh, hoàn thiện hệ thống, chuyển giao và đề nghị Cơ quan quản 

lý CITES Việt Nam nghiệm thu hệ thống; 

✓ Xây dựng sổ tay hướng dẫn và tổ chức tập huấn cho người sử dụng;  

✓ Chuyển giao hệ thống cho Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam;  

✓ Lập báo cáo tổng kết công việc sau khi bàn giao hệ thống, gửi Cơ quan 

quản lý CITES Việt Nam và dự án USS.  

✓ Đảm bảo việc bảo hành và duy trì hỗ trợ kỹ thuật cho việc vận hành hệ 

thống ít nhất 24 tháng sau khi hệ thống được chuyển giao và nghiệm 

thu. 

 

 

3. CÁC YÊU CẦU KHÁC & CÁC ĐIỂM LƯU Ý  

 

• Phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm xây dựng, phát triển phần mềm; 

• Có kinh nghiệm xây dựng phần mềm theo dõi, quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp là một 

lợi thế; 

• Có nhân sự với chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện hoạt động đề xuất; 

• Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước và/hoặc các tổ chức quốc tế; 

• Có đủ nguồn lực để hoàn thành công việc theo đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt; 

 

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ KIẾN 

 

Số 

TT 

 

Hoạt động 

 

Thời gian 

1 
- Tìm hiểu hệ thống và quy trình cấp phép hiện tại 

của cơ quan quản lý CITES Việt Nam; 

- Tìm hiểu về nhu cầu quản lý thông tin của CITES 

về tình hình thực thi, quản lý việc xuất, nhập khẩu 

các loài và quản lý các cơ sở nuôi, trồng loài thuộc 

danh mục CITES; 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công việc chi tiết, 

trình Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và dự án 

USS phê duyệt. 

2 tuần 

2 Xây dựng hệ thống, bao gồm vận hành thử nghiệm, 

hoàn thiện hệ thống sau thử nghiệm, xây dựng sổ tay 

hướng dẫn sử dụng hệ thống và chuyển giao hệ 

thống cho đơn vị thụ hưởng 

7.5 tháng 

3 Tập huấn cho cán bộ sử dụng hệ thống 2 ngày 

4 Bảo hành, bảo trì hệ thống 16 tháng sau khi chuyển 

giao 

 TỔNG CỘNG 8 tháng thực hiện và 16 

tháng bảo hành 
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5. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ CHẤM ĐIỂM ĐỀ XUẤT  

Các đề xuất sẽ được Ban Đánh giá và Chấm thầu của Dự án đánh giá theo Các tiêu chí Đánh giá 

Đề xuất (Phụ lục D). Dự án chỉ liên lạc và thông báo với các đơn vị được lựa chọn vào vòng trong. 

Đề xuất và các tài liệu gửi kèm sẽ không được trả lại cho các đơn vị không được chọn vào vòng 

trong. Dự án sẽ không sử dụng các đề xuất ý tưởng của Đơn vị không được chọn với bất kỳ mục 

đích hay hình thức nào mà không có sự cho phép của Đơn vị đó. 

Các đơn vị được lựa chọn sẽ được yêu cầu chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình khoảng 30 

phút bằng Tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (sử dụng PowerPoint) trình bày tóm tắt về Đề xuất dự 

thầu đã nộp (bao gồm nội dung về kỹ thuật và ngân sách thực hiện). Sau đó, đơn vị được chọn sẽ 

tham gia phỏng vấn để thảo luận về các nội dung chưa rõ trong đề xuất. Các đơn vị không phải 

nộp Bài thuyết trình cùng với Đề xuất dự thầu nhưng cần phải chuẩn bị trước cho vòng xét duyệt 

cuối cùng sẽ được thực hiện ngay sau khi đơn vị được lựa chọn nhận được thông báo từ Dự án.  

Dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã sẽ sắp xếp thời gian 

thực hiện phỏng vấn phù hợp. Tuy nhiên, trong trường hợp đơn vị được lựa chọn không thể tham 

gia thuyết trình và phỏng vấn vào thời gian đã thống nhất thì đề xuất của đơn vị đó sẽ không được 

tiếp tục xem xét. 

Các đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên tổng điểm, bao gồm điểm số cho đề xuất (điểm ban đầu của 

đề xuất đã nộp), điểm thuyết trình và phỏng vấn. 

 

Đơn vị được lựa chọn phải ký các văn bản dưới đây trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. 

 

1. Xác nhận các vấn đề liên quan đến trách nhiệm - APR 2010. (FAR Reference 52.209-5), 

2. Xác nhận việc cấm hỗ trợ các hoạt động vận chuyển và buôn bán ma túy. (22 CFR Part 

140), 

3. Xác nhận liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động khủng bố. (Implementation 

of Executive Order 13224), 

4. Các quy định về chống hối lộ – OCT 2010. (FAR Reference 52.203-7), and,  

5. Xác nhận và công bố các khoản chi phí gây ảnh hưởng đến các giao dịch liên bang - SEP 

2007 (FAR Reference 52.203-11). 

Dự án sẽ cung cấp các văn bản nêu trên khi có yêu cầu từ đơn vị được chọn. Đơn vị được 

chọn liên hệ tới địa chỉ [af.subs@savingspeciesvietnam.org] để được cung cấp các văn bản 

này.  
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Phụ lục (B) 

Đề xuất tài chính  

Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND) 

   Đính kèm ở dạng Excel 

 

          

KINH PHÍ 

       

CHI PHÍ LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP     

        Ngày   

Vị trí Tên Đơn giá 

  (đơn vị 

tính) Tổng cộng 

          

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

Tổng cộng chi phí lao động trực tiếp                     -   

CHI PHÍ ĐI LẠI, VẬN CHUYỂN VÀ CÔNG TÁC 

PHÍ     

Mô tả   Đơn giá 

Đơn vị  

(đơn vị tính) Tổng cộng 

           

                   -   

                   -   

                   -   

                   -   

Tổng cộng chi phí đi lại, vận chuyển 

và công tác phí                     -   

CÁC CHI PHÍ TRỰC TIẾP KHÁC         

Mô tả   Đơn giá 

Đơn vị 

(đơn vị tính) Tổng cộng 

           

                   -   

                  -   

                   -   

                   -   

Tổng cộng chi phí trực tiếp khác                    -   

Phí       

                     -   

Tổng phí                    -   

TỔNG CỘNG        VND            -  
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Phụ lục (C) 

Cấu trúc Hồ sơ dự thầu 

 

 

Đơn vị dự thầu phải nộp đề xuất/chào giá tốt nhất phù hợp với Mô tả Công việc và phải bao gồm 

các mục sau: 

 

1. Thư chào thầu được ký bởi đại diện có thẩm quyền của Đơn vị dự thầu; 

2. Đề xuất/Phương pháp tiếp cận kỹ thuật để hoàn thành các hạng mục theo yêu cầu của 

Mô tả Công việc; 

3. Bản tóm tắt Kinh nghiệm phù hợp. Đơn vị dự thầu cần liệt kê các dự án liên quan đã 

và đang thực hiện; 

4. Hồ sơ năng lực; 

5. Thông tin tham khảo của công việc tương tự; 

6. Đề xuất tài chính. Đơn vị dự thầu lập đề xuất tài chính theo mẫu tại Phụ lục B 

7. Bản thuyết minh đề xuất tài chính. Đơn vị dự thầu phải giải trình tính hợp lý của bảng 

đề xuất tài chính. 

 

Yêu cầu đối với Đề xuất Kỹ thuật và Tài chính:   

 

Đơn vị dự thầu cần xây dựng Đề xuất kỹ thuật và tài chính như được yêu cầu dưới đây. Yêu cầu 

này là điều kiện cần để Dự án đánh giá các hồ sơ, từ đó có thể nhanh chóng đưa ra quyết định chọn 

nhà thầu và tiến hành hợp đồng. 

 

Yêu cầu đối với Đề xuất Kỹ thuật:  

 

Đề xuất kỹ thuật phải bằng Tiếng Việt với bản dịch Tiếng Anh, độ dài tối đa 10 trang, 

không tính các phụ lục/tài liệu bổ sung, và không quá 3 trang bao gồm Thông tin về Đơn 

vị và Mô tả Kinh nghiệm phù hợp. (Định dạng: Font chữ: Times New Roman, Cỡ chữ 11, 

Căn lề: 1” tất cả các phía) 

 

Đề xuất phải bao gồm các mục được liệt kê dưới đây: 

 

A.  Thông tin về Đơn vị 

 

• Cung cấp tên, địa chỉ và giấy phép hoạt động của đơn vị 

• Cung cấp đầu mối thông tin liên hệ của đơn vị  

• Nếu đơn vị liên kết với các công ty hoặc tổ chức khác, cần cung cấp thông tin như 

trên của mỗi đối tác và tỉ lệ công việc mà họ sẽ thực hiện 

• Mô tả cấu trúc quản lý của đơn vị  

• Xác định Nhân sự chính sẽ làm việc trong dự án này nếu được lựa chọn. Mô tả tóm 

tắt về năng lực và kinh nghiệm của nhân sự. Các nhân sự cần có lý lịch gửi kèm mô 

tả trình độ, kinh nghiệm không quá 2 trang.   

 

B.  Kinh nghiệm 
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Mô tả tóm tắt các kinh nghiệm mà đơn vị đã có khi thực hiện các công việc tương tự được 

mô tả ở Phụ lục A. Đối với mỗi dự án đã và/hoặc đang thực hiện, cần có tên của khách 

hàng và thông tin liên hệ (cần có thông tin hiện tại và gần nhất trong vòng một năm 

qua). Dự án có thể liên hệ với một số khách hàng để hỏi về việc thực hiện công việc của 

đơn vị, bao gồm: 

 

• Chất lượng công việc đã thực hiện của Đơn vị dự thầu, 

• Năng lực khi thực hiện công việc của Đơn vị dự thầu, 

• Sự đúng hạn trong khi thực hiện công việc của Đơn vị dự thầu, và 

• Nhu cầu sử dụng dịch vụ của Đơn vị dự thầu trong tương lai. 

 

C. Tiếp cận kỹ thuật 

 

Vui lòng cung cấp một bản mô tả chi tiết về chiến lược thực hiện và quản lý cho công việc 

này. Bên đề xuất cần kèm theo một bảng thời gian theo mẫu biểu đồ Gantt. 

 

Yêu cầu đối với Đề xuất Tài chính 

 

Đề xuất tài chính phải thể hiện rõ mối liên hệ giữa các mục chi và hoạt động trong Đề xuất.  

 

Lưu ý đơn vị dự thầu cần nộp bản thuyết minh đề xuất tài chính mô tả chi tiết cơ sở xây 

dựng các khoản kinh phí cũng như giải trình các chi phí cho đối tượng nào, tại sao, ở đâu, 

khi nào… và các thông tin hỗ trợ phải được cung cấp đầy đủ để có thể phân tích toàn diện 

chi phí của Đơn vị dự thầu. 

 

Đơn vị dự thầu phải sử dụng bảng mẫu kinh phí theo Phụ lục B. 
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Phụ lục (D) 

Tiêu chí đánh giá đề xuất dự thầu 

 

Phần 1 Hồ sơ 

Số 
Tiêu 

chí 

Hướng 

dẫn 
Đánh dấu nếu phù hợp 

1 Bộ Hồ 

sơ 
Tất cả các 

tài liệu 

được yêu 

cầu được 

nộp đầy 

đủ? 

Thư đề xuất 

được ký và 

đóng dấu  

Đề xuất 

kỹ thuật 

Tóm tắt 

kinh 

nghiệm 

phù hợp 

Năng lực 

của đơn vị 

Thông tin 

liên hệ của 

các công 

việc đã 

thực hiện 

Đề xuất tài 

chính 

      

2 Tính 

hợp lệ 

của tài 

liệu 

Ngôn ngữ, 

Định 

dạng, 

Ngày và 

Hình thức 

nộp  

Có Không Nhận xét 

   

 

Nhận xét chung (nếu có)  

Đánh giá (Đạt1/Loại2)   

 

Phần 2 Đề xuất kỹ thuật (TỔNG CỘNG: 80 điểm) 

Số Tiêu chí Điểm tối đa đạt được 

1 Chất lượng giải pháp kỹ thuật (tuân thủ tiêu 

chuẩn, môi trường phát triển, phần mềm COTS, 

giải pháp tích hợp ứng dụng và dữ liệu, tính mềm 

dẻo trong hỗ trợ quy trình nghiệp vụ, tạo các dịch 

vụ nghiệp vụ và dịch vụ thông tin, dữ liệu, tính 

bảo mật, hỗ trợ khả năng mở rộng và khả năng 

thích ứng, tính sẵn sàng, tính mở của hệ thống) 

40 

1.1 Phương pháp luận có đáp ứng được yêu cầu trong 

bản Đặc tả yêu cầu phần mềm hay không? 

20 

1.2 Kế hoạch và cách tiếp cận có bao gồm các cách tiếp 

cận về thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và cách 

tiếp cận lặp trong xây dựng phần mềm hay không? 

10  

1.3 Giải pháp công nghệ có đảm bảo yêu cầu bền vững 

một cách hợp lý hay không? (ví dụ, chi phí về cấp 

phép phần mềm, nếu có; các yêu cầu về bảo trì?) 

10 

2 Nhân sự  30 

 
1 Nếu Đạt, tiếp tục với Phần 2. 
2 Nếu Loại, dừng đánh giá 
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2.1 Các nhân sự chủ chốt được đề xuất có đủ kinh 

nghiệm và năng lực triển khai các đầu việc đã đề ra 

trong Phạm vi Công việc không? 

20 

2.2 Trong thời gian 3 năm gần đây, các nhân sự đó có 

thực hiện  công việc tương tự không? 

10 

3 Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu 10 

3.1 Nhà thầu có đủ số năm kinh nghiệm theo yêu cầu 

không? 

3 

3.2 Kinh nghiệm thực hiện các dự án đã triển khai trước 

đây có phù hợp với yêu cầu của công việc đang dự 

tuyển không? 

5 

3.3 Nhà thầu và hồ sơ dự thầu có thể hiện được sự hiểu 

biết về môi trường triển khai dự án không? 

2 

Phần 3 Tiêu chí đánh giá kinh phí (TỔNG CỘNG: 20 

điểm) 

Số Tiêu chí Điểm tối đa đạt được 

1 Sự phù hợp, rõ ràng và hợp lý của kinh phí  10 

2 Giá dự thầu (giá thấp nhất được điểm tối đa)  10 

 TỔNG CỘNG 100/100 

 

 

 

Phụ lục E – Tài liệu tham khảo 

 

1. Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và 

thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

2. Bản “Đặc tả yêu cầu phần mềm Hệ thống cấp phép và quản lý dữ liệu điện tử CITES” 
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Tháng 1/2020 
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Các từ viết tắt và các khái niệm 

1.1 Các từ viết tắt 

 
USAID Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ 

API Giao diện chương trình ứng dụng 

CITES Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp 

MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

VNFOREST Tổng cục Lâm nghiệp 

EPIX Trao đổi thông tin về giấy phép điện tử 

SOA Nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ 

1.2 Các khái niệm 

 

Nền tảng SOA Nền tảng kiến trúc hướng dịch vụ cung cấp các dịch vụ bảo mật, dữ liệu, 
nghiệp vụ và tích hợp.  

Các báo cáo tĩnh Các báo cáo ở đó các mẫu được định nghĩa trước trong giai đoạn thiết 
kế.  

Các báo cáo động Các báo cáo ở đó đầu ra dựa trên các tiêu chí định nghĩa bởi người dùng 
khi sử dụng hệ thống 
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1. Giới thiệu 

1.1 Thông tin chung  
Hệ thống một cửa là công cụ trao đổi thông tin điện tử sử dụng cho thông quan hàng hoá xuất nhập 
khẩu. Mục đích của hệ thống một cửa là điều phối các hoạt động của các cơ quan chính phủ cấp 
quốc gia trong việc kiểm soát xuất nhập khẩu nhằm đơn giản hoá các thủ tục, cải thiện kiểm soát 
quy định và hỗ trợ thương mại. Hệ thống một cửa là một trong số các thước đo mà các chính phủ 
cam kết thực hiện trong thoả thuật thúc đẩy thương mại WTO. 
 Hệ thống một cửa cho phép nộp đơn điện tử yêu cầu giấy phép và chứng chỉ thương mại 
quốc tế về các loài động thực vật hoang dã được liệt kê trong các phụ lục CITES được thực hiện ở 
các quốc gia thành viên như Việt Nam, Thuỵ sỹ, Canada, Singapore và France. Năm 2013, công cụ 
cấp phép điện tử được phát triển bởi Ban thư ký CITES nhằm hỗ trợ các bên trong triển khai một hệ 
thống cấp phép điện tử. Hội nghị lần thừ 16 của các thành viên CITES ở Bangkok, Thái Lan năm 
2013 đã phê chuẩn sửa đổi nghị quyết 12.3 – Cung cấp cấp phép điện tử nhằm tạo ra cơ sở pháp lý 
cho các bên để triển khai ở các quốc gia thành viên. 
 Ở Việt Nam hiện nay hệ thống cấp phép vẫn được thực hiện theo cách thông thường gây ra 
sự không chính xác, chi phí và kém hiệu quả về thời gian. Hải quan Việt Nam (cơ quan thi hành luật 
pháp chịu trách nhiệm kiểm soát xuất nhập khẩu và thông quan) không thể cập nhật hoặc kiểm chứng 
tự động các giấy phép được cấp bởi Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam Việt Nam, gây 
chậm trễ quá trình kiểm tra và có thể là một kẽ hở pháp lý tạo điều kiện cho các hành vi sai trái về 
thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu động thực vật hoang dã. Đến nay, chính phủ đã ban hành 
nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực 
thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp cũng đưa ra các 
quy định về cấp phép điện tử CITES. Do đó, phát triển hệ thống cấp phép điện tử CITES là rất thiết 
yếu.  
 Nhằm thực hiện các khuyến nghị CITES và các điều khoản liên quan trong nghị định 06 về 
về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc 
tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và tăng cườn thực thi CITES, Cơ quan thẩm quyền 
quản lý CITES Việt Nam yêu cầu dự án bảo tồn các loài USAID hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở dữ 
liệu và hệ thống cấp phép trên nền tảng web cho hoạt động buôn bán hợp pháp các mẫu vật của 
động thực vật hoang dã được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt Nam, và cho quản lý nhà nước 
về truy xuất nguồn gốc các mẫu vật được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt Nam thông quan cơ 
sở dữ liệu về quản lý các cơ sở trồng trọt và nhân giống. Khi hoàn thành, Cơ quan thẩm quyền quản 
lý CITES Việt Nam Việt Nam sẽ tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống. 
 
 Dự án USS được tài trợ bởi Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) và được thực hiện 
bởi Tetra Tech hợp tác với Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn là đối tác. Dự án được phát triển với mục đích hỗ trợ Việt Nam ngăn chặn 
và hướng tới chấm dứt nạn buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã. 
  
Với sự hỗ trợ của Dự án USS, nhóm tư vấn đã hỗ trợ Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam 
Việt Nam tiến hành các điều tra nghiên cứu nhằm hỗ trợ phát triển một hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ 
thống cấp phép dựa trên nền tảng Web cho thương mại quốc tế về các mẫu vật của động thực vật 
hoang dã được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt Nam. 

1.2 Mục tiêu tổng quát và các mục đích của Hệ thống cấp phép CITES  
Mục tiêu tổng quát: 
Nhằm tăng cường thực thi CITES ở Việt Nam và tăng cường năng lực Cơ quan thẩm quyền quản lý 
CITES Việt Nam Việt Nam, đặc biệt trong thu thập dữ liệu và cấp phép CITES cho thương mại quốc 
tế đối với các mẫu vật của động thực vật hoang dã và được liệt kê trong các phụ lục CITES ở Việt 
Nam thông qua cơ sở dữ liệu về các cơ sở quản lý trồng trọt và nhân giống, phù hợp với các chính 
sách của chính phủ Việt Nam trong quản trị công và chính phủ điện tử. 
 Tự động hoá các quy trình nghiệp vụ và trao đổi thông tin thông qua các tài liệu điện tử là một 
công cụ quan trọng nhằm đơn giản hoá thủ tục thương mại và cải thiện ứng dụng các quy tắc và quy 
định quốc gia và quốc tế. Các cơ quan quản lý chính phủ và các doanh nghiệp đang triển khai các 
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giải pháp thương mại điện tử nhằm đơn giản hoá và tự động hoá việc trao đổi thông tin trong chuối 
cung ứng để làm việc cùng nhau sử dụng công nghệ thương mại điện tử và làm cho hoạt động 
thương mại hiệu quả và an toàn hơn. 
 Nhiều nước đang triển khai hệ thống một cửa nhằm tăng cường kiểm soát quy định của các 
cơ quan chính phủ quốc gia để cải thiện cộng tác và trao đổi thông tin và cung các các dịch vụ tốt 
hơn cho hoạt động buôn bán hợp pháp.Thành phần chính của việc hiện thực hoá hệ thống một cửa 
là chuyển dịch từ các tài liệu giấy sang tài liệu điện tử. 
 Các khái niệm về giao dịch không giấy tờ và hệ thống một cửa không giới hạn ở việc đưa 
công nghệ thông tin và giao dịch không giấy tờ. Công nghệ thông tin và giao dịch không giấy tờ được 
xem như là một công cụ nhằm cải thiện các thủ tục giao dịch và cộng tác giữa các bên liên quan. 
Mục đích là đạt được sự cải thiện tổng thể quy trình giao dịch, sử dụng công nghệ thông tin như là 
một động lực thúc đẩy thương mại cho các thương nhân hợp pháp và để tăng cường các quy định 
thương mại và kiểm soát thương mại. 
 Do đó, phạm vi của một dự án giấy phép CITES điện tử không hạn chế ở việc cấp phép 
CITES điện tử. Mục đích cuối cùng của triển khai cấp phép CITES điện tử là nhằm cải thiện và tự 
động hoá tất cả các quy trình nghiệp vụ liên quan đến cấp phép CITES, trao đổi, kiểm soát và báo 
cáo. 
 
Các mục tiêu: 
Các mục tiêu cụ thể đối với Hệ thống cấp phép CITES như sau: 

Để hỗ trợ Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam Việt Nam với các nghiên cứu hỗ trợ phát 
triển của: 

• Một cơ sở dữ liệu và hệ thống cấp phép CITES để cấp giấy phép thương mại trong các mẫu 
vật động thực vật hoang dã ở Việt Nam và tích hợp vào hệ thống quản trị theo dõi nguồn gốc 
thay thế hệ thống truyền thống; 

• Một phần mềm quản trị các cơ sở nuôi trồng và nhân giống; 

• Hệ thống giúp giảm thời gian cần thiết cho thu thập dữ liệu về thương mại các mẫu vật về 
động thực vật hoang dã; tránh việc thu thập dữ liệu thiếu chính xác, không hiệu quả thường 
xảy ra khi các phương pháp thông thường được sử dụng; có thể tích hợp với hệ thống hải 
quan và hỗ trợ trao đổi dữ liệu với các bên và Ban thư ký CITES trong tương lai; cũng như 
thiết lập cơ sở dữ liệu về các hoạt động thực thi pháp luật về buôn lậu động thực vật hoang 
dã (theo mẫu Ecomessage hoặc ETIS). 

1.3 Tích hợp với Hệ thống nền FORMIS  

Hệ thống cấp phép điện tử CITES sẽ được tích hợp với Hệ thống nền FORMIS để chia sẻ thông tin 
và các chức năng logic nghiệp vụ. 

− Hệ thống cần tuân thủ phương pháp tiếp cận kiến trúc hướng dịch vụ bằng cách bộc lộ các 
chức năng logic nghiệp vụ dưới dạng các dịch vụ tiêu chuẩn có thể được triệu gọi thông qua 
Hệ thống nền FORMIS. 

− Hệ thống nền FORMIS sẽ đảm bảo bảo mật và hiệu năng của các dịch vụ được chia sẻ. 

− Dữ liệu được sử dụng trong Hệ thống cấp phép điện tử CITES phải được tổ chức sao cho 
chúng có thể được sử dụng và chia sẻ thông qua các dịch vụ chuẩn. 

− Hệ thống cấp phép điện tử CITES nên sử dụng các dữ liệu từ cơ sở dữ liệu FORMIS khi có 
thể. 

1.4 Yêu cầu cấp phép và quy trình cấp phép 

1.4.1 Quy trình cấp phép hiện hành 

 
Hình 1 mô tả luồng công việc của việc cấp phép hiện hành. Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu yêu cầu 
giấy phép từ Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (Bước 1). Cơ quan thẩm quyền quản lý 



 5 

CITES Việt Nam cấp một giấy phép giấy (Bước 2). Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu gửi giấy phép giấy 
tới hải quan (Bước 3). Hải quan kiểm tra thông tin giấy phép và ra quyết định (Bước 4). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 

Hình1:  Quy trình cấp phép hiện hành. 

 

1.4.2 Luồng công việc tiên tiến với trao đổi thông tin điện tử 

Hình 2 mô tả luồng công việc của trao đổi giấy phép điện tử. Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu yêu cầu 
cấp giấy phép từ Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam (Bước 1). Cơ quan thẩm quyền quản 
lý CITES Việt Nam tạo một bản ghi trong cơ sở dữ liệu, cấp giấy phép giấy và một định danh giấy 
phép điện tử (ID) (Bước 2). Doanh nghiệp xuất/nhập khẩu gửi giấy phép tới hải quan (Bước 3). Hải 
quan kiểm tra đối chiếu, cập nhật thông tin điện tử và ra quyết định (Bước 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ quan thẩm quyền 
quản lý CITES 

Hải quan 

1)Yêu cầu cấp phép 

2) Nhận giấy phép 

3) Nộp giấy phép bản giấy 

4) Đối chiếu thông tin 
bản giấy, ra quyết định 

Doanh nghiệp 
xuất/nhập khẩu 
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Hình 2:  Luồng công việc cấp phép điện tử. 

 
 

1.5 Người sử dụng và các vai trò người sử dụng 

Người sử dụng của Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam là cán bộ của Cơ quan quản lý 
CITES Việt Nam, các thương nhân. 
Các vai trò người sử dụng của hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam gồm: 

− Thương nhân: Các người sử dụng với vai trò này được quyền xin cấp phép chứng chỉ CITES, 
xem trạng thái cấp phép của mình, nhập thay đổi, bổ sung dữ liệu/tài liệu liên quan đến đơn 
xin cấp phép điện tử. 

− Thụ lý hồ sơ: Người sử dụng với vai trò này xử lý hồ sơ, dự thảo giấy phép và chuyển cho 
cán bộ kiểm tra hồ sơ  

− Kiểm tra hồ sơ: Người sử dụng với vai trò này kiểm duyệt các yêu cầu cấp phép điện tử 
CITES, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và thông tin trên dự thảo giấy phép sau đó chuyển cho 
lãnh đạo. 

− Lãnh đạo: Người sử dụng với vai trò này lập kế hoạch và điều phối các yêu cầu cấp phép 
điện tử tới cán bộ thụ lý hồ sơ, phê duyệt hoặc từ chối cấp giấy phép  

− Quản trị viên CNTT: Người sử dụng với vai trò này chịu trách nhiệm bảo trì và cấu hình hệ 
thống.  

1.6 Môi trường vận hành 

1.6.1 Kiến trúc đề xuất 

Hình 3 minh hoạt kiến trúc mức khái niệm được đề xuất cho Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt 
Nam. Có các thành phần chính sau: ứng dụng web và cơ sở dữ liệu trung tâm. 

Cơ quan thẩm quyền 
quản lý CITES Hải quan 

1)Yêu cầu cấp phép 

2) Nhận giấy phép với ID 

3) Nộp giấy phép bản giấy 

4) Đối chiếu, cập 
nhật thông tin điện 
tử, ra quyết định 

Doanh nghiệp 
xuất/nhập khẩu 
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Hình 3: Kiến trúc mức khái niệm của Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam.  

 
Các chức năng chính của ứng dụng Web: 

- Hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ chính của CITES  

- Nhập, xem và tìm kiếm dữ liệu 

- Tạo và in ấn các báo cáo. 

Chức năng chính của cơ sở dữ liệu trung tâm: 
- Lưu trữ các dữ liệu CITES 

1.6.2 Máy chủ 

Thành phần phía máy chủ của hệ thống sẽ chạy trên các máy chủ ảo hiệu năng cao. Các hệ điều 
hành được hỗ trợ bao gồm: Linux Ubuntu Server và Microsoft Windows Server.  Các máy chủ ứng 
dụng hỗ trợ bao gồm Apache Tomcat-based servers.  

1.6.3 Môi trường người sử dụng 

Người sử dụng sẽ truy nhập hệ thống sử dụng ứng dụng web. Ứng dụng web phải hỗ trợ các trình 
duyệt phổ biến nhứ: Internet Explorer, Firefox và Google Chrome với các phiên bản được phát hành 
từ năm 2010. 

1.7 Chức năng hệ thống 

Phần này mô tả vắn tắt các yêu cầu chức năng của Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam. Các 
yêu cầu chức năng được miêu tả chi tiết hơn ở phần 3. 

1.7.1 Các chức năng 

 

− Yêu cầu cấp phép và cấp phép tự động: Hệ thống phải cho phép các thương nhân nộp hồ 
sơ xin cấp phép CITES 

− Hỗ trợ phân tích rủi ro khi thẩm định các hồ sơ cấp: Hệ thống phải cung cấp chức năng 
hỗ trợ phân tích rủi ro các hồ sơ xin cấp phép.  

 
 
 
 
 
           

Cơ sở dữ liệu trung tâm 

LAN 

 
Ứng dụng 

Web 
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− Điều phối hoạt động thẩm định: Hệ thống phải cho phép các cán bộ CITES điều phối hoạt 
động thẩm định hồ sơ xin cấp phép CITES.  

− Ghi lại các kết quả thẩm định và hồ sơ cấp phép: Hệ thống phải ghi lại các hoạt động thẩm 
định hồ sơ 

−  Thông tin về trạng thái của quá trình phê duyệt hồ sơ cấp phép được cung cấp cho 
đơn vị nộp hồ sơ xin cấp phép: Hệ thống phải cho phép các đơn vị nộp hồ sơ xin cáp phép 
truy cập thông tin về trạng thái của quá trình phê duyệt hồ sơ. 

− Tăng cường sử dụng các bảng mã CITES và lĩnh vực liên quan được khuyến nghị: Hệ 
thống phải tăng cường sử dụng các bảng mã chuẩn hoá về CITES và các lĩnh vực liên quan. 

− Soát xét tất cả các chứng chỉ đã được cấp: Hệ thống phải cho phép các cán bộ có thẩm 
quyền soát xét lại tất cả các chứng chỉ đã được cấp.  

− Cập nhập thông tin mã số cơ sở nuôi trồng do Chi cục Kiểm lâm cấp 

− Cập nhập thông tin biến động của động thực vật hoang dã tại các sở sở nuôi, trồng 

− Cập nhập thông tin về quá trính sản xuất, chế biến, kinh doanh mẫu vật động thực vật hoang 
dã tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh. 

− Cập nhật tự động với các thông tin và phân loại CITES mới nhất: Hệ thống nên giao diện 
với hệ thống CITES quốc tế sử dụng API để tự động cập nhật thông tin mới nhất về phân 
loại, thuật ngữ bao gồm tên khoa học và các tên chung của các loài. 

− Trao đổi dữ liệu về giấy phép CITES: Hệ thống nên cho phép trao đổi dữ liệu về giấy phép 
CITES với các hệ thống khác. 

− Cập nhật giấy phép điện tử CITES từ các hệ thống khác: Hệ thống nên cho phép cập nhật 
giấy phép điện tử CITES từ các hệ thống khác. 

− Tìm kiếm và lọc dữ liệu: Hệ thống phải cho phép người sử dụng tìm kiếm và lọc dữ liệu theo 
các tiêu chí khác nhau. 

− Tạo các báo cáo: Hệ thống phải cho phép người sử dụng tạo và xem các báo cáo liên quan 
đến dữ liệu CITES. 

− In ấn các báo cáo: Hệ thống phải cho phép người sử dụng in ra các báo cáo. 

− Kết xuất các báo cáo: Hệ thống phải cho phép người sử dụng kết xuất cá báo cáo ra các 
tệp tin với định dạng xác định (bảng tính excel hoặc PDF). 

− Trả phí sử dụng giao dịch điện tử: Hệ thông nên hỗ trợ giao dịch điện tử trong thanh toán 
phí. 

− Kiểm soát truy cập tài nguyên dựa trên vai trò: Hệ thống phải cho phép người sử dụng 
truy cập dữ liệu và chức năng của hệ thống dựa trên vai trò của người sử dụng. Người sử 
dụng phải chỉ có thể truy cập các chức năng và dữ liệu của hệ thống mà họ được phép truy 
cập. 

− Chữ ký số: Hệ thống phải hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho các bộ chịu trách nhiệm phê duyệt 
hồ sơ xin cấp phép CITES. 

− Thanh toán điện tử: Hệ thống cần hỗ trợ giao dịch điện tử trong thanh toán phí. 

− Quy trình hoá phê duyệt đơn xin cấp phép:Hệ thống phải hỗ trợ quy trình trình hoá phê 
duyệt cấp phép. 

− Quản lý tài khoản người sử dụng: Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng cho quản lý tài 
khoản người sử dụng. 

− Theo dõi thông tin liên quan đến mẫu vật được nhập/xuất khẩu: Hệ thống phải hỗ trợ 
theo dõi thông tin liên quan đến các mẫu vật được nhập/xuất khẩu. 

1.8 Các ràng buộc trong thiết kế và cài đặt 

Các ràng buộc chính trong thiết kế và cài đặt hệ thống cần phải xem xét bao gồm:  
 

− Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam nên hỗ trợ cơ chế liên động với hệ thống khác 
như hệ thống một cửa quốc gia và hệ thống hải quan. Do đó, cơ chế phối hợp cần phải được 
điều phối. 
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− Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam phải được tích hợp với Hệ thống nền FORMIS. 

1.9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng 

Các tài liệu sau cần được chuyển giao cùng với Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam: 

− Tài liệu cho người dùng cuối: Cần có hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối đối với tất cả 
các chức năng của hệ thống. Tài liệu hướng dẫn phải được trình bày một cách trực quan, dễ 
hiểu để người sử dụng thông thường có thể hiểu và sử dụng hệ thống.  

− Tài liệu quản trị hệ thống: Cần có tài liệu chỉ dẫn vận hành cho người quản trị hệ thống để 
quản lý và vận hành hệ thống. Tài liệu cần có các nội dung liên quan đến chạy, tắt hệ thống 
và theo dõi tình trạng hệ thống, các hướng dẫn cài đặt với mô tả các bước cần thiết để cài 
đặt hệ thống. 

− Tài liệu thiết kế hệ thống: Thiết kế hệ thống cần phải được tài liệu hoá.  

− Chú giải mã nguồn: Tất cả các mã nguồn cần phải được chú giải theo tiêu chuẩn chuyên 
nghiệp, đủ để bảo trì bởi các nhà phát triển khác. 

1.10  Các giả định và sự phụ thuộc 

Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam được phát triển và triển khai dưới các giả định và sự 
phụ thuộc sau: 

− Đặc tả yêu cầu cho hệ thống đã được phê duyệt 

− Các tài nguyên phần cứng sẵn sàng với hiệu năng phù hợp để triển khai hệ thống 
Tuân thủ các tiêu chuẩn: 

− Thiết kế kỹ thuật phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật được chỉ rõ trong nghị định 01/2011/TT-
BTTTT ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông về các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho 
các ứng dụng CNTT sử dụng trong các cơ quan nhà nước. 

2 Mô hình dữ liệu 

Mô hình dữ liệu quan hệ phải được áp dụng tối thiểu chuẩn 3. 
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3 Yêu cầu cụ thể 

Các yêu cầu hệ thông được nhóm vào các nhóm sau: 
Các yêu cầu chức năng: 

F-REQ  Các yêu cầu chức năng 
Các yêu cầu phi chức năng: 

E-REQ  Các yêu cầu giao diện ngoài 
P-REQ  Các yêu cầu về hiệu năng 
Q-REQ Các yêu cầu về chất lượng phần mềm 
O-REQ Các yêu cầu khác 

3.1 Các yêu cầu chức năng 

Mục này mô tả các yêu chức năng chi tiết cho Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt Nam. 
 

F-REQ 1: Yêu cầu cấp phép và cấp phép tự động 

Mô tả Hệ thống phải cho phép các thương nhân nộp hồ sơ xin cấp phép CITES 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Yêu cầu cấp phép điện tử là quy trình quan trọng của Cơ quan thẩm quyền 
quản lý CITES. Máy tính hoá giúp giảm thời gian giao dịch và tăng tính minh 
bạch, giảm thời gian trễ trong hoạt động xuất nhập khẩu. 

Nội hàm - Nhập dữ liệu sử dụng giao diện web cần được cung cấp tới các đơn vị yêu 
cầu cấp phép 

- Hệ thống phải cho phép nộp các tài liệu bổ trợ như các chứng thư, giấy phép 
(ở dạng điện tử, ví dụ như file PDF) hoạt động cho cơ sở nhân giống hoặc 
chăm sóc động thực vật hoang dã. Việc nộp các tài liệu bổ trợ phải được hỗ 
trợ bởi hệ thống theo yêu cầu trong quá trình thẩm tra hồ sơ. 

- Các danh sách mã cho nhập dữ liệu có cấu trúc phải được cung cấp 

- Các luật xác thực hợp lệ dữ liệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ và nhất quán cần 
được cài đặt 

- Các chức năng trợ giúp theo ngữ cảnh phải được cài đặt 

- Hệ thống phải cho phép người nộp đơn rút yêu cầu cấp phép 

- Số lượng các mẫu vật có thể là số lẻ. 
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F-REQ 2: Hỗ trợ phân tích rủi ro khi thẩm định các hồ sơ  

Mô tả Hệ thống phải cung cấp chức năng hỗ trợ phân tích rủi ro các hồ sơ xin cấp phép 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Phân tích rủi ro rất cần thiết. Các cán bộ thẩm tra cần các hỗ trợ phân tích 
nhằm giảm thiểu thời gian thẩm tra và các rủi ro. 

Nội hàm - Một tập các tiêu chí cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải được định 
nghĩa nhằm đánh giá tín nhiệm doinh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu 

- Các luật phân tích rủi ro phải được máy tính hoá. Cài đặt các phương pháp 
quản lý rủi ro hiện đại dựa trên quá khứ tuân thủ luật pháp, quy định của doanh 
nghiệp, có thể dẫn đến việc xử lý ưu tiên cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt. 

- Các luật cần được cập nhật tự động khi phù hợp dựa trên học tự động sử 
dụng trí tuệ nhân tạo từ dữ liệu lịch sử. 

- Mức độ rủi ro phải được định nghĩa và gán mã mầu. 

 

F-REQ 3: Điều phối hoạt động thẩm định 

Mô tả Hệ thống phải cho phép các cán bộ CITES điều phối hoạt động thẩm định hồ sơ 
xin cấp phép CITES 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Việc điều phối giúp liên tục theo dõi quy trình xử lý hồ sơ, giảm thời gian giao 
dịch và sử dụng một cách tối ưu nguồn lực của Cơ quan thẩm quyền quản lý 
CITES Việt Nam 

Nội hàm - Hệ thống phải cho phép thiết lập thời hạn thầm tra các hồ sơ 

- Hệ thống phải cho phép xem trạng thái thẩm tra hồ sơ 

- Hệ thống phải cho phép cập nhập trạng thái xử lý thẩm tra hồ sơ 

- Tính năng nhắc việc cần được hỗ trợ 

- Các mã mầu cần được áp dụng cho các trạng thái khác nhau 

- Các thiết bị điện tử cầm tay phải được hỗ trợ (ứng dụng di động) để đảm bảo 
các dữ liệu liên quan sẵn sàng tới người sử dụng. 

 

F-REQ 4: Ghi lại các kết quả thẩm định và hồ sơ cấp phép  

Mô tả Hệ thống phải ghi lại các hoạt động thẩm định hồ sơ 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Việc ghi lại các kết quả thẩm tra và cấp phép giúp kiểm tra chéo và các hoạt 
động kiểm toán 

- Dữ liệu lịch sử giúp cải thiện hiệu quả của hoạt động phân tích rủi ro 

Nội hàm - Các kết quả thẩm tra và cấp phép phải được lưu trong CSDL 

- Các bước khác nhau của quy trình cấp phép được ghi lại trong hệ thống và 
có thể kiểm toán được. 

- Các thông tin liên quan đến hoạt động thẩm tra, cụ thể là thời gian thẩm tra và 
các đánh giá được ghi lại ở dạng điện tử và lưu trong CSDL 

- Mô hình dữ liệu phải bao quát các đối tượng kết quả thẩm tra và dữ liệu liên 
quan. 
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F-REQ 5: Thông tin về trạng thái của quá trình phê duyệt hồ sơ cấp phép được cung cấp 
cho đơn vị nộp hồ sơ xin cấp phép 

Mô tả Hệ thống phải cho phép các đơn vị nộp hồ sơ xin cấp phép truy cập thông tin về 
trạng thái của quá trình phê duyệt hồ sơ. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Việc biết trạng thái của quy trình phê duyệt cấp phép giúp các doanh nghiệp 
nộp đơn xin cấp phép cải thiện việc lập kế hoạch cho xuất/nhập khẩu. 

Nội hàm - Giao diện người sử dụng phải cho phép các doanh nghiệp truy cập trạng thái 
xử lý hồ sơ 

- Các doanh nghiệp nên nhận được thông báo về lịch trình thẩm tra hồ sơ 

- Các doanh nghiệp cần được thông báo khi giấy phép được cấp 

- Các phương thức thông báo tăng cường như email, SMS nên được hỗ trợ. 

 

 

F-REQ 6: Tăng cường sử dụng các bảng mã CITES và lĩnh vực liên quan được khuyến nghị 

Mô tả Hệ thống phải tăng cường sử dụng các bảng mã chuẩn hoá về CITES và các lĩnh 
vực liên quan. 

Mức ưu tiên Trung bình 

Lý giải - Sử dụng các bảng mã chuẩn hoá về CITES và các lĩnh vực liên quan đảm bảo 
tính nhất quán quốc tế và khả năng liên động của hệ thống. 

Nội hàm - Ứng dụng phải tăng cường sử dụng các bảng mã khuyến nghị về CITES cho 
giấy phép được chỉ rõ trong Resolution Conf.12.3 (Rev.CoP 17) [1]. 

- Ứng dụng nên tăng cường sử dụng các bảng mã liên quan cho thương mại, 
đặc biệt là khuyến nghị UNECE về vị trí (UN/LOCODE), mã quốc gia ISO [2]. 

 

 

F-REQ 7: Soát xét tất cả các chứng chỉ đã được cấp 

Mô tả Hệ thống phải cho phép các cán bộ có thẩm quyền soát xét lại tất cả các chứng 
chỉ đã được cấp. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Chức năng này cần thiết cho các hoạt động  kiểm soát, thống kê và kiểm toán. 

Nội hàm - Thông tin về cán bộ liên quan đến cấp phép một giấy phép nào đó phải được 
lưu trữ vĩnh viễn và có thể truy cập được 

- Lịch sử thay đổi phải được lưu trữ vĩnh cửu và có thể truy cập được 
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F-REQ 8: Cập nhật tự động với các thông tin và phân loại CITES mới nhất 

Mô tả Hệ thống nên giao diện với hệ thống CITES quốc tế sử dụng API dể tự động cập 
nhật thông tin mới nhất về phân loại, thuật ngữ bao gồm tên khoa học và các tên 
chung của các loài. 

Mức ưu tiên Trung bình 

Lý giải - Chức năng này đảm bảo các đặt tên phân loại tiêu chuẩn  được thừa nhận 
bởi hội thảo các bên để chỉ rõ tên các loài được sử dụng trong các yêu cầu 
cấp phép 

Nội hàm - API phải được phát triển 

- Lưu trữ cục bộ các thuật ngữ  

 

 

F-REQ 9: Trao đổi dữ liệu về giấy phép CITES 

Mô tả Hệ thống nên cho phép trao đổi dữ liệu về giấy phép CITES với các hệ thống 
khác. 

Mức ưu tiên Trung bình 

Lý giải - Hệ thống có thể liên động với các hệ thống khác trong các luồng công việc 
liên ngành như là kiểm soát xuất/nhập khẩu. 

- Hệ thống nên chia sẻ dữ liệu với các quốc gia thành viên CITES. 

Nội hàm - Các giao diện chuẩn hoá phải được phát triển và sẵn sàng cho truy cập 
từ bên ngoài hệ thống 

- Các tiêu chuẩn thông tin phải được cân nhắc, xem xét trong thiết kế 

- Dữ liệu cho tự động kiểm tra tính hợp lệ của giấy phép phải có sẵn 

- Tất cả các thủ tục trao đổi dữ liệu cần được kiểm thử toàn bộ bởi các 
nhóm kỹ thuật chung. Cần phải có các trao đổi liên tục về tiến triển của 
cài đặt ở mỗi bên. Việc các bên có hiểu biết chung về cách các thông tin 
được trao đổi sẽ được sử dụng trong quy trình nghiệp vụ ở mỗi bên là 
rất quan trọng. Để đạt được điều này một điều hết sức quan trọng là các 
nhóm phải thường xuyên làm việc với nhau và tổ chức các chuyến thăm 
thực địa. 

- Một phần quan trọng của công việc kỹ thuật là việc hài hoà các danh sách 
bảng mã được sư dụng trong khai báo hải quan và giấy phép CITES. 
Điều này đòi hỏi chức năng đồng bộ hoá để cập nhật các bảng mã này 
cho các tổ chức trao đổi thông tin. Các quyết định về bảng mã nên tuân 
theo thực tiễn tốt nhất quốc tế được thiết lập bởi UN và WCO. 
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F-REQ 10: Cập nhật tự động với các thông tin và phân loại CITES mới nhất 

Mô tả Hệ thống nên giao diện với hệ thống CITES quốc tế sử dụng API dể tự động cập 
nhật thông tin mới nhất về phân loại, thuật ngữ bao gồm tên khoa học và các tên 
chung của các loài. 

Mức ưu tiên Trung bình 

Lý giải - Hệ thống cần liên động với các hệ thống khác trong các luồng công việc liên 
ngành như là kiểm soát xuất/nhập khẩu (ví dụ: Khi thông quan hang hoá, hải 
quan nên cập nhật thông tin trong mục 14 và 15 của giấy phép CITES. Giấy 
phép điện tử được cập nhật thông qua một thông điệp điện tử được gửi bởi 
hệ thống quản lý dữ liệu hải quan tới Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt 
Nam. Thông điệp này sẽ cập nhật dữ liệu trong trường 14 và 15 của giấy phép 
CITES điện tử và đánh dấu  trạng thái giấy phép đang được sử dụng. Một điều 
rất quan trọng là Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có thể tin cậy 
ở tính nhất quán và chất lượng của dữ liệu hải quan cập nhật do thông tin này 
rất quan trọng cho các báo cáo và ra quyết định liên quan CITES). 

Nội hàm - Các giao diện chuẩn hoá phải được phát triển và sẵn sàng cho truy cập từ bên 
ngoài hệ thống 

- Các bảng mã được sử dụng trong giấy phép CITES và các hệ thống khác như 
là khai báo hải quan phải được hài hoà hoá. 

- Cơ chế đồng bộ hoá tự động các bảng mã cho các bên phải được cài đặt 

- Các quyết định về bảng mã nên tuân theo thực tiễn tốt nhất quốc tế được thiết 
lập bởi UN và WCO.  

 

 

F-REQ 11: Tìm kiếm và lọc dữ liệu 

Mô tả Hệ thống phải cho phép người sử dụng tìm kiếm và lọc dữ liệu theo các tiêu chí 
khác nhau. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Tính năng tìm kiếm cho phép người sử dụng nhanh chóng tìm thấy các thông 
tin mong muốn 

- Tính năng lọc thông tin cho phép người sử dụng giới hạn phạm vi tìm kiếm 
thông tin mong muốn. 

Nội hàm - Các tiêu chí tìm kiếm và lọc thông tin phải có thể cấu hình được như là tìm 
kiếm đa tiêu chí 

- Hệ thống phải hỗ trợ sắp xếp các đối tượng trong một danh sách theo các tiêu 
chí khác nhau 

- Giao diện tìm kiếm phải được tích hợp trong giao diện người sử dụng 

- Các chức năng tìm kiếm và lọc phải dễ sử dụng đối với người dùng. 
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F-REQ 12: Tạo các báo cáo 

Mô tả Hệ thống phải cho phép người sử dụng tạo và xem các báo cáo liên quan đến 
dữ liệu CITES.  

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Các báo cáo CITES được đệ trình thường niên tới Ban thư ký CITES[3]. 

- Các báo cáo thống kê cần cho các hoạt động quản lý CITES ở Việt Nam. 

Nội hàm - Phát triển một tập các truy vấn là nhiệm vụ làm một lần và có thể được thực 
hiện với chi phí phát triển phần mềm hợp lý 

- Các báo cáo mới có thể được thêm vào mà không cần chi phí lập trình và 
không phải triển khai lại hệ thống khi hệ thống đang hoạt động 

- Chức năng xem trước các báo cáo cần được phát triển. 

 

 

F-REQ 13: In ấn các báo cáo 

Mô tả Hệ thống phải cho phép người sử dụng in ra các báo cáo. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Người sử dụng cần in ra các báo cáo thống kê liên quan đến các hoạt động 
CITES. Các báo cáo phải được ký bởi các cán bộ có trách nhiệm. 

Nội hàm - Hệ thống phải cho phép người sử dụng tạo các báo cáo trước khi in 

- Hệ thống phải cho phép người sử dụng xem trước các báo cáo trước khi in 

- Hệ thống phải in đúng các báo cáo theo các phôi giấy định dạng sẵn. 

 

 

F-REQ 14: Kết xuất các báo cáo 

Mô tả Hệ thống phải cho phép người sử dụng kết xuất cá báo cáo ra các tệp tin với định 
dạng xác định (bảng tính excel hoặc PDF). 

 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Người sử dụng cần kết xuất các báo cáo thống kê và các báo cáo khác ra các 
định dạng tệp tin khác nhau để gửi các báo cáo dạng điện tử cho các bên liên 
quan. 

Nội hàm - Hệ thống phải cho phép người sử dụng lựa chọn các định dạng tệpp tin khác 
nhau. Tối thiểu các định dạng sau cần được hỗ trợ: pdf,csv, xls và xlsx 

- Hệ thống phải cho phép người sử dụng tạo, xem trước các báo cáo trước khi 
kết xuất. 
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F-REQ 15: Trả phí sử dụng giao dịch điện tử 

Mô tả Hệ thống nên hỗ trợ giao dịch điện tử trong thanh toán phí. 

Ưu tiên Trung bình 

Lý giải - Tăng nguồn thu, tính minh bạch.  

Nội hàm - Cộng tác với bên thứ ba cung cấp dịch vụ thanh toán  

- Tích hợp về mặt kỹ thuật với hệ thống thanh toán phải đảm bảo linh hoạt và 
tính mở cho hệ thống thanh toán mới 

- Các mức phí khác nhau phải được xem xét tuỳ thuộc vào thời gian xử lý yêu 
cầu bởi doanh nghiệp xin cấp phép. 

 

 

F-REQ 16: Chữ ký số 

Mô tả Hệ thống phải hỗ trợ sử dụng chữ ký số cho các bộ (phận?) chịu trách nhiệm phê 
duyệt hồ sơ xin cấp phép CITES. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Sử dụng chữ ký số cải thiện tính minh bạch và giảm thủ tục giấy tờ 

Nội hàm - Chỉ người sử dụng với các vai trò nhất định được hỗ trợ chức năng sử dụng 
chữ ký số 

- Hệ thống cần hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số khác nhau. 

 

 

F-REQ 17: Quy trình hoá phê duyệt đơn xin cấp phép 

Mô tả Hệ thống phải hỗ trợ quy trình hoá phê duyệt cấp phép. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Việc thẩm tra và phê duyệt hồ sơ xin cấp phép là quy trình nghiệp vụ quan  
trọng thực hiện bởi Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. 

Nội hàm - Các quy trình có thể thay đổi động mà không cần lập trình lại hệ thống 
- Khi một doanh nghiệp không cung cấp các tài liệu minh chứng theo yêu cầu 

để hoàn thành hồ sơ trước khi thời hạn kết thúc, cơ quan thẩm quyền có thể 
từ chối hồ sơ cấp phép và hồ sơ cấp phép phải được xoá khỏi danh sách xử lý 

- Số định danh gán cho bản thảo giấy phép phải được rút lại nếu người thẩm 
tra hồ sơ không đồng ý với bản thảo 

 

 

 

 

 

 

 

F-REQ 18: Theo dõi thông tin liên quan đến mẫu vật được nhập/xuất khẩu 
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Mô tả Hệ thống phải hỗ trợ theo dõi thông tin liên quan đến các mẫu vật được nhập/xuất 
khẩu. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Thông tin liên quan đến các mẫu vật xuất/nhập khẩu cần thiết cho thống kê, 
báo cáo và thống kê. 

Nội hàm - Hệ thống phải hỗ trợ truy xuất nguồn gốc mẫu vật xuất/nhập khẩu 

 

 

F-REQ 19: Quản lý tài khoản người sử dụng 

Mô tả Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng cho quản lý tài khoản người sử dụng. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Người sử dụng cần tài khoản để truy cập hệ thống. 

- Tính năng này cần thiết cho kiểm soát truy cập theo vai trò. 

Nội hàm - Hệ thống phải cho phép quản trị viên CNTT tạo/xoá/thay đổi tài khoản người 
sử dụng 

- Hệ thống phải hỗ trợ các chức năng khôi phục mật khẩu khi người sử dụng 
làm mất mật khẩu 

- Hệ thống phải cho phép người sử dụng thay đổi thông tin của họ 

 

 

F-REQ 20: Kiểm soát truy cập tài nguyên dựa trên vai trò 

Mô tả Hệ thống phải cho phép người sử dụng truy cập dữ liệu và chức năng của hệ 
thống dựa trên vai trò của người sử dụng. Người sử dụng phải chỉ có thể truy cập 
các chức năng và dữ liệu của hệ thống mà họ được phép truy cập. 

Mức ưu tiên Cao 

Lý giải - Vì lý do bảo mật, mỗi vai trò người dùng có quyền truy cập một tập xác định 
các chức năng hệ thống. 

- Mỗi người sử dụng có quyền truy cập các dữ liệu và chức năng được cấp 
quyền  

Nội hàm - Người sử dụng có thể đăng nhập hệ thống và phải đăng nhập trước khi truy 
cập bất kỳ dữ liệu hoặc chức năng không thể truy cập công khai. 

- Hệ thống phải hỗ trợ việc định nghĩa các vai trò và việc cấp quyền cho vai trò. 

- Hệ thống phải ẩn các chức năng người sử dụng không được cấp quyền truy 
cập 

- Hệ thống phải khoá các điều khiển cho các chức năng người sử dụng không 
được cấp quyền truy cập. 

- Các tiêu chí lựa chọn phải bỏ qua các giá trị không được truy cập. 

 
 

3.2 Các yêu cầu phi chức năng  

3.2.1 Các yêu cầu về giao diện bên ngoài 
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3.2.1.1 Giao diện người dùng 
 

Hướng dẫn thiết kế giao diện đồ hoạ người dùng 

Phần này miêu tả chi tiết về nguyên tắc cần phải lưu ý khi thiết kế biểu tượng. 

E-REQ 1:Tất cả các biểu tượng phải được chọn lọc theo nguyên tắc gợi mở tác động và gợi nhớ 

E-REQ 2:Tất cả các biểu tượng đều phải được cấu hình để hiển thị tối thiểu các thông tin dưới dạng 

văn bản cùng với biểu tượng. 

E-REQ 3:Các biểu tượng đều được tạo lập để sao cho có thể minh họa dưới  dạng văn bản có liên 

kết với biểu tượng ở góc trên bên trái, phải. 

E-REQ 4: Tất cả các biểu tượng màu xám sẽ biểu diễn chức năng bị vô hiệu hóa 

Các biểu nhập: 

Những yêu cầu sau đây cần phải tuân thủ đối với tất cả các giao diện màn hình sử dụng các mẫu 

biểu được định nghĩa nhằm hỗ trợ người sử dụng khi nhập dữ liệu vào hệ thống: 

E-REQ 5: Khuôn mẫu sẽ mở với vị trí con trỏ nằm tại vị trí góc trên cùng bên trái của trường nhập 

dữ liệu. 

E-REQ 6: Phím TAB trên màn hình sẽ di chuyển con trỏ trong dạng chữ Z từ trái sang phải, từ trên 

xuống dưới trong toàn bộ phạm vi của biểu. 

E-REQ 7: Tất cả các khuôn mẫu màn hình cần phải có nút xóa các dữ liệu nhập của người sử dụng 

trong phạm vi biểu nhập. Nút này sẽ có mã hiệu là “XÓA”/”DELETE” 

E-REQ 8:Tất cả khuôn mẫu màn hình phải có nút để lưu dữ liệu. Nút này ký hiệu là “LƯU”/”SAVE”. 

E-REQ 9:Tất cả khuôn mẫu màn hình phải có nút để thoát khỏi quá trình nhập dữ liệu. Nút này ký 

hiệu là “THOÁT”/”EXIT”. 

Cần tuân thủ Hướng dẫn giao diện người sử dụng bằng đồ họa sau đây khi xây dựng hệ thống: 

Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 

E-REQ 10: Nếu thao tác nhập của một người sử dụng nhập một trong các mục đã xác định thì hệ 

thống sẽ phải đưa ra một danh mục để cho người sử dụng lựa chọn.Thí dụ: danh sách các tỉnh, 

huyện, v.v. Mẫu cửa sổ trên màn hình có đủ kích thước để mô tả ít nhất 5 lựa chọn từ danh mục liệt 

kê 

E-REQ 11:Giá trị của các dữ liệu nhập phải được kiểm tra tính hợp lệ về kiểu dữ liệu và khoảng giá 

trị của dữ liệu. 

Phông chữ: 

E-REQ 12: Tối đa là 3 phông chữ sẽ được sử dụng trên giao diện sử dụng. Phông chữ sẽ được xác 
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định khi thiết kế giao diện. 

E-REQ 13: Được sử dụng tối đa 4 cỡ phông trong giao diện sử dụng 

Các hộp kết hợp 

E-REQ 14: Hộp kết hợp hiển thị ít nhất 4 mục dữ liệu và nhiều nhất 9 mục dữ liệu khi được mở rộng. 

Phím nóng: 

E-REQ 15: Các phím nóng cần được thiết kế phục vụ các nhiệm vụ chính. 

Các yêu cầu khác:  

E-REQ 16: Diện mạo của một biểu tượng đại diện cho một trạng thái  hoặc chế độ làm việc của hệ 

thống máy tính sẽ được phân biệt rõ ràng với một trạng thái, chế độ khác.  

E-REQ 17: Một biểu tượng sẽ được duy trì ở trạng thái được nhận biết và hiểu được trong mọi thay 

đổi, như thay đổi về trạng thái, kiểu loại trong môi trường mà nó đã được thiết kế. 

E-REQ 18: Tất cả các biểu tượng phải phù hợp với điều khoản 4 và 5 trong  ISO 9241-3:1992. 

E-REQ 19: Bất cứ khi nào con trỏ di chuyển đến một vị trí nào đó mà lại chồng đè lên biểu tượng 

khác nhưng không kích hoạt bất cứ vùng nhậy cảm nào thì con trỏ bị di chuyển phải nằm trên biểu 

tượng đó. 

E-REQ 20: Tương tác với biểu tượng đảm bảo không được phá hỏng bất cứ dữ liệu nào của người 

sử dụng nếu không được phép của họ. 

E-REQ 21: Màu sắc không được là một yếu tố thông tin duy nhất nhằm phân biệt giữa các biểu 

tượng trừ khi các yếu tố chức năng được đặc trưng bằng chính màu của nó. 

E-REQ 22: Khi biểu tượng đồ họa được sử dụng như một phần của các biểu tượng khác, ý nghĩa 

của thành phần đó phải nhất quán trong toàn bộ quá trình sử dụng của thành phần đó. 

E-REQ 23: Diện mạo thị giác của các biểu tượng phải nhất quán với bộ biểu tượng như đã khai báo. 

Điều này nghĩa là trong phạm vị một bộ, biểu tượng sẽ được dùng một kiểu đồ hoạ để minh họa, thí 

dụ: mức độ giống thực tế.  

E-REQ 24: Nếu biểu tượng được trình bầy với nhiều cỡ khác nhau trên nhiều kiểu minh họa trực 

quan khác nhau, thì phải xem xét khi thiết kế biểu tượng sao cho vẫn giữ được dễ hiểu và tách biệt 

cùng các thành phần chính. 

E-REQ 25: Nếu biểu tượng được sử dụng trong nhiều thiết bị khác nhau, điều này làm cho biểu 

tượng phải có nhiều tỷ lệ khác nhau, giải pháo thiết kế biểu tượng cần xem xét chuyện này sao cho 

hình dạng của biểu tượng vẫn tương tự như ý tưởng về đồ họa như khi thiết kế ban đầu.  

E-REQ 26: Tất cả cá biểu tượng cần phải thật dễ hiểu. Khi tính dễ hiểu lần đầu không phải là yêu 
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cầu về tính dễ dùng thì biểu tượng cần phải dễ hiểu và dễ phân biệt. 

E-REQ 27: Vị trí của bất kỳ nhãn có thay đổi bởi người sử dụng phải đồng nhất trong mọi môi trường 

vận hành hay trong tất cả các môi trường đã thiết kế đế sử dụng chung 

E-REQ 28: Tính động của các biểu tượng phải không làm giảm đi tính dễ hiểu và nhận biết của biểu 
tượng. Tỷ lệ nhấp nháy phỉa theo tiêu chuẩn quy định tại điều 5 của ISO 9241-3:1992. 

 

3.2.1.2 Các giao diện phần mềm 
 
Phần này mô tả mô trường CNTT sẵn có và các giao diện được hỗ trợ ở đó Hệ thống cấp phép điện 
tử CITES Việt Nam sẽ vận hành. Hệ thống sẽ chạy trên các hệ điều hành sẵn có và các hệ quản trị 
cơ sở dữ liệu được hỗ trợ. Hệ thống nền FORMIS hỗ trợ tích hợp thông qua trục dịch vụ dích hợp. 

− Hệ điều hành hỗ trợ: Microsoft Windows Server 2008, Ubuntu Server 12.x 

− Các hệ quản trị CSDL hỗ trợ: PostgreSQL 9.3 và mới hơn, MySQL 5.0 và mới hơn 

− Trục dịch vụ tích hợp hỗ trợ các giao thức: TTP, HTTPS, POP, IMAP, SMTP, JMS, AMQP, 
FIX, TCP, UDP, FTPS, SFTP, CIFS, MLLP, SMS 

 

3.2.1.3 Giao diện truyền thông 
 
Các tiêu chuẩn sau đây về truyền thông phải được hệ thống hỗ trợ cho các thành phần kết nối mạng: 

• HTTP 

• HTTPs 

• Dich vụ Web dựa trên SOAP, REST phải được sử dụng nhằm chia sẻ các chức năng và dữ 

liệu. HTTP phải được sử dụng như là giao thức vận tải. XML phải được sử dụng như là loại 

nội dung trong dịch vụ web dựa trên SOAP and REST  

• WS-Security được sử dụng cho các dịch vụ web bảo mật. 

 

3.2.2 Các yêu cầu về hiệu năng 

P-REQ 1: Hệ thống cho phép ít nhất 8.000 người có thể sử dụng hệ thống trong cùng một thời điểm.  

P-REQ 2: Với dữ liệu được lưu trữ, thời gian nạp hiển thị dữ liệu lên màn hình phải không quả 15 
giây ngoại trừ trễ gây ra bởi yếu tố mạng. 

P-REQ 3: Với dữ liệu được lưu trữ, bất kỳ báo cáo nào cũng sẽ chỉ được tạo trong vòng 10 giây, trừ 
trễ gây ra bởi yếu tố mạng. 

P-REQ 4: 90 % các giao dịch phải được xử lý trong thời gian nhỏ hơn 5 giây, trừ trễ gây ra bởi yếu 
tố mạng. 

3.2.3 Yêu cầu về cơ sở dữ liệu logic 

D-REQ 1:  Cơ sơ dữ liệu tối thiểu phải tuân theo dạng chuẩn 3.  Khi dạng chuẩn 3 không được đảm 

bảo, cần phải lý giải rõ ràng và phải được phê duyệt bởi chuyên gia dự án CITES. 

D-REQ 2: Lưu trữ dữ liệu lớn – Một cơ sở dữ liệu sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu toàn quốc bảo đảm truy 

cập nhanh và bảo mật. 

D-REQ 3: Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ việc lưu trữ số liệu không gian và thuộc tính. 
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3.2.4 Các thuộc tính chất lượng phần mềm 

Danh mục dưới đây là các thuộc tính chất lượng phần mềm quan trọng đã được xác định có tầm 
quan trọng sống còn với hệ thống.  
 

3.2.4.1 Độ tin cậy 

Q-REQ 1:Hệ thống phải bảo đảm rằng không bao giờ bị treo hay gián đoạn do bất kỳ lý do nào ngoài 
lỗi hệ điều hành. Hệ thống sẽ đảm bảo hoạt động với các chức năng giới hạn trong trường hợp có 
trễ mạng. 

Q-REQ 2: Các tình huống lỗi không được gây ra tổn thất hoặc phá vỡ tính toàn vẹn dữ liệu trong hệ 
thống. 

3.2.4.2 Tính sẵn sàng 

Q-REQ 3: Hệ thống sẽ phải đảm bảo hoạt động 24/7 bất kể lý do gì , ngoại trừ lỗi do hệ điều hành 
 

3.2.4.3 Bảo mật 

Q-REQ 4: Các dữ liệu nhậy cảm phải được chuyển sang dạng mã hóa khi truyền dẫn và lưu trữ sử 
dụng các giải thuật mã hóa tiêu chuẩn. 
Q-REQ 5: Lịch sử truy cập của người dùng phải dược lưu 

Q-REG 6: Mật khẩu không bao giờ được hiện trên màn hình khi người sử dụng nhập hay tại bất kỳ 

thời điểm nào 

Q-REG 7: Mật khẩu phải được chuyển sang dạng không thể giải mật mã, về mặt kỹ thuật thì càng 

gần với điểm người sử dụng nhập vào hệ thống thì càng tốt. Nếu có sự cố mật khẩu hiển thị rõ ràng 

trên màn hình thì phải được xóa ngay và không bao giờ được phép lưu trữ mật khẩu rõ dưới bất cứ 

dạng gì trong hệ thống. Khuyến nghị sử dụng giải thuật băm một chiều để chuyển đổi mật khẩu sang 

dạng không thể giải mật để đảm bảo không có phương pháp kỹ thuật nào để lấy lại mật khẩu gốc khi 

đã được mật mã hóa. 

Q-REQ 8:  Không người sử dụng nào được phép sử dung mật khẩu tạo bởi hệ thống làm mật khẩu 

của riêng mình. Một lần sử dụng duy nhất có thể chấp nhận được đó là khi người sử dụng dùng mật 

khẩu tạo bởi hệ thống để đăng nhập hệ thống lần đầu tiên; Người dùng bắt buộc phải đổi mật khẩu 

sau lần đăng nhập đầu tiên. 

Q-REQ 9: Không có phần mềm ứng dụng nào sẽ hỏi mật khẩu của người sử dụng ngoại trừ phần 

mềm đó được thiết kế tường minh với mục đích bảo mật. Mục đích của yêu cầu này là hạn chế 

đến mức tối thiểu số phần mềm ứng dụng có yêu cầu mật khẩu của người sử dụng, vì càng nhiều 

phần mềm yêu cầu mật khẩu thì càng có nhiều rủi ro mật khẩu bị thất thoát, và được sử dụng cho 

mục đích không chính đáng. 

Q-REQ 10: Hệ thống có phần hỗ trợ nếu người sử dụng bị quên mật khẩu. 

Q-REQ 11: Hệ thống phải hỗ trợ xử lý time-out cho trường hợp không hoạt động của người dùng 

Q-REQ 12: Khi người sử dụng thành công trong việc được hệ thống xác thực thì hệ thống luôn hiện 

lên thời  gian lần cuối người sử dụng truy cập. Mục đích yêu cầu này là gíup người sử dụng khẳng 
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định rằng liệu có ai là người dùng mật khẩu của họ để truy cập hệ thống hay không kể từ lúc họ kết 

thúc giao dịch lần cuối, 

Q-REQ 13: Nếu người sử dụng nhập mật khẩu của họ sai vượt quá số lần được phép, hệ thống sẽ 
tự động khóa tài khoản lại. Số lần nhập sai được phép sẽ có thể được cấu trình cho từng lớp người 
dùng. 

3.2.4.4 Tính dễ bảo trì 
 
Q-REQ 14: Tất cả các mã lệnh phải được tài liệu hóa. Mỗi chức năng phải được ghi chú với các điều 

kiện tiên/hậu nghiệm.  Các tệp chương trình sẽ gồm có ghi chú về tác giả, ngày thay đổi cuối cùng. 

Cuối cùng các mã lệnh phải ở dạng module để tiện cho sửa đổi sau này. 

3.2.4.5 Tính dễ dùng 
 
Q-REQ 15: Giao diện người sử dụng phải được thiết kế thật dễ hiểu sao cho người sử dụng có thể 

sử dụng được ngay sau khi tập huấn. Giao diện người sử dụng sẽ tuân thủ hướng dẫn trong mục 

3.1.1 

Q-REQ 16: Hệ thống phải cung cấp các thông điệp báo lỗi rõ ràng và dễ hiểu tới người sử dụng trong 
các tình huống có lỗi xảy ra 

Q-REQ 17: Tất cả các thông điệp lỗi phải được lưu log trong hệ thống. 

3.2.4.6 Tính khả chuyển 
 
Q-REQ 18: Các thành phần phía máy chủ phải được thiết kế để vận hành trên nền tảng Microsoft 

Windows hoặc Linux.  Các thành phần phải khả chuyển để cho phép hoạt động với các phiên bản 

sau này. 

Q-REG 19: Không phần trăm các thành phần phía máy chủ có mã phụ thuộc hệ điều hành. 

Q-REG 20: Ngôn ngữ lập trình sử dụng phát triền phần mềm phải là ngôn ngữ được chứng minh là 

khả chuyển. 

3.2.5 Các yêu cầu khác 

O-REG 1: Các thành phần phần mềm sử dụng để xây dựng Hệ thống cấp phép điện tử CITES Việt 
Nam phải tuân thủ Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ Việt Nam. 

O-REG 2: Phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt, lấy người dùng làm trung tâm cần được áp 
dụng. 

4 Tài liệu tham khảo 

[1] https://cites.org/eng/res/12/12-03R17.php 

[2] https://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html 

[3] https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2017-006-A.pdf 
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