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Thành viên tham gia dự án: 
 

1. Phạm Vũ Thiện | Tee Pham 
CEO – CO FOUNDER 
Vietnamese – Australian Citizenship 
Cổ phần: 76% 
 
2. Trần Hoàng Trúc 
IT CHEF – CO FOUNDER 
Cổ phần: 2% 
 
3. Phùng Văn Dũng 
IT DEV – CO FOUNDER 
Cổ phần: 1% 
 
4. Christ Stott 
BUSINESS DEVELOPMENT – CO FOUNDER 
Australian Citizenship 
Cổ phần: 1% 
 
5. Nguyễn Việt Anh 
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IT Dev - team member 
 
6. Lê Hồ Thái Thịnh 
Marketing Strategy 
 
Invester: Ông Lê Viết Hải 
The chairman | Chủ tịch hội đồng quản trị 
Hoa Binh Construction Group JSC 
Cổ phần: 20% 
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1. TÓM LƯỢC VỀ DỰ ÁN 

nhiemVu là ứng dụng di động giống như airbnb dùng để kết nối khách 
hàng có nhu cầu sửa chữa nhà cửa với thợ/tổ đội xây dựng thông qua 
sàn giao dịch việc làm ngẫu nhiên cho phép thương lượng giá.  

Đây cũng là mô hình đầu tiên cung cấp hệ thống phân quyền để quản 
lý thợ, tổ đội ngay trên ứng dụng  

2. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 

a. Ý tưởng và quá trình hình thành 

I. Bài toán thị trường lao động tự do trong ngành xây dựng 
Năm 2013 Tee đang làm công việc thiết kế Multimedia thì chuyển hướng đầu tư bất 
động sản một cách tình cờ. Mua một căn nhà với giá AUD $540,000 tại bang NSW   
2013 – 2015 Tee tham gia tự xây dựng dự án bất động sản cá nhân và nảy ra ý 
tưởng xây dựng một nền tảng đấu thầu công việc ngẫu nhiên (dựa trên một mô hình 
đã thành công ở Úc – Airtasker.com). Gặp lập trình viên Trúc và mời gọi hợp tác 
2016 Tee hoàn thành dự án bất động sản đầu tiên và bán nó với giá AUD $930,000   
2017-2019 Mở công ty ở Việt Nam nhưng phải làm việc từ xa tại Úc. Khoảng cách địa 
lý và văn hóa làm việc khác biệt giữa Úc và Việt Nam khiến dự án nhiều lần bị tạm 
ngưng, thay đổi nhân sự 
2017 Tee đem số tiền kiếm được ở Úc về  Việt Nam lập website nhiemvu.com và mở 
công ty   
6/2018 nhiemvu.com không đạt được kết quả khả quan vì đi sai hướng, mô hình còn 
quá mới, người dùng Việt Nam không quen dùng email để đăng nhập và khó tương 
tác trên website   
7/2018 Nghiên cứu và xây dựng App nhiemVu   
12/2019 Kí thỏa thuận hợp tác với ZaloPay, đặt ví điện tử vào nhiemVu, trước đó đã 
tích hợp cổng thanh toán điện tử với OnePay   
1/2020 Mua bảo hiểm trách nhiệm cộng đồng từ Liberty Insurance với giá trị bảo 
hiểm 2 tỷ VND mỗi năm (dành cho Khách hàng thuê thợ trên ứng dụng nhiemVu)  
3/2020: Cơ duyên được gặp chủ tịch Lê Viết Hải - tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt 
Nam 
Từ một cái duyên tình cờ, tôi được giới thiệu với tập đoàn xây dựng Hòa Bình – trong 
chuyến đi khảo sát bất động sản tại Úc. Tham vọng trong chuyến đi này của Hòa 
Bình là xuất khẩu ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam ra thế giới. Chuyến đi gặt 
hái được một số những tín hiệu khả quan 
 

Đại dịch COVID – Sự kiện trăm năm có một – TRONG NGUY CÓ CƠ 
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II. Bài toán cung ứng tổ đội xây dựng cho tổng thầu Hòa Bình  
6/2020 Tôi chính thức trình bày ý tưởng của nhiemVu về bài toán thị trường lao 
động tư do. Dĩ nhiên với tập đoàn xây dựng tầm cỡ như Hòa Bình thì lợi nhuận của 
thị trường này không đủ hấp dẫn NHƯNG tôi vô tình tìm ra được NỖI ĐAU của cả 
ngành xây dựng, chỉ phơi bày rõ nét khi đại dịch xảy ra 

• Số lượng công nhân mỗi công trình là rất nhiều - > Tổ đội thường không huy 
động kịp 

• Giải pháp truyền thống là nuôi tổ đội làm tăng chi phí, nhưng thải tổ đội ra thì 
sợ họ chạy qua công ty đối thủ, khi có dự án lớn thì không đủ người làm 

• Từ đó tôi quyết định nâng cấp hệ thống lại một lần nữa và thuyết phục Hoà 
Bình tham gia cùng khai thác dự án. Điều đó có nghĩa người dùng đăng ký 
trên hệ thống với mong muốn làm thợ/tổ đội xây dựng ngoài các công việc tự 
do để mưu sinh, nhiemVu có thể sàng lọc họ, kí hợp đồng làm việc dài hạn, 
sau đó cung cấp người cho Hòa Bình, những tổ đội giỏi, xuất sắc thập chí có 
thể được giới thiệu trở thành thầu phụ của Hòa Bình. Để làm được điều đó, 
nhiemVu xây thêm hệ thống quản lý tổ đội theo dạng phân quyền (tài khoản 
cá nhân và tài khoản tổ đội giống như Facebook page cá nhân và fanpage 
group). Từ đó hệ thống có thể soi thông tin, năng lực từng cá nhân thợ trong 1 
tổ đội, giúp nhiemVu phát hiện ra các cá nhân hoặc tổ đội xuất sắc, tập hợp 
và cung cấp cho Hòa Bình khi cần. Cùng lúc khách hàng có thể yên tâm hơn 
về chất lượng dịch vụ khi có sự tham gia của một lượng thợ/tổ đội xây dựng 
đã có kinh nghiệm làm việc từ Hoà Bình cạnh tranh với thợ/tổ đội tự do tạo 
nên một sự cạnh tranh về giá hấp dẫn cho Khách hàng lựa chọn 

• Cơ hội nhờ Covid 
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o Tất cả tổng thầu đều thải tổ đội ra ngoài đang thất nghiệp, chưa kể số 
tổ đội ở các công ty xây dựng nhỏ lẻ rải rác khắp nơi đang cần việc 
cũng rất nhiều 

o Mỗi tổ đội có 1 cai thầu quản lý nhiều người -> Cần có 1 hệ thống nắm 
thông tin tất cả cai thầu -> Khi cần số lượng công nhân lớn, có thể liên 
lạc cùng lúc rất nhiều cai thầu cung cấp người chỉ bằng 1 tin nhắn 
không tốn phí  

o Thị trường ngách ít chịu ảnh hưởng từ dịch: Khách mới mua căn hộ 
dạng thô, khách muốn xây sửa nhà -> Khách có kế hoạch xây sửa nhà 
đã để dành tiền trong thời gian dài, dịch khiến họ rảnh hơn nên tranh 
thủ xây sửa lại nhà (dẫn chứng hiện tượng facebook group “Nghiện 
Nhà”) 

01/07/2020: Lọt top 100 dự án xuất sắc cuộc thi Startup Wheel 2020. Tiền đề để nối 
lại đàm phán với Hòa Bình 

10/7/2020: Chủ tịch Hòa Bình – Lê Việt Hải đồng ý rót vốn USD $200,000 cho 20% cổ 
phần công ty nhiemVu. Giải ngân theo tiến độ. Mục tiêu tạo ra một công ty độc lập 
kí hợp đồng độc quyền cung cấp lao động (thợ/tổ đội xây dựng) cho Hòa Bình (đây 
là ý định từ lâu của Hòa Bình nhưng trên thị trường chưa có doanh nghiệp nào tìm ra 
hướng giải quyết) 

Do phát hiện mới chỉ diễn ra cách đây 1 tháng nên nhiemVu đang cố gắng hết sức 
để cập nhật thêm tính năng, hoàn thiện thêm hệ thống và kì vọng có thể sẽ launch 
lại App trong những tháng của quý cuối năm nay 

b. Mục tiêu, Sứ mệnh, tầm nhìn 

 

• Mục tiêu: có 2 mục tiêu chính 

i) Trở thành sàn giao dịch việc làm tự do trong ngành xây dựng lớn nhất tại 
thị trường Việt Nam 

ii) Từ đó điều phối, cung ứng lao động xây dựng cho các tổng thầu xây dựng 
(Ưu tiên đầu tiên là Hòa Bình) 

• Tầm nhìn trong 5 năm tới sẽ vươn ra các nước trong khu vực Đông Nam Á. 
Đầu tiên là Malaysia, Singapore, Myanma…do văn hóa lao động của các nước 
trong khu vực giống nhau. Thế giới đang dịch chuyển nhà máy, cơ sở hạ tầng 
ra khỏi Trung Quốc. Ưu tiên sẽ vào các nước gần Trung Quốc, dân đông như 
những nước Đông Nam Á. Vậy thì áp lực và cơ hội trong việc xây dựng cơ sở 
hạ tầng (nhà máy, cầu đường, căn hộ…) sẽ tăng mạnh trong tương lai gần. 
Nếu nhiemVu tranh thủ xây dựng được hệ thống phân loại lực lượng lao động 
này thì sẽ hệ thống data của nhiemVu sẽ là tài nguyên vô cùng quý giá cho 
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các tổng thầu xây dựng và người dân khai thác. Bản thân Hòa Bình cũng nuôi 
hy vọng xuất khẩu ngành xây dựng Việt Nam ra nước ngoài. Một mô hình thu 
thập data thị trường trong ngành xây dựng sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt 
Nam chủ động hơn trong việc tìm kiếm, khai thác thị trường quốc tế 

• Sứ mệnh: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong ngành 
xây dựng, vốn là ngành nghề bị xã hội xem thường vì năng nhọc, bạc bẽo, lại 
nguy hiểm (Phụ hồ). Giúp người thợ có niềm tin là nếu họ làm việc tốt, có uy 
tín thì thu nhập của họ sẽ tăng trong tương lai, từ đó họ sẽ thấy mình có thể 
sống được với nghề, và giữ nghề, khi đó năng suất làm việc tăng, chất lượng 
sản phẩm tăng, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.  

 

c. Đội ngũ quản lý 

1. Phạm Vũ Thiện | Tee Pham 
CEO – CO FOUNDER 
Vietnamese – Australian Citizenship 
Cổ phần: 76% 
https://www.linkedin.com/in/tee-pham-b60a8b14b/ 
Graduated in Multimedia at Swinburne University, Melbourne. 
3 Years experience in designing Multimedia 
5 Years experience in construction and real estate investment in Australia 
 
2. Trần Hoàng Trúc 
IT CHEF – CO FOUNDER 
Cổ phần: 2% 
https://www.linkedin.com/in/truc-tran-b7a5b0142/ 
Over 8 years of experience working across many software and information 
technology companies in local and abroad 
The first programmer for nhiemVu system. 
Commander of the backend programming team 
 
3. Phùng Văn Dũng 
IT DEV – CO FOUNDER 
Cổ phần: 1% 
https://www.linkedin.com/in/dung-phung-b15318165/ 
Over 2 years of experience working for nhiemVu. 
App design team leader and frontend 
 
4. Christ Stott 
BUSINESS DEVELOPMENT – CO FOUNDER 
Australian Citizenship 
Cổ phần: 1% 
https://www.linkedin.com/in/chris-stott-60177818/ 
Bachelor Economics, Flinders University, Adelaide. 
40 years of experience working in Australia, China, Taiwan, Singapore. 
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IT and Blockchain specialist. Also anti-counterfeit consultant to Asian companies. 
 
5. Nguyễn Việt Anh 
IT Dev 
Full time team member 
 
6. Lê Hồ Thái Thịnh 
Marketing Strategy 
https://www.linkedin.com/in/thaithinh2012 
Over 6 year Advertising agency 
Former Cheil Vietnam Co., Ltd | Samsung Corp  
 
Invester: Ông Lê Viết Hải 
The chairman | Chủ tịch hội đồng quản trị 
Hoa Binh Construction Group JSC 
Cổ phần: 20% 
Giới thiệu, cung cấp các mối quan hệ-đối tác lớn trong ngành xây dựng, cùng 
nguồn tài nguyên vô cùng phong phú về data, thông tin kỹ thuật về chuyên 
ngành 
 

ü Sơ đồ tổ chức (hiện nay & tương lai): Một bảng sơ đồ tổ chức đơn 
giản sẽ giúp giải thích cơ cấu tổ chức dự án, cấu trúc báo cáo và 
các vị trí.  

 

ü Ban tư vấn: Hiện tại nhiemVu sẽ nhờ sự hỗ trợ từ ban tổ chức 
cuộc thi Startup Wheel và các vườn ươm khởi nghiệp. Ngoài ra 
Tee thường hay cập nhật thông tin dự án cho thầy Nguyễn Việt 
Đức – giám đốc quỹ ICM Innovation và được nghe một số tư vấn 
đánh giá từ thầy  
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3. SẢN PHẨM- DỊCH VỤ 

Þ Tên sản phẩm – nhiemVu | Chợ sửa nhà 

Þ dịch vụ:  

o Sàn giao dịch việc làm tự do trong ngành xây dựng 

o Cung ứng lao động xây dựng cho các tổng thầu xây dựng (Hòa 
Bình) 

Þ Điểm mạnh:  

o Mô hình mới, giải pháp mới, thị trường chưa có 

o Nền tảng dựa trên một mô hình đã thành công ở Úc 
(airtasker.com) sau đó được cải thiện sao cho phù hợp với văn 
hóa, thị trường Việt Nam 

o Có sự hỗ trợ về thông tin từ tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt Nam 
– Hòa Bình 

Þ Điểm yếu: 

o Do Tee sống ở Úc khá lâu nên không rõ lắm về luật pháp Việt 
Nam -> Cần chuyên gia hỗ trợ  

o Thiếu nhân sự có năng lực, cần thêm người tài có tâm huyết về hỗ 
trợ. Đặc biệt là trong mảng marketing thị trường trong nước 

Þ Nét riêng biệt: 

o nhiemVu là sự kết hợp giữa 3 từ khóa: Bất động sản, việc làm, và 
công nghệ 

o Data từ khách hàng có thể sử dụng để bán “bất động sản” 

o Data từ thợ/tổ đội có thể dùng “công nghệ” để biết được thợ đang 
làm gì, ở đâu, trong tổ đội nào… 

o Dịch vụ việc làm tạo ra doanh thu chính 

o Thị trường ngách ít chịu ảnh hưởng từ dịch: Khách mới mua căn hộ 
dạng thô, khách muốn xây sửa nhà -> Khách có kế hoạch xây sửa 
nhà đã để dành tiền trong thời gian dài, dịch khiến họ rảnh hơn 
nên tranh thủ xây sửa lại nhà (dẫn chứng hiện tượng facebook 
group “Nghiện Nhà”) 

o Mỗi tài khoản cá nhân đều sở hữu quỹ lương hưu cá nhân 

§ Phí bảo hiểm + lương hưu = 2% trên giá hoàn tất 

§ Nhóm thợ của tổ đội làm nhiệm vụ sẽ được hưởng 2% lượng 
tiền này 
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§ Dựa vào tỷ lệ % điểm uy tín được đội trưởng chia cho từng 
thành viên 

§ Quỹ lương hưu cá nhân 

§ Tích lũy dần sau mỗi nhiệm vụ hoàn tất 

§ Ưu tiên mua bảo hiểm trước (nếu cần) 

§ Số dư sau khi mua bảo hiểm là lương hưu – được hoàn trả 
cho cá nhân thợ sau 3 năm (mỗi tài khoản có thể giữ ít nhất 
3 năm) 

 

o Hệ thống tính điểm uy tín (Khác với đánh giá năng lực) 

§ Điểm uy tín để hạn chế gian lận + chỉ giao dịch trên hệ 
thống mới có điểm 

- Giá hoàn tất  x  Đánh giá sao  x  Thời gian hoàn tất 

§ 5 Cấp bậc dựa trên tổng điểm uy tín 

- Cấp bậc càng lớn, càng uy tín 

§ Nhiệm vụ mới tạo được phân loại cấp bậc 

- Đảm bảo chỉ tài khoản đủ trình độ mới làm được, 
sàng lọc dịch vụ uy tín 

§ Quản lý từ tài khoản cá nhân tới tài khoản tập thể 

- Tài khoản thợ | Tài khoản tổ đội gồm nhiều tài khoản 
thợ 

§ Mỗi tài khoản đều có quỹ bảo hiểm + lương hưu (nhờ điểm 
uy tín) 

- Hệ thống chia điểm uy tín + bảo hiểm + lương hưu 
đến từng tài khoản cá nhân 

 

o Phân loại, xác minh thợ/tổ đội có kinh nghiệm ngay từ ngày đầu 
tham gia để giữ chân  

§ Tổ đội từ Hòa Bình giới thiệu sẽ có điểm uy tín ngay từ đầu 

- Vì dự án mới, tất cả đều bắt đầu bằng con số 0, người 
có 5 năm kinh nghiệm sẽ đứng ngang hàng với người 
không có kinh nghiệm -> không công bằng 

§ Duyệt nhiệm vụ mới sẽ gắn thẻ uy tín. (Độ khó theo cấp bậc 
từ 1-5) 
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- Vd: nhiệm vụ cấp bậc 3 chỉ dành cho Thợ|Tổ đội từ 
bậc 3,4,5 mới thấy.  

- Thợ|Tổ đội cấp bậc 1-2 không thấy 

- Tạo tâm lý cho Thợ|Tổ đội phải giao dịch trên ứng 
dụng để có điểm uy tín - thăng hạng - có thêm thu 
nhập 

- Hạn chế Thợ|Tổ đội không biết làm, nhận bừa công 
việc 

 

Þ Mô hình chính 

 

Þ Chi phí sán xuất 1 đơn vị sản phẩm – Chí phí xây hệ thống và bảo trì 
không đắt do là chỉ là phần mềm 
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Þ Dịch vụ cung cấp chính 

 

o Những nhiệm vụ dễ mô tả( sửa ống nước, sửa bóng đèn…) thì 
không nói, nhiệm vụ khó mô tả (sửa nhà, xây nhà…)thì khuyến 
khích khách hàng tự tìm kiến trúc sư để ra được bản vẽ(Kiến trúc 
sư chỉ biết vẽ, không biết xây). Đa phần cai thầu đều biết đọc bản 
vẽ.  

o Hiện tại nhiemVu chưa cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc (tương 
lai) 

Þ Giá sản phẩm (giá bán, giá thị trường) 

Phí chiết khấu: 17% – 20.2%  

 Bao gồm: 

• Phí hoa hồng: 15% 

• Phí bảo hiểm + lương hưu (sẽ trả lại): 2% 

• Phí chuyển tiền thông qua ví điện tử: Tùy đơn vị - dao động 
2.5% – 3.2% 

  

Þ Tổng số sản phẩm dự kiến sản xuất trong quý đầu/năm đầu và các 
quý/năm tiếp theo) 
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Dự kiến sẽ bổ sung 4000 users (thợ, tổ đội Hòa Bình giới thiệu). Từ lực 
lượng này + việc làm có thể thu hút thêm lực lượng thợ, tổ đội lao 
động tự do trên thị trường 

Sản phẩm ưu tiên là các căn hộ Hòa Bình đã xây dựng xong và bàn 
giao cho chủ đầu tư. Căn hộ thô sẽ cần thợ xây dựng.  

• Năm nay tổng doanh thu theo kế hoạch của Hòa Bình là 12500 
tỷ VND 

• Chi phí xây dựng, trang trí cho căn hộ mới là 5-10% giá trị của 
căn hộ (chủ mới thích tự xây theo ý họ).  

• Chi phí xây dựng tương đương: 62.5 – 125 tỷ VND 

• Phí chiết khấu (doanh thu) nhiemVu: 9,3 – 18,75 tỷ VND 

Ngoài ra còn các dự án nhà phố xây mới, các dịp lễ tết người ta cũng 
hay sửa lại nhà, chưa kể các công việc hư hỏng điện, nước lặt vặt 

->Mấu chốt của vấn đề là thợ/tổ đội mình mời gọi tham gia vào hệ 
thống là bao nhiêu thì cơ hội có việc làm hoàn tất sẽ tăng 

Þ Dự báo nguồn cung sản phẩm ra thị trường 

o Thi trường thợ và tổ đội trong các tổng thầu xây dựng dao động 
từ 300.000 – 500.000 người, chưa tính lực lượng thợ, tổ đội nhỏ lẻ 
rải rác khắp cả nước còn nhiều hơn gấp bội 

o Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Bộ 
Xây dựng đưa ra, hoạt động xây dựng tăng trưởng đạt khoảng 9 – 
9,2% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 
khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018. Cụ thể, tổng giá trị sản 
xuất toàn ngành Xây dựng đạt 358,684 tỷ đồng, đóng góp 5,94% 
cơ cấu GDP cả nước.  

Þ http://vietnamconstruction.vn/vi/buc-tranh-toan-nganh-xay-dung-viet-nam-2019-
qua-cac-con-va-su-kien/ 
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4. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 

Trong phần phân tích nãy, hãy cố gắng trả lời cho các câu hỏi dưới đây: 

ü Xu hướng trong những năm trước là gì? 
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Nhu cầu công nhân cho ngành xây dựng vẫn rất lớn 
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ü Dự báo xu hướng trong những năm sắp tới? (kể cả nghiên cứu minh họa) 

Cơ hội thị trường ngách -> Cư dân sống ở thành phố lớn : Tp HCM, Hà Nội … 

Năm 2019 

 TP.HCM: 13 triệu dân và hơn 1,7 triệu căn nhà (https://zingnews.vn/13-trieu-
dan-o-tphcm-bao-nhieu-nguoi-co-nha-post990951.html) 

  Gần 13% dân số có nhà -> Nhu cầu nhà ở rất cao 

  nhà kiên cố chiếm tỷ lệ 37,6% 

  nhà bán kiên cố 60,1 %  

  nhà thiếu kiên cố và nhà đơn sơ là 2,3%. 

 Cả nước: 96,2 triệu người và 26,9 triệu căn nhà 
(https://vietnam.un.org/vi/28931-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-
2019) 

  Gần 28% dân số có nhà -> Nhu cầu nhà ở cao 

Quy mô thị trường nhà mới. Vd nhà giá thấp 25 triệu đồng/m2 | Giá công xây 
dựng chiếm 15% ~ 3.75 triệu đồng/m2 

 Theo “batdongsa.com.vn” năm 2019, tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 
50 triệu m2 ~ 187.500 tỷ đồng 

 Tổng diện tích nhà ở cần thêm mỗi năm  

  Tại Hà Nội vào khoảng 4,7 triệu m2 ~ 17.625 tỷ đồng (Giá công) 

  Tại TP.HCM là khoảng 4 triệu m2 ~ 15.000 tỷ đồng (Giá công) 

Nhu cầu xây sửa nhà vẫn có trong mùa dịch vì khách hàng đã tích lũy tiền từ lâu 

Có dịch rảnh rỗi -> tranh thủ xây sửa, trang trí lại nhà 

Xu hướng sau dịch Covid, ở nhà nhiều hơn (Work from home) 

• Khách mua căn hộ dạng thô (Ưu tiên 1) 

• Người sở hữu căn hộ (Ưu tiên 2) 

• Người sở hữu nhà đất (Ưu tiên 3) 
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ü Những rào cản gia nhập ngành của mình là gì?  

o Thanh khoản đa số bằng tiền mặt, dễ dẫn đến gian lận 

o Mô hình mới, sẽ cần thời gian để giáo dục thị trường 

o Tỉ lệ người sử dụng smartphone ngày càng cao nhưng trình độ 
lao động phổ thông vẫn còn thấp, khó quản lý 

ü Những rào cản rút lui ra khỏi ngành của mình là gì? 

o Không đủ người dùng 

o Không đủ việc làm cho thợ 

4.1. Phân khúc khách hàng 

Mô tả người sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn. Họ là ai, ở đâu và có 
bao nhiêu người? Số lượng này đang tăng hay giảm và tại sao? Có sự 
tập trung về địa lý không? Đối tượng mục tiêu của bạn chỉ là thị trường 
nội địa hay có thể gồm cả các cơ hội quốc tế? Làm thế nào tiếp cận 
được thị trường? Cung cấp thông tin như: tuổi, giới tính, vị trí địa lý, thu 
nhập, sức mua tương ứng…. 

Thành phố lớn: Ưu tiên Tp HCM, Hà Nội 

- Nam/nữ: cả 2, những người có thu nhập cao 

- Độ tuổi từ 25 đến 45 

- Thuộc tầng lớp trung lưu (khách hàng) chiếm 20% dân số và (thu 
nhập thấp (thợ hồ) 

- Học vấn: Cử nhân-cao học (thu nhập cao nên sở hữu được nhà) và 
nông dân (thợ hồ) 

- Nghề nghiệp: làm văn phòng, doanh nhân, nhà đầu tư bất động 
sản…và lao động phổ thông 

- Thói quen/lối sống: Thích sống trong nhà đẹp, hiện đại, thích hưởng 
thụ, đam mê trang trí nhà cửa, có life style 

4.2. Kênh phân phối, phạm vi kinh doanh 

Giới hạn địa lý 

- Nhắm tới thị trường nội địa: Ưu tiên thị trường nội địa, Các thành phố lớn 
Tp HCM, Hà Nội rồi đến cả nước. Do nhiemVu ưu tiên các dự án căn hộ 
có Hòa Bình xây dựng nên sẽ tập trung những khu vực có dự án của Hòa 
Bình 

- Nhắm tới thị trường nước ngoài 
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Malaysia: Do Tee có một số người bạn Malay gốc hoa ở đây. Ông Chris 
Stott – Cofounder cũng có mối quan hệ tốt với một số quỹ ỡ đây. Hòa 
Bình cũng từng trúng thầu dự án Le Yuan ở Malaysia vào năm 2011.  

Singapore: Chris Stott có vợ là người Singapore và ông ấy đang có 
thường trú nhân ở đây và muốn sống khoảng đời còn lại cùng vợ ở đây. 
Do vậy Sinapore dường như là sân nhà của Mr Stott. Kiến thức thị trường 
và mối quan hệ bạn bè ở đây là khá hữu dụng. Chưa kể Sinagpore 
thường chỉ nhập khẩu lao động nước ngoài (đặc biệt là ngành xây dựng), 
do vậy phải lo phát triển bên Malaysia trước rồi mới qua Singapore được 

Myanma: Năm 2015 Hòa Bình nhận thầu cất nóc dự án chung cư GEMS 
tại chung cư Yangon-Myanma. Thêm vào đó thị trường Myanma mới mở 
cửa, họ cần hỗ trợ công nghệ nhiều, đây có thể là cơ hội tiềm năng  

4.3. Đối thủ cạnh tranh 

• Đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 

 
o Google ads  

§ Dịch vụ: tốn tiền chạy ads, SEO, không chạy ads nữa 
thì không có khách, thông tin quảng cáo khó kiểm 
định 

§ Khách hàng: Quá nhiều lại lúng túng, thông tin quảng 
cáo có thể là giả, phải mô tả job nhiều lần, xảy ra 
tranh chấp khó kiện tụng 

§ nhiemVu: Cũng có thể chạy google ads, Khách mô tả 
1 lần, sau đó có nhiều người cùng báo giá, bảo hành 
hoàn tiền 

o Facebook group 
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§ Dịch vụ: Tốn thời gian tìm khách, bài đăng bị trôi, 
quảng cáo khách chưa chắc tin, không có lịch sử, 
đánh giá 

§ Khách hàng: phải mô tả job nhiều lần, xảy ra tranh 
chấp khó kiện tụng 

§ nhiemVu: Cũng có thể tham gia facebook, Khách mô 
tả 1 lần, sau đó có nhiều người cùng báo giá, bảo 
hành hoàn tiền 

o Người quen giới thiệu 

§ Dịch vụ: Không phải ai cũng có người quen để giới 
thiệu 

§ Khách hàng: thợ giỏi có khi không rảnh, phải chờ lâu, 
có khi chê việc nhỏ, không làm 

§ nhiemVu: Cần là có, Khách mô tả 1 lần, sau đó có 
nhiều người cùng báo giá, bảo hành hoàn tiền 

o Jupviec, Btaskee, Okiaf… 

§ Khách hàng: Không thương lượng giá 

§ Họ: Do giá cố định nên dễ copy, cạnh tranh về giá, 
thợ dễ gian lận cho tính chất công việc lập lại nhiều 
lần, tốn chi phí quản lý, đào tạo chất lượng 

§ nhiemVu: Có thương lượng giá, hạn chế gian lận, 
không tốn phí training  

• Đối thủ tiềm ẩn 

o Công ty đối thủ của Hòa Bình, vì Hòa Bình là tập đoàn lớn 
nên họ sẽ lựa thị trường lớn để kiếm lời. Thị trường lao động 
tự do tương đối nhỏ so với họ nhưng những tập đoàn nhỏ 
hơn không cạnh tranh được thì sẽ có thể nhảy vào thị 
trường này. Chưa kể họ vẫn cần giải pháp thiếu hụt tổ đội 
công nhân, nếu mô hình này hiệu quả, họ sẽ làm điều tương 
tự  

5. KẾ HOẠCH TIẾP THỊ - BÁN HÀNG 

Đặc thù của sàn giao dịch là đi giải bài toán con gà và quả trứng, phải có 2 
đối tương cùng lúc.  

o Đầu tiên là đối tượng cung cấp dịch vụ. Thật may mắn vì Covid 
khiến nhiều người thợ/ tổ đội đang thất nghiệp, nếu không tranh thủ 
thời gian này để chiêu mộ họ, sau khi kinh tế bình thường trở lại, họ 



 

 Trang 20 

sẽ có nhiều sự lựa chọn, họ không chọn mình nữa. Thật may mắn 
Hòa Bình có thể hỗ trợ khoản này, hiện tại em đang làm việc để mời 
gọi thợ/tổ đội.  

o Khách hàng: Khi có thợ/tổ đội mình sẽ marketing theo kiểu truyền 
miệng, làm truyền thông qua influencers 

§ Vd: bỏ tiền ra xửa nhà cho celeb, rồi nhờ celeb khoe trên mạng 
xã hội 

Học hỏi cách làm marketing từ trend “nghiện nhà” 

§ nhiemVu có kế hoạch tạo một kênh kết nối những người thích 
khoe nhà (kiến trúc sư khoe dự án cũ, người có nhà đẹp khoe 
nhà) giống như hiện tượng facebook group “Nghiện nhà”. Đạt 1 
triệu members sau 3 tháng hoạt động với $0 phí quảng cáo 
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§ Đây là điểm yếu của họ 

• Tôi cũng từng tự mình xây nhà ở Úc (tự mày mò, không 
qua trường lớp đạo tạo, thời gian đó còn chưa có thường 
trú nhân nữa, tôi có làm clip kể về sự kiện này 
https://www.facebook.com/teephamclass/videos/676881
849405904/). Theo trải nghiệm thật của bản thân, đúng là 
trước khi xây nhà, tôi tham khảo rất nhiều mẫu nhà, kiểu 
nhà, tôi sử dụng app Houzz, xây xong tôi cũng khoe bạn 
bè, xong rồi là thôi, không xài app Houzz nữa. Điều đó nói 
lên điều gì? Xây nhà, sửa nhà là những dự án lâu lâu mới 
xảy ra, không ai sửa nhà mỗi tháng hết, vậy thì một 
member lên share nhà đẹp có thể chỉ có 1 bài viết, nếu họ 
đang có ý định xây nhà, họ có thể tham khảo group, xây 
xong, viết 1 bài rồi sau đó group có cách nào để giữ người 
này tiếp tục follow các bài viết khác. Thường xây nhà khá 
mệt mỏi, xây xong rồi là không muốn nghĩ tới nó nữa. 
Đang trend thì vẫn ỗn, nhưng tương lai hết trend, hoặc 
trend bị copy 

• Họ đang làm rất tốt công việc của mình nhưng họ đang 
xây nhà trên đất của người khác – facebook. Data của họ 
facebook nắm, thực sự họ không quản lý được data của 
người dùng. Và trong thời đại công nghệ hiện nay, data là 
tài sản quý giá, chúng ta nên có cách giữ nó tại Việt Nam, 
hiện tại facebook đang thuê họ với giá 0d để họ chọn lọc, 
sàng lọc data cho facebook rồi cung cấp cho Mỹ. 
nhiemVu sẽ mô phỏng một thứ tương tự để  

• Người thích khoe nhà lên khoe 

• Người có nhà xấu cũng muốn có nhà đẹp để khoe nên sẽ 
muốn xây để khoe 

• Người dùng tự đưa bài lên, admin sẽ đọc bài và duyệt 
thông tin 

• nhiemVu sẽ là một kho kinh nghiệm, tài liệu về nhà đẹp có 
thể phân loại, sàng lọc theo ý thích 

• nhiemVu có thể học hỏi cách thu hút người dùng của 
Nghiện Nhà 

 

6. DỰ BÁO ĐẦU TƯ 

10/07/2020: Chủ tịch Lê Việt Hải đã đồng ý rót vốn $200,000 cho 20% cổ phần 
của nhiemVu. Đồng nghĩa với việc chúng tôi định giá dự án này thời điểm hiện 
tại là 1 triệu USD 
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Giải ngân theo tiết độ: chúng tôi đang thương thảo. Do quyết định đầu tư đến 
quá gấp, Hòa Bình đang rất bận rộn chạy đi vận động các chủ đầu tư triển khai 
dự án để có việc làm nuôi tập đoàn nên việc sắp xếp làm việc với chủ tịch Hải 
gặp nhiều gián đoạn. Dự báo này sẽ được nộp cho ban tổ chức cuộc thi Startup 
Wheel 2020 vào 12/07/2020 nên tại thời điểm này tôi lấy làm tiếc là chưa thể 
dự báo chính xác tình trạng giải ngân theo con số và thời gian cụ thể 

Kì vọng: 9/2020 sẽ được rót $50k - $100k. Sau đó tùy theo tốc độ tăng trưởng 
của dự án sẽ yêu cầu đẩy nhanh việc thanh khoản 

Mỗi năm sẽ có nhiều cuộc thi khởi nghiệp. nhiemVu sẽ tranh thủ tham gia tất cả 
các cuộc thi lớn để tận dụng cơ hội giới thiệu dự án trên các phương tiện truyền 
thông và tiếp xúc với nhiều nhà đầu tư tiềm năng 

 

7. DỰ BÁO TÀI CHÍNH 

(trình bày, mô tả chi tiết, cụ thể Ngân sách hoạt động, bao gồm: 

- Doanh thu bán hàng - Dự toán doanh số mỗi sản phẩm - dịch vụ 

- Chi phí lương: hiện tại: 45tr/tháng. Tương lai 176,6tr/tháng 
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- Chi phí cố định mỗi tháng 

Chi phí kế toán: 2 tr 

Chi phí internet: 550k 

Phí cloud hosting Digital Ocean: 2.2tr (Tương lai sẽ tăng do người dùng tăng) 

Phí email amazone: 130k (Tương lai sẽ tăng do người dùng tăng, cũng không 
đánh kể) 

Phí xác nhận số phone Twilio: 690k (Tương lai sẽ tăng do người dùng tăng) 

Thuê mặt bằng + điện: 20tr 

- Không vay tín dụng 

- Tình trạng hao mòn của tài sản: Không đáng kể 

Chi phí cố định dự kiến trong tương lai: 150tr - 202,17tr 

Chi phí marketing sẽ dao động tùy chiến dịch từ 200tr/tháng cho đến 500tr/quí 
3 Tháng  

Trung bình mỗi tháng chi phí: 350tr – 500tr 

 

Từ đó dự đoán tổng giá trị giao dịch mỗi tháng phải đạt được là 2,33 tỷ - 3,33 tỷ 
(15% phí chiếu khấu) 

Tương đương:  

 3400 giao dịch 1tr mỗi tháng 

 170 giao dịch 20tr mỗi tháng 

 34 giao dịch 100tr mỗi tháng 

 17 giao dịch 200tr mỗi tháng 

Như vậy nếu nhiemVu tập trung vào phân khúc xây nhà mới, trang trí căn hộ 
mới sẽ là ưu tiên của công ty để mau chóng đạt được điểm hòa vốn 

Theo thị trường: 1 căn hộ 2 tỷ sẽ chi 100tr để trang trí, sửa chữa ( chiếm 5-10% 
chi phí mua căn hộ) 

8. NHỮNG RỦI RO CỦA DỰ ÁN 

1. ............................................................................................................................  
Rủi ro về gian lận phí chiết khấu (dịch vụ đi đêm với khách hàng). Điều này 
nhiemVu đã sớm chấp nhận thực tế ngay từ đầu là chúng ta không thể 
đảm bảo 100% không gian lận, tuy nhiên chúng ta có thể chấp nhận mức 
rủi ro thất thoát ở khoảng 7-8% mỗi năm (chúng ta vẫn lời 92-93%) và cố 
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gắng kéo mức độ thất thoát xuống còn 3-4%. Bù lại chúng ta sẽ tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian và chi phí nhân sự 

2. ...........................................................................................................................  
Rủi ro về chất lượng bảo hành. Vì nhiemVu cam kết bảo hành cho khách 
hàng. Khả năng bảo hành tốt nhất của nhiemVu (đã thông báo trên điều 
khoản của nhiemVu) là hoàn tiền 100% cho những giao dịch chi trả bằng 
online (có cơ sở giữ tiền của khách để gây sức ép lên thợ). Tuy nhiên khách 
hàng nhiều khả năng vẫn trả tiền mặt và gặp sự cố rồi đòi nhiemVu giải 
quyết. Lúc này nhiemVu chỉ có thể làm trung gian làm chứng nếu xảy ra 
kiện tụng. Dù sau đó kết quả có là gì đi nữa, dù mình không sai nhưng 
khách hàng vẫn sẽ đổ trách nhiệm cho nhiemVu. Tùy từng trường hợp, 
chúng ta sẽ cân nhắc xử lý cho phù hợp 

3. ...........................................................................................................................  
Rủi ro về trộm cắp, cháy nổ. nhiemVu đã mua bảo hiểm trách nhiệm cộng 
đồng lên tới 2 tỷ. Nếu hơn 2 tỷ thì nhiemVu gặp rủi ro 

4. ...........................................................................................................................  
Rủi ro về vốn: Đây là rủi ro cuối cùng, cơ bản thì marketing strategy của 
nhiemVu là quảng cáo truyền miệng nên sẽ hạn chế việc đốt tiền 
marketing không cần thiết 

5. ...........................................................................................................................  
Rủi ro về copy. nhiemVu tranh thủ phát triển thật nhanh trong mùa Covid 
khi tất cả thợ/tổ đội đang thất nghiệp. Nếu dự án nào copy nhiemVu sau 
khi hết dịch, e là không thể cạnh tranh vì lúc đó Thợ/tổ đội xây dựng sẽ có 
nhiều cơ hội để kiếm việc. Họ khó mà nhảy qua công ty copycat vì hồ sơ 
lịch sử làm việc của họ ở các cty mới này là con số 0, họ đã có thông tin ở 
nhiemVu thì sẽ cố gắng giữ nếu nhiemVu vẫn còn đem việc về cho họ. Việc 
giữ chân được thợ giỏi là yếu tố quyết định chiến thắng. Chưa kể mô hình 
của nhiemVu là thương lượng giá, không có giá cố định, rất khó để giảm 
giá. Lại thêm việc nhiemVu có phương án bán dự án thì họ sẽ cân nhắc 
mua lại nhiemVu thay vì đi copy rồi chịu rủi ro cạnh tranh 

 

9. CHIẾN LƯỢC THOÁI VỐN  

Mặc dù IPO luôn là sự kiện hấp dẫn nhất nhưng thực tế dự án này chúng tôi kì 
vọng có thể sinh lời trong khoảng thời gian từ 2-3 năm, từ đó có thể gây sự 
chú ý của một số những doanh nghiệp cùng ngành. Khả năng cao là họ sẽ 
mua lại hệ thống và chúng tôi có thể bán nếu đạt được thỏa thuận về giá. Một 
số đơn vị có thể cân nhắc 

1. Sáp nhập/Mua lại dự án: Hòa Bình hoặc những tập đoàn xây dựng tương 
đương Hòa Bình (không phải những tập đoàn cạnh tranh trực tiếp với 
Hòa Bình như Coteccons…) 
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2. Airtasker.com – Platform mà nhiemVu định copy ngay từ đầu (theo thời 
gian đã thay đổi thành nền tảng hoàn toàn khác biệt).  
Airtasker đơn giản hơn nhiemVu, hiện tại đã chiến thắng ở thị trường Úc 
với hơn 1 triệu người dùng 
10/2017 Đã gọi vốn tới vòng Series C – hiện tại định giá USD $26.5 và mở 
ra thị trường vương quốc Anh. Theo thói quen của các startup ở Úc thì 
sau khi vươn ra khỏi nước Úc, họ sẽ tấn công vào thị trường những nước 
nằm trong khối Commonwealth (Khối thịnh vượng chung của Anh) gồm 
40 nước thành viên, trong đó có Singapore và Malaysia (khu vực Đông 
Nam Á). Dự án này có thể hấp dẫn họ vì khả năng cao sau khi giành 
thắng lợi ở Anh, họ sẽ tiến qua các nước Đông Nam Á  
https://www.crunchbase.com/organization/airtasker 

 

10. PHỤ LỤC 

 
http://vietnamconstruction.vn/vi/buc-tranh-toan-nganh-xay-dung-viet-nam-2019-
qua-cac-con-va-su-kien/ 
 

https://zingnews.vn/13-trieu-dan-o-tphcm-bao-nhieu-nguoi-co-nha-
post990951.html 

   

 https://vietnam.un.org/vi/28931-ket-qua-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-
2019 

 


