ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN KHỞI NGHIỆP DÀNH CHO
THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ
I- Bối cảnh
Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (NWD) là tổ chức phi chính phủ địa phương được thành lập bởi
Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình theo quyết định số 02 ban hành ngày 21/10/2011.
Được Sở khoa học công nghệ cấp phép hoạt động số 02 ngày 21/2/2012 theo Nghị định số
81/2001/NĐ-CP. Trung tâm Tây Bắc hoạt động nhằm đảm bảo vệ quyền cho các nhóm Dân tộc thiểu
số khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam. Trung tâm Tây Bắc tập trung hoạt động trong các lĩnh vực chính
sau:
• Nghiên cứu và vận động chính sách
• Truyền thông
• Giáo dục cộng đồng
• Tư vấn
Aide et Action (AEA) là tổ chức phi chính phủ quốc tế với trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sỹ. AEA bắt đầu
hoạt động vào năm 1981 và hiện đang làm việc tại 19 quốc gia thuộc châu Âu, châu Phi, Nam Á, và
Đông Nam Á. AEA có mặt tại Việt Nam từ năm 2003 và hoạt động tại 6 tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thái
Nguyên, Hòa Bình, Lai Châu và Lào Cai, tập trung vào 3 lĩnh vực chính:
•
•
•

Tiếp cận và chất lượng giáo dục tiểu học và THCS
Giáo dục chăm sóc trẻ mầm non
Giáo dục sinh kế

Từ tháng 2/2020, Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (NWD) và Tổ chức Aide Et Action (AEA) đang
triển khai dự án “Tăng tiếp cận các cơ hội sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy
sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi nghiệp” do Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ tại hai tỉnh
Lào Cai và Hòa Bình. Mục tiêu tổng quát của dự án là cải thiện thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu
số (DTTS) (độ tuổi 16-30) thông qua thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và sáng kiến khởi nghiệp kinh
doanh ở hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình. Để đạt được điều này, Dự án sẽ triển khai một loạt các can thiệp
từ phát triển tài liệu và triển khai các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông
(THPT), xây dựng tài liệu và triển khai các chương trình đào tạo định hướng thị trường cho học sinh
tại Trung tâm Dạy nghề (TTDN) ở các huyện và thanh niên ngoài nhà trường ở nông thôn; tăng cường
kết nối với khối doanh nghiệp để tạo cơ hội sinh kế cho thanh niên DTTS; tuyên truyền vận động các
nhà hoạch định chính sách về thực hành tốt trong đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường; phát động
cuộc thi khởi nghiệp và cấp vốn cho các bạn thanh niên DTTS có ý tưởng khởi nghiệp tốt.
Một trong những kết quả quan trọng của dự án là xây dựng sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp cho thanh
niên DTTS dựa trên cơ sở tham khảo bộ tài liệu kỹ năng nghề nghiệp đã được AEA xây dựng và áp dụng
để đào tạo cho hơn 200 doanh nghiệp trong khu vực Đông Nam Á.
Dự án tìm kiếm 01 tư vấn/tổ chức phù hợp để xây dựng sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp cho thanh niên
DTTS tại Việt Nam. Cuốn số tay sẽ được xây dựng dựa trên tham khảo và điều chỉnh tài liệu kỹ năng
nghề nghiệp của AEA (Sổ tay iLEAD) đã được dịch sang tiếng Việt và nghiên cứu các tài liệu liên quan
khác để xây dựng Sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam và
đối tượng hưởng lợi của dự án. Một cuộc họp tham vấn quốc gia sẽ được tổ chức lấy ý kiến đóng góp
từ các cơ quan chính phủ và mạng lưới khởi nghiệp ở Việt Nam cho bản dự thảo Sổ tay được xây dựng
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II- Mục tiêu hoạt động
Phát triển 01 cuốn sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp phù hợp với thanh niên dân tộc thiểu số có sự tham
gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia, tư vấn, nhà quản lý và được NWD và AEA phê duyệt.

III- Phạm vi công việc và thời gian
Hoạt động này sẽ được thực hiện từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2021
Tư vấn sẽ thực hiện các công việc sau:
STT
1

Nội dung

Thời gian dự kiến

Nghiên cứu tài liệu của AEA đã dịch sang tiếng Việt và lựa chọn các nội Tuần 2, tháng 12/2020
dung phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam
Nghiên cứu các tài liệu hiện có liên quan về khởi nghiệp tại Việt Nam,
các chính sách, chiến lược hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên DTTS
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Thống nhất các tiêu chí xây dựng sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp với NWD Tuần 3, tháng 12/2020
và AEA
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Xây dựng bản thảo số 01 của sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp dành cho Tuần 1, tháng 01/2021
thanh niên DTTS tại Việt Nam và trình NWD và AEA
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Tham gia và phối hợp với NWD tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia giới Tuần 2, tháng 01/2021
thiệu bản dự thảo của Sổ tay đã xây dựng và thu thập, tổng hợp tất cả
ý kiến đóng góp của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo này
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Hoàn thiện bản dự thảo cuối cùng và trình NWD và AEA phê duyệt

Tuần 3, tháng 01/2021

IV- Sản phẩm mong đợi
Kết thúc hợp đồng, tư vấn sẽ đệ trình các sản phẩm sau
1. Báo cáo nghiên cứu tài liệu hiện có và tiêu chí xây dựng Sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp dành
ho thanh niên DTTS
2. Báo cáo Hội thảo tổng hợp đề xuất và ý kiến đóng góp các bên liên quan
3. Cuốn sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp dành cho thanh niên DTTS hoàn chỉnh được NWD và
AEA phê duyệt
Các nội dung chính cần có trong cuốn sổ tay bao gồm:
- Những lời khuyên/mẹo hay để khởi nghiệp
- Những bài học kinh nghiệm trong khởi nghiệp
- “Nên và Không nên” trong quá trình khởi nghiệp
BÊn cạnh đó, Sổ tay cần nhắc đến các chủ đề:
▪ Các bước cần thực hiện để khởi nghiệp
▪ Phát triển kế hoạch kinh doanh
▪ Các kỹ năng mềm cần thiết cho doanh nghiệp khởi nghiệp
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▪
▪
▪
▪
▪

Quản trị doanh nghiệp
Tổ chức nghiên cứu thị trường
Kế hoạch tài chính
Kêu gọi vốn
Kế hoạch nhân sự

V- Yêu cầu nộp đề xuất
Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi:
- CV của cá nhân (nếu làm với tư cách cá nhân) hoặc hồ sơ năng lực của công ty (nếu làm với
tư cách công ty)
- Một bản đề xuất bao gồm: phương pháp xây dựng tài liệu – sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp
dành cho thanh niên DTTS, thời gian và kế hoạch chi tiết với ngày công và ngân sách đề xuất,
kinh nghiệm trong thực hiện các hoạt động tương tự (nếu có, với ví dụ cụ thể)
- Đề cương dự kiến của sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp dành cho thanh niên DTTS
- Ít nhất 03 người giới thiệu/tài liệu tham khảo có liên quan tới nhiệm vụ tư vấn

VI- Quá trình tuyển chọn
Việc tuyển chọn tư vấn sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn.
6.1 Giai đoạn 1: Đánh giá đề xuất của tư vấn đã nộp dựa trên các tiêu chí sau:
#
1
2
3
4
5
6

Tiêu chí
Các bằng cấp liên quan về kinh tế, quản lý kinh doanh hoặc các ngành
tương tự khác
Có kinh nghiệm xây dựng tài liệu hướng dẫn giáo dục, đặc biệt là lĩnh
vực khởi nghiệp
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp và doanh nghiệp
Có kinh nghiệm và hiểu biết về văn hóa các dân tộc thiểu số
Phương pháp và các bước thực hiện
Đề xuất chi phí

6.2. Giai đoạn 2: Phỏng vấn
Các ứng cử viên được lựa chọn thông qua phần đánh giá hồ sơ sẽ được mời phỏng vấn tại văn phòng
Trung tâm Tây Bắc. Ứng cử viên sẽ được thông báo lịch phỏng vấn thông qua email/điện thoại.

VII- Nộp hồ sơ
Các cá nhân/đơn vị quan tâm vui lòng gửi đề xuất về cả 2 địa chỉ email: huongnt@northwest.com.vn
và hr.vietnam@aide-et-action.org với tiêu đề: “NWD – Sổ tay hướng dẫn khởi nghiệp”
Trung tâm Tây Bắc sẽ chỉ liên hệ với các cá nhân/tổ chức được chọn và quá trình tuyển chọn có thể
kết thúc sớm hơn nếu chúng tôi chọn được ứng viên phù hợp
Hạn nộp hồ sơ: 23.00 ngày 29 tháng 11 năm 2020.
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