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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  
 

Chức danh:  Gói tư vấn nghiên cứu thị trường Trung Quốc và nội tiêu cho sản 
phẩm chè Xuân Thành thuộc HTX hữu cơ Hà Giang 

Địa điểm: Xuân Minh, Quang Bình, Hà Giang  

Thời gian: Tháng 11 và 12 năm 2022 

Báo cáo cho: Quản lý dự án AWEEV    

CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh 
chống lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để 
mang lại sự thay đổi lâu dài trong cộng đồng. 

CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức, đối tác 
Việt Nam trong suốt 30 năm qua với hơn 300 dự án. CVN nhận thấy chìa khóa để đạt được kết 
quả phát triển công bằng nằm ở việc tác động đến các nguyên nhân cơ bản và cốt lõi của nghèo 
đói, bất công xã hội và bất bình đẳng giới – những yếu tố góp phần đẩy một số nhóm dân số ra 
khỏi lề phát triển và rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương. 

Mục tiêu dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân số dễ bị 
tổn thương ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ phát triển, có khả năng chống chịu và phục hồi 
trong những hoàn cảnh liên tục thay đổi và có tiếng nói chính đáng trong xã hội. 

Thông tin về dự án: 

Dự án “Nâng Quyền Kinh tế của Phụ nữ Dân tộc Thiểu số tại Việt Nam” (AWEEV) được tài trợ bởi 
CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và Hà Giang dự kiến sẽ hỗ trợ cải 
thiện đời sống kinh kế cho phụ nữ nông thôn nghèo, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt 
Nam. Dự án sẽ tác động tới 2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại tám xã thuộc các huyện 
tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang. 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ (CODAS) chịu trách nhiệm triển khai các hoạt 
động trong Kết quả trung hạn 1210 và 1220 - Nâng cao được năng lực tìm kiếm thu nhập cho phụ 
nữ nghèo DTTS từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp và Nâng cao năng lực 
phụ nữ DTTS trong việc tiết kiệm và vay vốn phục vụ các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế. 
Các hoạt động được phối hợp với 2 nhà máy Chè Tam Đường và Chè Quang Bình.  

Lý do/cơ sở và mục đích: 

Một trong những yêu cầu chính của dự án là nâng cao thu nhập cho người nông dân miền núi 
thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị trường để từ đó sẽ góp phần nâng cao chất 
lượng đầu vào, quản lý vùng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.  

Một nhóm nông dân thuộc thôn Xuân Thành, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, Hà Giang. Nơi 
đang canh tác những diện tích chè cổ thụ trên độ cao 900m so với mặt nước biển. Nhóm nông 
nhân này tham gia vào các hoạt động dự án kết nối với HTX NN Hữu Cơ Hà Giang. Cùng với HTX 
nhóm nông dân này đã và đang phát triển sản phẩm chè khô theo hướng hữu cơ nhằm tăng giá 
trị sản xuất. Tuy nhiên, việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm này là một thách thức không nhỏ 
cho HTX trong giai đoạn khởi nghiệp này. 

Dự án muốn tìm kiếm chuyên gia tư vấn nhằm tiến hành việc nghiên cứu liên kết thị trường và 
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xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm chè của HTX hữu cơ Hà Giang được Dự án AWEEV 
hỗ trợ nhóm nông dân thôn Xuân Thành, xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.  

Mục tiêu và phạm vi công việc:   

Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng được chiến lược marketing và liên kết tìm đầu ra cho 
sản phẩm chè Xuân Thành thuộc HTX hữu cơ Hà Giang cả ở thị trường Trung Quốc và thị trường 
nội tiêu.  

Để đạt được mục tiêu này, tư vấn cần triển khai các công việc cụ thể sau: 

- Thực hiện nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu sản phẩm chè hữu cơ Xuân Thành và các xã lân cận 
của Quang Bình, Hà Giang; 

- Tiến hành khảo sát thị trường thực tế thông qua hình thức trực tuyến hoặc đi thực địa; 

- Xác định nhu cầu thị trường bao gồm sản lượng tiêu thụ của mỗi dòng sản phẩm đối với 
từng phân khúc thị trường khác nhau và đề xuất giá bán dự kiến; 

- Xác định danh sách các phân khúc khách hàng mục tiêu và thị phần từng loại sản phẩm; 

- Đưa ra các đề xuất những kênh/sáng kiến tiếp cận thị trường và chiến lược quảng bá cho 
sản phẩm;  

Kết quả mong đợi: 

1. Kế hoạch khảo sát thị trường thực tế bao gồm: thời gian, địa điểm, các nhóm đối tượng 
cần thu thập thông tin cho khảo sát… 

2. Báo cáo kết quả nghiên cứu đối với thị trường Trung Quốc bao gồm: danh sách tệp khách 
hàng tiềm năng, sản lượng thu mua và giá bán dự kiến của mỗi dòng sản phẩm. Đề xuất 
kế hoạch và chiến lược marketing cho thị trường Trung Quốc trong giao đoạn 3 năm dự 
án. 

3. Báo cáo kết quả nghiên cứu đối với thị trường nội tiêu bao gồm: danh sách tệp khách hàng 
tiềm năng, sản lượng thu mua và giá bán dự kiến của mỗi dòng sản phẩm. Đề xuất kế 
hoạch và chiến lược marketing cho thị trường nội tiêu trong giao đoạn 3 năm dự án. 

Dự kiến thời gian:  

Kết quả Thời gian  
(Số ngày dự kiến) 

Hạn chót 

Đề xuất kế hoạch và ngân sách nghiên cứu 02 ngày Trong tháng 
11/2022 

Triển khai hoạt động nghiên cứu thị trường 10 ngày 15/12/2022 

Hoàn thiện các báo cáo đề cập trong mục Kết quả 
mong đợi (bao gồm phản hồi và chỉnh sửa theo góp 
ý từ CARE) 

03 ngày 23/12/2022 

Tổng  15 ngày  

Tiêu chí lựa chọn:  

- Cử nhân hoặc Thạc sỹ chuyên ngành liên quan: kinh tế, tài chính, nghiên cứu phát triển; 

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc về chuỗi giá trị chè, marketing; 
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- Ứng cử viên có kinh nghiệm, mối quan hệ giao thương với các đầu nậu ngành chè cho thị 
trường Trung Quốc và thị trường nội tiêu, ứng cử viên đã và đang kinh doanh trong ngành 
chè là lợi thế. 

Hồ sơ ứng tuyển: 

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau, trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu 
– Tư vấn nghiên cứu thị trường: 

- Đề xuất cách thức và phương pháp nghiên cứu, bao gồm các nội dung như đề cập ở trên; 

- Đề xuất kế hoạch thực hiện và tài chính cụ thể 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ, kế hoạch triển khai và chi phí tư vấn về địa chỉ email: 
procurement1@care.org.vn  
Hạn cuối nhận hồ sơ là trước 9h sáng ngày 18/11/2022 
 
CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và 
người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc với Tổ chức CARE. Chính sách tổ chức chúng tôi là không khoan 
nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục trong và ngoài tổ chức và chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ 
trẻ em trong mọi hoạt động của mình. Chính sách bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng 
như chính sách bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi mối quan hệ hợp tác công việc của chúng 
tôi, bao gồm trong công tác tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ 
tuyển những người phù hợp trong làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài các kiểm tra 
trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm bảo tư 
vấn/nhà cung cấp mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các chuẩn mực mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin 
vui lòng liên lạc với Trưởng nhóm Nhân sự. 

 

mailto:procurement1@care.org.vn

