
 

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP 

I. Bối cảnh  

Aide et Action (AEA) – sắp tới sẽ trở thành Action Education (AE) - là tổ chức hợp tác 
quốc tế với trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sỹ. Tổ chức 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. Với tầm nhìn “Thay đổi thế giới thông qua Giáo dục”, các chương trình của 
AEA hướng đến hỗ trợ sự phát triển bền vững cho mọi người, đặc biệt là trẻ em và các 
nhóm gặp khó khăn khác, thông qua giáo dục. AEA có mặt tại Việt Nam từ năm 2003, đã 
và đang triển khai dự án tại 6 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lai 
Châu và Lào Cai. Các dự án của AEA tập trung vào ba lĩnh vực chính: 

 Nâng cao Tiếp cận và Chất lượng giáo dục 

 Chăm sóc và Giáo dục Trẻ thơ 

 Giáo dục Sinh kế 

Trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục sinh kế, AEA đang thực hiện Dự án  
“Vườn ươm doanh nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Lào Cai và Hoà 
Bình”. Dự án hỗ trợ các thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) (từ 18 đến 35 tuổi) khởi sự 
kinh doanh và vận hành hiệu quả mô hình kinh doanh để đạt được các mục tiêu sau:  

1. Trang bị kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn, hỗ trợ thanh niên DTTS có thể 
thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình;  

2. Tăng cường cơ chế vận hành, phát triển Vườn ươm trở thành nơi chia sẻ, 
chuyển giao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm/bài học của các thành viên Vườn 
ươm. 

Trong Kết quả 1, Dự án sẽ tiến hành khảo sát đánh giá năng lực của các doanh nghiệp là 
thành viên Vườn ươm, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết để nâng cao năng lực cho các 
doanh nghiệp này. AEA đang tìm kiếm tư vấn cá nhân/nhóm tư vấn hoặc công ty để hỗ 
trợ chúng tôi thực hiện hoạt động này. 

 

II. Mục tiêu 

Gói tư vấn này có 2 hoạt động, với mục tiêu cụ thể của từng hoạt động như sau: 

1. Đánh giá năng lực kinh doanh 

- Đánh giá chuyên sâu và toàn diện về năng lực của từng doanh nghiệp trong khoảng 
40 doanh nghiệp mục tiêu của Dự án, bao gồm nhưng không giới hạn ở cấu trúc vận 
hành/quản trị và cơ chế hoạt động, nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, đất 



đai,…), chất lượng và số lượng sản phẩm, khả năng tiếp cận thị trường, doanh thu và 
lợi nhuận;  

- Xác định nhu cầu phát triển năng lực của doanh nghiệp (kiến thức, kỹ năng, công 
nghệ, mối quan hệ/mạng lưới, nguồn lực tài chính, v.v.) để xây dựng kế hoạch phát 
triển năng lực toàn diện cho từng doanh nghiệp. 

2. Phát triển năng lực doanh nghiệp  

- Tăng cường năng lực cho khoảng 40 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, là thành viên của 
Vườn ươm để: 

 Vận hành hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp tốt trong các hoạt động kinh 
doanh; 

 Nâng cao chất lượng sản phẩm và thương hiệu; 

 Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, nguồn đầu tư, kết nối mạng lưới; 

 Vận hành doanh nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả & mang lại lợi ích cho 
cộng đồng nơi doanh nghiệp đang hoạt động (xét đến các khía cạnh môi trường, 
bảo tồn đa dạng sinh học, bình đẳng giới, v.v.); 

 Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu và người lao động. 

- Tăng khả năng tiếp cận thị trường ổn định của ít nhất 20 doanh nghiệp, với mục tiêu 
tăng trưởng là 30% hoặc ít nhất tiếp cận được và có hoạt động kinh doanh ổn định và 
hiệu quả ở 3 thị trường mới. 

 

III. Phạm vi và phương pháp làm việc 

1. Đánh giá năng lực kinh doanh 

Đánh giá bao gồm nghiên cứu tài liệu thứ cấp (desk study), xây dựng công cụ và phương 
pháp khảo sát, thảo luận với nhân viên AEA tại Hà Nội, khảo sát thực địa tại các khu vực 
dự án và viết báo cáo. Khảo sát thực địa sẽ được thực hiện chủ yếu ở Lào Cai và Hòa 
Bình. 

Ngoài ra, chuyên gia tư vấn sẽ xây dựng bài thuyết trình và chia sẻ những phát hiện ban 
đầu với AEA và các đối tác. Tư vấn được chọn sẽ làm việc chặt chẽ với Cán bộ Dự án  
AEA ngay từ đầu và trong suốt quá trình triển khai nhiệm vụ này. 

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp, khảo sát thực địa và báo cáo phải được hoàn thành và gửi 
cho AEA trong tháng 2 năm 2022, còn bài trình bày sẽ gửi cho AEA trong vòng 1 tuần 
sau khi kết thúc chuyến khảo sát thực địa. 

Để thực hiện các mục tiêu của đợt đánh giá, chuyên gia tư vấn cần phải thu thập được cả 
thông tin định lượng và định tính. Chuyên gia tư vấn có thể sử dụng các công cụ và 
phương pháp phù hợp khác nhau để thu thập thông tin, áp dụng phương pháp tiếp cận có 
sự tham gia, và thông qua phân tích dữ liệu thứ cấp và sơ cấp.  



• Dữ liệu sơ cấp có thể được thu thập thông qua quan sát và phỏng vấn sâu các bên liên 
quan của dự án như nhóm đối tượng, đối tác và nhân viên dự án, …; 

• Dữ liệu thứ cấp bao gồm các tài liệu dự án có sẵn như đề xuất, báo cáo & dữ liệu của 
AEA, báo cáo và dữ liệu của doanh nghiệp, cũng như các văn bản chính sách hiện 
hành. 

2. Phát triển năng lực doanh nghiệp 

Tư vấn sẽ xây dựng kế hoạch phát triển năng lực chi tiết cho từng doanh nghiệp trong số 
khoảng 40 doanh nghiệp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với AEA và doanh nghiệp để triển 
khai kế hoạch đó. 

Phát triển năng lực doanh nghiệp có thể được tiến hành theo nhiều cách khác nhau, bao 
gồm huấn luyện và cố vấn cá nhân và theo các phương thức khác nhau bao gồm trực 
tuyến và tại chỗ. 

Phát triển năng lực doanh nghiệp bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp kết nối bền vững với 
các thị trường nơi sản phẩm của doanh nghiệp được biết đến và tiêu thụ với một lượng 
khách hàng nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh:  

- Định vị tiếp thị kinh doanh hiện tại 

- Nghiên cứu thị trường và xây dựng thị trường mục tiêu của doanh nghiệp; 

- Nâng cao chất lượng hình ảnh của sản phẩm thông qua thiết kế bao bì, đóng gói; 

- Tư vấn thêm các tính năng mới của sản phẩm hoặc các dòng sản phẩm mới liên 
quan, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng… 

 

IV. Sản phẩm bàn giao 

Sản phẩm bàn giao của gói tư vấn này bao gồm: 

1. Đề xuất chi tiết trong đó nêu rõ các mục tiêu mà tư vấn/nhóm/công ty thực hiện, 
đặc biệt là về xây dựng và nâng cao năng lực doanh nghiệp; 

2. Kế hoạch làm việc chi tiết cho từng hoạt động nêu trong TOR; 

3. Bộ công cụ và phương pháp đánh giá năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; 

4. Báo cáo đánh giá bao gồm gói kế hoạch phát triển năng lực doanh nghiệp, bao 
gồm mục tiêu (KPI) và kế hoạch chi tiết cho từng doanh nghiệp bằng cả tiếng Việt 
và tiếng Anh; 

5. Bài trình bày tóm tắt kết quả đánh giá dưới dạng power-point; 

6. Báo cáo phát triển năng lực doanh nghiệp bao gồm các kết quả và thành tựu đạt 
được đối với các mục tiêu đề ra; 

7. Bài trình bày tóm tắt kết quả phát triển năng lực doanh nghiệp dưới dạng power 
point. 



IV. Khung thời gian thực hiện 

Thời gian dự kiến cho gói tư vấn này là từ tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 8 năm 2023, 
với các mốc thời gian chính như trong bảng dưới đây.  

# Hoạt động Thời gian 

I Đánh giá năng lực doanh nghiệp  

1 Thảo luận với AEA và nghiên cứu tài liệu thứ cấp Tuần 3, tháng 12, 2022 

2 
Phát triển bộ công cụ, phương pháp và kế hoạch đánh 
giá chi tiết 

Tuần 3, tháng 12, 2022 

3 Khảo sát thực địa 
Tuần 4, tháng 12, 2022 và 

Tuần 1, 2 tháng 1,2023 

4 Xử lý số liệu Tuần 1-2, tháng 2, 2023 

5 Xây dựng báo cáo đánh giá Tuần 3 – 4, tháng 2, 2023 

6 
Chia sẻ bản dự thảo báo cáo đánh giá với AEA và đối 
tác 

Tuần 1-2, tháng 3, 2023 

7 
Hoàn thiện báo cáo đánh giá và bài trình bày và gửi cho 
AEA 

Tuần 3 – 4, tháng 3, 2023 

II Xây dựng năng lực doanh nghiệp  

1 
Gặp gỡ AEA & doanh nghiệp để triển khai kế hoạch 
phát triển năng lực doanh nghiệp 

Tuần 1, tháng 4 năm 2023 

2 
Thực hiện hoạt động nâng cao năng lực tại chỗ đối với 
các doanh nghiệp  

Tuần 2 – 4, tháng 4 năm 
2023 

3 
Báo cáo đánh giá phát triển năng lực doanh nghiệp và 
trình bày với AEA 

Tuần 4, tháng 4, năm 2023 

 

Ghi chú: Khung thời gian có thể thay đổi dựa trên thoả thuận giữa tư vấn và AEA. AEA 
sẽ chi trả các chi phí phát sinh khi thực hiện hoạt động, bao gồm chi phí đi lại, công tác 
phí và phòng nghỉ theo quy định của AEA.  

 

IV. Tiêu chí lựa chọn 

Tư vấn cần có các kỹ năng và kiến thức chuyên môn sau:  

- Thạc sỹ một trong các lĩnh vực sau: khởi nghiệp, quản trị kinh doanh, phát triển 
sinh kế, hoặc các lĩnh vực có liên quan khác;  

- Có kiến thức chuyên môn sâu về quản trị kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, 
kinh doanh, và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp; 

- Có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, 
phát triển chuỗi giá trị và các vấn đề xã hội ở Việt Nam; 



- Có kinh nghiệm thực tế (ít nhất 5 năm) trong quản lý kinh doanh hoặc các vấn đề 
liên quan; 

- Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số và thanh niên là một lợi thế; 

- Hiểu biết tốt về các phương pháp tiếp cận phát triển bao gồm sự tham gia, xây 
dựng năng lực, bình đẳng giới, v.v. là một lợi thế. 

 

VII. Ứng tuyển 

Các cá nhân/công ty quan tâm đến hoạt động này, vui lòng gửi đề xuất tới 
hr.vietnam@action-education.org và Cc linh.bui@action-education.org trước 17:00, ngày 
15 tháng 12 năm 2022. 

Hồ sơ đề xuất bao gồm: 

• Thư bày tỏ quan tâm; 

• Sơ yếu lý lịch/Hồ sơ công ty; 

• Đề xuất, bao gồm các công cụ và phương pháp khảo sát dự kiến, khung kế hoạch 
phát triển năng lực doanh nghiệp, và ngân sách; 

• 1-2 mẫu/báo cáo công việc tương tự mà tư vấn đã thực hiện trước đây. 

Ứng viên được lựa chọn sẽ được liên hệ để trao đổi cụ thể thêm. 

 



 

Phụ lục 1. Mẫu cấu trúc báo cáo đánh giá năng lực doanh nghiệp 

Danh mục từ viết tắt 
 
Mục lục 
 
Tóm tắt chung: Tối đa 4 trang, tập trung vào những phát hiện và kết luận, gồm:  

- Bối cảnh chung  
- Mục tiêu và mục đích  
- Phương pháp luận 
- Những phát hiện lớn và nhận định kết luận  
- Tổng hợp bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị  

 
Báo cáo 

- Bối cảnh chung  
- Mục tiêu và mục đích của hoạt động đánh giá năng lực doanh nghiệp  
- Phương pháp luận 
- Điểm cần cải thiện (và hiệu quả của chúng khi đánh giá năng lực)  
- Những phát hiện và nhận định kết luận  
- Bài học kinh nghiệp  
- Đề xuất kiến nghị  
- Kế hoạch nâng cao năng lực doanh nghiệp  

 
Phụ lục A : Điều khoản tham chiếu  
Phụ lục B: Kế hoạch Đánh giá  
Phụ lục C: Danh mục nguồn dữ liệu  
Phụ lục D: Danh mục công cụ đánh giá  
Bảng thuật ngữ, viết tắt 
 


