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Đánh giá Chương trình và Chiến lược phát triển Viện REACH 

 
I. Thông tin chung 

Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Viện REACH) là một tổ chức phi lợi nhuận tại 

Việt Nam trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á của Việt Nam (SEARAV) hoạt động trong lĩnh 

vực đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Viện áp dụng mô hình đào tạo dựa 

trên nhu cầu thị trường, kết hợp kỹ năng nghề và kỹ năng mềm https://reach.org.vn/vocational-training-

employment-placement-model/ .  

REACH cung cấp các khóa đào tạo nghề từ 03-06 tháng chuyên sâu trong các lĩnh vực Nhà hàng khách sạn, 

Bán hàng, Tóc làm đẹp và IT. Trong giai đoạn dịch Covid 19 bùng phát năm 2020-2021, mô hình đào tạo đã 

được điều chỉnh, kết hợp đào tạo online và trực tiếp, nhiều lớp ngắn hạn, linh hoạt được mở trực tuyến 

hoặc tại địa phương để đáp ứng yêu cầu thanh niên: https://reach.org.vn/our-programs/ . Từ 2004 đến 

nay, REACH đã đào tạo trên 19.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ việc làm cho trên 80% học 

viên tốt nghiệp. Riêng giai đoạn 2019 đến nửa đầu năm 2022, REACH đào tạo kỹ năng nghề và việc làm cho 

hơn 3.000 thanh niên ở các trung tâm REACH tại Hà Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. 

 
Viện xây dựng một số mục tiêu chiến lược cho giai đoạn 2022-2027 bao gồm phát triển tổ chức, phát triển 

chương trình và bền vững tài chính. Trong đó, REACH triển khai một số sáng kiến hướng đến mục tiêu đổi 

mới mô hình đào tạo và bền vững tài chính từ năm 2017. 2 mô hình doanh nghiệp xã hội đang vận hành 

bao gồm VIEWZZ và EM Hair Salon:  https://www.facebook.com/Emhairsalon ; https://www.viewzz-

studio.com/home 

  
II. Mục tiêu đánh giá 

1. Gói 1: Đánh giá hiệu quả, tác động Mô hình đào tạo kỹ năng và việc làm đối với thanh niên yếu thế 

trong giai đoạn 1/2019 – 6/2022 

- Đánh giá các hoạt động thực hiện, quản lý chất lượng và kết quả đạt được tại 5 tỉnh thành (Hà 

Nội, Hải Dương, Huế, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) trong giai đoạn 1/2019 – 6/2022 thông qua việc 

ứng dụng mô hình tiếp cận REACH đáp ứng nhu cầu thị trường 

- Kết quả đánh giá chương trình, mô hình đào tạo của REACH theo các tiêu chí: tính phù hợp với 

bối cảnh kinh tế, xã hội, yêu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của thanh niên; tác động của 

chương trình đối với thanh niên, vấn đề xã hội được giải quyết; hiệu quả, hiệu suất của chương 

trình; khả năng bền vững của chương trình; sự phối hợp, kết nối với các đối tác;  

- Các khuyến nghị, đề xuất cải thiện cho REACH 

https://reach.org.vn/vocational-training-employment-placement-model/
https://reach.org.vn/vocational-training-employment-placement-model/
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2. Gói 2: Đánh giá tổ chức Viện giai đoạn 2022-2027 

2.1. Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của Viện giai đoạn 2022-2027 

- Đánh giá việc thực hiện chiến lược phát triển tổ chức: tính phù hợp của tầm nhìn, sứ mệnh, cơ 

cấu tổ chức, hiệu quả sự phối hợp của các bộ phận, tính phù hợp của các mục tiêu chiến lược, 

kết quả đạt được của các mục tiêu có sự liên hệ bối cảnh COVID 19 

- Những kiến nghị, đề xuất đối với REACH  

 
2.2.  Đánh giá hiệu quả và tác động của các Mô hình tài chính bền vững tài chính của REACH cụ với 2 

mô hình DNXH: EM Salon, VIEWZZ  

 
III. Phạm vi công việc tư vấn: 

1. Xây dựng đề xuất về phương pháp, kế hoạch, ngân sách đánh giá gửi Viện thông qua 

2. Tiến hành đánh giá theo phương án được thông qua 

3. Đảm bảo tiến độ và chất lượng các hoạt động đánh giá 

4. Trình bày kết quả đánh giá qua báo cáo, họp với đại diện của Viện 

5. Xây dựng báo cáo cuối cùng  

 
IV. Đầu vào của hoạt động tư vấn: Viện REACH sẽ cung cấp 

- Các tài liệu có liên quan đến chương trình đào tạo, phương pháp thực hiện, giám sát trên cơ sở Tư 

vấn đảm bảo tính bảo mật của các tài liệu; 

- Các số liệu liên quan đến đào tạo, thông tin liên lạc của học viên (tuân thủ chính sách bảo vệ thanh 

niên), thông tin liên lạc của các đối tác; 

- Các tài liệu về cơ cấu tổ chức, nội quy hoạt động, chính sách, thông tin về kết quả của các mục tiêu 

phát triển tổ chức; 

- Góp ý cho đề xuất đánh giá, báo cáo đánh giá; 

- Phòng họp cho các cuộc họp với đại diện của Viện liên quan đến đánh giá 

- Cán bộ phối hợp theo yêu cầu Tư vấn 

 
V. Yêu cầu kết quả đầu ra: 

1. Đề xuất Kế hoạch thực hiện:  

- Phương pháp khảo sát, đánh giá, căn cứ khoa học của phương pháp; 

- Kế hoạch thực hiện: thời gian, tiến độ đánh giá; 

- Ngân sách: cụ thể cho các hạng mục thực hiện; 



2. Bộ công cụ thực hiện đánh giá, dữ liệu thu thâp 

3. Dự thảo báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt nộp cho Viện 

4. Báo cáo cuối cùng bằng tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên Dự thảo báo cáo sau khi có sự góp ý của 

Viện 

5. Bài trình bày tóm tắt kết quả báo cáo bằng tiếng Anh và tiếng Việt: mục tiêu đánh giá, các kết quả 

chính và khuyến nghị 

 
VI. Thời gian 

- Thời gian thực hiện các hoạt động đánh giá từ tuần 3 tháng 12/2023 và hoàn thành báo cáo cuối 

cùng 15/3/2023.  

- Tiến độ nói trên có thể điều chỉnh sớm hơn phụ thuộc vào đề xuất của Tư vấn /nhóm tư vấn;  và 

Tư vấn /nhóm tư vấn có thể lựa chọn đề xuất 1 trong 2 gói dịch vụ; hoặc cả 2 gói dịch vụ nêu trên.  

 

VII.  Yêu cầu năng lực đối với chuyên gia Tư vấn/Nhóm tư vấn: 

- Có kinh nghiệm đánh giá các chương trình, dự án phát triển trong nước, quốc tế; 

- Có kinh nghiệm đánh giá các tổ chức về mặt cơ cấu, chiến lược, năng lực nhân sự; hiệu quả hoạt 

động; 

- Hiểu biết về các chương trình hỗ trợ thông qua đào tạo kỹ năng nghề; hiểu biết về nguyên lý hoạt 

động can thiệp trong công tác xã hội 

- Có khả năng đánh giá, phân tích, xây dựng báo cáo, khuyến nghị; 

- Có khả năng sử dụng các phần mềm phân tích, đánh giá, các phương pháp thống kê ứng dụng trong 

công tác xã hội 

 
Tư vấn/Nhóm Tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới Email: tuyendung@reach.org.vn và CC: 

Huyen.nguyen@reach.org.vn   trước ngày 12 tháng 12 năm 2022 

Hồ sơ bao gồm: 

1. CV của Tư vấn/Nhóm Tư vấn 

2. Đề xuất kỹ thuật và tài chính 
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