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THAM CHIẾU CÔNG VIỆC 

Tuyển Tư vấn độc lập phân tích chuỗi giá trị và  

xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh  

(Gói thầu Số 02/2016) 

 

1. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) được thực 

hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.  

Dự án được thực hiện trong 6 năm (2014-2020) tại tỉnh Trà Vinh  với mục tiêu “Đẩy 

nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường 

đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều 

vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc 

tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển 

kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc 

thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.”  

Dự án có các hợp phần kỹ thuật như sau: 

Hợp phần 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV; 

Hợp phần 2: Xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ hỗ trợ phát triển DNNVV;  

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực cho quản lý công về hỗ trợ phát triển DNNVV. 

Ngoài ra để đảm bảo các hoạt động hỗ trợ của Dự án góp phần thúc đẩy bình đẳng Giới 

và Dân tộc, thân thiện với môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, Dự án còn có các 

nhóm hoạt động xuyên suốt như Giới-Dân tộc và Môi trường bên cạnh các hợp phần 

thông thường khác của một Dự án có vốn tài trợ nước ngoài như Giám sát và Đánh giá, 

Truyền thông và Quản lý Dự án. 

  

 

DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TỈNH TRÀ VINH (SME TRÀ VINH) 
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2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

2.1. Mục tiêu của công việc 

Ban Quản lý Dự án SME tuyển tư vấn độc lập để thực hiện phân tích chuỗi giá trị và 

xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị dừa với chú trọng thúc đẩy phát triển các 

DNNVV, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và hợp tác xã đang sản xuất, kinh doanh và chế 

biến các sản phẩm liên quan đến dừa trong tỉnh Trà Vinh nói chung và tại các xã phường 

mục tiêu của Dự án SME Trà Vinh.  

2.2. Yêu cầu của công việc 

Tư vấn độc lập phối hợp với BQLDA SME Trà Vinh và các bên liên quan để thực 

hiện công việc gồm hai phần công việc với các yêu cầu tối thiểu như sau:  

- Công việc 1: Phân tích chuỗi giá trị dừa của tỉnh Trà Vinh 

 Xác định chuỗi giá trị dừa của tỉnh Trà Vinh bao gồm nhận dạng một số 

DNNVV, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã đóng vai trò quan trọng (thúc 

đầy, đầu tàu kéo, .v.v...) trong từng khâu của chuỗi giá trị sản phẩm; 

 Phân tích các rào cản, những ách tắc, những điểm yếu mấu chốt của chuỗi trong 

việc làm hạn chế sức cạnh tranh của DNNVV tham gia chuỗi; 

 Xác định nhu cầu cần hỗ trợ chính của các tác nhân ở từng khâu trong chuỗi 

giá trị. 

- Công việc 2: Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh  

 Căn cứ vào kết quả phân tích chuỗi giá trị dừa của tỉnh Trà Vinh, tư vấn độc 

lập phối hợp với BQLDA và các bên liên quan xây dựng kế hoạch nâng cấp 

chuỗi giá trị sản phẩm bao gồm các giải pháp, nhóm giải pháp can thiệp. Các 

giải pháp cần chú trọng thúc đẩy phát triển các DNNVV trong tỉnh Trà Vinh 

nói chung và các DNNVV đang hoạt động tại 22 xã phường mục tiêu của Dự 

án đặc biệt là các DNNVV do nữ hay/và người dân tộc làm chủ, các DNNVV 

có đông lao động nữ hay/và đông lao động người dân tộc; 
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 Đáp ứng thị trường” cần được xem xét đầy đủ và có thể được sử dụng làm yếu 

tố quyết định trong quá trình xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị;    

 Các liên kết dọc và ngang giữa các tác nhân trong chuỗi đặc biệt là các liên kết 

góp phần thúc đẩy phát triển DNNVV trong tỉnh Trà Vinh nói chung và các 

DNNVV đang hoạt động tại 22 xã phường mục tiêu của Dự án đặc biệt là các 

DNNVV do nữ hay/và người dân tộc làm chủ, các DNNVV có đông lao động 

nữ hay/và đông lao động người dân tộc cần được chú trọng thúc đẩy; 

 Các đề xuất trong kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cần tránh làm cản trở các nỗ 

lực tạo bình đẳng giới và dân tộc hay/và góp phần gia tăng bất bình đẳng giới 

và dân tộc. Trong quá trình thực hiện, BQLDA SME Trà Vinh sẽ tạo thuận lợi 

để tư vấn phối hợp với hay/và sử dụng một số kết quả của gói nghiên cứu “Phân 

tích Giới và Dân tộc và DNNVV tỉnh Trà Vinh” nếu có thể được; 

 Các đề xuất trong kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cần tránh gây các tác động 

tiêu cực đến môi trường và cản trở các nỗ lực thích ứng biến đổi khí hậu; 

 Các đề xuất/hoạt động trong kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị dừa cần được phân 

thành nhóm như sau: 

o Các hoạt động liên quan đến cải thiện chính sách/thủ tục hành chính; 

o Các chương trình/hỗ trợ từ khu vực công bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng 

quy mô nhỏ, phát triển công nghệ, máy móc thiết bị, v.v...; 

o Các hoạt động nâng cao năng lực khối công và khối tư (DNNVV); 

o Các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, các hoạt động hỗ trợ kinh 

doanh/hỗ trợ doanh nghiệp. 

o Các nhóm giải pháp khác nếu phù hợp. 

 Kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị nêu được càng cụ thể càng tốt nguồn kinh phí 

và nếu được tổng kinh phí dự kiến; 

 Kế hoạch nâng cấp chuỗi cần nêu cách tổ chức thực hiện ở cấp độ toàn tỉnh và 

các chỉ số đo lường kết quả thực hiện và công tác giám sát và đánh giá việc 

thực hiện. 
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Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị, 

nhà tư vấn và BQLDA SME Trà Vinh cần phối hợp để đảm bảo tổ chức được ít nhất 

các hoạt động sau đây: 

- Ít nhất 01 hội thảo thống nhất kết quả nghiên cứu được tổ chức với đại biểu đến 

từ cả khối công và khối tư; 

- Ít nhất 01 cuộc tham vấn được thực hiện với các tác nhân thuộc các khâu khác 

nhau trong chuỗi; 

2.3. Thời gian thực hiện dự kiến 

Tổng ngày công tối đa dự kiến cho tư vấn độc lập là 47 ngày công (27 ngày công cho 

nhóm trưởng nhóm tư vấn và 20 ngày công cho các tư vấn viên và tư vấn hỗ trợ khác). 

Công việc dự kiến được hoàn tất trước 30 tháng 9 năm 2016. 

2.4. Các tài liệu và dữ liệu đầu vào quan trọng 

Để thực hiện công việc, tư vấn độc lập sẽ sử dụng các tài liệu và dữ liệu đầu vào như 

sau. Một số tư liệu và dữ liệu đầu vào sẽ do Ban Quản lý Dự án SME cung cấp theo 

yêu cầu của Tư vấn độc lập: 

 Các tài liệu và văn kiện của Dự án SME Trà Vinh; 

 Khung đo lường kết quả của Dự án SME Trà Vinh; 

 Báo cáo của nghiên cứu đã thực hiện “Phân tích sản phẩm có lợi thế cạnh tranh 

của tỉnh Trà Vinh” (bao gồm Phân tích chuỗi Giá trị Đậu phộng) và một số dữ 

liệu nghiên cứu của nghiên cứu này; 

 Báo cáo của nghiên cứu đã thực hiện: “Phân tích hiện trạng DNNVV tỉnh Trà 

Vinh” và một số dữ liệu nghiên cứu của nghiên cứu này; 

 Một số thông tin và dự thảo báo cáo của hoạt động “Xây dựng kế hoạch phát 

triển DNNVV tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020” nếu tiến độ thực hiện của 

gói nghiên cứu này cho phép; 

 Một số Báo cáo liên quan đến ngành dừa và hỗ trợ doanh nghiệp của các Ban 

ngành mà Ban Quản lý Dự án thu thập được (khi có nhu cầu của nhà tư vấn). 
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2.5. Kết quả và sản phẩm của công việc 

Khi kết thúc công việc, nhà tư vấn phải đảm bảo ÍT NHẤT các kết quả và sản phẩm 

như sau: 

- Một báo cáo cuối cùng về phân tích chuỗi giá trị và kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị 

dừa .  

Báo cáo có hai định dạng như sau: 

o Văn bản in giấy: 02 bản. 

o Tập tin mềm lưu trữ trên máy tính theo 02 định dạng: Word (docx và doc) và PDF. 

- Các dữ liệu thu thập được trong quá trình phân tích xây dựng kế hoạch nâng cấp 

chuỗi giá trị được lưu trữ dưới định dạng excel hay các định dạng phù hợp khác; 

- Bảng liệt kê những doanh nghiệp hạt nhân, doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi giá trị; 

- Danh sách những cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức tư vấn đã phỏng vấn, lấy thông tin, 

và thảo luận; 

- Bảng kê số ngày làm việc và lịch biểu làm việc thực tế của tư vấn cho toàn bộ công 

việc tư vấn; 

- Bản sao của các tài liệu tham khảo chủ yếu phục vụ việc phân tích. 

Ngôn ngữ dùng cho báo cáo cuối cùng là tiếng Việt và tiếng Anh. Các sản phẩm 

còn lại của công việc bằng tiếng Việt. 

3. YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

Tư vấn độc lập có thể là một nhóm cá nhân độc lập hay thuộc một tổ chức có đăng ký 

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Tư vấn độc lập có các năng lực và kinh nghiệm được 

liệt kê như sau:  

- Nhóm trưởng và nhóm phó của nhóm chuyên gia ít nhất phải tốt nghiệp Thạc sỹ các 

ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế học, Kinh tế Ứng dụng, Quản trị kinh doanh, 

Ngoại thương, Tài chính, và các ngành có liên quan gần với lĩnh vực tư vấn; 
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- Có nhiều kinh nghiệm thực tế trong xây dựng kế hoạch nâng cấp các chuỗi giá trị 

sản phẩm nông nghiệp, hay/và phân tích chuỗi giá trị hay/và phân tích lợi thế so sánh 

của các sản phẩm nông nghiệp;  

- Có kinh nghiệm làm việc hay/và thực hiện hỗ trợ các DNNVV hay/và có kinh 

nghiệm trong việc phát triển các dịch vụ trong nông nghiệp là một lợi thế; 

- Có nhiều kinh nghiệm làm kết nối thị trường, xúc tiến thương mại là một lợi thế; 

- Có thể nói và viết tiếng Anh. 

 

4. LIÊN LẠC 

Các tư vấn có quan tâm vui lòng gửi Đề xuất thực hiện nêu rõ các công việc dự kiến 

thực hiện, số ngày thực hiện và ước tính chi phí về: 

BQL Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Trà Vinh 

Số 19A, Đường Nam Kỳ Khởi  Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh 

Liên hệ: Anh Nguyễn Duy Linh, Điều phối viên Hợp phần 1,  

Điện thoại: 0982 675 875 

Hoặc qua email: linh.nguyen@smetravinh.vn;  duylinh.sme@gmail.com  

Hạn chót gửi đề xuất:     11/7/2016 
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