
 

THAM CHIẾU 

Tuyển Tư vấn độc lập  

Tập huấn và tham vấn với Doanh nghiệp và người dân cấp xã để xác định ưu tiên 

trong xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ ở cấp xã 

(Biên soạn quy trình tham vấn cho cấp xã và tổng hợp cấp huyện) 

 

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) 

 



MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

1.1. Mục tiêu  

Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh (BQLDA) tuyển tư vấn độc lập xây dựng 

và tập huấn cho các bên liên quan biết cách xây dựng danh mục công trình kết cấu 

hạ tầng sử dụng vốn Dự án SME Trà Vinh từ khâu đầu tiên là lấy ý kiến người dân 

đặc biệt là các DNNVV, hộ kinh doanh, tổ hợp tác và hợp tác đang hoạt động trong 

hai chuỗi giá trị dừa và đậu phộng trên địa bàn các xã phường mục tiêu của Dự án 

cho đến khâu cuối là ra quyết định phê duyệt danh mục này.  

1.2. Yêu cầu công việc: 

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

là các Ban Chỉ đạo Dự án cấp huyện,  Ban Quản lý Dự án cấp xã và đại diện một số 

doanh nghiệp và người dân thuộc địa bàn mục tiêu của Dự án để thực hiện công 

việc. Gói công việc của tư vấn độc lập bao gồm 02 công việc sau đây: 

 Công việc 1: Phát triển một quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng 

quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án SME Trà Vinh có sự tham gia của 

người dân và các bên liên quan từ dưới lên. Quy trình này phải được phác 

thảo trên cơ sở sử dụng các tiêu chí chọn lựa công trình có sẵn của Dự án và 

có sự đồng thuận của các bên liên quan. Quy trình phải bao gồm các bước 

với các yêu cầu tối thiểu như sau: 

- Bước 1: Tham vấn lấy ý kiến của người dân và doanh nghiệp tại địa bàn 

mục tiêu của Dự án. Tư vấn độc lập phải xây dựng được các hướng dẫn 

cho công tác tổ chức thực hiện tham vấn ở những khía cạnh sau đây: 

 Các chuẩn bị trước tham vấn:  

o Cách chọn lựa đại diện người dân, DNNVV, hộ kinh doanh, tổ 

hợp tác và HTX trên địa bàn, tỷ lệ nam-nữ, dân tộc sao cho cân 

đối; tách nhóm nam-nữ, dân tộc riêng nếu cần, v.v…; 

o Cách chuẩn bị các nội dung, công cụ thảo luận nhóm; 

 Trong quá trình tham vấn: 

o Các bước thực hiện lấy ý kiến, thảo luận với người dân; 



o Các tình huống khó khăn có thể xảy ra và cách khắc phục; 

Lưu ý, các phương pháp trực quan và có sự tham gia phải được sử 

dụng và phát huy trong lúc thực hiện lấy ý kiến và thảo luận. 

 Sau tham vấn: Cách tổng hợp và tài liệu hóa lại ý kiến của người dân, 

bao gồm mẫu biểu biên bản chuẩn cho từng cuộc họp/tham vấn với 

người dân và doanh nghiệp. 

- Bước 2: Xét chọn danh mục công trình tại cấp xã. Ở bước này, tư vấn 

độc lập phác thảo: 

 Cách tổng hợp ý kiến người dân qua các biên bản họp dân đã có ở 

Bước 1; 

 Cách tổ chức họp xét chọn danh mục công trình tại cấp xã: ai tham 

gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí xét chọn, cách chấm 

điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu biểu biên bản họp 

xét chọn cấp xã chuẩn. 

- Bước 3: Xét chọn danh mục tại cấp huyện. Ở bước này, tư vấn độc lập 

phác thảo hướng dẫn cách tổ chức họp xét chọn tại cấp huyện bao gồm 

ai tham gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí xét chọn, cách chấm 

điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu biểu biên bản họp xét 

chọn cấp huyện chuẩn; 

- Bước 4: Xét chọn danh mục ở cấp tỉnh để trình Đồng Trưởng Ban Chỉ 

đạo Dự án (Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh và nhà tài trợ) phê duyệt. 

Tương tự, tư vấn độc lập phác thảo hướng dẫn cách tổ chức họp xét chọn 

tại cấp tỉnh bao gồm ai tham gia, các bước thảo luận và xét chọn, tiêu chí 

xét chọn, cách chấm điểm và cách viết biên bản cuộc họp bao gồm mẫu 

biểu biên bản họp xét chọn cấp tỉnh chuẩn.  

Lưu ý, yếu tố giới-dân tộc và môi trường phải được xem xét và lồng ghép có 

ý nghĩa và đầy đủ vào quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng quy 

mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án. 



 Công việc 2: Tập huấn cho cán bộ các cấp huyện và xã, các kỹ năng cần 

thiết để tổ chức tham vấn với người dân và doanh nghiệp và họp xét chọn ở 

từng cấp. Kinh phí tổ chức các buổi tập huấn do BQLDA SME Trà Vinh 

chi trả riêng ngoài phần giá trị tài chính dành cho chuyên gia tư vấn độc lập 

theo TOR này. Dự kiến BQLDA SME Trà Vinh sẽ phối hợp với tư vấn thực 

hiện 02 lớp tập huấn mỗi lớp 02 ngày cho cán bộ các cấp tham gia Dự án. 

1.3. Thời gian thực hiện dự kiến 

Tổng ngày công tối đa dự kiến cho tư vấn độc lập là 15 ngày công.  Công việc 

dự kiến được hoàn tất trước 15 tháng 8 năm 2016. 

1.4. 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; 

 Các Sổ tay của Dự án; 

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

 Các tiêu chí chọn lựa công trình hạ tầng quy mô nhỏ sử dụng vốn của Dự 

án; 

 Các dữ liệu và báo cáo phù hợp khác theo yêu cầu của tư vấn độc lập và khi 

có sẵn. 

1.5. Kết quả và sản phẩm mong đợi 

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

phẩm như sau:  

 Một sổ tay hướng dẫn quy trình xây dựng danh mục công trình hạ tầng quy 

mô nhỏ sử dụng vốn của Dự án SME Trà Vinh theo các yêu cầu nêu tại 

Điều khoản 2.2 ở trên. Sổ tay hướng dẫn có hai định dạng như sau: 

- Văn bản in giấy: 02 bản; 

- Tập tin mềm lưu trữ trên máy tính theo 02 định dạng: Word và PDF; 



 Các dữ liệu thu thập được trong quá trình thực hiện công việc được lưu trữ 

dưới định dạng excel hay các định dạng phù hợp khác; 

 Danh sách những cá nhân/doanh nghiệp/tổ chức mà tư vấn độc lập 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 Sổ tay hướng dẫn là tiếng Việt và tiếng Anh. Các sản 

phẩm còn lại của công việc bằng tiếng Việt. 

2. 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:  

 Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên ở các ngành Phát triển Cộng đồng, Kinh tế, Kinh tế 

Phát triển, Xã hội học, và các ngành có liên quan gần với công việc; 

 Có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng các quy trình tham vấn với người dân 

và các cấp hành chính, điều tra cơ bản có sự tham gia cho các Dự án có vốn 

tài trợ nước ngoài và cho các tổ chức quốc tế; 

 Có nhiều kinh nghiệm trong tập huấn cho cán bộ địa phương đặc biệt trong 

lĩnh vực tổ chức tham vấn với người dân và các cấp hành chính.  

3. 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 phân theo các công việc và chi phí ước tính về: 

Ban Quản lý 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: Châu Văn Phúc, Cán bộ Hợp phần 2, DĐ: 0919253660 

Hoặc qua email: phuc.chau@smetravinh.vn    

Hạn chót gửi Hồ sơ đề xuất về Dự án SME Trà Vinh vào lúc 15giờ 00 ngày 01 

tháng 7 tháng 2016./.                              
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