
 

Dự án: “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam” 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

“Tuyển chuyên gia khảo sát, thu thập dữ liệu về các bài thuốc đông y  

và vùng trồng cây thuốc nam” 

GIỚI THIỆU CHUNG 

 

Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN 

BAI CDSH) là một tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Yên Bái, được thành lập theo 

Quyết định số 15/QĐ- LHH, ngày 13/11/2009 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 

học và Kỹ Thuật  tỉnh Yên Bái. Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công 

nghệ; Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các quy định 

khác có liên quan của pháp luật. 

 

CDSH YENBAI có sứ mệnh hỗ trợ ngườidân tộc thiểu sốvàcộngđồngnông thôn 

nghèo, phụ nữ và trẻ em, đang sốngtại các khu vựcmiềnnúicủatỉnhYên Báitiếp cận 

với cácdịchvụchăm sóc sức khỏevà phát triển bền vữngthôngquaviệcứng dụngkhoa 

học vàcôngnghệ.  

 

CDSH YENBAI đang trong quá trình thực hiện Dự án :“Nâng cao năng lực quản 

trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”,do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam 

tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian 45 tháng, từ tháng 11 năm 2017 đến 

tháng 10 năm 2022, tại 02 huyện Văn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 

 

Mục tiêu chung của dự án là: “Thúc đẩy sự đóng góp của các Tổ chức xã hội nhằm 

nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”. 

 

Mục tiêu cụ thể của dự án này gồm có ba mục tiêu (1)"Quảng bá công khai thông 

tin về vùng cây thuốc nam và các bài thuốc Đông y”; (2) “Nhận thức và thực hành 

 

 



đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tác nhân 

tham gia chuỗi giá trị thuốc nam được cải thiện và (3) “Đẩy mạnh Trách nhiệm 

giải trình và vai trò tác nhân phát triển của các tổ chức xã hội” 

 

Dự án hướng tới đạt 3 kết quả cụ thể bao gồm: 

• Kết quả 1:Thông tin về vùng thuốc nam bản địa và các bài thuốc đông y 

được thu thập và phổ biến miễn phí, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT). 

• Kết quả 2:Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trở 

thành thực hành phổ biến bởi các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam. 

• Kết quả 3:Các tổ chức xã hội được các cơ quan chức năng ở địa phương và 

trung ương và các tổ chức phát triển quốc tế ghi nhận trở thành đối tác phát 

triển quan trọng. 

 

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU 

 

Nằm trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động của dự án năm thứ nhất, YEN BAI 

CDSH và các cơ quan đối tác tuyển dụng một nhóm chuyên gia thực hiện khảo sát 

thu thập thông tin về vùng trồng cây thuốc nam và các bài thuốc nam đông y tiềm 

năng nhằm cung cấp thông tin đầu vào cho việc thiết lập và vận hành diễn đàn trực 

tuyến hướng tới minh bạch hóa thông tin về vùng trồng thuốc nam và các bài thuốc 

y học cổ truyền và thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các tác nhân khác nhau theo chuỗi 

giá trị thuốc nam. 

 

Mục tiêu nghiên cứu  

 

1. Thu thập thông tin liên quan về vùng trồng cây thuốc nam và các bài thuốc y 

học cổ truyền có tiềm năng phát triển theo chuỗi giá trị cây thuốc nam. 

 

2. Phân tích và lựa chọn các thông tin phù hợp về vùng trồng cây thuốc nam và 

các bài thuốc đông y tiềm năng có thể sử dụng để công bố rộng rãi trên 

“Diễn đàn trực tuyến” và tạo nền tảng cơ sở để thúc đẩy phát triển các chuỗi 



giá trị sản phẩm cây thuốc nam tiềm năng hoặc quan hệ hợp tác theo chuỗi 

giá trị sản phẩm giữa các tác nhân 

3. Cung cấp đề xuất và kiến nghị cho việc nghiên cứu và đánh giá tiềm năng 

phát triển thị trường và tăng cường phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm cây 

thuốc nam tiềm năng.   

 

Tiến trình thực hiện nghiên cứu  

 

Nhóm chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ phối hợp với Nhóm cán bộ thực hiện dự 

án và các cơ quan đối tác của YEN BAI CDSH (Hội đông y tỉnh Yên Bái, Hội 

Đông y Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp dược Việt Nam….) để thực hiện một 

số hoạt động chính sau đây:  

 

Chủ trì hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung và phương pháp nghiên 

cứu. 

 

Nhóm chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ phối hợp với cán bộ phụ trách dự án và 

các chuyên gia đến từ các cơ quan đối tác của Dự án chủ trì cuộc hội thảo kỹ thuật 

tham vấn ý kiến các chuyên gia đông y, chuyên gia thị trường, chuyên gia chuỗi giá 

trị về nội dung và phương pháp nghiên cứu. Trong đó xác định rõ các mục đích, kết 

quả mong đợi, phương pháp nghiên cứu, địa bàn nghiên cứu và các sản phẩm đầu 

ra mà nghiên cứu cần đạt được. Dựa trên đóng góp ý kiến của chuyên gia, nhóm tư 

vấn sẽ điều chỉnh đề xuất kỹ thuật cho phù hợp với ý kiến đóng góp của chuyên 

gia.  

 

Rà soát thông tin số liệu sẵn có:  

 

Nhóm chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ chủ trì và phối hợp với các cán bộ 

chuyên môn của Dự án, thực hiện việc rà soát các số liệu sẵn có về vùng trồng cây 

thuốc nam và các bài thuốc y học cổ truyền có tiềm năng ở khu vực miền núi phía 

Bắc.Kết quả chính của việc rà soát số liệu sẵn có đó là thu thập các thông tin cơ bản 

về vùng: 



• Thông tin về các bài thuốc đông y, trong đó bao gồm các thông tin chính 

như: thành phần, tác dụng dược lý, độc tố và khả năng ứng dụng trong chăm 

sóc các bệnh không lây nhiễm (các bệnh không lây nhiễm như ung thư, 

bỏng, thấp khớp, cao huyết áp, vv) tại các vùng miền núi phía bắc, đặc biệt là 

tỉnh Yên Bái.  

• Thông tin cơ bản về vùng trồng cây thuốc gồm:diện tích vùng trồng, sản 

lượng và các đặc điểm sinh trưởng, phát triển, của các loại cây thuốc nam 

hiện có tại các vùng địa lý (tập trung các loài cây thuốc nam ở vùng núi phí 

bắc), đặc biệt là tỉnh Yên Bái 

• Thông tin về giá cả thị trường của các loại cây thuốc nam, sản phẩm thuốc 

nam và các tác nhân đang tham gia trong các chuỗi giá trị thuốc nam và phân 

tích tiềm năng thúc đẩy các mối quan hệ theo chuỗi giá trị sản phẩm. 

• Các quy định pháp luật và chính sách hỗ trợ phát triển trồng, khai thác và 

phát triển các chuỗi giá trị dược liệu của nhà nước; đặc biệt là các chính sách 

đặc thù dành cho khu vực miền núi phía bắc trong đó có tỉnh Yên Bái.  

 

Thu thập thông tin tại thực địa  

 

Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu rà soát tài liệu, nhóm tư vấn dưới sự hỗ trợ 

từ YEN BAI CDSH và các cơ quan đối tác tiến hành các hoạt động thu thập thông 

tin tại 04 tỉnh/thành phố bao gồm: Hà Nội, Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La. Địa bàn 

nghiên cứu có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia về nội 

dung và phương pháp nghiên cứu. Việc nghiên cứu thực địa nhằm thu thập các 

thông tin sau đây: 

• Thông tin về các bài thuốc đông y tiềm năng phát triển thị trường và thúc đẩy 

tương tác giữa các tác nhân trong trong chuỗi giá trị.  

• Thông tin về vùng trồng cây thuốc bao gồm địa bàn, sản lượng, đặc điểm 

sinh trưởng và phát triển, cũng như cơ hội phát triển thị trường trồng, chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm. 

• Phân tích tiềm năng thị trường và cơ hội phát triển chuỗi giá trị cho các cây 

thuốc nam tại địa phương.  Phân tích các tác nhân hiện đang tham gia trong 

chuỗi giá trị sản phẩm cây thuốc nam tại địa phương.  



• Thu thập và phân tích nhu cầu trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cây thuốc 

nam và phân tích tiềm năng phát triển cây thuốc nam bản địa trở thành một 

giải pháp sinh kế cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo.  

 

Chủ trì hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu  

 

Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin, nhóm tư vấn chịu trách nhiệm việc viết 

báo cáo nghiên cứu và chia sẻ kết quả nghiên cứu tại hội thảo chia sẻ kết quả 

nghiên cứu với các bên liên quan. Dự kiến có 02 hội thảo sẽ được thực hiện, mỗi 

hội thảo có khoảng 20 người tham gia. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ các phát 

hiện của nghiên cứu với các bên liên quan và lấy ý kiến bổ sung cho các phát hiện 

của nghiên cứu. Đồng thời, thảo luận và lựa chọn các dữ liệu và thông tin thu được 

từ nghiên cứu để tiến hành số hóa để phục vụ cho diễn đàn trực tuyến.   

 

Thời gian và địa bàn nghiên cứu 

 

Thời gian: được dự kiến thực hiện trong vòng 05 tháng, bắt đầu từ tháng 2 năm 

2018 

 

Địa bàn nghiên cứu: việc rà soát tài liệu được thực hiện ở phạm vi cấp quốc gia; 

việc nghiên cứu thực địa sẽ được thống nhất chính xác trong hội thảo tham vấn kỹ 

thuật về nội dung và phương pháp nghiên cứu, nhưng dự kiến tại 04 tỉnh/thành phố 

gồm: Hà Nội, Yên Bái, Hòa Bình và Sơn La. 

 

Nhiệm vụ chính của nhóm nghiên cứu 

 

1.  Xây dựng đề xuất kỹ thuậtthực hiện nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả, phương pháp nghiên cứu,các 

chuyên gia nghiên cứu, đề xuất về kinh phí và kế hoạch thực hiện nghiên 

cứu.  



2. Phối hợp với giám đốc dự án của YEN BAI CDSH chủ trì và tổ chức hội 

thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia và cơ quan đối tác về nội dung và 

phương pháp nghiên cứu.  

3. Điều chỉnh đề xuất kỹ thuật thực hiện nghiên cứu dựa trên ý kiến đóng góp 

của YEN BAI CDSH và các cơ quan đối tác cung cấp trong hội thảo tham 

vấn về nội dung và phương pháp nghiên cứu  

4. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động nghiên cứu dựa vào đề 

xuất kỹ thuật đã thống nhất. Trong đó mô tả rõ về các công việc sẽ thực hiện, 

thời gian, địa điểm, người chịu trách nhiệm và những hỗ trợ cần thiết từ YEN 

BAI CDSH và cơ quan đối tác. 

5. Thực hiện việc rà soát các tài liệu sẵn có về vùng trồng cây thuốc và các bài 

thuốc y học cổ truyền.  

6. Thực hiện khảo sát thu thập thông tin tại thực địa nhằm bổ sung các phát 

hiện mới cũng như đối chiếu với những dữ liệu có sẵn. Nhóm chuyên gia sẽ 

tiến hành khảo sát thực địa theo chương trình, kế hoạch cũng như đề xuất kỹ 

thuật đã được YENBAI CDSH phê duyệt 

7. Phân tích và xử lý số liệu: Sau khi hoàn thành khảo sát, nhóm chuyên gia sẽ 

phần tích bước đầu của số liệu thu được  

8. Chủ trì hai hội thảo kỹ thuật để chia sẻ phát hiện của nghiên cứu cũng như 

phân loại và lựa chọn các thông tin được số hóa để đưa lên diễn đàn trực 

tuyến. 

9. Hoàn thiện báo báo cáo kết quả nghiên cứu: các chuyên gia sẽ nộp cho 

YENBAI CDSH 01 bản báo cáo hoàn chỉnh bằng Tiếng Việt để YENBAI 

CDSH tiến hành góp ý và phê duyệt. Sau khi bản báo cáo tiếng Việt được 

phê duyệt, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành nộp 01 bản báo cáo bằng Tiếng 

Anh có nộp dung như bản Tiếng Việt. 

 

Đầu ra của khảo sát 

 

✓ Đề xuất kỹ thuật cho khảo sát: 01 bản Tiếng Việt và 01 bản Tiếng Anh được 

phê duyệt bởi YENBAI CDSH trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả mong 



đợi, phương pháp nghiên cứu, nhóm chuyên gia, và đề xuất kinh phí, kế 

hoạch thực hiện hoạt động nghiên cứu 

✓ Bộ công cụ khảo sát và kế hoạch khảo sát 

✓ Báo cáo kết quả khảo sát:01 bản Tiếng Việt và 01 bản Tiếng Anh được phê 

duyệt bởi YENBAI CDSH 

✓ Các sản phẩm kèm theo từ hoạt động khảo sát 

 

Hỗ trợ từ YENBAI CDSH và đối tác dự án 

 

➢ Cung cấp những hỗ trợ thiết yếu trong khả năng trong công tác hậu cần để 

chuẩn bị cho khảo sát. 

➢ Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho công việc của chuyên gia; 

➢ Giám sát và hỗ trợ hoạt động của chuyên gia. 

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA 

 

Nhóm tư vấn bao gồm ít nhất 02 chuyên gia, trong đó có 01 chuyên gia về y học cổ 

truyền và 01 chuyên gia về chuỗi giá trị sản phẩm. Yêu cầu đối với từng chuyên gia 

như sau: 

 

Đối với chuyên gia về y học cổ truyền 

 

✓ Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Y học Cổ truyền trở lên hoặc lĩnh vực liên 

quan. 

✓ Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự.  

✓ Ứng viên am hiểu về vùng dược liệu và các bài thuốc  lĩnh vực Đông y và có 

mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp Dược làlợi thế. 

✓ Ưu tiên những ứng viên có kinhnghiệm làm nghiên cứu, khảo sát về vùng 

cây thuốc và các bài thuốc đông y. 

✓ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

 

 



 

 

 

Đối với chuyên gia về chuỗi giá trị 

 

✓ Có bằng Thạc sỹ về kinh tế; tài chính hoặc lĩnh vực liên quan. 

✓ Có ít nhất 7 năm kinh nghiệmlàm các nghiên cứu về thị trường hoặc chuỗi 

giá trị sản phẩm.  

✓ Ưu tiên ứng cử viên có am hiểu về chuỗi giá trị cây thuốc nam, vùng trồng 

dược liệu và các bài thuốc  lĩnh vực Đông y.  

✓ Ứng cử viên có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp Dược làlợi thế. 

✓ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. 

 

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

 

Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ thầu gồm (1) Đề xuất kĩ thuật trong đó mô tả 

rõ về mục tiêu, phương pháp, kinh phí, kế hoạch và chuyên gia tham gia nghiên 

cứu và (2) CV của chuyên gia thực hiện nghiên cứu. Các hồ sơ được gửi cho YEN 

BAI CDSH trước 17:00 ngày 12tháng 2 năm 2018 qua đường bưu điện hoặc 

email. Bên ngoài bao thư và tiêuđề email xin ghi rõ “Đề xuất khảo sát dữ liệu 

vùng thuốc nam”. 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ: 

Văn phòng dự án Nâng cao Năng lực Quản trị Chuỗi giá trị Cây thuốc nam: 

Tầng 4 – tòanhà Delta Office, số 61 Đặng Thùy Trâm – P. Dịch Vọng Hậu – 

Cầu Giấy – Hà Nội. 

Email: duancaythuocnam@gmail.com và levansoncdsh@gmail.com 

Điện thoại liên hệ (ông Lê Văn Sơn): 0912 621 895. 

 

Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại; ứng viên vượt qua vòng sơ tuyểnsẽ 

được YENBAI CDSH liên hệ để phỏng vấn. 


