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

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU    

Tuyển chọn tư vấn trong nước hỗ trợ duy trì diễn đàn trực tuyến cung 
cấp thông tin về cây thuốc nam và bài thuốc đông y và tăng cường liên kết 
giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cây thuốc và bài thuốc 

đông y   

1. Thông tin chung 

Dự án "Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam" triển 
khai bởi Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ & Chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng Yên Bái (YEN BAI CDSH) từ 31/10/2017 đến 31/07/2021, do Liên minh 
Châu Âu, đại diện bởi Phái đoàn liên minh Châu Âu tài trợ với mục tiêu 
chung: Thúc đẩy sự đóng góp của các Tổ chức xã hội nhằm nâng cao năng lực 
quản trị trong chuỗi giá trị thuốc nam. 

Mục tiêu chung của dự án: 

-  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:  

- Mục tiêu 1: Thông tin về các vùng cây thuốc nam và các bài thuốc đông 
y được quảng bá công khai. 

- Mục tiêu 2: Nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh (BI) và Trách 
nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) của các tác nhân tham gia chuỗi 
giá trị thuốc nam sẽ được cải thiện. 

- Mục tiêu 3: Trách nhiệm giải trình và vai trò là đối tác phát triển của các 
tổ chức xã hội được đẩy mạnh. 

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). 
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- 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. 

Dự án đã xây dựng diễn đàn trực tuyến nhằm cung cấp và phổ biến thông 
tin về vùng trồng cây thuốc nam và các bài thuốc đông y có tiềm năng phát 
triển thị trường. Đồng thời tạo không gian tương tác, trao đổi kinh nghiệm và 
tăng cường các mối quan hệ hợp tác đa chiều giữa các bên để thực hiện các ý 
tưởng hợp tác kinh doanh các sản phẩm từ cây thuốc nam và thực hiện các 
sáng kiến trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh sản phầm từ cây thuốc 
nam. Đặc biệt, diễn đàn trực tuyến sẽ là nơi các tác nhân khác nhau có thể thực 
hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh và kết nối thị trường cho các sản phẩm 
thuốc nam tiềm năng nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm và phát triển các 
chuỗi giá trị sản phầm tiềm năng.   

Để hỗ trợ quá trình duy trì diễn đàn trực tuyến, YEN BAI CDSH tìm kiếm 
tư vấn trong nước, có kinh nghiệm về công nghệ thông tin giúp Dự án duy trì 
diễn đàn trực tuyến cho Dự án này.      

2. Yêu cầu cầu kỹ thuật 

Chuyên gia được tuyển dụng sẽ hỗ trợ Dự án và YEN BAI CDSH thực hiện 
các công việc chính  bao gồm : 

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật trong thời gian diễn đàn hoạt động  

- Phối hợp cùng chuyên gia Đông y của dự án có trách nhiệm cập nhật 

thông tin  thường xuyên cho diễn đàn. 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cung cấp thông tin, báo cáo 

cho Ban quản lý dự án về tình hình diễn đàn hàng tháng, quý, năm  

và có tương tác trong diễn đàn. 

Các nội dung chi tiết sẽ được thảo luận và thống nhất giữa tư vấn được 
chọn và Ban quản lý dự án trong bước triển khai thực hiện.  

 
3. Địa điểm làm việc: 

Chuyên gia tư vấn sẽ làm việc tại văn phòng của dự án tại Hà Nội và có thể 
phải đi công tác tới các tỉnh (nếu có yêu cầu)  
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4. Tổ chức thực hiện 

Chuyên gia tư vấn sẽ ký hợp đồng làm việc theo thời gian, từ tháng 06 năm 
2019 đến tháng 7 năm 2021.  

Trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, nếu chuyên gia được yêu cầu 
phải đi công tác ngoài địa bàn Hà Nội, Dự án sẽ chi trả thêm các chi phí đi lại 
và ăn ở cho những ngày công tác căn cứ theo số ngày công tác được Giám đốc 
Dự án phân công. 

Trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, chuyên gia tư vấn sẽ báo cáo 
trực tiếp và chịu sự điều hành trực tiếp của Điều phối viên và Giám đốc Dự án. 

5. Yêu cầu nhân lực và nhiệm vụ cụ thể của tư vấn 
 
- Có bằng đại học hoặc trên đại học về công nghệ thông tin, điện tử viễn 

thông. 
- Có ít nhất 3-5 năm  kinh nghiệm về xây dựng hệ thống thông tin. 
- Có kinh nghiệm thiết kế diễn đàn trực tuyến tương tự cho các cơ quan tổ 

chức sẽ là một lợi thế.  
- Thành thạo tiếng Việt, tiếng Anh, tin học văn phòng, phát triển và triển 

khai phần mềm. 
 

6. Nộp hồ sơ ứng tuyển. 

Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ dự tuyển bao gồm 

• Sơ lý lịch cá nhân – CV của chuyên gia tư vấn 
 

Hồ sơ ứng viên xin gửi cho YEN BAI CDSH trước 17:00 ngày 04 tháng 03 
năm 2019 theo địa chỉ sau:   

1. Văn phòng dự án Nâng cao Năng lực Quản trị Chuỗi giá trị Cây 
thuốc Nam: Tầng 4 – Tòa nhà Delta, số 61 Đặng Thùy Trâm – P. 
Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội. 

Điện thoại: Mr Lê Hồng Minh – Số Điện thoại:  0906242058 

Email: duancaythuocnam@gmail.com  

 


