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Tuyển giảng viên tập huấn về Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội 

 

GIỚI THIỆU CHUNG 

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

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. 

YENBAI CDSH có sứ mệnh hỗ trợ người dân tộc thiểu số và cộng đồng nông thôn 

nghèo, phụ nữ và trẻ em, đang sống tại các khu vực miền núi của tỉnh Yên Bái tiếp cận 

với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng khoa 

học và công nghệ.  

YENBAI CDSH 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 7 năm 2021 

tại 02 huyện Văn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái, một số hoạt động ở cấp quốc gia. 

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 của dự án: (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 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 3 kết quả sau: 

• 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. 

• Kết quả 2: Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội trở thành thực hành phổ 

biến trong các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây 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 HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN 

Trong khuôn khổ mục tiêu 2 của dự án (Nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh và 

Trách nhiệm xã hội của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam được cải thiện), 

một nhóm chuyên gia đã được YENBAI CDSH mời để thực hiện khảo sát tìm hiểu thực 

trạng kiến thức, thái độ và thực hành đạo đức kinh doanh (BI) và trách nhiệm xã hội 

(CSR) của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam (sau đây gọi tắt là Khảo sát 

KAP). Tiếp theo hoạt động này, YENBAI CDSH cần tuyển giảng viên trong nước có kiến 

thức và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện 04 khóa tập huấn về đạo đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội cho các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam và những 

bên có vai trò thúc đẩy việc thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, gồm: i) 

Doanh nghiệp/người tham gia sản xuất/kinh doanh dược liệu; ii) Người trồng dược liệu; 

iii) Đại diện chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý chuyên môn; iv) Các tổ chức 

xã hội. 

Hoạt động này được mong đợi sẽ góp phần nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về 

đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây 

thuốc nam và những bên thúc đẩy thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

Đồng thời, hoạt động này cũng được mong đợi tạo thuận lợi cho một số hoạt động thúc 

đẩy thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội tiếp theo của dự án như: hoạt 

động tham vấn và hỗ trợ sau tập huấn, “ngày sáng tạo” thúc đẩy sự cam kết và những 

sáng kiến có giá trị trong nâng cao kiến thức và thực hành về đạo đức kinh doanh và trách 

nhiệm xã hội của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam. 

 

  



1. Mục tiêu tập huấn: 

1) Nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã 

hội cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam và các bên tham gia thúc 

đẩy thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

2) Tăng cường sự cam kết của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam và 

các bên tham gia thúc đẩy thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

3) Thúc đẩy các sáng kiến về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các tác 

nhân tham gia chuỗi giá trị và các bên tham gia thúc đẩy đạo đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội. 

2. Tiến trình thực hiện tập huấn: 

Giảng viên được lựa chọn sẽ phối hợp với nhóm cán bộ thực hiện dự án và các cơ quan 

đối tác để thực hiện một số hoạt động chính sau đây:  

2.1. Xây dựng nội dung cho 4 khóa tập huấn:  

Trên cơ sở tham khảo kĩ những phát hiện chính từ Khảo sát KAP về đạo đức kinh doanh 

và trách nhiệm xã hội, giảng viên tư vấn sẽ xây dựng nội dung tập huấn cho 4 khóa tập 

huấn để đảm bảo rằng các nội dung này đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với từng nhóm 

đối tượng học viên, gồm: 

✓ Doanh nghiệp và các đại lý/nhà phân phối dược liệu. 

✓ Người trồng cây thuốc. 

✓ Các tổ chức xã hội. 

✓ Chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý về chuyên môn. 

Bên cạnh đó, giảng viên cũng cần mô tả rõ phương pháp tập huấn và học cụ tương ứng 

với các nội dung tập huấn nhằm làm cơ sở cho việc phê duyệt, giám sát hỗ trợ và chuẩn bị 

về hậu cần cho khóa tập huấn. 

2.2. Thực hiện tập huấn:  

Giảng viên sẽ thực hiện tập huấn theo những yêu cầu cụ thể sau: 

✓ Thực hiện 04 khóa tập huấn (1 ngày/1 khóa) theo nội dung, phương pháp và kế 

hoạch đã được phê duyệt bởi YENBAI CDSH. Mỗi khóa tập huấn có khoảng 30 

người tham dự.  



✓ Đánh giá trước và sau tập huấn nhằm đo lường sự thay đổi về nhận thức, thái độ và 

cam kết của các bên tham gia tập huấn.   

 

3. Thời gian và địa điểm tập huấn: 

✓ Thời gian tập huấn (bao gồm cả thời gian chuẩn bị): 03 tháng, từ  tháng 5/2018 đến 

tháng 7/2019. 

✓ Địa điểm tập huấn: 02 khóa tại Hà Nội và 02 khóa tại Yên Bái. 

 

4. Nhiệm vụ chính của giảng viên: 

1. Tham dự Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát KAP đầu kì về đạo đức kinh doanh và 

trách nhiệm xã hội và thảo luận về các hoạt động can thiệp nhằm tăng cường kiến 

thức, thái độ và thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các tác 

nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam. 

2. Xây dựng nội dung và tài liệu tập huấn đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với từng 

nhóm học viên. 

3. Thiết kế phương pháp và chuẩn bị/đề xuất các phương tiện/học cụ hỗ trợ cho các 

khóa tập  huấn. 

4. Xây dựng biểu mẫu đánh giá trước và sau tập huấn. 

5. Hoàn thiện nội dung, phương pháp, biểu mẫu đánh giá, học cụ trên cơ sở ý kiến 

góp ý của YENBAI CDSH, các chuyên gia và đối tác của dự án. 

6. Thực hiện tập huấn theo kế hoạch, nội dung, phương pháp và các tài liệu bổ trợ đã 

được phê duyệt bởi YENBAI CDSH. 

7. Viết báo cáo cho các khóa tập huấn. 

8. Đề xuất ý tưởng/gợi ý cho hoạt động “ngày sáng tạo” và các hoạt động thúc đẩy sự 

cam kết và thực thi đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của các tác nhân 

tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam. 

 

5. Đầu ra của hoạt động tập huấn: 

1. Tài liệu của 04 khóa tập huấn. 

2. Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn. 

3. Báo cáo tập huấn 

4. Các sản phẩm khác từ hoạt động tập huấn. 

  



6. Hỗ trợ từ YENBAI CDSH và các đối tác dự án: 

✓ Cung cấp những hỗ trợ thiết yếu trong khả năng trong công tác hậu cần để chuẩn bị 

cho các khóa tập huấn. 

✓ Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết cho công việc của giảng viên; 

✓ Giám sát và hỗ trợ hoạt động của giảng viên. 

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ ứng tuyển nếu đảm bảo các yêu cầu dưới đây: 

✓ Có bằng Thạc sỹ trở lên về quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp hoặc các 

lĩnh vực liên quan. 

✓ Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.  

✓ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về tập huấn/đào tạo. 

✓ Ứng viên có am hiểu về chuỗi giá trị cây thuốc nam và lĩnh vực Đông y là lợi thế.  

✓ Ứng viên có mối quan hệ tốt với các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam 

và các bên thúc đẩy thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là lợi 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 ứng tuyển gồm CV và 02 trang đề xuất ý tưởng cho 

tập huấn, số ngày công và mức phí tư vấn đề xuất để hoàn thành các phần việc nêu trên 

tới YENBAI CDSH trước 17:00 ngày 20 tháng 3 năm 2019 qua đường bưu điện hoặc 

email. Bên ngoài bao thư và tiêu đề email xin ghi rõ “Hồ sơ ứng tuyển vị trí giảng viên 

tập huấn về ĐĐKD và TNXH”. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: 

✓ Văn phòng dự án Nâng cao Năng lực Quản trị Chuỗi giá trị Cây thuốc nam: Tầng 4 

số 61 Đặng Thùy Trâm – P. Dịch Vọng Hậu – Cầu Giấy – Hà Nội. 

✓ Email:duancaythuocnam@gmail.com, cc: dungcdsh@gmail.com 

✓ Điện thoại liên hệ: 0983 220 627/ 0906 242 058. 

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

sơ tuyển sẽ được YENBAI CDSH liên hệ mời phỏng vấn. 

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/duancaythuocnam/ 

https://www.facebook.com/duancaythuocnam/

