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DỰ ÁN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH TRÀ VINH 
(DỰ ÁN SME TRÀ VINH) 

Số 19A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 
ĐT: (0294) 6251585 - Fax: (0294) 6251505 - Email: duan@smetravinh.vn 

--------------------------------------- 

THAM CHIẾU CÔNG VIỆC 

Hoạt động 51: Tuyển cố vấn hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị du lịch 
tại tỉnh Trà Vinh 

 

I. 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).  

Mục tiêu tổng thể: 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.  

Mục tiêu cụ thể: 

-  Nâng cao mức sống người dân nông thôn, bao gồm cả phụ nữ và người dân tộc thiểu số 
thông qua phát triển DNNVV. 

-  Nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và 
vừa, bao gồm cả các doanh nghiệp do nữ và dân tộc thiểu số làm chủ. 

-  Tìm đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp (cả chăn 
nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản). 

-  Tăng cường tính hiệu quả của Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp. 

-  Tăng cường hiệu quả đầu tư công. 

-  Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý tài chính công và cán bộ làm công 
tác quản lý doanh nghiệp, tư vấn hổ trợ doanh nghiệp.  

-  Xây dựng được môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa phát triển 
bền vững về môi trường và quan tâm về bình đẳng giới. 

Thời gian thực hiện Dự án: Thực hiện trong 6 năm (2014-2020).  

Kinh phí thực hiện Dự án: 12,1 triệu CAD. 

Dự án bao gồm 3 hợp phần: 

 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.  

Chuỗi giá trị du lịch là chuỗi giá trị có nhiều tiềm năng nhưng chưa được tỉnh khai thác 
hiệu quả. Trong năm 2018, Dự án đã hỗ trợ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 
nghiên cứu đánh giá thực trạng du lịch tỉnh Trà Vinh, trong báo cáo này đã chỉ rõ: i) du lịch 
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văn hóa – sinh thái nên được coi là chuỗi quan trọng có thể tiếp cận thị trường ngách tốt; ii) 
trong khi tỉnh chú trọng phát triển du lịch khu vực Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. Trong 
năm 2019, chuỗi giá trị du lịch là một trong những chuỗi giá trị được Dự án SME Trà Vinh 
ưu tiên hỗ trợ. Việc tuyển cố vấn hỗ trợ kỹ thuật phát triển chuỗi giá trị du lịch nhằm giúp 
cho Dự án thực hiện hiệu quả các hoạt động và hỗ trợ trực tiếp cho các Sở ngành liên quan 
xây dựng được định hướng phát triển trong thời gian tới. 

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

2.1. Mục tiêu công việc 

Gói cố vấn nhằm hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Trà Vinh thông qua các 
hoạt động hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Dự án và các cơ quan có liên quan trong chuỗi giá 
trị, góp phần đạt được mục tiêu phát triển chuỗi giá trị du lịch của tỉnh. 

2.2. Yêu cầu của công việc 

Các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể của cố vấn như sau: 

1. Xây dựng một kế hoạch tổng thể các công việc của cố vấn nhằm thực hiện hiệu quả 
công việc: kế hoạch cần cụ thể cách tiếp cận của cố vấn nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể 
trong kế hoạch 2019 của dự án; nội dung công việc; dự kiến thời gian thực hiện; địa điểm và 
kết quả mong muốn đạt được. Kế hoạch được cố vấn trình bày và thống nhất với dự án. Kế 
hoạch là khung công việc dự kiến, trong quá trình thực hiện cố vấn có thể điều chỉnh để phù 
hợp với công việc thực tế. 

2. Hoàn thiện cơ sở pháp lý và định hướng phát triển CGT du lịch của tỉnh: 

 Cố vấn tiến hành rà soát lại các cơ sở pháp lý cần thiết nhằm phát triển chuỗi giá trị 
du lịch của tỉnh. Trên cơ sở đó, cố vấn tiến hành hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch hoàn thiện các thủ tục pháp lý khác (giúp xây dựng quyết định, nghị 
quyết, quy hoạch, đề án,….) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 Căn cứ vào “Báo cáo phân tích hiện trạng du lịch tỉnh Trà Vinh”, cố vấn hỗ trợ cho 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng lộ trình/khung kế hoạch hành động chi tiết để 
triển khai thực hiện các hoạt động phát triển chuỗi giá trị du lịch, bao gồm cả phương án tài 
chính để thực hiện. 

3. Hỗ trợ kỹ thuật và điều phối các hoạt động CGT du lịch năm 2019: 

 Trên cơ sở kế hoạch công tác và ngân sách năm 2019 của dự án đã được phê duyệt 
và hoạt động phân bổ cho các Sở ngành, cố vấn tiến hành hỗ trợ điều phối các hoạt động 
liên quan đến CGT du lịch nhằm tạo sự đồng bộ trong việc thực hiện giữa các hoạt động, 
các đơn vị nhằm đạt được hiệu quả theo mục tiêu của dự án. 

  Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho các đơn vị phân cấp triển khai thực hiện hoạt động 
CGT du lịch: khuyến nghị các hoạt động chi tiết cần thực hiện, hỗ trợ kỹ thuật triển khai, 
giới thiệu và kết nối các tác nhân tham gia trong CGT du lịch (khách du lịch, nhà điều hành 
tour, các đơn vị cung ứng dịch vụ, và điểm đến), thông tin các sự kiện kết nối, xúc tiến du 
lịch và các hoạt động khác nhằm phát triển chuỗi giá trị du lịch. 

 Xác định các tác nhân tham gia trong mô hình phát triển CGT du lịch; xác định rõ 
vai trò, trách nhiệm, cơ chế hợp tác của các tác nhân tham gia liên kết; đưa ra các khuyến 
nghị, giải pháp liên kết. 

4. Đề xuất các khuyến nghị và giải pháp thực hiện 
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 Vào các thời điểm điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm, xây dựng kế hoạch năm 
2019 của dự án, cố vấn hỗ trợ: i) Báo cáo kết quả đạt được của mảng CGT du lịch theo mục 
tiêu của dự án; ii) Đề xuất các hoạt động cần thực hiện tiếp theo nhằm phát triển CGT du 
lịch; iii) Đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đạt được mục tiêu của dự án đối với CGT du 
lịch. 

 Đưa ra các khuyến nghị cụ thể về các mảng nâng cao năng lực cho cả khối công lẫn 
khối tư để giúp thúc đẩy phát triển CGT du lịch. 

 Đề xuất và chia sẽ những bài học kinh nghiệm/mô hình hiệu quả trong việc xây 
dựng và phát triển CGT du lịch thành công trong và ngoài nước. 

5. Các công việc khác 

 Hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ dự án, các sở ngành cấp tỉnh và địa phương về 
kiến thức CGT du lịch, giả pháp phát triển CGT và kiến thức về thị trường/phân tích thị 
trường (khi có nhu cầu). 

 Hỗ trợ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các hoạt động: i) Xây dựng 
sản phẩm du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Trà Vinh (mỗi địa bàn cấp 
huyện của tỉnh Trà Vinh có một sản phẩm đặc trưng); ii) Đề xuất chương trình quảng bá xúc 
tiến du lịch giai đoạn 2020 – 2025; iii) Mời gọi các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến 
tỉnh Trà Vinh. 

 Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cố vấn chuỗi giá trị và chính quyền 
địa phương hỗ trợ thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch tại Cồn Chim - ấp Cù Lao, xã Hòa 
Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 Thực hiện một số công việc khác để giúp BQLDA SME Trà Vinh trong công việc 
cố vấn chiến lược, tham mưu liên quan đến CGT du lịch, công tác quản lý và một số công 
việc khác sẽ do Giám đốc dự án thương lượng và với sự đồng ý của Cố vấn. 

2.3. Thời gian thực hiện, loại hợp đồng 

 Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 50 ngày (Bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12 
năm 2019). 

 Loại hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn. 

2.4. Các tài liệu và dữ liệu đầu vào  

Để thực hiện công việc, tư vấn sẽ sử dụng các tài liệu và dữ liệu đầu vào do Ban Quản 
lý Dự án SME và các đơn vị liên quan cung cấp theo yêu cầu của tư vấn như: 

 Báo cáo tư vấn phân tích hiện trang du lịch tỉnh Trà Vinh. 

 Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 
2018 và kế hoạch phát triển năm 2019. 

 Danh sách các dự án du lịch đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

 Nghị quyết số: 70/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Trà Vinh về quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch 
trên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2018 – 2020. 

 Kế hoạch hoạt động năm 4 (2019) của Dự án SME Trà Vinh. 

 Các tài liệu khác theo yêu cầu phù hợp của cố vấn. 

2.5. Kết quả và sản phẩm của công việc 
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Khi kết thúc công việc, cố vấn phải đảm bảo ít nhất các kết quả và sản phẩm như sau: 

 Các cơ sở pháp lý về phát triển chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Trà Vinh được xây dựng 
và ban hành. 

 Kế hoạch hành động phát triển chuỗi giá trị du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch được xây dựng và ban hành. 

 Các hoạt động về phát triển chuỗi giá trị du lịch của Dự án SME trong năm 2019 
được triển khai hiệu quả và đạt được mục tiêu theo kế hoạch được phê duyệt. 

 Xây dựng được một mô hình điểm về chuỗi giá trị du lịch tại tỉnh Trà Vinh (có kết 
nối giữa các tác nhân trong chuỗi: khách du lịch, nhà điều hành tour, các đơn vị cung ứng 
dịch vụ, và điểm đến). 

 Thành lập được Hợp tác xã dịch vụ Du lịch tại Cồn Chim - ấp Cù Lao, xã Hòa 
Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

 Các hoạt động phát triển chuỗi giá trị du lịch tỉnh Trà Vinh được đề xuất và đưa vào 
kế hoạch hoạt động năm 5 (2020) của Dự án SME. 

 Và các sản phẩm/kết quả khác theo nội dung công việc của cố vấn.  

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC ĐỐI VỚI CỐ VẤN 

- Cố vấn có học vị từ Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Du lịch, Văn 
hóa hoặc các ngành khác gần với lĩnh vực tư vấn. 

- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên về nghiên cứu, phân tích và đánh giá hiện trạng du 
lịch, kinh nghiệm cố vấn phát triển du lịch cho các tỉnh thành và địa phương. 

- Có nhiều kinh nghiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch địa phương; 
có tầm nhìn chiến lược về kinh tế du lịch; có khả năng phân tích, đánh giá xu hướng phát 
triển du lịch. 

 Đối tượng ưu tiên: 

- Ưu tiên cho cố vấn đã có kinh nghiệm về nghiên cứu và tư vấn cho lĩnh vực du lịch 
tại tỉnh Trà Vinh. 

- Ứng cử viên là nữ và/hay người dân tộc. 

IV. LIÊN LẠC 

Cố vấn có quan tâm vui lòng gửi: Thư quan tâm và Hồ sơ năng lực đến: 

 Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh (Lầu 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh). 

 Địa chỉ: 19A Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

 Hoặc địa chỉ email: toan.nguyen@smetravinh.vn 

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày đăng thông báo đến 15 giờ ngày 10/6/2019. 

 

mailto:toan.nguyen@smetravinh.vn

	Mục tiêu cụ thể:



