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Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:  ………………………………………………………………………… 

Nhằm tiêu chuẩn hóa, công nhận và công bố tư vấn viên để tư vấn cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 

06/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ 

DNNVV phía Bắc (TAC) phối hợp cùng Dự án SCORE của Tổ chức lao động quốc tế 

(ILO) tổ chức “Khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên gia tư vấn DNNVV" 

(ILO.K1.2019) do chuyên gia cao cấp ILO trực tiếp giảng dạy.  

1. Đối tượng đào tạo: chuyên gia tư vấn trong các lĩnh vực: chẩn đoán doanh 

nghiệp; tư vấn kinh doanh; khởi nghiệp sáng tạo; quản lý sản xuất, chất lượng… (mẫu 

đăng ký tham dự kèm theo). 

2. Quyền lợi học viên: Học viên được giảng viên cao cấp ILO trực tiếp giảng dạy, 

được cấp chứng nhận tham gia và ưu tiên công nhận trong mạng lưới tư vấn viên tư vấn 

cho DNNVV theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT  

3. Giảng viên: Giảng viên, chuyên gia cao cấp của ILO trực tiếp giảng dạy. 

4. Số lượng đăng ký: từ 03-05 học viên/tổ chức (tối đa 40 học viên/khoá) 

5. Thời gian và địa điểm:   

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 15-16/8/2019 (chương trình kèm theo) 

- Địa điểm: Phòng Sharing Space, Tầng 10, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngõ 

7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Kinh phí: 

- Dự án SCORE/ILO hỗ trợ toàn bộ học phí, tài liệu học, ăn trưa.  

- Học viên tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ trong thời gian tham gia lớp học. 

Trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia khoá đào tạo nêu trên 

(theo mẫu đăng ký gửi kèm) trước ngày 12/08/2019. 

Chi tiết xin liên hệ: Chị Quỳnh Chi, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, Cục 

Phát triển doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT(ĐT: 0904 333733, Email: tac@mpi.gov.vn). 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TAC HN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Văn Khương 
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CHƯƠNG TRÌNH 

STT Thời gian Nội dung Trình bày Ghi 

chú 

 Ngày 1    

1 08:30 – 08:35 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Cục Phát triển 

doanh nghiệp, Bộ 

KH&ĐT 

 

2 08:35 – 08:45 Giới thiệu về mạng lưới tư vấn viên và 

định hướng triển khai 

Lãnh đạo TAC  

3 08:45 – 09:45 Giới thiệu về dự án SCORE toàn cầu, 

phương pháp, nội dung và kết quả. 

Các casestudy toàn cầu 

Ông Stephan Ulrich, 

Chuyên gia cao cấp ILO 

 

 09:45 – 10:00 Giải lao   

4 10:00 – 10:30 Phương pháp tiếp cận của tư vấn viên 

trong dự án SCORE 

Stephan Ulrich  

5 10:30 – 11:30 Phương pháp đào tạo dành cho người 

trưởng thành của ILO 

Ông Phùng Đức Hoàng, 

Chuyên gia cao cấp ILO 

 

 11:30 – 13:00 Nghỉ trưa   

6 13:00 – 14:00 Phương pháp đào tạo dành cho người 

trưởng thành của ILO (tt.) 

Ông Phùng Đức Hoàng, 

Chuyên gia cao cấp ILO 

 

7 14:00 – 14:45 Chia sẻ các casestudy tại Việt Nam 

 14:45 – 15:00 Giải lao   

8 15:00 – 15:30 Chia sẻ các casestudy tại Việt Nam (tt.) Ông Phùng Đức Hoàng, 

Chuyên gia cao cấp ILO 

 

9 15:30 – 16:00 Chia sẻ quy trình thực hiện khảo sát ban 

đầu và tư vấn tại doanh nghiệp 

10 16:00 – 16:30 Các nội dung hướng dẫn của TAC TAC  

 Ngày 2    

11 08:30 – 09:00 Ôn tập nội dung ngày 1 Ông Phùng Đức Hoàng, 

Chuyên gia cao cấp ILO 

 

12 09:00 – 10:30 Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo và tư vấn 

chuyên đề nền tảng của dự án SCORE 

Ông Lê Phước Vân  

 10:30 – 10:45 Giải lao   

13 10:45 – 11:30 Chẩn đoán doanh nghiệp dựa trên nền 

tảng sản xuất tinh gọn LEAN (tt.) 

Ông Lê Phước Vân, 

Giảng viên ILO 

 

 11:30 – 13:00 Nghỉ trưa   

14 13:00 – 15:00 Chẩn đoán doanh nghiệp dựa trên nền 

tảng sản xuất tinh gọn LEAN (tt.) 

Ông Lê Phước Vân, 

Giảng viên ILO 

 

 15:00 – 15:15 Giải lao   

15 15:15 – 16:15 Chẩn đoán doanh nghiệp dựa trên nền 

tảng sản xuất tinh gọn LEAN (tt.) 

Ông Lê Phước Vân, 

Giảng viên ILO 

 

 16:15 – 16:30 Tổng kết TAC  
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MẪU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN: 

Họ và tên  

Năm sinh  

Địa chỉ liên hệ  

Đơn vị công tác  

Email  

Điện thoại  

 

2. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN: 

Bằng cấp cao nhất Chuyên ngành: 

Tên trường/học viện: 

Thời gian đào tạo từ ngày……………………….. Đến ngày………………… 

Địa điểm: 

Các bằng cấp khác 

(thêm dòng ở cột 

bên nếu cần) 

Chuyên ngành: 

Tên trường/học viện: 

Thời gian đào tạo từ ngày……………………….. Đến ngày………………… 

Địa điểm: 

Chuyên ngành: 

Tên trường/học viện: 

Thời gian đào tạo từ ngày……………………….. Đến ngày………………… 

Địa điểm: 

  

 

3. KINH NGHIỆM TƯ VẤN 

Lĩnh vực tư vấn 

chính (liệt kê theo 

thứ tự ưu tiên): 

1. 

2. 

3. 

… 

Kinh nghiệm tư vấn 

cho doanh nghiệp 

  7 năm trở lên 

  3-6 năm 

  1-2 năm 

  Chưa có kinh nghiệm tư vấn 

Kinh nghiệm tư vấn 

tại hiện trường 

Đã từng tư vấn và đào tạo trực tiếp tại khu vực sản xuất hoặc tại khu vực cung 

cấp dịch vụ cho khách hàng 

 

 Có   Không 

Kinh nghiệm đào 

tạo cho doanh 

nghiệp 

Đã từng đào tạo cả cán bộ quản lý và công nhân 

 

 Có   Không 
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4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Đã từng làm chủ/ giám đốc một doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực mình tư vấn trong 3 năm trở lên  

 

 Có   Không 

Đã từng làm việc trong lĩnh vực mình tư vấn từ 3 năm trở lên  

 

 Có   Không 

Đã từng quản lý 1 doanh nghiệp có trên 30 nhân viên 

 

 Có   Không 

 

5. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

Đã tham gia các 

khóa đào tạo hoặc 

thực tập chuyên 

ngành như LEAN, 

TQM, TPM, 5S, 

KAIZEN, ISO, ToT, 

quản lý sản xuất, an 

toàn, nhân sự, môi 

trường v.v… 

(thêm dòng ở cột 

bên nếu cần) 

Nội dung: 

Mô tả về kiến thức và kinh nghiệm liên quan: 

Thời gian từ ngày………………   đến ngày………………………… 

Các thông tin liên quan khác: 

 

Nội dung: 

Mô tả về kiến thức và kinh nghiệm liên quan: 

Thời gian từ ngày………………   đến ngày………………………… 

Các thông tin liên quan khác: 

Nội dung: 

Mô tả về kiến thức và kinh nghiệm liên quan: 

Thời gian từ ngày………………   đến ngày………………………… 

Các thông tin liên quan khác: 

 

 

6. MỨC THÙ LAO 

Mức thù lao (trung bình) cho 1 ngày thực hiện đào tạo/ tư vấn cho doanh nghiệp: 

………………. VND  

 

7. THỜI GIAN CẦN BÁO TRƯỚC ĐỂ XẾP LỊCH ĐÀO TẠO/ TƯ VẤN (khi có đặt hàng) 

 Báo trước 1 tuần 

 Báo trước 1 tháng 

 Báo trước trên 1 tháng 

 

 


