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DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG

1. Là doanh nghiệp Việt Nam đang tăng trưởng

2. Có sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam

3. Có năng lực cạnh tranh tốt

4. Có khả năng dẫn dắt, lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, địa phương

5. Có năng lực quản trị tốt và sẵn sàng đổi mới để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao

6. Có tầm nhìn/mục tiêu xây dựng thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế

USAID IPSC SẼ CUNG CẤP GÓI HỖTRỢ CHO 60 DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG



GÓI HỖTRỢ KỸTHUẬT LÊN TỚI 150.000 USD

Thiết kế theo nhu cầu của Doanh nghiệp, triển khai tại Doanh nghiệp trong vòng 1-2 năm. Hỗ trợ
xây dựng chiến lược kinh doanh, lộ trình triển khai… (không cho vay hoặc tài trợ tiền mặt)

Hỗ trợ tiếp cận các chuyên gia, công ty tư vấn hàng đầu về phát triển thị trường, tài chính và 
quản trị doanh nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trang bị kiến thức và kỹ năng để trở thành doanh nghiệp tiên phong. Được kết nối, truyền
cảm hứng thành công cho các doanh nghiệpViệt Nam khác.

Có sự cam kết tham gia đồng hành của lãnh đạo doanh nghiệp và các nhân sự cao cấp liên
quan trong vòng 1-2 năm

Có sự cam kết cùng đóng góp tài chính trong việc mua sắm trang thiết bị, đầu tư cơ sở vật chất
trong khuôn khổ dự án



CÁC TIÊU CHÍ DOANH NGHIỆP 
CẦN ĐÁP ỨNG KHI ĐĂNG KÝ GÓI HỖTRỢ

1. Dưới 500 lao động toàn thời gian: 

• Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh chấp pháp lý

• Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao động toàn thời gian

2. Sản phẩm Giá trịViệt: 

• Sản phẩm đã có nhãn hiệuViệt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối

• Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/ quốc tế

3. Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu

4. Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp: Doanh nghiệp đạt đủ tiêu chí sau sẽ được ưu tiên xét duyệt

• 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021

• Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021



Đăng ký

CÁC BƯỚC LỰA CHỌN DOANH 
NGHIỆP NHẬN GÓI HỖTRỢ

ĐĂNG KÝ TẠI HTTP://IPSC.VNĐĂNG KÝ TẠI HTTP://IPSC.VN
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Bước 1
Chấm điểm, đánh giá theo
các tiêu chí dựa trên thông

tin đăng ký do doanh
nghiệp cung cấp

Bước 3
Hội đồng tuyển chọn
phê duyệt danh sách

doanh nghiệp nhận gói
hỗ trợ

Bước 5
Ký biên bản ghi nhớ

và triển khai các
hoạt động hỗ trợ

từ dự án

Công ty tư vấn độc lập
khảo sát các doanh nghiệp

thỏa mãn các tiêu chí
Bước 2

Công ty tư vấn đánh giá
toàn diện doanh nghiệp

được nhận hỗ trợ
Bước 4



LỘTRÌNH HỖTRỢ DOANH NGHIỆP 
SAU KHI KÝ BIÊN BẢN GHI NHỚ

XÂY DỰNG LỘTRÌNH CHUYỂN ĐỔI SAU KHI ĐÁNH GIÁ TOÀN DIỆN



12/15/2022

Để có thêm thông tin, đề nghị liên hệ:

• Đoàn Quốc Dũng, Quản lý hỗ trợ Doanh nghiệp
Tiên phong tại khu vực phía Nam 
(qdzungdoan@ipsc.vn/ 0834 129 160)

• Rudi Schuetz, Giám đốc Hợp phần Doanh nghiệp
Tiên phong (rschuetz@deloitte.com)


