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Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của NASA 
Hướng dẫn Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ 
nơi doanh nghiệp nhỏ tạo ra thay đổi lớn 

######################################## 

######################################## 

######################################## 

Tầm nhìn 
Tầm nhìn của Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ (OSBP) tại Tổng bộ NASA nhằm thúc 
đẩy và kết hợp tất cả các doanh nghiệp nhỏ thành nền tảng mang tính cạnh tranh của các nhà thầu  
tiên phong trong khám phá vũ trụ, phát hiện khoa học và nghiên cứu hàng không tương lai. 

Sứ mệnh 
Tư vấn cho Giám đốc về tất cả các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp nhỏ, 

Thúc đẩy sự phát triển và quản lý các chương trình NASA hỗ trợ tất cả các danh mục 
doanh nghiệp nhỏ, 

Phát triển các doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực công nghệ cao bao gồm chuyển giao công nghệ và  
thương mại hóa công nghệ, và 

Cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ các cơ hội thực hành tối đa để tham gia vào các hợp đồng  
chính và hợp đồng phụ của NASA. 

Thư từ Phó Giám đốc 
NASA cam kết cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ các cơ hội để tham gia vào cả các hợp đồng 
chính và hợp đồng phụ của NASA. Văn phòng Các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của NASA
ở đây để hỗ trợ sự giao tiếp cởi mở và hiệu quả giữa các Trung tâm của chúng tôi và các doanh 
nghiệp nhỏ trên toàn thế giới để biến cam kết đó thành hiện thực. Tập sách này bao gồm các thông 
tin vô giá về cách để kinh doanh với NASA, các Trung tâm, và Chương trình Người Hướng dẫn – 
Người được Đỡ đầu (MPP) trong khi tập trung vào các danh mục kinh tế xã hội nhỏ. Nếu bạn muốn  
tìm hiểu thêm, thì các thông tin bổ sung có sẵn 24/7 trên trang Web của OSBP, http://osbp.nasa.gov/.

Glenn A. Delgado
Phó Giám đốc  
Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ 
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Cách Kinh doanh với NASA 
1. Xác định Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Bạn

Biết các mã Phân loại Cung ứng Liên bang hoặc Dịch vụ (FSC/SVC) http://www.hq.nasa.gov/
office/procurement/regs/FSCCodes.doc) và các mã Hệ thống Phân loại Ngành Bắc Mỹ (NAICS) 
(http://www.census.gov/naics/) cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Chuẩn bị một bản tóm tắt năng lực cả bản in và điện tử nhấn mạnh vào công tác Chính phủ.

2. Đăng ký Doanh nghiệp của Quý vị

Lấy số Hệ thống Mã sỗ Dữ liệu Toàn cầu (DUNS) (http://www.dandb.com/fedgov/).

Đăng ký Hệ thống Quản lý Giải thưởng (SAM) (http://www.sam.gov).

Đăng ký Cơ sở Dữ liệu Nhà cung cấp NASA (NVDB) (https://vendors.nvdb. nasa. gov/index. cfm
?fuseaction=Vendor. challenge_screen).

3. Xác định Thị trường Mục tiêu của Bạn trong NASA

Xác định những gì mỗi Trung tâm NASA (http://osbp.nasa.gov/about.html) thu mua bằng  
cách xem xét mã NAICS đầu và Dự toán Mua sắm của NASA (http://www.hq.nasa.gov/office/
procurement/forecast/).

Xem xét trang Web của NASA (http://www.nasa.gov),  Trang tin OSBP  http://osbp.nasa.gov/
newsletter.html), và các ấn phẩm ngành như Space News, Aviation Weekly, và Physics Today.

Liên lạc với Chuyên viên Doanh nghiệp Nhỏ (SBS) (http://osbp.nasa.gov/contacts.html) tại mỗi  
Trung tâm của NASA để nhận hỗ trợ về cách kinh doanh với Trung tâm cụ thể đó của NASA.

4. Xác định Các cơ hội Thu mua Hiện tại của NASA

Xác định các cơ hội thu mua hiện tại đối với khu vực sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn bằng cách  
kiểm tra trang Web Các cơ hội Kinh doanh Liên bang (https://www.fbo.gov) hoặc trang Web Thu  
mua của NASA http://prod.nais.nasa.gov/cgi- bin/nais/link_syp.cgi), các trang web này có thể hỗ  
trợ bạn trong việc xác định các yêu cầu của NASA và gửi các thông báo bằng email về các yêu  
cầu đã được ban hành.

5. Làm quen với Các quy trình Ký kết hợp đồng của NASA

Làm quen với Các quy định Mua sắm Liên bang (FAR) (http://farsite.hill.af.mil) và Văn bản bổ  
sung Quy định Mua sắm Liên bang của NASA (http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/regs/
nfstoc.htm).

6. Điều tra Các hợp đồng Kế hoạch Cung ứng Liên bang (FSS)

Liên hệ Tổng Cục Quản lý Dịch vụ Hoa Kỳ (GSA) (http://www.gsa.gov/portal/category/100611) để  
biết thêm chi tiết về cách nhận hợp đồng Kế hoạch Cung ứng Liên bang. Thực tế, rất nhiều hợp  
đồng mua hàng của NASA thực tế là các đơn hàng trên các hợp đồng FSS.
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7. Tìm kiếm Hỗ trợ Bổ sung Nếu Cần

Yêu cầu đào tạo và tư vấn về các vấn đề marketing, tài chính và hợp đồng với chi phí tối 
thiểu hoặc miễn phí tại Các trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật Thu mua (PTAC) (http://www.dla.mil/
SmallBusiness/Pages/ProcurementTechnicalAssistanceCenters.aspx). PTAC được đặt tại phần  
lớn các bang và được tài trợ một phần bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD) nhằm cung cấp thông 
tin về cách kinh doanh với ĐO và các cơ quan Chính phủ khác cho các doanh nghiệp nhỏ còn 
vướng mắc.

Tham vấn Các đại diện Trung tâm Thu mua (PCR) của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ 
(SBA) (http://www.sba.gov/content/procurement-center-representatives) và Các trung tâm Phát 
triển Doanh nghiệp SBA (http://www.sba.gov/content/small-business-development-centers-sbdcs). 
SBA cung cấp cho mỗi Trung tâm NASA một liên kết.

Nhận hướng dẫn miễn phí và bảo mật từ các cựu CEO thông qua SCORE (http://www.
score.org).

8. Khám phá Các cơ hội Thầu phụ

Nhận thông tin về các cơ hội thầu phụ thông qua SUB-Net của SBA (http://web.sba.gov/
subnet/search/index.cfm) hoặc Danh mục Các cơ hội Thầu phụ (http://www.sba.gov/category/
navigation-structure/contracting/contracting-opportunities/sub- contracting/subcontracting-
opportunities-directory). Thư mời hoặc thông báo được gửi bởi các nhà thầu chính. Danh sách 
các nhà cung cấp chính của NASA được đặt trên trang Web của Trung tâm Hàng không Vũ trụ 
Marshall của NASA (http://ec.msfc.nasa.gov/doing_business/).

9. Điều tra Các chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của NASA

Khám phá các chương trình doanh nghiệp nhỏ khác, ví dụ như Chương trình Người Hướng 
dẫn – Người được Đỡ đầu (MPP) (http://osbp.nasa.gov/mentor.html), Chương trình Nghiên cứu 
Sáng tạo Doanh nghiệp Nhỏ (http://sbir.gsfc.nasa.gov/SBIR/SBIR.html), và Chương trình Các 
trường Cao đẳng và Đại học cho người Da màu Lịch sử và Các viện Phục vụ Thiểu số. Thông 
tin về các chương trình này và các chương trình khác có sẵn trên trang Web của Văn phòng 
Các chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của NASA (http://osbp.nasa.gov).

10. Tiếp thị tốt Doanh nghiệp của Bạn!!!

Sau khi bạn đã xác định được khách hàng của mình, tìm hiểu những yêu cầu của họ, và tự làm 
quen với các quy định và chiến lược thu mua của NASA, đã đến lúc tiếp thị sản phẩm hoặc dịch 
vụ của bạn. Thể hiện các năng lực của bạn trực tiếp tới Các trung tâm của NASA mua các sản 
phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Hãy hiểu rằng, cũng như bạn, thời gian của họ cũng quý giá. Nếu 
thực sự phù hợp, bạn có thể cung cấp một giải pháp hiệu quả về chi phí, chất lượng cho những 
yêu cầu của họ. Chúc may mắn!
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Khu vực Kinh doanh Không Phát triển Đầy đủ trong Quá khứ (HUBZone) 

Các yêu cầu tư cách hợp lệ 

Phải là doanh nghiệp nhỏ.

Phải có ít nhất 51 phần trăm do các công dân Hoa Kỳ sở hữu và quản lý.1

Phải có văn phòng chính2 đặt tại HUBZone.

Phải có ít nhất 35 phần trăm nhân viên sống tại HUBZone.

1.		

		

Hoặc được sở hữu bởi Doanh nghiệp của Thổ dân Alaska (ANC), Chính quyền Bộ lạc Da đỏ,
Hợp tác xã Nông nghiệp Nhỏ, hoặc một Doanh nghiệp Phát triển Cộng đồng.

2. Được định nghĩa là địa điểm nơi mà có số nhân viên đông nhất thực hiện phần lớn công việc 
của họ.

Yêu cầu Chứng nhận 

Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ tiến hành cấp giấy chứng nhận HUBZone.

Các Ưu đãi Thu mua 

Hiện tại, có căn cứ trong Quy định Thu nhận Liên bang đối với các khoản dự trữ của doanh 
nghiệp nhỏ HUBZone và các ưu đãi thẩm định giá HUBZone.
	

Căn cứ/Tham khảo 

Mục VI của Đạo luật Tái cấp phép Doanh nghiệp Nhỏ (1997) (15 U.S.C. 631)

FAR 19.13

Các Ưu đãi Thu mua 

Một đạo luật toàn Chính quyền Liên bang đã thiết lập các mục tiêu của 3 phần trăm tổng giá trị 
hợp đồng và hợp đồng phụ.

Các mục tiêu của NASA là 3 phần trăm tổng giá trị hợp đồng chính và hợp đồng phụ.

Các thông tin thêm về các doanh nghiệp nhỏ HUBZone có thể được tìm thấy tại http://www.sba.
gov/hubzone/.

Mục đích 

Đây là chính sách của NASA nhằm cung cấp số các cơ hội mua sắm khả thi tối đa cho các doanh 
nghiệp nhỏ UBZone. 
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Những Mục tiêu Doanh nghiệp Nhỏ HUBZone 

Tăng số lượng các hoạt động hợp đồng hàng năm và giá trị đô la của hợp đồng cho các doanh 
nghiệp nhỏ HUBZone.

Tăng số lượng các doanh nghiệp nhỏ HUBZone trong các khu vực công nghệ cao bằng cách 
mở rộng chương trình Mentor-Protege.

Giám sát việc thực hiện ký hợp đồng phụ của doanh nghiệp nhỏ HUBZone thông qua việc sử 
dụng Báo cáo Hợp đồng phụ Riêng biệt (các ISR) tại mỗi Trung tâm.

Giám sát tiền ký kết hợp đồng phụ hàng năm của doanh nghiệp nhỏ HUBZone của Cơ quan này 
thông qua Báo cáo Tóm tắt Hợp đồng phụ (SSR).

Cung cấp quan hệ hợp tác cho các doanh nghiệp nhỏ HUBZone thông qua các sự kiện dành 
cho doanh nghiệp nhỏ và các sự kiện quan hệ hợp tác kết nối cơ hội.


Tăng cường giao tiếp với các doanh nghiệp nhỏ HUBZone thông qua việc sử dụng 
trang Web OSBP.
	

Bao gồm đào tạo cho lực lượng mua sắm của NASA về các doanh nghiệp nhỏ HUBZone.

Giám sát các cơ sở dữ liệu Liên bang để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được nhập chính xác và 
được xem xét lại thường xuyên.

Yêu cầu các Trung tâm NASA báo cáo các sáng kiến hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ HUBZone 
nửa năm một lần.

Sử dụng một mô hình doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu này và theo dõi các thành tích.

Thông tin Liên hệ 

Trang web: http://www.osbp.nasa.gov

Số điện thoại: 202-358-2088

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (có chứa “HUBZone” trong dòng tiêu đề)
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######################################## 

Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu (WOSB) 

Các yêu cầu Tư cách hợp lệ 

Phải có ít nhất 51 phần trăm thuộc sở hữu của ít nhất một người phụ nữ, hoặc, nếu một 
doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51 phần trăm cổ phần phải thuộc sở hữu của ít nhất 
một phụ nữ.

Việc quản lý và các hoạt động kinh doanh hàng ngày phải được kiểm soát bởi ít nhất 
một phụ nữ.
	

Yêu cầu Chứng nhận 

Doanh nghiệp Nhỏ do Nữ giới Sở hữu có thể tự chứng nhận.

Các Ưu đãi Thu mua 

Hiện tại không có căn cứ nào trong Các Quy định Thu mua Liên bang về các hợp đồng một 
nguồn duy nhất đối với những Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu.

Căn cứ/Tham khảo 

Sắc Lệnh 12138 (1979) đã tạo ra Chính sách Doanh nghiệp Nữ Quốc gia và đã thành lập 
Chương trình Doanh nghiệp Nữ giới Sở hữu.
	

Đạo luật Đơn giản hóa Thu mua Liên bang năm 1994 (P.L. 103-355) (ban hành ngày 10 tháng 
10, năm 1994) đã thiết lập mục tiêu toàn Chính phủ hàng năm đối với Doanh nghiệp Nhỏ Nữ 
giới Sở hữu liên quan đến 5 phần trăm của tổng giá trị của tất cả các quyết thầu hợp đồng chính 
và hợp đồng phụ.

Các Ưu đãi Thu mua 

Các mục tiêu của NASA là 5 phần trăm tổng giá trị hợp đồng chính và hợp đồng phụ.

Thông tin thêm về các Doanh nghiệp nhỏ Nữ giới Sở hữu có thể tìm thấy tại http://www.osbp.
nasa.gov và http://www.womenbiz.gov.

Những Mục tiêu Doanh nghiệp nhỏ Nữ giới Sở hữu 

Tăng số lượng các hoạt động hợp đồng hàng năm và giá trị đô la của hợp đồng cho các Doanh 
nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu.

Tăng số lượng các Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu trong các khu vực công nghệ cao bằng 
cách mở rộng Chương trình Người hướng dẫn-Người được Đỡ đầu.
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Cập nhật: Tháng 12 năm 2012
Ngày Xuất bản Dự kiến: Tháng 2 năm 2013

Giám sát việc thực hiện ký kết hợp đồng phụ của Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu thông qua 
việc sử dụng Báo cáo Hợp đồng phụ Riêng lẻ tại mỗi Trung tâm.

Giám sát tiền ký kết hợp đồng phụ của Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu hàng năm của Cơ 
quan này thông qua Báo cáo Tóm tắt Hợp đồng phụ.

Cung cấp quan hệ hợp tác cho các Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu bằng cách tham gia vào 
các sự kiện Phòng Thương mại Nữ giới Hoa Kỳ và tham dự các hội nghị khác.

Tăng cường giao tiếp với các Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu thông qua việc sử dụng nhiều 
hơn trang web OSBP.

Bao gồm đào tạo cho lực lượng thu nhận của NASA về các Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu.

Giám sát các cơ sở dữ liệu Liên bang để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu được nhập chính xác và 
được xem xét lại thường xuyên.

Yêu cầu các Trung tâm NASA báo cáo các sáng kiến hỗ trợ các Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở 
hữu nửa năm một lần.

Sử dụng một mô hình doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu này và theo dõi các thành tích.

Chương trình Hợp đồng Liên bang Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu 

Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ đã sửa đổi chương trình ký kết hợp đồng WOSB, có hiệu lực từ 
ngày 1 tháng Tư, năm 2011, với mục đích mở rộng Các cơ hội ký kết hợp đồng Liên bang cho 
các Doanh nghiệp nhỏ Nữ giới Sở hữu (WOSBs) và các Doanh nghiệp nhỏ Nữ giới Sở hữu chịu 
Thiệt thòi Kinh tế (EDWOSBs).

Chương trình này cho phép nhân viên ký kết hợp đồng được dành các hợp đồng Liên bang đặc 
biệt cho các WOSB và các EDWOSB theo các mã số NAICS nhất định (dưới 4 triệu đô la Mỹ 
cho các dịch vụ và 6,5 triệu cho sản xuất).

Để biết thêm thông tin về chương trình WOSB, bao gồm danh sách đầy đủ của các mã NAICS 
thích hợp và thông tin chứng nhận, hãy ghé thăm http://www.sba.gov/content/contracting-
opportunities-women-owned-small- businesses.

Thông tin Liên hệ 

Trang web: http://www.osbp.nasa.gov

Số điện thoại: 202-358-2088

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (có chứa “WOSB” trong dòng tiêu đề)
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Cập nhật: Tháng 12 năm 2012
Ngày Xuất bản Dự kiến: Tháng 2 năm 2013

######################################## 

Doanh nghiệp nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu (VOSB)/Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh
Tàn tật Sở hữu (SDVOSB) 

Các Yêu cầu Tư cách hợp lệ 
Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu 

Phải là một doanh nghiệp nhỏ, theo quy định của Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ.

Phải có ít nhất 51 phần trăm thuộc sở hữu của ít nhất một cựu chiến binh, theo quy định trong 
38 U.S.C. 101 (2); hoặc, nếu một doanh nghiệp thuộc sở hữu chung, ít nhất 51 phần trăm cổ 
phần thuộc sở hữu của ít nhất một cựu chiến binh.

Việc quản lý và các hoạt động hàng ngày phải được kiểm soát bởi ít nhất một cựu chiến binh.

Yêu cầu Chứng nhận 

Tình trạng cựu chiến binh có thể tự chứng nhận theo FAR 52-219-1.

Các Ưu đãi Thu mua 

Không có chương trình dành riêng cho các Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu.

Các yêu cầu Tư cách hợp lệ
Doanh nghiệp nhỏ Cựu chiến binh Tàn tật Sở hữu 

Phải là một doanh nghiệp nhỏ, theo quy định bởi SBA.

Phải có ít nhất 51 phần trăm thuộc sở hữu của ít nhất một cựu chiến binh tàn tật, theo quy định 
trong 38 U.S.C. 101(16); hoặc, nếu một doanh nghiệp thuộc sở hữu công, ít nhất 51 phần trăm 
cổ phần thuộc sở hữu của ít nhất một cựu chiến binh tàn tật.

Việc quản lý và các hoạt động kinh doanh hàng ngày phải được kiểm soát bởi ít nhất một cựu 
chiến binh tàn tật hoặc bởi người vợ/chồng hoặc điều dưỡng viên thường xuyên của cựu chiến 
binh tàn tật đó nếu cựu chiến binh này bị tàn tật nghiêm trọng và

Yêu cầu Chứng nhận 

Tình trạng cựu chiến binh có thể tự chứng nhận theo FAR 52-219-1.

Các Ưu đãi Thu mua 

Có thể áp dụng các cơ hội dành riêng.

8(a) Tư cách hợp lệ tham gia chương trình có thể áp dụng từng trường hợp nếu SBA xác định 
rằng một cựu chiến binh tàn tật đang gặp hoàn cảnh khó khăn.
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Cập nhật: Tháng 12 năm 2012
Ngày Xuất bản Dự kiến: Tháng 2 năm 2013

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm http://www.osbp.nasa.gov, http://www.va.gov/osdbu, và 
http://www. vetbiz. gov.

Mục đích 

Theo Phần 2(a) của Sắc lệnh Tổng thống số 13360, NASA đã công bố một kế hoạch chiến lược 2 
năm để tập trung nỗ lực của Cơ quan này vào việc cung cấp cho những cựu chiến binh tàn tật số số 
cơ hội khả thi tối đa được ký kết hợp đồng và ký kết hợp đồng phụ. 

Các Mục tiêu Cựu chiến binh 

Tăng số lượng các hoạt động hợp đồng hàng năm và giá trị đô la của hợp đồng cho các Doanh 
nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu.

Tăng số lượng các Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu trong các khu vực công nghệ cao 
bằng cách mở rộng Chương trình Người hướng dẫn-Người được Đỡ đầu.

Giám sát việc thực hiện ký kết hợp đồng phụ với Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu 
thông qua việc sử dụng Báo cáo Hợp đồng phụ Riêng lẻ tại mỗi Trung tâm.

Giám sát tiền ký kết hợp đồng phụ với Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu hàng năm của 
Cơ quan này thông qua Báo cáo Tóm tắt Hợp đồng phụ.

Cung cấp quan hệ hợp tác cho các Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu bằng cách tham 
gia các sự kiện dành cho doanh nghiệp Nhỏ và tham dự các hội nghị khác.

Tăng cường giao tiếp với các Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu thông qua việc tăng sử 
dụng trang web OSBP.

Bao gồm đào tạo cho lực lượng mua sắm của NASA về các Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến 
binh Sở hữu.
	

Giám sát các cơ sở dữ liệu Liên bang để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cựu chiến binh được nhập 
chính xác và được xem xét lại thường xuyên.

Yêu cầu các Trung tâm NASA báo cáo các sáng kiến hỗ trợ các chương trình cựu chiến binh 
nửa năm một lần.

Sử dụng một mô hình doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu này và theo dõi các thành tích.

Thông tin Liên hệ 

Trang web: http://www.osbp.nasa.gov

Số điện thoại: 202-358-2088

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (có chứa “SDVOSB/VOSB” trong dòng tiêu đề)
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Cập nhật: Tháng 12 năm 2012
Ngày Xuất bản Dự kiến: Tháng 2 năm 2013

######################################## 

Chương trình Người hướng dẫn-Người được Đỡ đầu (MPP) 

Mục đích 

Chương trình Người hướng dẫn-Người được Đỡ đầu của NASA khuyến khích các nhà thầu chính 
của NASA giúp đỡ người được đỡ đầu đủ điều kiện, từ đó nâng cao khả năng của người được đỡ 
đầu để thực hiện các hợp đồng và hợp đồng phụ của NASA, khuyến khích thiết lập quan hệ kinh 
doanh lâu dài giữa những thực thể này và các nhà thầu chính của NASA, và tăng số lượng tổng thể 
các thực thể nhận được các quyết thầu phụ và chính của NASA. 

Các loại Hợp đồng 

Hợp đồng Tín dụng 

Trong một Hợp đồng Mentor-Protege (MPA) dựa trên tín dụng, một người hướng dẫn nhận 
được tín dụng trên cơ sở một-tới-một về các mục tiêu ký kết hợp đồng phụ của hợp đồng đó. 
Khoản tín dụng này được báo cáo trong Báo cáo Hợp đồng phụ Riêng lẻ cho các hợp đồng cụ 
thể, để được xác định trước khi phê duyệt hợp đồng.

Hợp đồng Chương trình Thí điểm Lệ phí Quyết thầu 

Trong Chương trình Thí điểm Lệ phí Quyết thầu, một người hướng dẫn đủ điều kiện để nhận 
một khoản phí quyết thầu vào giai đoạn cuối của hợp đồng dựa trên sự thực hiện của người 
hướng dẫn trong việc cung cấp các hỗ trợ phát triển cho người được đỡ đầu của mình. Chỉ có 
những người được đỡ đầu Giai đoạn II của Tổ Nghiên cứu Đổi mới Doanh nghiệp Nhỏ (SBIR) 
hoặc Tổ Chuyển giao Công nghệ Doanh nghiệp Nhỏ (STTR) của NASA đủ điều kiện để tham gia 
với các người hướng dẫn trong chương trình thí điểm.

Những trách nhiệm của NASA 

Các Đại diện Cán bộ Ký kết hợp đồng NASA (CORs) hoạt động như những người liên lạc giữa người 
hướng dẫn và Cán bộ Ký kết hợp đồng (CO). Một thư chứng thực đã ký từ COR phải được thêm vào 
trong gói hợp đồng trước khi trình CO. 

Các Cán bộ Ký kết hợp đồng NASA có trách nhiệm thêm các Hợp đồng Người hướng dẫn-Người 
được đỡ đầu đã được phê duyệt vào các hợp đồng đã có thông qua một sửa đổi hợp đồng. Một thư 
đã ký để chứng thực MPA phải được thêm vào trong gói hoàn thiện trước khi trình SBS của Trung tâm 
có liên quan. 

Các Chuyên gia Doanh nghiệp Nhỏ Trung tâm NASA chịu trách nhiệm thi hành và quản lý tổng thể 
các MPA của các Trung tâm tương ứng của mình. Như đầu mối liên hệ của MPP Trung tâm, SBS chịu 
trách nhiệm xem xét lại và chứng thực tất cả các hợp đồng nhận được tại Trung tâm trước khi chuyển 
tiếp các đơn hoàn thiện để duyệt lần cuối đến Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ tại 
Tổng bộ NASA. Ngoài ra, SBS đảm bảo rằng tất cả các hợp đồng được chứng thực bởi Trung tâm 
đầy đủ các yêu cầu của NFS 1819.72. 
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Giám đốc Chương trình Người hướng dẫn-Người được Đỡ đầu của NASA (PM) tại OSBP điều phối 
và quản lý chương trình từ Tổng bộ phối hợp với các Trung tâm tham gia để đảm bảo việc thực hiện 
thành công chương trình. 

Giám đốc của các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ chịu trách nhiệm thi hành, chính sách và giám 
sát tổng thể MPP của NASA. OSBP sẽ xem xét lại tất cả các đơn ứng tuyển người hướng dẫn và 
tiến hành đánh giá lại hiệu suất MPA hàng năm, điều này nêu bật sự tiến bộ và những thành tích đạt 
được trong MPA đã được phê duyệt. 

Các yêu cầu Tư cách hợp lệ 

Người hướng dẫn và người được đỡ đầu đều phải đáp ứng được các yêu cầu tư cách hợp lệ đã 
được thiết lập để tham gia trong MPP, như đã định nghĩa trong NFS 1819.72 và tóm tắt lại dưới đây. 
Một danh sách những người hướng dẫn được phê duyệt có thể kiểm tra trên trang web của chương 
trình MPP tại http://www.osbp.nasa.gov.

Những người hướng dẫn 

Tất cả những người hướng dẫn được phê duyệt đủ điều kiện để tham gia chương trình. Một người 
hướng dẫn trình lại đơn đề nghị 6 năm một lần để xác minh việc tư cách hợp lệ vẫn còn. Các đơn xin 
ứng tuyển người hướng dẫn có thể được trình bất cứ lúc nào trong năm có hoặc không có một MPA. 
Phù hợp với NFS 1819.72, một người hướng dẫn phải là 

1. một nhà thầu chính lớn đang thực hiện một hợp đồng NASA với ít nhất một kế hoạch ký kết
hợp đồng phụ Liên bang được phê duyệt, như yêu cầu trong FAR 19.7 (Chương trình Ký
Hợp đồng phụ Doanh nghiệp Nhỏ) và

2. đủ điều kiện để nhận các hợp đồng Chính phủ.

Những người được đỡ đầu 

Để tham gia như một người được đỡ đầu, một thực thể phải đáp ứng được các yêu cầu tư cách hợp 
lệ như quy định trong NFS 1819.72 và phải duy trì tình trạng đó trong suốt thời gian hợp đồng. Nếu 
người được đỡ đầu tự chứng nhận rằng mình đáp ứng các yêu cầu tư cách hợp lệ, một chứng nhận 
tự viết tay riêng của doanh nghiệp nhỏ này phải được cung cấp cùng MPA. (Lưu ý: Nếu tư cách hợp 
lệ của người được đỡ đầu hết trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng, hợp đồng có thể vẫn được 
duyệt cho giai đoạn hợp đồng còn lại nhưng phải bao gồm điều kiện rằng bất cứ khoản tín dụng nào 
nhận được đều phải được tái chứng nhận của người được đỡ đầu.) 

Một người được đỡ đầu không thể tham gia chương trình MPP của NASA quá hai lần. Ngoài ra, 
một người được đỡ đầu chỉ có một người hướng dẫn NASA trong bất cứ thời điểm nào. Theo quy 
định của NFS 1819.72, để đủ điều kiện làm một người được đỡ đầu, một thực thể phải là một trong 
những trường hợp sau: 

1. một Doanh nghiệp Nhỏ Khó khăn (SDB),

2. một Doanh nghiệp Nhỏ Nữ giới Sở hữu (WOSB),

3. một trường hợp Khu vực Kinh doanh Không Phát triển Đầy đủ mang tính Lịch sử 
(HUBZone),
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4. một Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Sở hữu (VOSB),

5. một Doanh nghiệp Nhỏ Cựu chiến binh Tàn tật Sở hữu (SDBVOSB),

6. một Trường đại học và Cao đẳng Da màu trong Quá khứ (HBCU),

7. một Tổ chức Dân tộc Thiểu số (MI),

8. một doanh nghiệp nhỏ với hợp đồng SBIR hoặc STTR Giai đoạn II có hiệu lực, hoặc

9. một công ty tham gia trong Chương trình AbilityOne.

Đánh giá Đề xuất 

Việc đánh giá tất cả các hợp đồng được đề xuất sẽ dựa trên các tiêu chí sau: 

Lợi ích nhận thấy được và/hoặc giá trị của hợp đồng với NASA

Bằng khen về hỗ trợ phát triển cho người được đỡ đầu

Phần trăm số giờ liên quan đến việc chuyển giao công nghệ

Các cơ hội ký kết hợp đồng phụ có sẵn cho người được đỡ đầu

Sự tận dụng các HBCU/MI, PTAC, và các Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp SBA (SBDC)

Chi phí dự kiến

Các lợi ích của việc Tham gia 

MPP có khả năng biến đổi theo cách độc nhất một doanh nghiệp nhỏ hoặc tổ chức dân tộc thiểu số 
và nâng cao các năng lực của nó để thắng các hợp đồng và hợp đồng phụ là kết quả trực tiếp của 
việc tham gia chương trình. Một số lợi ích tiềm năng của MPP bao gồm sau đây: 

Đối với những Người hướng dẫn: 

Phát triển các mối quan hệ kinh doanh dài hạn với doanh nghiệp nhỏ

Phát triển một cơ sở hợp đồng phụ doanh nghiệp nhỏ có chất lượng

Tích lũy tín dụng hướng tới các mục tiêu ký kết hợp đồng phụ doanh nghiệp nhỏ

Đối với những Người được đỡ đầu: 

Nhận được hỗ trợ phát triển và kỹ thuật có liên quan

Đủ điều kiện đối với các hợp đồng một nguồn từ những người hướng dẫn

Đối với Tất cả những Người tham gia: 

Thúc đẩy cơ hội hợp tác với các đối tác của họ để thắng các hợp đồng và/hoặc các hợp
đồng phụ mới
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Tiến hành MPP như một công cụ tiếp thị

Thúc đẩy các cơ hội giao lưu

Thông tin Liên hệ 

Trang web: http://www.osbp.nasa.gov

Số điện thoại: 202-358-2088

E-mail: smallbusiness@nasa.gov (có chứa “Mentor-Protege Program” trong dòng tiêu đề)
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######################################## 

######################################## 

Các Trang Web quan trọng 
Trang Web Chính của NASA: http://www.nasa.gov

Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của NASA: http://osbp.nasa.gov

Cơ sở dữ liệu nhà Cung cấp của NASA: https://vendors.nvdb.nasa.gov

Trang Web Thu mua của NASA: http://www.hq.nasa.gov/office/procurement

Dự báo Thu Mua sắm NASA: http://osbp.nasa.gov (Nhấp chuột vào Acquisition Forecast)

Nhóm Cung ứng Liên bang: http://www.dlis.dla.mil/h2

Hệ thống Phân nhóm Ngành Bắc Mỹ: http://www.census.gov/eos/www/naics

Hệ thống Quản lý Quyết thầu: http://www.sam.gov

Các Cơ hội Kinh Doanh Liên bang: https://www.fbo.gov

Các Quy định Mua sắm Liên Bang: http://farsite.hill.af.mil

Tổng Cục Quản lý Dịch vụ: http://www.gsa.gov

Các Trung tâm Hỗ trợ Công nghệ Thu mua: http://www. dla.mil/Sm allB usiness/Pages/Procurem
entTechnicalA ssistanceCenters. aspx

Hệ thống Dữ liệu Thu mua Liên bang—Thế hệ tiếp theo: https://www.fpds.gov

Hệ thống Báo cáo Ký kết Hợp đồng phụ Điện tử: http://www.esrs.gov

Hệ thống Phục hồi Thông tin Thực hiện trong Quá khứ: http://www.ppirs.gov

Các cơ hội Ký kết Hợp đồng phụ (SUB-Net): http://web.sba.gov/subnet

Văn phòng các Chương trình Doanh nghiệp Nhỏ của Bộ Quốc phòng: http://www.acq.
osd.mil/osbp
 

Cục Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ 
Tổng cục NASA 

300 E Street SW 

Washington, DC 20546 

www.nasa.gov 
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