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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Tuyển chọn Tư vấn thực hiện Chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng về hợp đồng 

nông nghiệp 

 

1. Bối cảnh  

Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp” 

(3PAD) tại tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn vay của IFAD, vốn đối ứng 

của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF).  

Dự án có mục tiêu tổng quát nhằm đạt được giảm nghèo bền vững và công bằng, 

cải thiện sinh kế cho người nghèo nông thôn ở tỉnh Bắc Kạn thông qua đẩy mạnh việc 

quản lý đất và rừng. Mục tiêu trước mắt của dự án là nhằm xây dựng được mô hình phát 

triển nông lâm nghiệp bền vững và mang lại nhiều lợi ích cho người dân nghèo tỉnh Bắc 

Kạn. Dự án kì vọng sẽ có những tác động quan trọng trong việc thay đổi phương thức sản 

xuất của cộng đồng dân cư từ nền sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa có định 

hướng thị trường. 

Thực tế hiện nay, cộng đồng dân cư mới chỉ thực hiện các giao dịch cung ứng 

hàng hóa trên cơ sở thỏa thuận miệng, tính pháp lý bền vững chưa cao. 

Để cộng đồng dân cư thay đổi nhận thức và biết sử dụng hợp đồng trong sản xuất, 

chế biến và kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp (gọi tắt là hợp đồng nông nghiệp) 

trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, Ban QLDA 3PAD cần tuyển 

nhóm tư vấn thực hiện chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng về hợp đồng nông nghiệp, với 

nội dung như sau: 

2. Mục tiêu của hoạt động 

Người sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm nghiệp trong vùng dự án 

thay đổi nhận thức về hợp đồng nông nghiệp, hiểu được kết cấu và nội dung của hợp 

đồng nông nghiệp và biết sử dụng hợp đồng nông nghiệp trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, tiêu thụ sản phẩm. 

3. Yêu cầu công việc: 

- Làm việc với Ban QLDA 3PAD để hiểu về dự án, bối cảnh công việc,và các 

yêu cầu quản lý của BQL dự án; 

- Xây dựng và thống nhất phương án tổ chức thực hiện chiến dịch nâng cao ý 

thức cộng đồng với Ban quản lý dự án 3PAD 

- Biên soạn tài liệu, kịch bản thực hiện các hoạt động nằm trong chiến dịch; 

- Tổ chức triển khai các hoạt động nằm trong phương án thực hiện chiến dịch đã 

được phê duyệt. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động và tác động của chiến dịch theo định 

kì và khi kết thúc hoạt động. 

4. Sản phẩm đầu ra 

- 01 Chiến dịch  được triển khai trên cộng đồng dân cư thuộc các xã vùng dự án 

trên 03 huyện Na Rỳ, Ba Bể và Pác Nặm. 

- Các nhóm được nâng cao năng lực về kỹ năng thương thảo, kí kết hợp đồng tiêu 

thụ và quản lý thực hiện hợp đồng. 
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- Các nhóm sở thích trồng dong riềng (66 nhóm), gà (11 nhóm), lợn thịt (27 nhóm) 

kí kết được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các đầu mối tiêu thụ. 

- 01 báo cáo kết quả thực hiện công việc 

5. Phương pháp thực hiện gói tư vấn 

- Ban QLDA 3PAD giao tư vấn thực hiện hoạt động theo hình thức khoán gọn. 

- Ban QLDA 3PAD cử người giám sát, hỗ trợ trong quá trình triển khai các hoạt 

động. 

- Tư vấn xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động và thống nhất với ban 

QLDA 3PAD để có sự hỗ trợ kịp thời, cần thiết. 

6. Yêu cầu về thời gian thực hiện 

STT Nội dung chi 
Số lượng 

Người Ngày 

1 
Thống nhất về phương án tổ chức chiến dịch, các yêu cầu về 

quản lý dự án, quản lý tài chính với BQL dự án 
4 2 

2 
Chuẩn bị chi tiết nội dung tài liệu, phương pháp và kịch bản 

triển khai chiến dịch 
4 10 

3 
Lấy ý kiến của đại diện chủ đầu tư về nội dung tuyên truyền, 

kịch bản, maket tài liệu tuyên truyền … và hiệu chỉnh 
4 3 

4 Triển khai các hoạt động trong chiến dịch 4 26 

4.1 
Hoạt động tuyên truyền rộng bằng băng rôn tuyên truyền và 

viết bài trên bản tin 3PAD và báo Bắc Kạn. 
4 6 

4.2 

Hoạt động tuyên truyền sâu: hướng dẫn về hợp đồng nông 

nghiệp (kết cấu hợp đồng và nội dung các điều khoản chi tiết; 

kỹ năng thương thảo và kỹ năng quản lý hợp đồng) và hỗ trợ 

các nhóm sở thích kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm 

4 20 

*  - Viết và in tài liệu tập huấn 4 3 

* 
 - Tổ chức lớp hướng dẫn kỹ năng thương thảo, kí kết và 

quản lý thực hiện hợp đồng 
4 1 

*  - Làm việc với đầu mối tiêu thụ các sản phẩm  4 4 

* 
 - Hỗ trợ nhóm sở thích tiếp xúc, thương thảo, kí kết hợp 

đồng với đầu mối tiêu thụ 
4 12 

5 Viết báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện 1 1 

  Cộng 4 42 

7. Yêu cầu về năng lực của tư vấn 

 - Số lượng: không quá 4 người. 

- Nhóm trưởng: 01 người. Tốt nghiệp đại học tối thiểu 12 năm kinh nghiệm hoặc sau đại 

học tối thiểu 7 năm kinh nghiệm, có chuyên ngành: kinh tế nông/lâm nghiệp; luật; quản trị 

kinh doanh; quan hệ công chúng. 
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- Có kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền với cộng đồng trên địa bàn 

miền núi phía Bắc và đã có kinh nghiệm việc với các dự án được tổ chức trong và ngoài 

nước tài trợ; 

- Am hiểu về hợp đồng nông nghiệp; 

- Am  hiểu về lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm sản tại các khu vực địa 

bàn tương tự. 

- Có kinh nghiệm làm việc tại các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc;  

* Các thành viên khác: tối đa không quá 3 người. 

- Tốt nghiệp đại học và có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên hoặc có bằng cao học và có từ 3 

đến 5 năm kinh nghiệm. Có bằng cấp về chuyên ngành: Kinh tế nông, lâm nghiệp, quản 

trị kinh doanh, marketing hoặc quan hệ công chúng, luật. 

- Có kinh nghiệm tổ chức tuyên truyền với cộng đồng, tổ chức hoạt động quần chúng. 

- Có kinh nghiệm trong phân tích và thực hiện hợp đồng nông nghiệp; 

- Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng đồng bào dân tộc, miền núi. 

- Có kinh nghiệm viết báo cáo; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel và PowerPoint. 

- Biết tiếng dân tộc Tày là một lợi thế. 

8. Yêu cầu báo cáo: 

- Tư vấn có trách nhiệm báo cáo nội dung công việc cho cán bộ giám sát, hỗ trợ và 

Trưởng hợp phần 2, thuộc dự án 3PAD Bắc Kạn. 

- Trong trường hợp khẩn cấp, đơn vị tư vấn báo cáo trực tiếp đến lãnh đạo Ban QLDA 

3PAD. 

- Báo cáo kết quả cuối cùng sau khi hoàn thành nội dung công việc. Số lượng 06 bản in 

tiếng Việt và kèm theo bản mềm. 

9. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên 

o Đối với BQL DA 3PAD: 

- Cử cán bộ có liên quan phối hợp, hỗ trợ cho đơn vị tư vấn để thực hiện công việc. 

- Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí được thoả thuận trong Hợp đồng. 

- Cử cán bộ thuộc dự án 3PAD và chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá kết quả công 

việc của đơn vị tư vấn. 

o Đối với đơn vị tư vấn: 

- Chịu trách nhiệm dân sự nghề nghiệp và tự mua bảo hiểm y tế, đi lại, tai nạn trong toàn 

bộ thời gian tiến hành các hoạt động hỗ trợ. 

- Đóng thuế cho tất cả các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

- Chịu trách nhiệm về phương tiện đi lại và chi phí đi lại phải được tính toán chính xác. 

- Tự thu xếp phương tiện, dụng cụ phục vụ hoạt động. 

10. Kinh phí thực hiện:  

Trên cơ sở kinh nghiệm và năng lực của tư vấn và áp dụng theo định mức được quy 

định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC và không vượt quá nguồn kinh phí được ghi trong 

kế hoạch công tác và ngân sách năm 2012 của dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo 

trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

Thời hạn nộp Hồ sơ: Hết ngày 10 tháng 09 năm 2012 
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Nhận Hồ sơ tại : Văn phòng Ban quản lý dự án 3PAD, Tầng 3 - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Bắc Kạn 

* Cần biết thêm thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại: 0281 3812 789. Hoặc truy 

cập website: http://backanifad.com 

 

http://backanifad.com/

