
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

TÀI LIỆU HÓA NHỮNG THÀNH TỰU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC 

HIỆN QUỸ APIF 

1. Bối cảnh: 

Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển Nông lâm nghiệp (3PAD) tại 

tỉnh Bắc Kạn được Quỹ Phát triển Nông nghiệp quốc tế (IFAD) tài trợ từ năm 2009 đến 

2015. Dự án gồm 4 hợp phần với mục tiêu hướng đến xây dựng một mô hình xóa đói, giảm 

nghèo bền vững thông qua phát huy các tiềm năng về nông lâm nghiệp tại địa phương. 

Trong hợp phần 2 của dự án, nếu như Quỹ Phát triển cộng đồng (CDF) được sử dụng để hỗ 

trợ đầu vào cho người dân thì Quỹ Xúc tiến Đầu tư Kinh doanh Nông lâm nghiệp (APIF) có 

tổng kinh phí 2 triệu đô la Mỹ) được sử dụng nhằm thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh đầu tư phát triển các thế mạnh về nông lâm  nghiệp của địa phương. Quỹ APIF được 

xem như một công cụ nhằm tạo cơ hội cho người dân vùng dự án tiếp cận với thị trường 

một cách bền vững, qua đó kích thích sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập để cải thiện sinh 

kế cho người dân.  

Với cách tiếp cận khá mới mẻ ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng, qua 

gần 4 năm triển khai, Quỹ APIF đã có được những thành tựu đáng ghi nhận trong việc sử 

dụng công cụ tài chính để thu hút sự tham gia của khối tư trong phát triển nông lâm  nghiệp. 

Hiệu quả của mô hình đang ngày càng được khẳng định khi việc kết nối giữa doanh nghiệp 

và người dân góp phần ổn định thị trường nông sản, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống 

cho người dân vùng dự án. Bên cạnh những thành tựu, với tính chất là mô hình thử nghiệm, 

quỹ APIF cũng gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình triển 

khai. Dự án 3PAD kỳ vọng rằng với những thành tựu và bài học kinh nghiệm từ việc triển 

khai, Quỹ APIF ở Bắc Kạn sẽ là cơ sở để mô hình hợp tác công tư trong phát triển nông 

nghiệp được nhân rộng ở các chương trình dự án trong cả nước. Theo đó Ban quản lý dự án 

3PAD cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động tài liệu  hóa những thành tựu và bài học kinh 

nghiệm thực hiện quỹ APIF – dự án 3PAD tỉnh Bắc Kạn:    

2. Mục tiêu: 

- 01 cuốn tài liệu “Những thành tựu và bài học kinh nghiệm thực hiện quỹ Xúc tiến đầu 

tư kinh doanh nông nghiệp (APIF)” được xây dựng và in ấn; 

3. Yêu cầu công việc: 

- Nghiên cứu tài liệu dự án 3PAD, Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ APIF, báo cáo 

kết quả thực hiện của các doanh nghiệp và làm việc với nhóm APIF để hiểu về dự án và 

Quỹ APIF;  

- Làm việc với các doanh nghiệp được APIF tài trợ để hiểu về từng dự án đầu tư và 

thu thập thông tin về tác động của quỹ đối với doanh nghiệp, những khó khăn thuận lợi 

trong quá trình triển khai dự án của doanh nghiệp.  

- Làm việc với các hộ/ nhóm hộ gia đình được hưởng lợi từ quỹ APIF để thu thập 

các thông tin về những tác động tích cực của Quỹ APIF đối với các hộ gia đình nông thôn; 



4. Yêu cầu về kết quả đầu ra: 

- 01 đề cương tài liệu được Ban quản lý dự án 3PAD tỉnh chấp thuận cần thể hiện 

được những kết quả và tác động tích cực của quỹ APIF đến doanh nghiệp, các hộ dân, phân tích 

rõ các bài học kinh nghiệm thành công và chưa thành công trong cách thức triển khai và quản lý 

quỹ.  

 - 01 cuốn tài liệu có độ dài tối thiểu 50 trang (bao gồm cả hình ảnh) được xây dựng 

và nghiệm thu, các tài liệu trên được in màu thành 06 bản bằng tiếng Việt và 06 bản tiếng 

Anh và nộp lại cho Ban quản lý dự án bằng bản cứng và bản mềm (CD); 

5. Yêu cầu về năng lực tư vấn: 

Ban quản lý dự án tỉnh cần tuyển nhóm tư vấn 03 người với các tiêu chuẩn sau: 

- Các tư vấn tốt nghiệp đại học tối thiểu 15 năm kinh nghiệm hoặc sau đại học tối thiểu 8 

năm kinh nghiệm các ngành liên quan đến kinh tế, tài chính, nông lâm nghiệp, phát triển cộng 

đồng ... 

- Có kinh nghiệm viết báo cáo, biên soạn và thiết kế các tài liệu tương tự;  

- Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án phát triển của các tổ chức trong nước và 

nước ngoài; 

- Có khả năng đọc, viết tài liệu bằng tiếng Anh. 

6. Thời gian thực hiện:  

 Dự kiến 02 tháng, trong đó: 

STT Tên hoạt động 
Thời gian 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Kết quả dự kiến 

1 

Nghiên cứu tài liệu về quy 

trình thực hiện và kết quả 

quỹ APIF  

5 ngày  Tự túc 

 Am hiểu về quỹ APIF, 

quá trình triển khai và 

kết quả chính của quỹ   

2 

Đi thực tế khảo sát các 

doanh nghiệp và người 

hưởng lợi 

10 ngày 

Các doanh 

nghiệp, vùng 

dự án  
 Đề cương tài liệu được 

xây dựng  

3 Dự thảo đề cương tài liệu  5 ngày  Tự túc 

4 

Họp thống nhất đề cương 

với Ban quản lý dự án và 

hoàn thiện đề cương tài liệu  

3 ngày  
Ban Quản lý 

dự án 3PAD 

 Hoàn thiện đề cương tài 

liệu  

5 

Điều tra, thu thập thông tin 

từ doanh nghiệp, người dân 

hưởng lợi để hoàn hiện báo 

cáo theo đề cương đã được 

chấp thuận 

10 ngày  

Các doanh 

nghiệp, vùng 

dự án 

Dự thảo tài liệu được 

xây dựng (tiếng Việt và 

tiếng Anh) 



6 Viết tài liệu  20 ngày  Tự túc 

7 

Họp trình bày dự thảo tài 

liệu với Ban quản lý dự án 

3PAD 

2 ngày  
Ban quản lý 

dự án 3PAD 

 Ban quản lý dự án đóng 

góp ý kiến cho tài liệu  

8 Hoàn thiện tài liệu  3 ngày  Tự túc 

 02 cuốn tài liệu được 

hoàn thiện (bản tiếng 

Việt và tiếng Anh)  

9 

Báo cáo kết quả thực hiện 

công việc và bàn giao tài 

liệu cho Ban quản lý dự án  

2 ngày  
Ban quản lý 

dự án 3PAD 

 Báo cáo công việc được 

hoàn thiện và các tài liệu 

được bàn giao cho Ban 

quản lý dự án  

 Tổng số ngày  60 ngày    

 

7. Báo cáo công việc: 

Đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo công việc với Ban quản lý dự án 3PAD;  

8. Trách nhiệm của các bên: 

 Đối với 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 triển khai các hoạt động. 

- 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 các phương tiện, công cụ, dụng vụ phục vụ họat động. 

 Đối với Ban quản lý dự án 3PAD:  

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

- Cử cán bộ dự án hỗ trợ tư vấn trong quá trình triển khai các hoạt động liên quan và 

giám sát, đánh giá các kết quả công việc của tư vấn.  

9. Đối tác phối hợp trong quá trình triển khai hoạt động: 

- Doanh nghiệp được APIF tài trợ và các hộ dân hưởng lợi. 

10. Kinh phí: 

- Theo đề xuất của tư vấn và không vượt quá kinh phí được duyệt.  

11. Hình thức Hợp đồng:  

- Trọn gói đối với các hoạt động của tư vấn.  



Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban QLDA 3PAD Bắc Kạn, tổ 5 Phường Phùng chí 

Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

SĐT: 02813.880.886 

Email: backan3pad@gmail.com   

 Hồ sơ bao gồm:  Tư vấn phải nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm: 

  - Biên bản họp bầu trưởng nhóm. 

  - Thư bày tỏ quan tâm. 

  - Hồ sơ năng lực cá nhân (CV) của chuyên gia (Kèm theo bằng cấp phô 

tô công chứng). 

  - Đề xuất thực hiện hoạt động (Kế hoạch chi tiết và dự toán). 

 Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/02/2015 
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