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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

1. TÓM TẮT 

Dự án: Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) 

Tiêu đề:  Tập huấn và Phân tích chuỗi giá trị cho một số sản phẩm nông nghiệp của 

tỉnh Nam Định và Long An  

Vị Trí: Nhóm chuyên gia tư vấn 

Thời gian: Từ 01/03/2015 tới 30/07/2015  

Nơi làm việc: Hà Nội, Nam Định, Long An và các tỉnh lân cận  

Hợp phần:  Thích ứng với BĐKH, Dự án VFD 

Báo cáo cho: Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD), Giám đốc Ban quản lý Dự 

án VFD tỉnh Nam Định và tỉnh Long An  

Hƣớng dẫn: Ban quản lý Dự án VFD tỉnh Nam Định và tỉnh Long An, Trưởng hợp phần 

Thích ứng và Cố vấn sinh kế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Nam Định và tỉnh Long An  

Ngày:    31/01/2015 

 

2. BỐI CẢNH 

Dự án Rừng và Đồng Bằng Việt Nam (gọi tắt là “Dự án VFD”) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 

Kỳ tài trợ, được thực hiện thông qua Bộ NN&PTNT, với sự hỗ trợ kỹ thuật của tổ chức Winrock 

International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Mỹ (ARC), Hội Chữ thập đỏ Việt 

Nam (VNRC) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án VFD được triển khai trong 

thời gian 5 năm (2012-2017), nhằm hỗ trợ bốn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định và Long An đẩy 

nhanh quá trình chuyển đổi và ứng phó của địa phương với biến đổi khí hậu. Dự án VFD có 3 hợp 

phần: (1) Hợp phần Cảnh quan bền vững với trọng tâm là giảm thiểu phát thải khí nhà kính từ lĩnh 

vực lâm nghiệp tại 2 tỉnh thuộc vùng rừng là Nghệ An và Thanh Hóa, (2) Hợp phần Thích ứng với 

BĐKH, trọng tâm tập trung vào nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH tại 2 tỉnh thuộc 2 vùng đồng 

bằng chính của Việt Nam là Nam Định và Long An, và (3) Hợp phần Điều phối và Phát triển chính 

sách nhằm hỗ trợ triển khai và phát triển các hoạt động của 2 hợp phần trên.  

Hợp phần Thích ứng với BĐKH được thực hiện ở Nam Định (Đồng bằng Sông Hồng) và Long An 

(Đồng bằng sông Cửu Long) nhằm nâng cao năng lực cho các đối tác Việt Nam trong việc ứng phó 

với BĐKH và giảm thiểu rủi ro thiên tai để giải quyết các nhu cầu cụ thể trong ngắn hạn và dài hạn 

do BĐKH gây ra cho các khu vực này. Việc tiến hành nghiên cứu và áp dụng các giải pháp sinh kế 
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thích ứng BĐKH được coi là một trong những hoạt động chính của Hợp phần này.  

Cho đến thời điểm hiện tại, Nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của hai tỉnh Nam Định và 

Long An nhưng lại dễ bị tổn thương và ảnh hưởng bởi những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu. 

Trong những năm gần đây, nhiều chương trình đã đưa ra các cách tiếp cận mới để giảm nhẹ rủi ro, 

giảm chi phí và tăng thu nhập trong các mô hình sinh kế nông nghiệp. Mục tiêu của các chương trình 

này là hỗ trợ cho người nghèo cải thiện cách tiếp cận thị trường và phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Việc tiếp cận thành công các thị trường thông qua sự 

hiểu biết về nhu cầu thị trường, khả năng cạnh tranh và khả năng tương thích, mối liên kết giữa các 

tác nhân và việc tăng cường năng lực cho những tác nhân yếu sẽ giúp hình thành một chuỗi giá trị bền 

vững và mang lại lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho nhiều bên trong đó có người nông dân. Chính vì 

vậy, việc phân tích chuỗi giá trị để xác định cơ hội, tăng cường cơ sở kinh tế và nâng cao khả năng 

phục hồi cho nông dân đóng vai trò rất quan trọng trước khi đưa ra các quyết định về các sản phẩm 

mũi nhọn đưa vào sản xuất và kinh doanh.  

Để triển khai hoạt động này, SRD cần tuyển một nhóm tư vấn có đủ năng lực để thực hiện hoạt động 

tập huấn và phân tích chuỗi giá trị cho một số sản phẩm nông nghiệp của Nam Định và Long An. 

3. MỤC TIÊU 

Mục tiêu chung 

Mục tiêu chính của hoạt động này là nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chuỗi giá trị cho cán 

bộ của tỉnh Nam Định và Long An và phân tích chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chính của 2 tỉnh 

nhằm xác định những thách thức, cơ hội cho một số sản phẩm nông nghiệp dựa trên cơ sở phương 

pháp tiếp cận theo chuỗi giá trị, trên có sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp để tăng cường chuỗi giá 

trị nhằm nâng cao thu nhập cho các tác nhân trong chuỗi (trong đó tập trung vào nông dân) và tăng 

cường khả năng thích ứng của nông dân đối với những tác động của biến đổi khí hậu và rủi ro thiên 

tai. 

Các mục tiêu cụ thể 

 Khoảng 25-30 cán bộ ngành nông nghiệp của mỗi tỉnh (Nam Định và Long An) được tập huấn 

và trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuỗi và phân tích chuỗi giá trị để tham gia 

vào quá trình phân tích và nghiên cứu chuỗi giá trị;  

 Các chuỗi giá trị chính của Nam Định (lúa, khoai tây và tôm) và Long An (lúa và ngô) được 

đánh giá và phân tích một cách toàn diện. 

 Kế hoạch nâng cấp chuỗi được xây dựng trên cơ sở kết quả của việc phân tích chuỗi giá trị 

cho các sản phẩm chính.  

4. PHẠM VI THỰC HIỆN 

Phạm vi và nội dung công việc 

Chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng các phương pháp, phương tiện và công cụ phù hợp để thực hiện các 

công việc sau:   

1. Thực hiện 2 lớp tập huấn về chuỗi giá trị cho các cán bộ ngành nông nghiệp ở 02 tỉnh Nam 

Định và Long An (mỗi tỉnh một lớp); 
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2. Tiến hành nghiên cứu chuỗi giá trị của các sản phẩm tiềm năng (2-3 sản phẩm cho mỗi tỉnh) 

và đưa ra những giải pháp nhằm tăng cường/nâng cấp những chuỗi giá trị này.  

3. Hỗ trợ xây dựng Kế họach tăng cường/nâng cấp chuỗi giá trị cho mỗi sản phẩm tại Nam Đinh 

và Long An; 

4. Thúc đẩy, hỗ trợ các cuộc hội thảo, tham vấn với các bên liên quan trong quá trình thực hiện 

nghiên cứu và xây dựng đề cương.  

 

Địa điểm thực hiện 

Địa bàn thực hiện chính là 2 tỉnh Nam Định và Long An.  

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thời gian và nội dung công việc 

Hoạt động bao gồm 2 nội dung chính là tập huấn và nghiên cứu chuỗi giá trị với thời gian dự kiến có 

thể kéo dài trong khoảng 05 tháng, bắt đầu từ ngày 01/03/2015 và báo cáo hoàn thiện vào ngày 

30/07/2015 và được chia thành 2 giai đoạn cho 2 nội dung chính nêu trên. Thời gian ước tính cho các 

giai đoạn như sau:  

Giai đoạn 1 - Tập huấn chuỗi giá trị:  

Tối đa 12 ngày cho 01 giảng viên chính và 8 ngày 01 trợ giảng, bao gồm thời gian chuẩn bị, tập huấn, 

tiền trạm và viết báo cáo. Chi tiết dự kiến ngày làm việc cho giảng viên chính và trợ giảng như sau: 

Ngày công Chuẩn bị Tập huấn 

(mỗi khóa 3 

ngày) 

Viết báo cáo Tổng 

Giảng viên chính 4 6 2 12 

Trợ giảng 2 6 0 8 

Tổng ngày công 20 

Giai đoạn 2 - Nghiên cứu chuỗi giá trị: 

Nghiên cứu chuỗi giá trị sẽ được thực hiện dựa trên quyết định lựa chọn sản phẩm của tỉnh (được xác 

định thông qua 2 khóa tập huấn ở trên). Số ngày công và yêu cầu chuyên gia sẽ phụ thuộc vào số 

lượng sản phẩm được chọn nhưng không quá 165 ngày công cho cả nhóm chuyên gia, bao gồm cả 

thời gian chuẩn bị, nghiên cứu thực địa, tổ chức các hội thảo phản hồi và viết báo cáo. 
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Dự kiến khung thời gian thực hiện và các mốc kết quả đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây: 

TT Hoạt động Ngày hoàn thành 
Chịu trách 

nhiệm 
Ghi chú 

1 
Tập huấn về chuỗi giá trị và 

khảo sát tiền trạm tại hai tỉnh  
20/03/2015  Tư vấn   

2 

Xây dựng đề cương nghiên cứu 

(bao gồm kế hoạch nghiên cứu 

chi tiết)  

31/03/2015 Tư vấn   

3 
Tiến hành nghiên cứu theo đề 

cương đã được thống nhất 
Tháng 4-5 /2015 Tư vấn   

4 

Viết báo cáo nghiên cứu, chỉnh 

sửa theo các góp ý của các bên 

liên quan và hoàn thiện báo cáo  

Tháng 6/2015 Tư vấn  

5 

Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện 

đề cương phát triển, cải thiện 

chuỗi giá trị của các sản phẩm 

được đề xuất và lựa chọn trong 

báo cáo nghiên cứu 

Tháng 7/2015 
Tư vấn và đối tác 

các tỉnh 
 

 

 

6. Các sản phẩm quan trọng  

6.1. Tập huấn về chuỗi giá trị: 

Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ phải nộp cho VFD các tài liệu như sau: 

- Chương trình tập huấn được phê duyệt bởi SRD và văn phòng VFD Hà Nội;  

- Các tài liệu tập huấn dưới dạng file Microsoft Word và PowerPoint;  

- Báo cáo xác định các sản phẩm tiềm năng và phân tích sơ bộ để chuẩn bị cho việc tiến hành 

nghiên cứu chuỗi giá trị sau đó; 

- Báo cáo tập huấn hoàn thiện cho Nam Định và Long An. 

6.2.  Nghiên cứu chuỗi giá trị  

- Đề cương nghiên cứu chi tiết được phê duyệt bởi SRD, văn phòng VFD Hà Nội và Ban quản 

lý dự án VFD hai tỉnh Nam Định và Long An;  

- Những tài liệu/số liệu thu thập, bảng tổng hợp số liệu;  

- Báo cáo phân tích và các bản trình bày tại các hội thảo, hội nghị;  

- Báo cáo cuối cùng: Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ tài liệu hoá kết quả thực hiện công việc trong  
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báo cáo cuối cùng, mỗi sản phẩm một báo cáo bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Mỗi báo cáo 

không nên vượt quá 30 trang chưa tính các phụ lục. Đề cương báo cáo chi tiết sẽ được xây 

dựng sau đợt khảo sát ban đầu và được SRD, văn phòng VFD Hà Nội, Ban quản lý dự án 

VFD tỉnh Nam Định và Long An đồng ý.  

6.3. Đề cương phát triển, cải thiện chuỗi giá trị  

 Ít nhất 05 bản đề cương phát triển/ cải thiện/ nâng cấp chuỗi giá trị của ít nhất 05 sản phẩm đã 

lựa chọn cho Nam Định và Long An được xây dựng với sự tham vấn của các bên. 

7. ĐIỀU PHỐI VÀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ  

Điều phối và giám sát quá trình thực hiện  

Trong thời gian diễn ra công việc, chuyên gia tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với Ban quản lý Dự án tỉnh 

Nam Định và Long An, Trưởng Hợp phần Thích ứng Dự án Rừng và Đồng bằng, Trưởng phòng 

BĐKH của SRD  và Cố vấn cao cấp về Sinh kế, đồng thời phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, các đối tác chính phủ và đối tác thực hiện Dự án Rừng và Đồng bằng tại các cấp độ làm 

việc liên quan.  

Trưởng phòng BĐKH của SRD/ Quản lý các hoạt động do SRD triển khai trong dự án VFD  sẽ là 

người quản lý hoạt động cho hợp đồng này. Khi ký hợp đồng, Trưởng phòng BĐKH của SRD và 

Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Nam Định và Long An sẽ cân nhắc và đồng ý với chuyên gia một 

kế hoạch giám sát chi tiết cho cả quá trình diễn ra hoạt động với các biện pháp điều tiết tiến độ rõ 

ràng, các yêu cầu, thời điểm, mẫu và thời hạn báo cáo. 

Báo cáo 

Chuyên gia tư vấn sẽ báo cáo cho Trưởng phòng BĐKH của SRD và Giám đốc Ban quản lý Dự án 

tỉnh Nam Định và Long An và thực hiện các nhiệm vụ được ghi trong bản Điều khoản tham chiếu 

này.  

8. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CHO TƢ VẤN 

Thành phần Nhóm tƣ vấn 

Để thực hiện thành công toàn bộ gói công việc này (bao gồm cả tập huấn và nghiên cứu), một nhóm 

tư vấn gồm 04 người, trong đó bao gồm 01 chuyên gia kinh tế nông nghiệp, 01 chuyên gia nông 

nghiệp/thủy sản/lâm nghiệp và 01chuyên gia về thị trường/chế biến/quan hệ công tư (PPP) và 01 cán 

bộ trợ lý tập huấn và nghiên cứu. 01 trong 03 chuyên gia trên sẽ là trưởng nhóm, 02 người còn lại là 

thành viên.  

Giai đoạn 1: SRD sẽ ký hợp đồng giai đoạn 1 với 01 chuyên gia tư vấn và 01 trợ lý để triển khai hoạt 

động tập huấn về chuỗi giá trị. Dựa trên kết quả tập huấn và số lượng sản phẩm tại mỗi tỉnh được lựa 

chọn, SRD/VFD sẽ cùng với các ban quản lý dự án thảo luận, thống nhất với tư vấn về hợp đồng 

nghiên cứu giai đoạn 2. 

Yêu cầu trình độ và kinh nghiệm chuyên môn 

1. Chuyên gia tư vấn  - Trưởng nhóm: 

 Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ về kinh tế/kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển 

 Là người am hiểu sâu sắc về các chuỗi giá trị trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
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sản). Ưu tiên những người có kinh nghiệm đa dạng về các ngành hàng nông nghiệp trên cả hai 

miền Bắc và Nam;  

 Đã từng thực hiện các nghiên cứu về chuỗi giá trị nông nghiệp trong thời gian gần đây;  

 Có kinh nghiệm trong việc phân tích chuỗi giá trị từ góc độ Giới và công bằng xã hội; 

 Kinh nghiệm cần thiết trong việc thiết kế chuỗi giá trị và khung phát triển kinh tế nông 

nghiệp. Ưu tiên những người đã tổ chức thành công các liên kết chuỗi trong thực tiễn;  

 Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, chương trình quốc tế, khu vực tư 

nhân; 

 Có kinh nghiệm về xử lý số liệu và viết báo cáo;  

 Thành thạo nghe, nói và viết tiếng Anh. 

2. Chuyên gia tư vấn  - Thành viên: 

 Có kiến thức sâu rộng về hàng hoá thị trường hoặc chế biến nông sản;  

 Đã từng thực hiện các nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trong thời gian gần 

đây;  

 Có kinh nghiệm trong việc thiết kế chuỗi giá trị và khung phát triển kinh tế nông nghiệp; 

 Có kinh nghiệm trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu, phân tích số liệu và viết báo cáo; 

 Có khả năng phân tích và logic các vấn đề tốt; 

 Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, chương trình quốc tế, khu vực tư 

nhân; 

 Bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ về kinh tế/kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển là một lợi thế;  

 Thành thạo nghe, nói và viết tiếng Anh  

3. Cán bộ trợ lý tập huấn và nghiên cứu: 

 Có kiến thức về hàng hoá thị trường hoặc chế biến nông sản;  

 Đã từng thực hiện các nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp trong thời gian gần 

đây;  

 Có kinh nghiệm trong tổ chức nghiên cứu và tập huấn; 

 Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ; 

 Bằng Cử nhân về kinh tế/kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển là một lợi thế.  

 

9. HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO  

Nhóm cán bộ hành chính và tài chính VFD tại Hà Nội, Nam Định và Long An sẽ cung cấp các hỗ trợ 

sau cho chuyên gia tư vấn:  

 Sắp xếp hậu cần cho chuyên gia tư vấn khi di chuyển tới các địa điểm ngoài Hà Nội bao gồm lên 

kế hoạch, đặt phương tiện đi lại, khách sạn, phòng họp, in ấn và photo tài liệu, giấy mời, các buổi 

tham vấn, các cuộc họp với cán bộ nhà nước, người địa phương tại các khu vực thực hiện dự án;  

 Sắp xếp hậu cần cho các cuộc khảo sát thực địa và gặp gỡ người dân địa phương, người được 
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hưởng lợi;  

 Hỗ trợ thu thập các tài liệu liên quan tới quá trình thực hiện các hoạt động dự án được nêu trong 

bản Điều khoản tham chiếu này.  

10. THỜI GIAN XEM XÉT VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

Các yêu cầu thanh toán của tư vấn sẽ được SRD xem xét và phê duyệt trong vòng 7 ngày kể từ ngày 

các sản phẩm được chấp nhận. SRD sẽ thanh toán với bên thuê khoán bằng cách chuyển khoản qua 

ngân hàng theo như kế hoạch ký kết trong hợp đồng và có sự chấp thuận của Ban QLDA các tỉnh 

Nam Định và Long An. 

Căn cứ vào kế hoạch làm việc và các sản phẩm giao nộp được sự đồng ý của giám đốc Ban QLDA, 

Trưởng Hợp phần thích ứng dự án VFD và SRD, thanh toán sẽ được chia làm 2 giai đoạn  như sau: 

Giai đoạn 1: Tập huấn về chuỗi giá trị: 

 Lần 1: 50% tổng giá trị hợp đồng giai đoạn 1 sau khi tư vấn nộp kế hoạch và chƣơng trình tập 

huấn và được sự chấp thuận của SRD;  

 Lần 2: 50% còn lại của giá trị hợp đồng giai đoạn 1 khi tư vấn hoàn thành hai khoá tập huấn và 

nộp báo cáo tập huấn đƣợc sự chấp thuận của SRD.  

Giai đoạn 2: Nghiên cứu chuỗi  giá trị  

 Lần 1: 20% tổng giá trị hợp đồng giai đoạn 2 sau khi tư vấn nộp Đề cƣơng nghiên cứu chi tiết và 

được sự chấp thuận của SRD;  

 Lần 2: 40% tổng giá trị hợp đồng giai đoạn 2 khi tư vấn nộp bản dự thảo báo cáo lần 1 đƣợc sự 

chấp thuận của SRD; 

 Lần cuối cùng (lần 3): 40% giá trị còn lại khi giao nộp các sản phẩm và báo cáo cuối cùng đƣợc 

chấp thuận (bao gồm cả phụ lục và các tài liệu khác như yêu cẩu của bản Điều khoản tham 

chiếu). 

Các loại thuế liên quan sẽ bị khấu trừ theo quy định của Chính phủ Việt Nam.  

11. CÁCH NỘP HỒ SƠ  

Ứng viên gửi hồ sơ quan tâm, bao gồm một bản Đề cương kỹ thuật và một bản Đề xuất tài chính bằng 

cả tiếng Anh và tiếng Việt tới địa chỉ sau bằng bản cứng hoặc qua email trước 17:00 giờ Hà Nội, ngày 

13/02/2015.  

 

Tiêu đề: Hồ sơ quan tâm cho hoạt động phân tích chuỗi giá trị 

Ông Nguyễn Xuân Thuận 

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) 

Số 56, Ngách 19/9, Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội  

Email: thuan@srd.org.vn,  
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