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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ  

trong 4 ngành lúa gạo, điều, rau và củ quả  

 

1. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang nhanh chóng trở thành thị trường lớn nhất trên 

thế giới với sự tăng trưởng kinh tế mạnh nhất của tất cả các khu vực, được thúc đẩy bởi sự 

gia tăng tiêu dùng tư nhân trong nước và thương mại nội khối. Tuy nhiên, sự tăng trưởng 

này chủ yếu dựa trên mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững làm trầm trọng thêm 

tình trạng bất bình đẳng và suy thoái môi trường, làm ra tăng rủi ro môi trường và biến 

đổi khí hậu. (UNESCAP, 2017) Sự tăng trưởng chưa từng có của nhu cầu sản phẩm ở 

Châu Á nói riêng đòi hỏi một sự thay đổi mạnh mẽ không kém đối với tiêu dùng bền vững 

để làm giảm sử dụng và tăng trưởng tài nguyên. 

Việt Nam, trên đường đến một thị trường mở, đã ký một số Hiệp định thương mại tự do 

(FTA) với các nước trên thế giới, trong đó ưu đãi thuế đối với hàng hóa Việt Nam được 

thương mại với sản xuất bền vững và minh bạch thông tin. Đáng kể, vào ngày 30 tháng 6 

năm 2019, EU và Việt Nam đã ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU (EVFTA), 

được coi là thỏa thuận thương mại tự do có nhiều “tham vọng nhất” mà EU từng thực 

hiện với một nước đang phát triển. Sự chú ý chặt chẽ đến các vấn đề mới nổi cũng được 

bao gồm trong các thỏa thuận như vậy, với các quy định về bảo vệ sở hữu trí tuệ, phát 

triển bền vững, tiêu chuẩn lao động, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. 

Thu nhập đang tăng lên và giá trị tiêu thụ thực phẩm ước tính khoảng 15% GDP. Đáng 

chú ý, trong suốt giai đoạn 2013-2018, tiêu thụ thực phẩm và đồ uống tại Việt nam tăng 

hơn 16% so với mỗi năm. Tận dụng xu hướng, hơn 11,2 tỷ USD từ đầu tư nước ngoài đã 

đổ vào ngành công nghiệp chế biến thực phẩm vào năm 2018, ngoại trừ các ngành được 

hình thành từ các thỏa thuận mua bán sáp nhập. Khách hàng đang chú ý tới truy xuất 

nguồn gốc, tiêu chuẩn an toàn và sẵn sàng chi trả nhiều hơn nếu các sản phẩm đó đáp ứng. 

Theo như nghiên cứu từ trường đại học Adelaide về tiêu thụ thực phẩm ở đô thị: 

(1) “Phần lớn người tiêu dùng cho thấy nhận thức về các sản phẩm được dán nhãn bảo 
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đảm liên quan đến: an toàn (79%), xuất xứ (73%) và không có thuốc trừ sâu (72%). 

Trong số những người nhận thức được, khoảng một nửa trước đó đã mua các sản 

phẩm được dán nhãn với các thuộc tính này (lần lượt là 51%, 55% và 43%)” và  

(2) Đa số những người trả lời (>67%) cho biết họ sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm có 

chứng nhận an toàn và sẵn sàng chi trả khoảng hơn 20% cho một sản phẩm được 

chứng nhận so với sản phẩm không được chứng nhận”. Đây là đại diện của “sản 

phẩm thực phẩm an toàn” xu hướng tại Việt Nam từ thành thị tới nông thôn. 

(3) Rào cản đối với chuỗi cung ứng chứng nhận eco-fair trong chế biến nông sản tại 

Việt Nam gồm 3 vấn đề:  

(4)  Đầu tiên, năng lực của MSMEs trong phát triển sinh thái và thương mại vẫn còn 

hạn chế. Hầu hết các MSMEs không có kế hoạch chiến lược cho phát triển bền 

vững và năng lực hạn chế trong sản xuất và thị trường sản phẩm eco-fair cũng như 

tiếp nhận công nghệ xanh, thiết kế bền vững và tài chính xanh. Các hiệp hội và cơ 

quan chính những chiến lược trực tiếp nhưng gặp nhiều khó khăn trong quá trình 

thực hiện. Rào cản này sẽ được giải quyết bằng cách tăng cường năng lực của 

MSMEs để thực hiện các hoạt động đổi mới sản xuất và sản xuất bền vững trong 

chuỗi cung ứng thực phẩm nông nghiệp (mục tiêu 1) và bằng cách nâng cao năng 

lực của các MSMEec-fair để tiếp cận nguồn tài chính (mục tiêu 4) 

(5)  Thứ hai, nhận thức của MSMEs, các nhóm người tiêu dùng, các bên liên quan xã 

hội dân sự và khu vực công vẫn còn hạn chế. Người tiêu dùng có một mức độ nhận 

thức nhất định về các sản phẩm eco-fair, nhưng vẫn chưa trở thành một phần trong 

lối sống của họ thông qua hành vi mua hàng lặp đi lặp lại. Rào cản này sẽ được 

giải quyết bằng cách nâng cao nhận thức của một nhóm người tiêu dùng lớn về các 

hành vi tiêu dùng bền vững và xây dựng một mạng lưới để thúc đẩy nhãn công 

bằng sinh thái (mục tiêu 2) 

(6)  Thứ ba, hiện tại không có nhà cung cấp dịch vụ hiệu quả về chi phí để giúp người 

tiêu dùng tiếp cận với các sản phẩm chế biến thực phẩm nông nghiệp công bằng từ 

Việt Nam. Cũng không có mạng lưới hệ thống cửa hàng sản phẩm eco-fair tại Việt 

Nam. Rào cản này sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng nền tảng điện tử bền vững 
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để xây dựng mạng lưới nhà bán lẻ eco-fair (mục tiêu 4) 

Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận 

sinh thái-công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ bắt 

đầu triển khai từ tháng 4 năm 2020. Mục tiêu chung của dự án là nhằm thúc đẩy sản xuất 

và tiêu dùng bền vững các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái-công bằng ở Việt Nam, 

góp phần gúp giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững, hướng tới nền kinh tế xanh, 

kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải các bon, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tại Việt 

Nam. 

Dự án với mục tiêu: 

 - Nâng cao năng lực của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc triển khai đổi mới 

sản phẩm và sản xuất bền vững trong chuỗi cung ứng ngành nông sản. 

 - Nâng cao nhận thức một số lượng lớn người tiêu dùng Việt Nam về lối sống, tiêu 

dùng bền vững, xây dựng mạng lưới thúc đẩy triển khai nhãn sinh thái-công bằng. 

 - Sử dụng một diễn đàn bền vững được số học để xây dựng mạng lưới nhà bán lẻ 

các sản phẩm sinh thái-công bằng. 

 - Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản phẩm theo 

hướng sinh thái-công bằng để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính. 

 - Hỗ trợ xây dựng chính xách về đổi xuất và tiêu dùng sinh thái-công bằng ở khu 

vực Châu Á. 

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn sáng tạo và Phát triển bền vững cần tuyển chuyên gia tư 

vấn trong lĩnh vực nông nghiệp: 

2. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ 

Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn là khảo sát thực trạng thổ nhưỡng, đặc điểm địa hình, 

tiểu khí hậu, yêu cầu canh tác, nhu cầu dinh dưỡng của loại cây trồng, từ đó xác định nhu 

cầu cải tạo đất và đưa ra các công thức và giải pháp kỹ thuật để cải tạo đất trên nền tảng 

sử dụng than sinh học và công nghệ sinh học. Cùng với chuyên gia của CCS đánh giá và 

triển khai tại các doanh nghiệp thuộc 4 ngành lúa gạo, điều, rau và củ quả. 

3. PHẠM VI CÔNG VIỆC 
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- Giai đoạn nghiên cứu: 

Nghiên cứu sâu về than sinh học sản xuất bởi công nghệ khí hóa sinh khối theo thể tích 

(VCBG) của CCS, trong ứng dụng cải tạo đất và làm phân bón hữu cơ . 

Tiến hành thí nghiệm các công thức cải tạo đất cũng như tìm hiểu, nghiên cứu các biện 

pháp canh tác nông nghiệp tiên tiến và bền vững. 

- Giai đoạn triển khai thực tế: 

+ Cùng với cán bộ dự án của CCS khảo sát và đánh giá doanh nghiệp. 

+ Dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 cùng với doanh nghiệp đưa ra quy trình thử 

nghiệm các công thức và phương pháp canh tác mới nhằm cải tạo đất cũng như nâng cao 

sản lượng và chất lượng nông sản. 

+ Theo dõi quá trình thử nghiệm tại doanh Nghiệp, đánh giá kết quả và điều chỉnh nếu 

cần. 

+ Đưa ra các khuyến nghị cho doanh nghiệp không tham gia đến cùng dư án, hoặc sau khi 

dự án kết thúc để doanh nghiệp có thể tiến hành canh tác, phát triển bền vững. 

4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM CÔNG VIỆC 

4.1. Thời gian thực hiện công việc được chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu, thử nghiệm các phương pháp canh tác mới và công 

thức cải tạo đất cho 4 tiểu ngành lúa gạo, điều, rau và hoa quả 

- Giai đoạn 2: Cùng với CCS triển khai, thử nghiệm ở các doanh nghiệp 

4.2. Nơi làm việc: Hà Nội và các tỉnh, TP trong nước theo yêu cầu của dự án 

5. SẢN PHẨM GIAO NỘP 

- Báo cáo kết quả thử nghiệm các công thức cải tạo đất và các giá thể 

- Thiết kế và chế tạo mô hình cải tạo đất được áp dụng ở các doanh nghiệp tham gia 

dự án 

6. KIỂM TRA VÀ KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ 

Chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu dưới sự giám sát 

của Điều phối viên dự án của CCS. Tư vấn phải thường xuyên báo cáo về tiến độ công 
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việc. Sau khi ký hợp đồng, tư vấn được lựa chọn sẽ thống nhất về thời gian và yêu cầu 

báo cáo thực tế. 

7. KINH NGHIỆM VÀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

Tư vấn phải có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn như sau: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành nông nghiệp hoặc các ngành kỹ thuật có liên quan; 

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp 

- Có kinh nghiệm trong việc thí nghiệm các mô hình 

- Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và làm việc thành thạo bằng Tiếng Anh, ưu tiên người 

đã có kinh nghiệm làm việc cho các tổ chức nước ngoài. 

8. NỘP HỒ SƠ 

Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ xin tới Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn 

sáng tạo và Phát triển bền vững qua email: ecofair.ccs@gmail.com hoặc số điện thoại: 

024 6260 5318  

Hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00 ngày 9/02/2020.  
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