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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU HOẠT ĐỘNG  

TƯ VẤN, HỖ TRỢ TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUY CHẾ  

VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT QUY MÔ LỚN CHO HTX. 

I. THÔNG TIN TỔNG QUAN 

Chính phủ Việt Nam đang dành sự quan tâm rất lớn và có nhiều hành động khuyến khích 

việc mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiện đại và áp dụng công 

nghệ cao. Tại Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về 

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đã đặt ra nhiệm vụ 

hoàn thiện pháp luật về đất đai, trong đó hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất để phát triển công 

nghiệp, dịch vụ ở nông thôn và nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với 

bảo đảm việc làm và thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở 

nông thôn. 

Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh vấn đề phát triển dịch vụ ở nông 

thôn và nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, đặc biệt là làm thế nào để bảo đảm việc làm và 

thu nhập bền vững của nông dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội ở nông thôn 

Trong bối cảnh đó, Oxfam và Liên Minh Nông nghiệp (AgriCo) thực hiện Sáng kiến 

vận động chính sách về tích tụ và tập trung đất đai nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông 

nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích của nông dân nhỏ. Sáng kiến này nhằm phân tích các 

chính sách hiện hành về quyền đất đai cũng như thực tiễn thực thi quyền đất đai hiện nay ở 

Việt Nam, từ đó đưa ra các đề xuất chính sách nhằm tạo lập và thực thi quyền đất đai một 

cách công bằng và hiệu quả, trong đó quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích của người nông dân 

nhỏ. Hai thành viên của Liên minh Nông nghiệp tham gia thực hiện chính trong nghiên cứu 

này là VEPR và CISDOMA. Các thành viên khác của Liên minh nông nghiệp tham gia đóng 

góp ý kiến cho nghiên cứu.  

Trong khuôn khổ sáng kiến này, hoạt động “Tư vấn, hỗ trợ trong quá trình xây dựng 

quy chế và kế hoạch phát triển sản xuất quy mô lớn cho HTX” dự kiến được tổ chức tại thị 

xã Ngã Năm. 

II. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

2.1. Hoạt động này nhằm 

Mục đích của hoạt động này nhằm hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc, xây dựng và củng cố 

kiến thức, quy chế cho các đơn vị, cá nhân có kinh nghiệm và quan tâm về các mô hình sản 

xuất trên quy mô lớn và các chính sách có liên quan.  

Mục tiêu cụ thể: 



 
  

 

 

 2 

 Tổ chức được 1 hoạt động tham quan học tập mô hình sản xuất quy mô lớn tại HTX 

cây ăn trái Vĩnh Long; HTX Tân Cường Đồng Tháp; HTX Lúa gạo An Giang; HTX 

Cây ăn trái Hậu Giang  

 Chỉ ra được một số thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất quy mô lớn ở các 

HTX. Từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho các mô hình đầu tư sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên quy mô 

lớn. 

 Lập được kế hoạch sản xuất cho HTX, trong đó tập trung vào việc xây dựng quy chế 

cho các hoạt động liên quan đến thị trường; liên kết theo chuỗi giá trị; tiêu thụ tập 

trung. 

2.2. Kết quả mong đợi 

- 1 bộ câu hỏi dành cho các thành viên tham gia chuyến tham quan. Kèm theo đó là bản 

hướng dẫn tham quan. 

- 1 báo cáo về chuyến tham quan học tập mô hình sản xuất quy mô lớn tại HTX cây ăn 

trái Vĩnh Long; HTX Tân Cường Đồng Tháp; HTX Lúa gạo An Giang; HTX Cây ăn 

trái Hậu Giang. Trong đó phải mô tả được các hoạt động trong chuyến tham quan, đánh 

giá của các thành viên tham gia, nêu lên được bài học kinh nghiệm rút ra và khả năng 

dự kiến áp dụng mô hình tham quan tại địa phương mình. 

- Kế hoạch chi tiết để tư vấn cho các HTX về các nội dung: 

 Xây dựng Điều lệ và quy chế hoạt động cho HTX  

 Tập huấn về thị trường 

 Liên kết theo chuỗi giá trị 

 Tiêu thụ tập trung 

 Lập kế hoạch phát triển sản xuất cho HTX. 

- Báo cáo kết quả về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các HTX và sản phẩm đi kèm.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN VÀ THỜI GIAN  

Thời gian thực hiện các hoạt động 11/2020, cụ thể như sau: 

TT Nội dung hoạt động Thời gian 

1 

Tham quan học tập mô hình sản xuất quy mô lớn tại HTX Vĩnh 

Long; HTX Tân Cường Đồng Tháp; HTX An Giang; HTX Hậu 

Giang (3 ngày) 

T10/2020 
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2 
Tư vấn, hỗ trợ trong quá trình xây dựng quy chế và kế hoạch phát 

triển sản phầm cho HTX (5 ngày) 

Trước 

10/11/2020 

 

 

IV.  YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN: 

1. Trình độ Thạc sỹ trở lên hoặc có ít nhất 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực quản lý đất đai, 

nông nghiệp, phát triển cộng đồng và các lĩnh vực khác liên quan.   

2. Kinh nghiệm làm việc với HTX, xây dựng kế hoạch HTX và phát triển chuỗi giá trị. 

3. Có kinh nghiệm thực tế tham gia xây dựng các tài liệu, các hoạt động đào tạo, nâng 

cao năng lực về các lĩnh vực liên quan. 

4. Có tư duy tổng thể với các kỹ năng tổng hợp/phân tích số liệu (định lượng và định 

tính), và khả năng viết báo cáo tốt bằng tiếng Việt. 

5. Có khả năng lãnh đạo, điều phối, làm việc nhóm, và tuân thủ thời hạn tốt. 

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm: 

1. Thư bày tỏ quan tâm 

2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên 

3. Tóm tắt đề xuất kỹ thuật và phương pháp thực hiện nghiên cứu 

4. Đề xuất mức phí. 

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử tới email: tuyen.nt@cisdoma.org.vn.  

Hoặc bản cứng gửi về địa chỉ: nhà 24, khu K80 C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

Hạn cuối nhận hồ sơ 15/07/2020 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: email tuyen.nt@cisdoma.org.vn. 

Hoặc Điện thoại: 0243 784 3681. 

CISDOMA sẽ chỉ liên hệ ứng viên đủ điều kiện vào danh sách ngắn. 
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