UỶ BAN DÂN TỘC

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tên dịch vụ/hoạt động: Tư vấn xây dựng tài liệu và đào tạo về Nông nghiệp hữu
cơ và canh tác lúa hữu cơ theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng PGS
BỐI CẢNH
Doanh nghiệp Xã Hội Hợp tác phát triển Tây Bắc – TABA Agritage có sứ mệnh là bảo
tồn và phát triển nông nghiệp di sản Việt Nam, thông qua:
▪
▪
▪

Tiên phong mang đặc sản vùng miền tới mọi nhà
Lôi cuốn cộng đồng tới gần với văn hoá bản địa, địa phương để cộng đồng hiểu, trân
trọng và hỗ trợ bảo tồn phát triển các giá trị bản địa
Kết nối và Truyền thông giá trị văn hoá độc đáo vùng miền

Năm 2019, TABA Agritage đã tham gia Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng chuỗi giá trị nông sản
dành cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Việt Nam và vinh dự là một trong những đề án
đạt giải và nhận được sự hỗ trợ của cuộc thi. Với dự án này, TABA Agritage đã xây dựng 1
kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ nhằm phát triển gạo đặc sản khu vực miền núi Tây Bắc.
Các hoạt động của dự án bao gồm: (i) Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng gạo đặc sản hướng
tới tiêu chuẩn hữu cơ; (ii) Phát triển bao bì, nhãn mác, hệ thống website cho gạo đặc sản Tây
Bắc; (iii) Phát triển các kế hoạch marketing cho sản phẩm gạo đặc sản.
Để đảm bảo sản phẩm gạo đặc sản ra thị trường có uy tín, những hoạt động tại vùng
trồng như xác định tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm cần đặt lên hàng đầu. Chúng tôi
nhận thấy thực hành nông nghiệp hữu cơ theo Bộ tiêu chuẩn hữu cơ PGS của IFOAM là một
lựa chọn phù hợp. Bản điều khoản tham chiếu này được xây dựng nhằm tìm kiếm các chuyên
gia đã có chứng chỉ đào tạo của PGS Việt Nam, có trình độ chuyên môn để hỗ trợ đơn vị xây
dựng và thực hiện cấp chứng chỉ hữu cơ PGS Việt Nam.
MỤC TIÊU
Mục tiêu 1: Xây dựng và đào tạo nâng cao năng lực vận hành cho Liên nhóm sản xuất
thực hành nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS tại vùng sản xuất.
Mục tiêu 2: Năng lực vận hành mô hình sản xuất lúa hữu cơ theo hệ thống PGS tại
cộng đồng được nâng cao và chủ động quản lý mô hình.
ĐẦU RA VÀ CÁC KẾT QUẢ MONG ĐỢI
-

Liên nhóm sản xuất theo hệ thống PGS được hình thành với 55 thành viên và 3 nhóm
sản xuất cam kết tham gia Liên nhóm sản xuất.
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-

01 hệ thống giám sát vận hành PGS tại vùng sản xuất được thiết lập với: Ban điều
phối PGS có kỹ năng vận hành mô hình; Các nhóm sản xuất có đủ kỹ năng giám sát,
vận hành hoạt động sản xuất và kinh doanh.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ KHUNG THỜI GIAN
Nhiệm vụ và khung thời gian cụ thể như sau:
Người thực hiện
TT

Nội dung công việc

Thực hiện và kết quả

1.

Tuyển Chuyên gia hướng dẫn thành lập
Thành lập tổ nhóm sản
tổ nhóm: là chuyên gia có chứng chỉ đào
xuất hữu cơ theo quy
tạo nông nghiệp hữu cơ của PGS Việt
định PGS Việt Nam.
Nam.

2.

Xây dựng tài liệu và thực
hiện đào tạo lớp FFS – Chuyên gia xây dựng tài liệu và đào tạo
Thực hành nông nghiệp và gửi trước khi tập huấn cho TABA
hữu cơ – cây lúa trên Chuyên gia tập huấn theo kế hoạch
đồng ruộng. (18 buổi đã thống nhất với TABA
đào tạo theo quy định của
ADDA)

3.

Tập huấn cho các
trưởng phó nhóm, kế
toán, thanh tra nhóm: Cách thức vận hành Chuyên gia tập huấn theo kế hoạch
PGS. Tổng quan về đã thống nhất với TABA
PGS; Xây dựng kế
hoạch sản xuất; Xây
dựng kế hoạch bán
hàng.

Tham gia và hỗ
trợ

- TABA lên kế
hoạch tổ chức.

- TABA lên kế
hoạch tổ chức.

TABA chuẩn bi
hậu cần khoá
đào tạo.

4.

5.

Hội nghị thành lập PGS
Việt Nam.

6.

Vận hành và giám sát
vận hành

Chuyên gia tiến hành giám sát theo
tiêu chuẩn PGS
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Ngày 25 tháng 3
đến 20 tháng 4.
Thời gian theo đề
xuất của chuyên
gia
Ngày 1 tháng 4 đến
1/5/2020.
18 buổi

Ngày 1 đến 15
tháng 4
10 Buổi

Tập huấn cho ban điều
phối PGS về: Công tác CHuyên gia gửi các mẫu biểu cho
TABA chuẩn bi
thanh tra, lập biên bản, TABA trước khi tập huấn
hậu cần khoá
ra quyết định chuyển Chuyên gia tập huấn theo kế hoạch đã đào tạo.
đổi, quyết định công
thống nhất với TABA.
nhận, cung cấp các
biểu mẫu.
Chuyên gia gửi chương trình hội nghị
và chủ trì hội nghị theo nội dung đã
thống nhất

Khung thời gian
dự kiến triển
khai

Ngày 16 đến 30
tháng 5
6 buổi.

- TABA chuẩn
bị hậu cần

Ngày 20 đến 1
tháng 5

- TABA hỗ trợ
giám sát

Từ tháng 6/2020
PGS Vân Hồ đi
vào vận hành và
đạt tiêu chuẩn
đinh hướng hữu
cơ theo tiêu chuẩn

của IFOAM và
của PGS Việt
Nam.

YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ
Tư vấn gửi Hồ sơ năng lực cá nhân và Đề xuất kế hoạch thực hiện, ngân sách dự tính
trước ngày 30.3.2020 tới các địa chỉ sau:
- Đai diện Công ty TABA Agritage: email: contact@northwest.com.vn . Đại diện chị
Đinh Thị Huyền – giám đốc. Điện thoại: 0983217438.
- Đại diện Trung tâm phát triển kinh tế nông thôn – Cred. Email: cred.@cred.org.vn.
Người nhận thông tin chị Nguyễn Phương Nga. Điện thoại: +84 (4) 3237 3907
Sau khi nhận được hồ sơ của tư vấn, đại diện TABA Agritage hoặc đại diện Trung tâm
CRED sẽ liên hệ với tư vấn để trao đổi cụ thể, lựa chọn ứng viên phù hợp.
Các ứng viên phù hợp cần đáp ứng được một số tiêu chí sau và thể hiện trong Sơ yếu
lý lịch:
- Có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp,
- Có kiến thức, hiểu biết về nông nghiệp hữu cơ
- Có chứng chỉ đao tạo PGS của PGS Việt Nam
- Đã từng thực hiện các hoạt động tư vấn vận hành mô hình hữu cơ PGS là một lợi thế.
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