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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Xây dựng tài liệu quy trình canh tác dừa & tài liệu tập huấn sản xuất dừa  

bền vững, lồng ghép tiêu chuẩn UEBT 

Bối cảnh 

Trung Tâm Phát Triển Kinh Tế Nông Thôn (CRED) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên  thực 

hiện các chương trình giảm nghèo và khuyến khích sự tham gia của các nhóm yếu thế gồm 

người nghèo, phụ nữ, thanh niên và các nhóm dân tộc thiểu số vào quá trình phát triển bền vững 

và tăng trưởng kinh tế. CRED thực hiện các dự án phát triển và cung cấp dịch vụ tư vấn liên 

quan đến phát triển chuỗi giá trị nông – lâm sản bền vững bao gồm trồng, khai thác, chế biến và 

xuất khẩu nông lâm sản theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy các sáng kiến chống biến đổi khí hậu 

góp phần cải thiện môi trường và sinh kế, thực hiện các sáng kiến du lịch có trách nhiệm. CRED 

là tổ chức tiên phong áp dụng phương pháp phát triển hệ thống thị trường và kết nối cộng đồng 

với các doanh nghiệp, các nhà cung cấp các dịch vụ chất lượng cao để thúc đẩy thực hành sản 

xuất bền vững, tăng cường khả năng sẵn sàng cho xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

(SMEs).  

CRED hiện đang triển khai dự án thương mại đa dạng sinh học vùng (BioTrade) – Giai đoạn 2 

do Cục Kinh Tế Liên Bang Thụy Sĩ (SECO) tài trợ, với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thông 

qua thương mại bền vững các sản phẩm từ đa dạng sinh học theo cách thức tích hợp các nhà 

xuất khẩu/sản xuất địa phương vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao thu nhập người dân nông 

thôn có sinh kế phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên ở khu vực sông Mekong.  

Một trong các hoạt động của dự án là hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng bền vững trong ngành 

nguyên liệu tự nhiên, và truyền thông về khái niệm thương mại gắn với đa dạng sinh học thông 

qua khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu áp dụng bộ tiêu chuẩn UEBT. Để thực hiện hoạt 

động này, CRED đang tìm kiếm một tư vấn/nhóm tư vấn xây dựng 2 bộ tài liệu: Quy trình canh 

tác dừa bền vững và cuốn tài liệu tập huấn sản xuất dừa bền vững có lồng ghép khái niệm thương 

mại sinh học (BioTrade), và tiêu chuẩn UEBT. 
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Mục đích 

o Xây dựng 2 bộ tài liệu nhằm hướng dẫn các kỹ thuật sản xuất dừa bền vững cho 

các cán bộ khuyến nông, nông dân 

o Truyền thông về các thực hành sản xuất bền vững, các tiêu chuẩn bền vững, trong 

đó có UEBT cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong ngành dừa. 

o Góp phần phổ biến khái niệm Thương Mại Sinh Học (BioTrade) cho đa dạng các 

đối tượng trong ngành nông nghiệp.  

Nhiệm vụ cụ thể 

o Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan 

o Làm việc với nhóm cán bộ dự án về việc lồng ghép các bộ tiêu chuẩn bền vững, 

trong đó có tiêu chuẩn UEBT vào 2 bộ tài liệu 

o Phỏng vấn các đối tác: doanh nghiệp xuất khẩu dừa, hiệp hội dừa, nông dân 

o Khảo sát các vùng trồng dừa 

o Xây dựng bản thảo của 2 bộ tài liệu 

o Xin góp ý, và hoàn thiện dự thảo  

Thời gian thực hiện 

o Xây dựng tài liệu về quy trình canh tác dừa: tháng 10 đến tháng 12, năm 2021 

o Xây dựng tài liệu tập huấn về sản xuất dừa bền vững: tháng 12, năm 2021 đến 

tháng 3, năm 2022 

Sản phẩm  
o Tài liệu về quy trình canh tác dừa bền vững, lồng ghép tiêu chuẩn UEBT. 

o Tài liệu tập huấn sản xuất dừa bền vững, lồng ghép tiêu chuẩn UEBT. 

Yêu cầu đề xuất 

Các chuyên gia/đơn vị có năng lực phù hợp vui lòng gửi đề xuất kỹ thuật và đề xuất ngân 

sách tới email sau: lien.nguyen@cred.org.vn, và cred@cred.org.vn. Đề xuất cần bao gồm 

các thông tin sau: 

• Chuyên môn và hiểu biết của tư vấn đối với công việc này 
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• CV của chuyên gia/đơn vị 

• Đề xuất thời gian cụ thể để thực hiện 

• Đề xuất ngân sách: chỉ đề xuất công chuyên gia. Các chi phí đi lại sẽ được CRED 

chi trả theo quy định. 

Đề xuất chi tiết vui lòng gửi muộn nhất vào ngày 15 tháng 9 năm 2021. 


