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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 
Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho 20 hộ gia đình được mở 

rộng từ  - dự án “Mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng 
rau sạch theo yêu cầu của khách hàng” 

 
BỐI CẢNH  

Dự án “ Mô hình thí điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi cung ứng 
rau sạch theo yêu cầu của khách hàng” đã hoạt động được gần 3 năm và mở nhiều địa điểm 
sản xuất như Hà Nội và hai huyện Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La. Ngoài những điểm 
vườn ra thì dự án còn hướng đến các hộ gia đình khác nhằm mở rộng địa bàn sản xuất cũng 
như tạo công an, việc làm, tăng thu nhập cho các họ nông dân tại địa phương. Hiện nay đang 
có 12 hộ gia đình đã trở thành thành viên liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của dự án và 
17 hộ khác đang nộp hồ sơ xin được vào tổ nhóm để sản xuất và giúp họ tiêu thụ sản 
phẩm.Tuy nhiên, điểm yếu của các hộ nông dân vùng quê là quen sản xuất đại trà, dùng nhiều 
thuốc sâu, thuốc trừ cỏ và cũng không có kỹ thuật sản xuất rau màu.  

Do đó, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải có chuyên gia trực tiếp tư vấn, tập huấn và 
hỗ trợ kỹ thuật sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho 20 họ nông dân trên trong thời gian từ tháng 
01/20201 đến hết tháng 3/2021. 
 
 
MỤC TIÊU 
Với nhu cầu thực tế, chúng tôi mong muốn có được một bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ đủ các 
mục tiêu sau: 

- Kiểm tra địa hình, lấy mẫu đất, nước tại 20 hộ gia đình. 
- Tập huấn kiến thức về trồng rau hữu cơ 
- Tư vấn, hướng dẫn xử lý đất tại vườn cho 20 hộ gia đình 
- Hướng dẫn cách thức ủ phân hưu cơ tại nhà cho 20 hộ gia đình 
- Tư vấn, hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho từng hộ 
- Tư vấn, hướng dẫn cách sản xuất thuốc BVTV sinh học  
- Tư vấn, hướng dẫn lắp đặt một số cách bẫy côn trùng, sâu bệnh hại cho từng hộ gia 
đình 

- Hướng dẫn cách thức bón phân thúc, vệ sinh và chăm sóc cây rau cho từng loại rau tại 
các hộ gia đình 

- Kiểm tra, xử lý sâu bệnh, dinh dưỡng cho các vườn của người dân 
- Hướng dẫn cách thức thu hoạch, đóng gói từng loại rau cho tại các hộ gia đình. 
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Sau khi ký hợp đồng, bên cung cấp dịch vụ cần thống nhất với chủ dự án về các kế 
hoạch hoạt động liên quan đến công việc và kết quả công việc. 

  
Cách thức cung cấp dịch vụ dược thực hiện qua các bước như sau: 

• Bước 1: Đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ cần trao đổi với chủ dự án về thực tế địa điểm, 

thời gian và danh sách các hộ tham gian tập huấn. 

• Bước 2:  Đơn vị cung cấp dịch vụ tiến hành lên khung thời gian, các mục tiêu, nội dung 

tập huấn, hỗ trợ, rồi gửi qua Email cho chủ dự án xem, đồng thời tiến hành theo kế hoạch. 

• Bước 3: Đơn vị tư vấn cam kết sẽ hỗ trợ, tập huấn theo đúng nội dung đã thống nhất. 

• Thời gian thực hiện: 90 ngày từ ngày ký hợp đồng. 

 

YÊU CẦU VỀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP  DỊCH VỤ 

- Có kiến thức gieo trồng rau màu ít nhất 5 năm 
- Có bằng cấp kỹ sư nông nghiệp trở lên. 
- Có kinh nghiệm về tư vấn và hướng dẫn trực tiếp tại các hộ nông dân trên địa bàn 

huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ của tỉnh Sơn La. 
- Ưu tiên người địa phương hoặc người có kinh nghiệm làm việc với bà con nông dân, 

an hiểu đất đai, thổ nhưỡng vùng Mộc châu, Vân Hồ. 
 
Đơn vị/cá nhân mong muốn cung cấp dịch vụ theo yêu cầu nói trên, gửi hồ sơ tới: Ly Pát 
vupatly@gmail.com và cred.@cred.org.vn . Bộ hồ sơ bao gồm các nội dung sau: 
● Mô tả năng lực, kinh nghiệm của công ty/cá nhân, CV (sơ yếu lý lịch) của chuyên gia. 
● Trình bày/mô tả các mẫu sản phẩm đã từng làm tương tự với các yêu cầu của gói dịch vụ 

này. 
● Đề xuất các hạng mục làm chi tiết, phương án thực hiện, thời gian thực hiện. 
● Đề xuất chi phí thực hiện theo từng hạng mục chi tiết nói trên. 
● Các nội dung liên quan khác nếu có. 

 
 
 


