
 
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể   
giai đoạn 2017-2020- trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị 

 
1. Giới thiệu 
Kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế quan 
trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch 
lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là trên địa bàn nông thôn. KTTT, 
HTX còn là tổ chức phát huy tính tự chủ của người dân, tạo điều kiện để người dân 
được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách công 
bằng, bình đẳng. 
 
Triển khai Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể, Chính phủ và các cơ quan Trung 
ương đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm củng cố và nâng cao 
hiệu quả của HTX như Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính; Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn.  
 
Tại Quảng Trị, HĐND tỉnh khóa VII ban hành Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 
23/5/2017 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 
2017 – 2020. Mục tiêu Nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động 
khu vực kinh tế tập thể theo tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Luật Hợp 
tác xã năm 2012. Phấn đấu đến năm 2020 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác 
xã thoát khỏi tình trạng yếu kém, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tỷ trọng đóng góp 
ngày càng cao vào Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP), khẳng định được vai trò, 
vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa.  

 

Tại Hòa Bình, UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 16 tháng 1 
năm 2018 về việc hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh đến năm 20201. Mục tiêu của 
kế hoạch Nhằm củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã 
góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn m ới, chuyển đổi cơ cấu trong 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững. Tổng ngân sách để thực hiện Kế hoạch 145/KH-UBND là 30.326,334 triệu đồng, 
trong đó ngân sách trung ương là 24.226,334 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 6.100 triệu 
đồng. 
 
Nhằm đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước trong việc thực hiện 
các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX; nhất là các khía cạnh về công khai minh bạch, sự 
tham gia của người dân, tính công bằng và hiệu quả phân bổ và sử dụng NSNN, BTAP 
dự kiến thực hiện “Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách trong thực 
hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 
2017-2020- trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị”. 
 

                                                 
1 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-145-KH-UBND-2018-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-

Hoa-Binh-2020-400806.aspx 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-2261-qd-ttg-2014-phe-duyet-chuong-trinh-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-2015-2020-260385.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-340-2016-tt-btc-huong-dan-muc-ho-tro-co-che-tai-chinh-boi-duong-nguon-nhan-luc-hop-tac-xa-338182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-145-KH-UBND-2018-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-Hoa-Binh-2020-400806.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Ke-hoach-145-KH-UBND-2018-ho-tro-phat-trien-hop-tac-xa-Hoa-Binh-2020-400806.aspx


Nghiên cứu này sẽ được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và 
Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC). Hoạt động này được thực 
hiện trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy công khai minh bạch, sự tham gia của người dân 
trong quản lý ngân sách nhà nước do tổ chức Oxfam Việt Nam tài trợ.  
 
Để thực hiện khảo sát này, CDI và ACDC dự kiến tìm kiếm một đối tác hoặc một nhóm 
chuyên gia trong nước tiến hành khảo sát với các nội dung cụ thể như sau: 
 
2. Mục tiêu 
- Đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong các chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã và các mô hình liên kết sản xuất tại Hòa Bình và 
Quảng Trị trên các khía cạnh: công khai minh bạch, sự tham gia của người dân, 
tính công bằng và hiệu quả sử dụng NSNN 

- Xác đinh được những giải pháp nhằm nân cao hiệu quả ngân sách hỗ trợ phát triển 
kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025 tại Hòa Bình và Quảng Trị   

- Cung cấp các bằng chứng tin cậy cho quá trình xây dựng Bộ tiêu chí NTM giai 
đoạn sau năm 2020, đặc biệt là Tiêu chí NTM số 13 về tổ chức sản xuất 
 

3. Kết quả dự kiến 
(i) Đề cương nghiên cứu chi tiết. Đề cương phải mô tả một cách rõ ràng các thông 

tin về phương pháp khảo sát, các công cụ được sử dụng, phương pháp chọn 
mẫu, dự kiến kế hoạch khảo sát đề hoàn thành các công việc nêu trên. 

(ii) Bộ công cụ khảo sát  
(iii) Một (01) Báo cáo khảo sát 
(iv) Một (01) báo cáo tóm tắt chính sách (policy brief) và tham gia đồng chủ trì hội 

thảo công bố kết quả khảo sát 
 

4. Kế hoạch thực hiện 

Nội dung Thời gian thực hiện 

Chuẩn bị đề cương, bộ công cụ nghiên cứu Tuần 3 tháng 3/2020 

Nghiên cứu tài liệu Tuần 4 tháng 3/2020 

Khảo sát tại thực địa: Hòa Bình – Quảng Trị  Tuần 1-3 tháng 4/2020 

Dự thảo báo cáo  Tuần 4 tháng 4/2020  

Hội thảo tham vấn/ chia sẻ về kết quả Nghiên cứu Tuần 1 tháng 5/2020  

Hoàn thiện báo cáo cuối cùng  Tuần 2-3 tháng 5/2020  

 
5. Ngân sách 
Do tư vấn đề xuất, trong hạn mức ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt. 
 
6. Yêu cầu đối với tư vấn  
- Bằng đại học hoặc sau đại học về nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp hoặc lĩnh vực 

có liên quan 
- Quan tâm, am hiểu và có kinh nghiệm về Nghiên cứu/đánh giá trong lĩnh vực Nông 

nghiệp, Nông thôn, Kinh tế tập thể, Hợp tác xã, tổ chức sản xuất. 
- Có kinh nghiệm thực tế tham gia xây dựng các chính sách liên quan.  
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu và phân tích chính sách liên 

quan 
 

7. Thông tin liên hệ 
Mọi thông tin liên hệ, xin gửi về: Ms Lê Tình - cán bộ dự án CDI, email: 
tinh.leut@cdivietnam.org  trước ngày 16/3/2020.  
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