
 

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHUYÊN GIA TƯ VẤN: Xây dựng Nội dung cho clips về ứng dụng sản xuất nông 

nghiệp an toàn và bền vững áp dụng Tiêu chuẩn VietFarm 

 

I. Thông tin chung 

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là một tổ chức Phi chính phủ, Phi lợi nhuận của 

Việt Nam hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế để xây dựng một xã hội công bằng, 

đoàn kết và và phát triển bền vững.  

Các hoạt động can thiệp của CDI tập trung vào 3 chủ đề ưu tiên: (i) Quản trị tốt; (ii) Quyền 

lao động; (iii) Phát triển toàn diện.  

Các nhóm đối tượng mục tiêu bao gồm: 

1. Các nhóm dân tộc thiểu số 

2. Nông dân nhỏ 

3. Lao động di cư 

4. Phụ nữ và trẻ em gái 

5. Thanh niên 

Với sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác phát triển Ailen- Đại sứ quán Ailen, Trung tâm 

Phát triển và Hội nhập (CDI) tiến hành Chương trình phát triển toàn diện, trong đó có mục 

tiêu phát triển các tiêu chuẩn VietFarm cho các nhà sản xuất nhỏ ở Việt Nam dưới sự trợ 

giúp của Irish Aid (2019-2021) thông qua dự án Thúc đẩy chuỗi giá trị thực phẩm nông 

nghiệp và tiếp cận thị trường cho các nhà sản xuất nhỏ tại Việt Nam.  

Mục đích của dự án: 

1. Nâng cao năng lực sản xuất trong suốt chuỗi giá trị cho các sản phẩm thực phẩm 

nông nghiệp được chứng nhận. 

2. Đảm bảo rằng nông dân nhỏ - đặc biệt là nông dân là phụ nữ và/hoặc thành viên 

của một nhóm dân tộc thiểu số - có quyền tham gia hiệu quả vào thị trường khu vực, quốc 

gia và toàn cầu cho các sản phẩm thực phẩm được chứng nhận. 

 

II. Mục tiêu 

Xây dựng nội dung chính của các clips Hướng dẫn về sản xuất nông nghiệp đối với 

03 nhóm cây trồng: cây công nghiệp, cây ăn quả và nhóm rau, củ, quả theo Tiêu chuẩn 

VietFarm cũng như một số bí quyết trong sản xuất để đảm bảo tính an toàn và bền vững. 

 

 



 

 

 

III. Kế hoạch thực hiện 

 Thời gian: Từ 10/01 – 28/02/2020 

 Xây dựng các nội dung cho clips về ứng dụng sản xuất nông nghiệp an toàn và 

bền vững áp dụng Tiêu chuẩn VietFarm 

 Hỗ trợ giải đáp một số thắc mắc theo kịch bản clips dạng Q&A. 

 

IV. Yêu cầu đối với tư vấn 

1. Bằng đại học hoặc bằng cấp cao hơn về nông nghiệp, luật hoặc lĩnh vực có liên quan. 

2. Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác xây dựng, quản lý, đào tạo đánh giá các tiêu 

chuẩn nông sản 

3. Có kiến thức tốt về Hệ thống tiêu chuẩn, chuỗi giá trị chứng nhận nông sản Việt Nam 

và quốc tế, các hệ thống pháp luật và các văn bản liên quan.  

4. Có kỹ năng viết và phân tích tốt, kiến thức làm việc về lập và quản lý kế hoạch dựa trên 

kết quả, kỹ năng giao tiếp tốt, hỗ trợ các thảo luận và làm việc hiệu quả theo nhóm. 

V. Thông tin liên hệ 

Mọi đề xuất về phương pháp, kế hoạch, năng lực và mức kinh phí thực hiện xin gửi về 

email: trang.nguyenthi@cdivietnam.org  trước ngày 06 tháng 01 năm 2020. 
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