ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
(DỰ THẢO)

Nội dung:

Nhóm chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ
phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường
đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học” để cải
thiện an ninh sinh kế, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến sản
phẩm và nghiên cứu, tiếp cận thị trường cho sản phẩm mô hình.

Tư vấn:

Nhóm, gồm 02 chuyên gia tư vấn: 01 tư vấn hướng dẫn triển
khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng
cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an
toàn sinh học” và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến; 01 tư vấn
về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô hình.

Địa điểm thực hiện:

Lào Cai

Thời gian

Không liên tục từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020

1.

Thông tin chung
Hội LHPN Việt Nam
Hội LHPN Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp

pháp của phụ nữ Việt Nam và phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và mục tiêu bình đẳng
giới. Với vai trò đó, Hội LHPN Việt Nam chủ yếu tập trung vào các hoạt động nâng cao vai
trò, địa vị của người phụ nữ trong xã hội, đặc biệt đẩy mạnh sự tham gia của phụ nữ trong
phát triển kinh tế. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 đã xác định một trong ba
nhiệm vụ trọng tâm - đó là “Vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ
môi trường”. Hội nhận thức rõ hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và bảo vệ môi
trường, ứng phó với BĐKH có mối quan hệ tương quan, tác động ảnh hưởng qua lại nhất là
trong bối cảnh BĐKH diễn ra nhanh chóng.
Hệ thống tổ chức của Hội gồm 4 cấp từ cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện tới cấp xã
với khoảng 19 triệu hội viên trên khắp cả nước với mạng lưới cơ sở rộng khắp và đội ngũ cán
bộ các cấp có trách nhiệm, tận tâm với phong trào. Vì vậy, Hội có lợi thế lớn trong việc thu
thập, điều tra thông tin; thấu hiểu các nhu cầu của phụ nữ, có thể truyền tải các thông điệp và
triển khai các hoạt động kịp thời các vùng miền.
Bối cảnh Việt Nam
Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất và bị ảnh hưởng nhiều
nhất bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) và thiên tai. Với phần lớn dân số sống ở các lưu vực sông
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thấp và vùng duyên hải, ước tính hơn 70% dân số đang có nguy cơ phải đối mặt với nhiều
dạng hiểm họa. Bão và lũ lụt là những thiên tai thiên nhiên thường xuyên và nghiêm trọng
nhất ảnh hưởng đến Việt Nam. Những loại hình thiên tai cực đoan xảy ra thường xuyên hơn
trong những năm gần đây, gây thiệt hại lớn tới cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đáng
kể đến nền kinh tế.
Báo cáo Đánh giá chung Quốc gia của Liên Hợp Quốc năm 2015 về những thay đổi
bối cảnh ở Việt Nam khi giới thiệu các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) đã phát hiện thấy
rằng: những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm phụ nữ, thanh niên, cộng đồng địa phương và
cộng đồng yếu thế cần được bảo vệ khỏi tác động của BĐKH. Mối đe dọa ngày một gia tăng
của BĐKH có ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái,
về cả hoạt động sản xuất và vấn đề sinh nở. Sự bất bình đẳng giới và các cấu trúc xã hội hiện
có gây nên tình trạng dễ bị tổn thương và suy giảm năng lực của người dân khi ứng phó với
các tác động của BĐKH và thiên tai.
Bên cạnh đó, hầu hết phụ nữ nông thôn mới chỉ tham gia vào canh tác nông nghiệp hộ
nhỏ và nông nghiệp tự cung tự cấp, ít có khả năng tiếp cận thông tin, nguồn lực, tín dụng, thị
trường, dịch vụ đào tạo nghề và khuyến nông, đặc biệt là đối với những phụ nữ xuất thân từ
hộ nghèo và DTTS. Điều này làm hạn chế khả năng thích ứng và năng lực chống chịu và phục
hồi với BĐKH của họ.
Vì thế, Hội LHPN Việt Nam đã triển khai Dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham
gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu
tại Việt Nam (2019 -2021)” với hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UN Women nhằm hỗ trợ
những đối tượng phụ nữ dễ bị tổn thương trong ứng phó với BĐKH và RRTT thông qua phát
triển các mô hình sinh kế có khả năng chống chịu, hướng tới nâng cao năng lực kinh tế và
năng lực nói chung cho họ.
Cụ thể, nhằm triển khai mô hình sinh kế “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng
cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an
ninh sinh kế”, Ban Quản lý Dự án tuyển nhóm chuyên gia trong nước, gồm 01 tư vấn hướng
dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị
trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế”và hỗ
trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến; và 01 tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô
hình.
2.

Mục tiêu

Mục tiêu tổng thể của hoạt động tư vấn là nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện mô hình
“Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng
phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế” và nghiên cứu thị trường, xúc
tiến thương mại cho sản phẩm của mô hình.
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3.

Nội dung và kế hoạch công việc

Để thực hiện mục tiêu tổng thể của hoạt động, các nội dung và kế hoạch cụ thể của
hoạt động hỗ trợ kỹ thuật gồm:

Địa điểm và Thời gian

Nội dung

Tìm hiểu về phương pháp chăn nuôi, chế biến hiện tại của bà con Lào Cai/Tại nhà
và nghiên cứu, tài liệu hóa cách thức, quy trình triển khai mô hình
và kỹ thuật chăn nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh 08 ngày
học, phối hợp khảo sát nhu cầu và thành lập tổ nhóm.
Tập huấn ToT về việc triển khai mô hình chăn nuôi, chế biến gà Lào Cai
bằng phương pháp an toàn sinh học, thực hành quy trình an toàn 01 ngày/Tháng 05-2020
và thân thiện với môi trường.
Hỗ trợ cán bộ địa phương, nhóm nòng cốt và giám sát về mặt kỹ Tại nhà
thuật trong quá trình triển khai mô hình, bao gồm nhưng không 06 ngày
hạn chế việc: tư vấn về các công cụ, dụng cụ (kèm các thông số kỹ
thuật)cần thiết mua sắm trong quá trình chăn nuôi, chế biến sản
phẩm
Tiến hành nghiên cứu và hướng dẫn xây dựng bộ nhận diện cho 05 ngày/Tại nhà
sản phẩm.
Khảo sát, nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của mô hình và kết Tại nhà/1 địa điểm bất
nối tiêu thụ
kỳ có nơi thu mua
07 ngày
Tổ chức khóa đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh cho Lào Cai
nhóm nòng cốt và các cán bộ tại địa phương
01 ngày
Ghi chép quá trình triển khai mô hình với các khó khăn, thuận lợi, Tại nhà
bài học kinh nghiệm, và tài liệu hóa quy trình và xây dựng hướng 07 ngày
dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ,
Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa
phương để duy trì và nhân rộng mô hình (Bao gồm cả cách thức
thực hiện, tư vấn kỹ thuật, kỹ năng tiếp thị, kinh doanh, tăng
cường kết nối thị trường...)
Tham gia, và hỗ trợ kỹ thuật trong tổ chức hội thảo kết nối các Hà Nội
nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng để thúc đẩy các 01 ngày
cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường cho mô hình sinh kế
Tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Lào Cai
Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế
01 ngày
Tổng

37 ngày

Lưu ý: Ngày chính xác sẽ được xác định và sửa đổi linh hoạt dựa trên tiến độ thực
hiện mô hình sinh kế.
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Ngoài ra, các chuyên gia tư vấn phải tham dự các cuộc gọi và cuộc họp trực tuyến
theo yêu cầu của Ban Quản lý dự án và các đối tác.
Nhiệm vụ/Trách nhiệm cụ thể của các vị trí (bao gồm, nhưng không hạn chế)
Vị trí 1: Chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình “Hỗ trợ phụ nữ DTTS ở Lào Cai
nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng phương pháp an toàn sinh học
để cải thiện an ninh sinh kế” và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến cho sản phẩm mô hình
(01 chuyên gia)
•
•
•
•
•
•

•

•

Định hướng toàn bộ quá trình công việc của nhóm tư vấn;
Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Lào Cai và cán bộ khuyến nông địa phương
trong quá trình triển khai mô hình;
Tìm hiểu về cách thức, phương pháp chăn nuôi, chế biến gà của chị em phụ nữ địa
phương; phối hợp với Hội LHPN Lào Cai khảo sát nhu cầu và thành lập tổ nhóm;
Nghiên cứu và tài liệu hóa cách thức, quy trình triển khai mô hình và kỹ thuật chăn
nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học tại Lào Cai;
Tập huấn ToT hướng dẫn triển khai mô hình nuôi, chế biến gà bằng phương pháp an
toàn sinh học áp dụng các thực hành an toàn và thân thiện với môi trường;
Hỗ trợ cán bộ địa phương, nhóm nòng cốt và giám sát về mặt kỹ thuật trong quá trình
triển khai mô hình, bao gồm nhưng không hạn chế việc: tư vấn về các công cụ, dụng
cụ (kèm các thông số kỹ thuật) cần thiết mua sắm trong quá trình chăn nuôi, chế biến
sản phẩm;
Đầu mối ghi chép quá trình triển khai mô hình và sau đó tài liệu hóa quy trình và xây
dựng hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm
Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân rộng mô
hình (Bao gồm cả cách thức thực hiện, tư vấn kỹ thuật, kỹ năng tiếp thị, kinh doanh,
xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm, tăng cường kết nối thị trường...);
Tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông ở cấp địa
phương để mở rộng mô hình sinh kế.

Vị trí 2: Chuyên gia tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường cho sản phẩm mô hình “Hỗ trợ
phụ nữ DTTS ở Lào Cai nuôi và tăng cường tiếp cận thị trường đối với gà nuôi bằng
phương pháp an toàn sinh học để cải thiện an ninh sinh kế” (01 chuyên gia)
•

Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh Lào Cai và cán bộ khuyến nông trong quá trình
triển khai mô hình;

•

Tiến hành nghiên cứu và hướng dẫn, tư vấn về xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm,

•

Khảo sát, nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của mô hình và kết nối tiêu thụ;

•

Đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh cho nhóm nòng cốt và các cán bộ tại
địa phương;

•

Kết hợp chặt chẽ với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ
thuật chăn nuôi, chế biến để ghi chép quá trình triển khai mô hình, đồng thời tài liệu
hóa quy trình, xây dựng hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các cán bộ từ Hội
Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy
trì và nhân rộng mô hình;

•

Tham gia tổ chức hội thảo kết nối các nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng
để thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường cho mô hình sinh kế;
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•

Phối hợp với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật chăn
nuôi, chế biến tập huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm Khuyến nông
ở cấp địa phương để mở rộng mô hình sinh kế.

4. Thời gian và địa điểm
Thời gian: Toàn bộ thời gian triển khai các nhiệm vụ được thực hiện không liên tục từ
tháng 5/2020 đến tháng 11/2020.
Địa điểm: Tỉnh Lào Cai.
5. Sản phẩm mong đợi và thời gian thanh toán

Thời gian
thanh toán

Sản phẩm mong đợi

30 % hợp đồng

01 báo cáo về cách thức, phương pháp chăn nuôi, chế
biến gà của chị em phụ nữ địa phương đồng thời khảo
sát nhu cầu tham gia mô hình và hướng dẫn cách thức,
quy trình triển khai mô hình, quy trình chăn nuôi, chế
biến gà bằng phương pháp an toàn sinh học áp dụng các
thực hành an toàn và thân thiện với môi trường

Thời gian
05/05/2020

01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo tập huấn 10/05/2020
ToT hướng dẫn triển khai mô hình chăn nuôi, chế biến
gà bằng phương pháp an toàn sinh học áp dụng các thực
hành an toàn và thân thiện với môi trường
01 báo cáo tư vấn về các công cụ, dụng cụ (kèm theo 15/05/2020
các thông số kỹ thuật) cần thiết mua sắm trong quá trình
chăn nuôi, chế biến sản phẩm
50 % hợp đồng

01 báo cáo về nghiên cứu, tư vấn về xây dựng bộ nhận 30/05/2020
diện cho sản phẩm của mô hình
01 báo cáo về nghiên cứu thị trường cho sản phẩm của 30/05/2020
mô hình và kết nối tiêu thụ, bao gồm danh sách các bên
mua tiềm năng, các nguồn thu mua gà an toàn sinh học;
đồng thời kết nối nhà thu mua tham gia Hội thảo kết nối
các nhóm nòng cốt với những người mua tiềm năng để
thúc đẩy các cơ hội kinh doanh và tạo kết nối thị trường
cho mô hình sinh kế, cùng với ít nhất 01 hợp đồng tiêu
thụ sản phẩm của mô hình
01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo khóa tập 10/06/2020
huấn, đào tạo về kỹ năng tiếp thị, kỹ năng kinh doanh
cho nhóm nòng cốt và các cán bộ tại địa phương

20% hợp đồng

01 tài liệu ghi chép quá trình thực hiện, triển khai mô 20/07/2020
hình và hướng dẫn thực hiện mô hình sinh kế cho các
cán bộ từ Hội Phụ nữ, Trung tâm Khuyến nông hoặc các
đơn vị liên quan ở cấp địa phương để duy trì và nhân
rộng mô hình
5

01 Danh sách học viên tham dự và 01 báo cáo khóa tập 05/08/2020
huấn ToT cho các cán bộ từ Hội Phụ nữ và Trung tâm
Khuyến nông ở cấp địa phương để mở rộng mô hình
sinh kế kèm theo bảng đánh giá (hoặc các phiếu khảo
sát) của các thành viên và các bên liên quan tham gia
mô hình về hiệu quả của dự án
Lưu ý: Ngày chính xác nộp sản phẩm sẽ được xác định và sửa đổi linh hoạt dựa trên
tiến trình thực hiện mô hình sinh kế.
6.

Theo dõi và giám sát

Tư vấn sẽ lập một bảng kế hoạch công việc chi tiết để gửi đến Ban Quản lý dự án
(BQLDA) “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu
và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” và chia sẻ với các
bên liên quan, gồm UNWomen. Trên cơ sở kế hoạch được các bên thống nhất, BQLDA và
Hội LHPN tỉnh Lào Cai sẽ giám sát hoạt động của tư vấn theo kế hoạch này và những yêu cầu
của BQLDA.
Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm liên quan

7.

Để thực hiện được hoạt động tư vấn quan trọng này, các thành viên của nhóm tư vấn
cần đáp ứng tối thiểu các tiêu chuẩn sau:
•

Có trình độ đại học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc lĩnh vực
liên quan) đối với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình và hỗ trợ kỹ thuật
chăn nuôi, chế biến, trình độ đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc các lĩnh vực
liên quan đối với chuyên gia tư vấn về tiếp cận, kết nối thị trường;

•

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp
kết hợp, đặc biệt là các dự án về phát triển mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí
hậu, trong đó có chăn nuôi gà;

•

Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động phát triển
chăn nuôi cho các dự án;

•

Có khả năng và kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu, viết bài báo cáo, báo
cáo và kỹ năng phân tích xuất sắc, đặc biệt có kỹ năng, kinh nghiệm làm việc với
người dân tại cộng đồng;

•

Có kinh nghiệm trong việc biên soạn và góp ý, hoàn thiện các tài liệu tập huấn;

•

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế là một lợi thế.

8. Tiêu chí đánh giá
Người nộp đơn sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính
(30%). Đánh giá kỹ thuật sẽ dựa trên các tiêu chí sau được nêu dưới đây:
1

Có trình độ đại học về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (hoặc 10 điểm
lĩnh vực liên quan) đối với chuyên gia tư vấn hướng dẫn triển khai mô hình
và hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, chế biến, trình độ đại học trở lên chuyên
ngành kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan đối với chuyên gia tư vấn về tiếp
cận, kết nối thị trường.
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2

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong các dự án về nông, lâm 40 điểm
nghiệp kết hợp, đặc biệt là các dự án về phát triển mô hình sinh kế thích
ứng với biến đổi khí hậu, trong đó có chăn nuôi gà

3

Đã có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý, giám sát và hỗ trợ hoạt động
phát triển chăn nuôi cho các dự án

15 điểm

4

Có khả năng và kinh nghiệm trong việc thực hiện nghiên cứu, viết bài báo
cáo, báo cáo và kỹ năng phân tích xuất sắc, đặc biệt có kỹ năng, kinh
nghiệm làm việc với người dân tại cộng đồng.

20 điểm

5

Có kinh nghiệm trong việc biên soạn và góp ý, hoàn thiện các tài liệu tập
huấn về khuyến nông, chăn nuôi.

10 điểm

6

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan, tổ chức quốc tế.

05 điểm

Tổng

100 điểm

Một quy trình hai giai đoạn được sử dụng để đánh giá các bài nộp, việc đánh giá các
yếu tố kỹ thuật được hoàn thành trước khi các đề xuất tài chính được mở và so sánh. Đề xuất
tài chính sẽ chỉ được mở cho các bài nộp vượt qua điểm kỹ thuật tối thiểu 70% trong 100
điểm đánh giá kỹ thuật.
Các yếu tố kỹ thuật được đánh giá dựa trên mức độ đáp ứng của nó đối với Điều
khoản tham chiếu (TOR).
Tư vấn có trình độ kỹ thuật có thể được chọn phỏng vấn trước khi đánh giá tài chính.
Tối đa 100 điểm sẽ được trao cho đề xuất tài chính thấp nhất và các đề xuất tài chính
khác sẽ nhận được điểm tỷ lệ nghịch với đề xuất tài chính của họ.
Tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên phân tích tích lũy, hợp đồng sẽ được trao cho nhóm
tư vấn cá nhân có đề nghị đã được đánh giá và xác định là:
a) đáp ứng / tuân thủ / chấp nhận và
b) đã nhận được điểm số cao nhất trong số các tiêu chí kỹ thuật và tài chính có trọng
số được xác định trước.
9. Thủ tục và thời hạn đăng ký
Nhóm ứng viên quan tâm phải nộp các tài liệu / thông tin sau (ở định dạng PDF) để
chứng minh trình độ chuyên môn:
Về Hồ sơ kỹ thuật
- Thư quan tâm nêu rõ kinh nghiệm và bằng cấp liên quan của các tư vấn trong nhóm
so với trình độ được yêu cầu như đã nêu trong Mục 7 ở trên.
- Sơ yếu lý lịch của từng tư vấn đã ký với chi tiết liên lạc của 3 nguồn thông tin tham
khảo.
Đề xuất tài chính (có chữ ký của ứng viên)
- Đề xuất tài chính sẽ chỉ định tổng số tiền tính bằng Việt nam đồng bao gồm phí tư
vấn và tất cả các chi phí liên quan, tức là vé máy bay, chi phí đi lại, bữa ăn, chỗ ở, thuế, bảo
hiểm, v.v.
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- Xin lưu ý rằng các chi phí chuẩn bị và đàm phán hợp đồng, bao gồm mọi chuyến đi
liên quan, không được hoàn trả như một chi phí trực tiếp của nhiệm vụ.
Hồ

sơ

của các ứng

viên

gửi tới địa chỉ: minh.hanh.0211@gmail.com/

nhungdinhtuyet@gmail.com. Chỉ các hồ sơ bao gồm các tài liệu yêu cầu mới được xem xét.
Thời hạn nộp hồ sơ: 10/04/2020.
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