
 

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa giống của nông dân tỉnh Thái Nguyên 
và một số tỉnh phía Bắc 

1. Giới thiệu 

Lúa gạo là loại lương thực chính và là cây trồng chủ lực ở Việt Nam. Cả nước có tới gần 2/3 số hộ 
nông dân làm nghề trồng lúa. Đối với các hộ nghèo ở Việt Nam, chi phí lương thực chiếm tới 30% 
tổng chi tiêu của hộ trong năm. Theo số liệu điều tra dân số năm 2014, vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long có sộ hộ trồng lúa chiếm 66,5% tổng số hộ nông dân toàn vùng; con số này đối với vùng Miền 
Trung là 82% và vùng Đồng bằng Bắc Bộ là 91%. 

Sản lượng lúa cả nước đã tăng gấp đôi trong giai đoạn 1990 – 2010, trong khi diện tích sản xuất vẫn 
không thay đổi. Từ một nước thiếu gạo đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có sản lượng gạo 
xuất khẩu hàng năm đứng thứ hai thế giới. Mặc dù vậy, trong thực tế có rất nhiều hộ nông dân trồng 
lúa vẫn đang phải đối mặt không ít thách thức, như:  

(i) Chất lượng gạo thấp, chưa đáp ứng được những thị trường khó tính. 

(ii) Nông dân trồng lúa thu được rất ít lợi nhuận từ trồng lúa. 

(iii) Thâm canh lúa có tác động tiêu cực đến môi trường do sử dụng quá nhiều tài nguyên và 
nguyên liệu đầu vào. 

Trong bối cảnh đó, ở một số địa phương, việc sản xuất kinh doanh các loại gạo có chất lượng cao 
đang có xu hướng gia tăng, hiệu quả sản xuất được cải thiện đáng kể cho người nông dân. Trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên và 1 số tỉnh miền Bắc, người nông dân có xu hướng phục hồi việc canh tác 
một số loại gạo đặc sản địa phương như gạo nếp Thầu Dầu, gạo Bao Thai, Chiêm Hương, Séng Cù, 
Tám Điện Biên, v.v. Những giống lúa địa phương này đã và đang được nhiều người tiêu dùng đánh 
giá là gạo có chất lượng tốt, ngon và giàu dinh dưỡng, do đó nhu cầu thị trường tăng cao mặc dù giá 
cao hơn 40-60% so với các loại gạo khác. Về phía chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu chú ý 
đến việc thúc đẩy sản xuất giống lúa đặc sản địa phương nhằm tăng thu nhập cho người nông dân 
trồng lúa cũng như bảo tồn nguồn gen bản địa. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất các giống lúa gạo 
địa phương đang gặp phải một số khó khăn, trong đó phải kể đến sự hạn chế về chất lượng giống 
và khả năng cung ứng giống của các loại lúa địa phương. Nhiều nông dân đã không còn hoặc không 
có kỹ năng sản xuất lúa giống do chi phối bởi xu hướng canh tác các giống lúa lai đang diễn ra mạnh 
mẽ, cũng như các chính sách về giống hiện hành. Những khó khăn về nguồn giống đang là trở ngại 
đáng kể cho việc phát triển bền vững chuỗi giá trị gạo đặc sản địa phương. 

Việc nghiên cứu, đánh giá hiện trạng sản xuất lúa giống của nông dân cũng như tìm hiểu các chính 
sách về giống hiện hành sẽ giúp cho cho ngành nông nghiệp của các tỉnh, các nhà hoạch định chính 
sách và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị có thể xây dựng đươc kế hoạch phát triển bền vững 
chuỗi giá trị lúa gạo địa phương. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng sẽ được sử dụng làm thông tin 
cơ bản để Dự án Tiếp cận Thị trường của Oxfam đưa ra kế hoạch can thiệp phù hợp trong thời gian 
tới. 

  



2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Phân tích, đánh giá hiện trạng sản xuất giống lúa đặc sản địa phương của nông dân và các 
mô hình điển hình về sản xuất và cung ứng lúa giống tại cộng đồng. 

b. Xác định được những hạn chế chính cũng như cơ hội thúc đẩy việc sản xuất, tiêu thụ lúa 
giống đặc sản của nông dân tại các địa phương. 

c. Đề xuất những giải pháp cụ thể để thúc đẩy việc sản xuất và cung ứng các loại giống lúa địa 
phương nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa đặc sản trong thời gian 
tới. 

 

3. Phạm vi công việc và nội dung chính 

3.1. Phạm vi công việc:  

Nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá hiện trạng và các mô hình về sản xuất và kinh doanh lúa giống (chủ 
yếu với các giống lúa địa phương) của nông dân/tổ nhóm nông dân.   

Nghiên cứu sẽ được thực hiện chủ yếu ở Thái Nguyên và 1 số tỉnh như: Nghệ An, Phú Thọ, Thái 
Bình, Yên Bái, Hà Nội... 

3.2. Nội dung nghiên cứu: 

Các nội dung nghiên cứu bao gồm: 

• Đánh giá, phân tích hiện trạng về tình hình sản xuất, cung ứng giống của các giống lúa địa 
phương (tập quán sản xuất giống địa phương, phương pháp và kỹ thuật sản xuất, bảo quản 
giống, các hình thức cung ứng giống). 

• Đánh giá, phân tích về hiệu quả, tính bền vững, thuận lợi, khó khăn/hạn chế và bài học kinh 
nghiệm của các mô hình sản xuất, kinh doanh giống của nông dân. Nghiên cứu sẽ tập trung trên 
1 số mô hình sau: 

- Mô hình nông dân tự sản xuất và cung ứng giống tại hộ gia đình,  

- Mô hình nông dân/tổ nhóm nông dân sản xuất và trao đổi/kinh doanh giống 
trong cộng đồng,  

- Mô hình liên kết sản xuất giống giữa nông dân và doanh nghiệp.  

• Nhu cầu thị trường hiện tại, thị trường tiềm năng và xu hướng thị trường đối với giống lúa đặc 
sản địa phương. 

• Các dịch vụ hỗ trợ cho việc sản xuất, kinh doanh lúa giống của nông dân, bao gồm các dịch vụ 
khuyến nông, thẩm định/chứng nhận giống, v.v.. 

• Phân tích, đánh giá các chính sách của nhà nước và của địa phương liên quan đến việc quản 
lý các hoạt động sản xuất và kinh doanh lúa giống tại cộng đồng. 

• Xác định các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh bền vững lúa giống 
tại cộng đồng.. 

  



4. Yêu cầu báo cáo  

• Báo cáo cần phân tích cô đọng, súc tích và có các đề xuất khả thi. 

• Thời hạn nộp báo cáo: 

o Báo cáo dự thảo lần 1: 22/3/2019 

o Báo cáo cuối cùng: 30/3/2019 

 

5. Yêu cầu Tư vấn 

Một nhóm tư vấn sẽ được tuyển dụng để thực hiện nghiên cứu này. Các chuyên gia tư vấn cần đáp 
ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

Trưởng nhóm: 

• Có bằng thạc sĩ trở lên về Nông nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành 
khác có liên quan. 

• Có kinh nghiệm về nghiên cứu/phân tích chính sách phát triển nông nghiệp. Hiểu biết về chuỗi 
giá trị lúa gạo là một lợi thế. 

• Hiểu biết về kinh doanh trong nông nghiệp, phát triển DN vừa và nhỏ, phân tích kinh tế hộ gia 
đình 

• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, khảo sát thực địa, phân tích định tính và 
định lượng, đánh giá,... 

• Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt 

• Hiểu rõ về các vấn đề nông thôn, nông nghiệp, dân tộc thiểu số và giới 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng 
thời hạn được thỏa thuận. 

Thành viên nhóm: 

• Có bằng thạc sĩ về các ngành có liên quan như nông nghiệp, phát triển nông thôn, kinh tế và 
các ngành có liên quan khác. 

• Hiểu biết về kỹ thuật trồng trọt, nhất là đối với sản xuất lúa 

• Có kinh nghiệm làm việc với các mô hình kinh tế tập thể (nhóm liên kết nông dân, HTX nông 
nghiệp, v.v.) 

• Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, khảo sát thực địa, phân tích định tính và định 
lượng, đánh giá,... 

• Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo tốt 

• Hiểu rõ về các vấn đề nông thôn, nông nghiệp, môi trường, dân tộc và giới 

• Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất lượng cao đúng 
thời hạn được thỏa thuận. 

  



6. Nộp đề xuất 

Tư vấn có quan tâm đến nghiên cứu này cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa 
chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 21/1/2019 

Hồ sơ bao gồm: 

• Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn 

• Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện. 

• Bản đề xuất tài chính chi tiết 

 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhà tư vấn được lựa chọn. 
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