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Tư vấn theo dõi, đánh giá, phân tích hiệu quả mô hình, khuyến nghị các giải 

pháp cải thiện và nhân rộng mô hình năng lượng mặt trời (NLMT) và điện 

biogas trong ngành tôm tại 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng 

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Dự án Phát triển chuỗi giá trị sản xuất tôm bền vững – công bằng tại Việt Nam 

(SusV) được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu trong khuôn khổ Chương trình 

SWITCH Asia (2016 – 2019), thực hiện bởi Oxfam và Trung tâm Hợp tác Quốc 

tế Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản Bền vững (ICAFIS) tại 03 tỉnh Cà Mau, 

Sóc Trăng và Bạc Liêu. Dự án có mục tiêu tổng thể nhằm đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế bền vững và xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam thông qua việc cải 

thiện các tác động xã hội và môi trường của sản xuất và chế biến tôm. Dự án tập 

trung hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng năng lực, đào tạo/tập huấn về quản lý kinh 

doanh, vận động và thúc đẩy thực thi chính sách, nâng cao nhận thức, tăng 

cường kỹ năng đàm phán, đánh giá tác động của vòng đời sản phẩm và thực 

hành tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững nhằm hướng tới một kết quả bền vững 

với ưu tiên lợi ích cho người sản xuất/chế biến tôm quy mô nhỏ, cộng đồng 

xung quanh và người tiêu dùng. Theo định hướng của Chính phủ về “Chiến 

lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050” thì nguồn NLTT trong tương lai gần sẽ được đẩy mạnh 

khai thác có hiệu quả, tăng tỷ trọng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo trong 

sản xuất và tiêu thụ năng lượng của Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, việc sử 

dụng điện trong hoạt động nuôi tôm không những chiếm một phần không nhỏ 

trên tổng chi phí sản xuất (10%), mà còn có tác động tiêu cực đến môi trường, 

đi ngược lại với mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.  



Việc thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong ngành tôm là cần thiết và cấp 

bách trong bối cảnh hiện nay. Năng lượng mặt trời (NLMT) và Điện Biogas là 

hai trong số những nguồn năng lượng tái tạo có cơ hội lớn, tiềm năng nhân rộng 

và tạo tác động tích cực trong xử lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong 

ngành tôm tại vùng Đồng bằng Sông Mekong nói chung và 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà 

Mau và Sóc Trăng nói riêng. 

Nhằm đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, khả năng nhân rộng và bền 

vững của từng loại mô hình (NLMT, điện biogas), qua đó làm cơ sở để cải 

thiện/ hoàn thiện mô hình, chia sẻ/ nâng cao nhận thức và khuyến nghị nhân 

rộng thực hành trong ngành tôm, dự án SusV cần tuyển tư vấn thực hiện nhiệm 

vụ này tại 3 tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng. 

2. MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ

Thực hiện đánh giá, phân tích hiệu quả mô hình và khuyến nghị giải pháp cải 

thiện, nhân rộng mô hình NLMT và điện biogas trong nuôi tôm. 

Mục tiêu cụ thể: 

• Theo dõi, đánh giá hiệu quả mô hình về kinh tế, xã hội và môi trường;

• Tài liệu hóa quá trình triển khai xây dựng và vận hành của mô hình;

• Phân tích và đánh giá tính phù hợp (đối với chính sách, thực trạng sản xuất

của ngành tôm, năng lực và quy mô sản xuất và tài chính của hộ gia đình),

hiệu quả về kinh tế, môi trường và xã hội, hiệu suất đầu tư của mô hình áp

dụng NLMT và điện biogas trong nuôi tôm, khả năng nhân rộng và tính bền

vững;

• Khuyến nghị cải thiện và thúc đẩy nhân rộng áp dụng NLMT và điện biogas

đối với mỗi tỉnh thí điểm và trong ngành tôm nói chung.



3. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Tư vấn cần thực hiện các công việc dưới đây: 

• Nghiên cứu tài liệu của dự án: Rà soát các báo cáo hiện tại, những tài liệu dự

án, báo cáo của các chương trình tập huấn, các chính sách của chính phủ về

chuỗi sản xuất tôm, năng lượng tái tạo, sản xuất và tiêu dùng bền vững,

nghiên cứu các phương thức về tiết kiệm năng lượng trong nghề nuôi tôm

theo hướng hiệu quả, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu;

• Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án OXFAM/ICAFIS, công ty và hộ

gia đình phối hợp triển khai mô hình về phương pháp và cách thức triển khai

hoạt động;

• Giám sát và đánh giá quá trình thực hiện mô hình sử dụng điện năng lượng

mặt trời có thể kết hợp điện gió và mô hình phát điện bằng biogas, theo dõi

các chỉ tiêu thông số cần thiết để đánh hiệu quả của mô hình;

• Tổng hợp, xử lý số liệu;

• Viết báo cáo;

• Đề xuất mô hình hiệu quả đáp ứng mục tiêu nghiên cứu trên;

• Tham dự và báo cáo tại hội nghị cấp cơ sở và cấp cùng về nghiên cứu trên.

4. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Sau khi thực hiện nghiên cứu tài liệu, tư vấn cần cung cấp: 

• Kế hoạch giám sát và đánh giá chi tiết mô hình (NLMT, điện biogas);

• Dữ liệu bao gồm chi tiết các bảng dữ liệu nghiên cứu, phân tích mô hình;

• Báo cáo cuối cùng với các chi tiết ghi chú đáp ứng mục tiêu cụ thể đề ra;

• Bản trình bày PPP kết quả thực hiện mô hình, phân tích và khuyến nghị;

• Bản tóm tắt các kết quả chính và khuyến nghị nhân rộng mô hình.

Tất cả các kết quả đầu ra theo yêu cầu phải được nộp cho Ban quản lý dự án 

(OXFAM, ICAFIS) bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt ở dạng bản sao cứng hoặc 



định dạng điện tử. Ngoài ra, tư vấn cũng cần nộp các tài liệu khác liên quan đến 

hoạt động này như số liệu, bảng biểu, bản đồ,…  

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Khung thời gian cho hoạt động đánh giá này dự kiến trong 6 tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng tư vấn.  

Hoạt động Thời gian dự kiến 

Nghiên cứu tài liệu của dự án Tháng 1, 2 năm 2020 

Thảo luận làm việc với Ban quản lý dự án Tháng 1 năm 2020 

Xây dựng kế hoạch giám sát và đánh giá mô hình 

(NLMT, điện biogas) 

Tháng 2 năm 2020 

Thực hiện giám sát và đánh giá mô hình trên thực 

địa 

Tháng 2 – 6 năm 2020 

Viết báo cáo, bài trình bày, tham gia/ trình bày tại 

hội thảo 

Tháng 7 năm 2020 

Địa bàn dự kiến triển khai nghiên cứu mô hình: 03 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và 

Bạc Liêu. 

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

• Có kiến thức chuyên môn/ bằng cấp thuộc một trong các lĩnh vực sau:

Nuôi trồng thủy sản, năng lượng, khí hoá năng lượng.... ; 

• Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm và có kỹ năng thực hiện các phương pháp

nghiên cứu đánh giá hiệu quả mô hình, nhất là trong ngành công nghiệp

sản xuất tôm và năng lượng tại Việt Nam;

• Có kinh nghiệm về giới, lồng ghép giới trong đánh giá hiệu quả mô hình;

• Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa;



• Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả;

• Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn.

7. THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ TƯ VẤN

Hồ sơ dự thầu tư vấn được viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và gửi qua email 

HR.Vietnam@oxfam.org trước 17 giờ 00, thứ 6 ngày 08 tháng 01 năm 2020. 

Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau: 

• Mô tả về kế hoạch thực hiện đánh giá;

• Nhân sự (phân công nhiệm vụ, lý lịch tư vấn viên, kinh nghiệm liên quan);

• Phương pháp nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu theo thời gian

yêu cầu;

• Thời gian/lịch trình cụ thể;

• Đề xuất chi phí tư vấn chi tiết;

• Kinh nghiệm/sản phẩm đánh giá trước đó.

Ghi chú: Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với những hồ sơ được lựa chọn vào vòng 

phỏng vấn. 
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