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             HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  

(VASEP) 

Địa chỉ: 218 Lô A, đường số 6, Dự án An Phú – An Khánh, Phường An Phú,  

                 Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh; Tel: 028.62810430 – Fax: 028.62810437 

___________________________________________________________________________ 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

Dự án “Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua tăng cường hợp 

tác công tư ở đồng bằng sông Cửu Long” (12/2018 – 2020) 

Hợp phần 3: Tăng cường hệ thống truy xuất nguồn gốc cho SX thủy sản 

nuôi 

Hoạt động 3.2: Phát triển hệ thống TXNG thí điểm cho hai chuỗi cung ứng sản 

phẩm tôm và cá tra 

Gói tư vấn: “Phát triển hệ thống TXNG thí điểm cho hai chuỗi cung ứng sản phẩm 

tôm và cá tra (với cốt lõi là 2 công ty được chọn: một cho tôm, một cho cá tra)” 

 

I. BỐI CẢNH VÀ MỤC ĐÍCH 

1. Bối cảnh: 

Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong ngành nuôi trồng thủy sản toàn 

cầu, được xếp hạng trong top 5 nhà xuất khẩu tôm lớn nhất và cũng là nhà sản xuất và 

xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới cũng như đang đóng vai trò quan trọng trong việc 

cung cấp protein động vật cho dân số ngày càng tăng trên toàn thế giới. Tổng sản 

lượng thủy sản năm 2017 là 6,7 triệu tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản là 

3,62 triệu tấn, chiếm 53,9% (Tổng cục Thủy sản, 2017). Giá trị sản xuất thủy sản năm 

2017 đạt tổng cộng 221.808 tỷ đồng tương đương 10,2 tỷ USD, trong đó giá trị xuất 

khẩu sản xuất thủy sản nuôi đạt 141.012 tỷ đồng, chiếm 63,6%. Ngành công nghiệp 

này chiếm khoảng 25% sản lượng nông nghiệp của đất nước, sử dụng 4 triệu người và 

đã nằm trong top 10 sản phẩm xuất khẩu quốc gia hàng đầu trong 20 năm tới. 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của Việt Nam là đồng bằng có năng suất 

cao nhất trên thế giới về nuôi trồng thủy sản do đặc điểm thiên nhiên ban tặng và điều 

kiện thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp. ĐBSCL là khu vực 

chính cho nuôi trồng thủy sản, chiếm 70% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản trong cả 

nước. Tôm và cá tra là hai loài nuôi quan trọng nhất trong khu vực. Diện tích và sản 

lượng nuôi tôm tại ĐBSCL năm 2017 chiếm lần lượt 92% và 83% của cả nước. Kim 

ngạch XK tôm của Việt Nam năm 2017 là 3,855 tỷ USD và năm 2018 là 3,554, đứng 

đầu ngành thủy sản về kim ngạch XK. Cá tra chủ yếu được nuôi tại ĐBSCL, với giá 

trị xuất khẩu năm 2017 là 1,788 tỷ USD và năm 2018 là 2,261 tỷ USD, chiếm giữ vị 

trí thứ hai về kim ngạch XK thủy sản (VASEP, số liệu XKTS năm 2014 – 2018).  
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Gần đây, thực tế cho thấy có khuynh hướng ngày càng tăng từ người mua quốc tế 

đến các nhà sản xuất thủy sản nuôi (bao gồm cả ở Việt Nam) về khả năng truy xuất 

nguồn gốc (TXNG) không chỉ các sản phẩm, mà cả các đầu vào như thức ăn và con 

giống. TXNG đang là một công cụ quan trọng trong xử lý các vấn đề liên quan đến 

chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, trách nhiệm về môi trường và xã hội của sản 

phẩm. Mặc dù các yêu cầu về TXNG trong sản xuất thủy sản nuôi ở Việt Nam đang 

tăng lên, các nhà sản xuất Việt Nam vẫn chưa có một hệ thống TXNG phù hợp. Điều 

này không chỉ ảnh hưởng đến việc tiếp cận thị trường của sản phẩm mà còn ngăn cản 

ngành sản xuất giải quyết mọi thách thức ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng (ví dụ: chất 

lượng đầu vào, an toàn thực phẩm, v.v...). Thông qua quá trình tham vấn với các bên 

liên quan, đặc biệt là các nhà sản xuất thủy sản nuôi, chuỗi sản xuất tôm và cá tra cần 

phát triển một hệ thống TXNG thông qua các chương trình thí điểm để có thể học hỏi 

kiến thức và kinh nghiệm, từ đó mở rộng và phát triển để trở thành một hệ thống được 

công nhận trong toàn ngành sản xuất thủy sản nuôi.  

Nhận thức được tầm quan trọng của sự hợp tác công tư để giải quyết các vấn đề 

chung của phát triển nuôi trồng thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

thành lập một tổ công tác về Ngư nghiệp và Nuôi trồng thủy sản với đại diện của các 

cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân gọi là “Tổ công tác 

PPP”. Năm 2017, Tổ công tác PPP đã đồng ý hợp tác để phát triển một dự án có tên 

“Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua tăng cường hợp tác công tư ở 

đồng bằng sông Cửu Long” với mục tiêu huy động về chuyên môn và nguồn lực của 

khu vực công và tư nhân để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, kiểm soát bệnh 

- quản lý kháng sinh và tăng cường hệ thống TXNG trong chuỗi sản xuất thủy sản 

nuôi với ba hợp phần chính: 

- Hợp phần 1: Tăng cường hợp tác khu vực công - tư trong giám sát và kiểm soát 

dịch bệnh môi trường trong nuôi trồng thủy sản 

- Hợp phần 2: Cải thiện chất lượng và năng suất sản xuất thủy sản nuôi thông qua 

quản lý tốt hơn thức ăn, con giống và kháng sinh 

- Hợp phần 3: Tăng cường hệ thống TXNG cho sản xuất thủy sản nuôi 

Hợp phần 3 của Dự án được giao cho Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 

Việt Nam (VASEP) triển khai. Hiệp hội VASEP là một tổ chức phi chính phủ của các 

doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam, các tổ chức sự nghiệp và các nhà quản lý hoạt động 

trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản tại Việt Nam, được thành lập 

từ ngày 12/ 6/1998. Hầu hết các hội viên VASEP là các công ty chế biến và xuất khẩu 

thủy sản có uy tín của Việt Nam, số còn lại là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực 

dịch vụ có liên quan đến ngành thủy sản. Với vai trò tiếp xúc thường xuyên và trực 

tiếp với các doanh nghiệp, các cá nhân trong ngành sản xuất và các đơn vị quản lý 

thủy sản, ngày từ khi ra đời, VASEP đã đóng góp tích cực trong việc hợp tác với các 

cơ quan quản lý Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp quy cho 
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ngành, nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp về nhiều luật lệ quy định có liên quan 

của nhà nước cũng như của các thị trường trên thế giới, tích cực hỗ trợ cho ngành sản 

xuất thủy sản trong việc nâng cao kỹ năng, kiến thức để đáp ứng các yêu cầu ngày 

càng chặt chẽ của thị trường và khách hàng.  

Hợp phần 3 của Dự án dự kiến sẽ thúc đẩy các cơ sở trong chuỗi sản xuất tôm và 

cá tra trong xây dựng, phát triển hệ thống TXNG, tăng cường tính minh bạch trong 

sản xuất và góp phần hỗ trợ hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm cho các cơ sở trong chuỗi. Nếu được chứng minh là thành công, mô hình của dự 

án có thể được áp dụng không chỉ ở các khu vực khác ở đồng bằng sông Cửu Long, 

mà còn ở các khu vực sản xuất thủy sản nuôi khác ở miền Bắc và Miền Trung Việt 

Nam. 

2. Mục đích: 

Việt Nam hiện thiếu hệ thống TXNG phù hợp trong sản xuất thủy sản nuôi. Mặc 

dù nhu cầu về thiết lập một hệ thống TXNG trong sản xuất thủy sản nuôi ở Việt Nam 

đang gia tăng, các nhà sản xuất Việt Nam vẫn chưa có hệ thống TXNG phù hợp với 

điều kiện thực tế và có tính khả thi. 

Hợp phần 3 của Dự án nhằm mục đích thiết lập và tăng cường hệ thống TXNG 

cho sản xuất thủy sản nuôi bền vững thông qua việc đánh giá hiện trạng TXNG trong 

chuỗi SX tôm và cá tra tại khu vực ĐBSCL – khu vực trọng điểm về nuôi trồng và chế 

biến thủy sản nuôi của cả nước, xác định các thiếu sót trong hệ thống luật lệ của Việt 

Nam cần cải thiện và các yêu cầu của thị trường để hỗ trợ hoạt động TXNG của chuỗi 

cung ứng và xây dựng, triển khai thí điểm các hệ thống TXNG phù hợp với điều kiện 

thực tế và có tính khả thi cho hai chuỗi cung ứng tôm và cá tra theo hướng bền vững..  

 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1/9/2019 – 31/8/2020 

 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GÓI TƯ VẤN:  

- Dựa trên kết quả của gói tư vấn hoạt động 3.1 gồm Báo cáo về khảo sát đánh 

giá hiện trạng hệ thống TXNG của chuỗi SX tôm và cá tra tại Việt Nam và Báo 

cáo về nghiên cứu đánh giá các yêu cầu thị trường, xác định các lĩnh vực, vị trí 

trong hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam cần cải thiện, Đơn vị tư vấn hỗ 

trợ 2 chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi trồng thủy sản (tôm và cá tra với thành 

phần cốt lõi là 2 công ty được chọn) để phát triển hệ thống TXNG thí điểm đáp 

ứng yêu cầu của pháp luật Việt Nam và yêu cầu của thị trường. Phạm vi triển 

khai của chuỗi: trong toàn bộ các đơn vị liên quan đến chuỗi cung ứng cá tra và 

tôm nuôi (trại giống, trại nuôi thương phẩm, đại lý nguyên liệu, cơ sở/nhà máy 

chế biến, bao gói). Mô hình thí điểm TXNG mà đơn vị tư vấn xây dựng cần 

dựa trên phân tích điểm yếu/thiếu sót của các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản 

của Việt Nam với mục tiêu khắc phục các điểm yếu/thiếu sót này sao cho đáp 
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ứng được thị trường tiêu thụ. Đơn vị tư vấn cần tham khảo các mô hình, hệ 

thống TXNG đã có để đảm bảo dự án không phát triển một hệ thống TXNG bị 

chồng chéo, trùng lặp so với các hệ thống đã có sẵn. 

- Đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện các hệ thống. 

- Tham gia trình bày (với tư cách là thuyết trình viên chính) tại hội thảo phổ 

biến/giới thiệu về hệ thống TXNG thí điểm tại Tp. HCM/Cần Thơ 

- Được quyền mời tham gia trình bày tại các hội thảo, khóa đào tạo để phổ biến 

kết quả cho các công ty khác ở đồng bằng sông Cửu Long (hoạt động 3.3 của 

Hợp phần). 

 

IV. CÁC ĐẦU VÀO ĐƯỢC CUNG CẤP 

1. Hỗ trợ 2 chuỗi cung ứng sản phẩm nuôi trồng thủy sản phát triển hệ thống 

TXNG thí điểm và xây dựng tờ rơi hướng dẫn, bộ công cụ thực hiện 

TXNG 

- VASEP cung cấp kết quả của gói tư vấn thuộc hoạt động 3.1, bao gồm 2 báo 

cáo là Báo cáo đánh giá hiện trạng của hệ thống TXNG của chuỗi SX tôm và 

cá tra tại Việt Nam và Báo cáo đánh giá các yêu cầu thị trường của các thị 

trường chính (EU, Mỹ và Nhật Bản) về TXNG cho SX tôm và cá tra và xác 

định các lĩnh vực, vị trí trong hệ thống văn bản pháp quy của Việt Nam cần cải 

thiện  

- VASEP chịu trách nhiệm gửi Công văn tới các bên liên quan để hỗ trợ các đơn 

vị tư vấn tới khảo sát (nếu đơn vị tư vấn có yêu cầu). 

- Trưởng nhóm đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm lựa chọn và cung cấp các chuyên 

gia giỏi, giàu kinh nghiệm về lĩnh vực TXNG và thực tiễn về sản xuất, kinh 

doanh của chuỗi SX tôm, cá tra cũng như chuẩn bị các điều kiện về phương 

tiện, trang thiết bị cần thiết để phát triển các công cụ, phần mềm (nếu có) phục 

vụ TXNG cho 02 chuỗi sản phẩm trên.  

- Trong trường hợp có ý kiến chính thức của VASEP về sửa đổi, điều chỉnh báo 

cáo, tờ rơi, bộ công cụ thực hiện TXNG cho phù hợp, đơn vị tư vấn có trách 

nhiệm thực hiện sửa đổi, điều chỉnh báo cáo, tờ rơi, bộ công cụ thực hiện 

TXNG để đảm bảo chất lượng của cáo cáo tờ rơi, bộ công cụ thực hiện TXNG. 

2. Hội thảo phổ biến kết quả tư vấn: 

- VASEP chịu trách nhiệm xây dựng Chương trình, tổ chức Hội thảo, mời đại 

diện doanh nghiệp tham gia, thông báo/quảng bá Hội thảo trên các kênh thông 

tin của VASEP.  

- Đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu, cung cấp các chuyên gia đã 

tham gia chương trình khảo sát và nghiên cứu nói trên để trình bày và giải đáp 

thắc mắc tại Hội thảo. Trong trường hợp có ý kiến chính thức của VASEP về 
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thay đổi chuyên gia cho phù hợp, đơn vị tư vấn có trách nhiệm thực hiện thay 

đổi  chuyên gia để đảm bảo chất lượng của Hội thảo. 

V. ĐẦU RA CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN: 

- Tư vấn hỗ trợ thành công cho hai công ty được lựa chọn (một công ty chế biến 

tôm; một công ty chế biến cá tra) để đánh giá hiện trạng, xây dựng/điều chỉnh 

và xây dựng/hoàn thiện hệ thống TXNG cho toàn bộ chuỗi SX tôm/cá tra bền 

vững của công ty, bao gồm khả năng ứng dụng công nghệ thông tin để góp 

phần tăng tính minh bạch của sản phẩm và khả năng dễ áp dụng trong các điều 

kiện khác nhau của hệ thống. Hệ thống TXNG này cần đảm bảo một số tiêu chí 

sau: 

 Mô hình hệ thống TXNG sau khi được tư vấn phải có khả năng mở rộng áp 

dụng được cho các đơn vị khác.  

 Mô hình hệ thống TXNG được tư vấn phải phù hợp với điều kiện thực tiễn 

của các loại hình cơ sở trong chuỗi cung ứng thủy sản của Việt Nam hiện 

nay và phải có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin tùy theo từng đối 

tượng sử dụng (sử dụng phần mềm, website, app mobile,…). 

 Mô hình hệ thống TXNG phải dựa trên kết quả phân tích gói tư vấn thuộc 

hoạt động 3.1 và khắc phục được các điểm yếu/thiếu sót của các đơn vị sản 

xuất, chế biến thủy sản của Việt Nam 

- Sau khi tư vấn, khối lượng sản phẩm của hai công ty đáp ứng được các yêu cầu 

của thị trường với giá trị hàng hóa bán được tăng cao hơn trước khi được tư 

vấn, đồng thời tham vấn về khả năng áp dụng/ ứng dụng của khách hàng trong 

việc đáp ứng yêu cầu mua hàng 

- Báo cáo kết quả tư vấn cho hai công ty nói trên. Đơn vị tư vấn phải nộp cả bản 

cứng và bản mềm (theo định dạng Microsoft Word, Excel và bất kỳ định dạng 

nào khác theo yêu cầu của Hợp phần) của báo cáo chi tiết bằng tiếng Việt. 

- Xây dựng hoàn chỉnh tờ rơi hướng dẫn và bộ công cụ thực hiện TXNG (bảng 

câu hỏi điều tra, sổ tay hướng dẫn) để sau này phổ biến cho các công ty khác 

cùng xây dựng hệ thống TXNG của công ty. 

- Bài trình bày (Power Point) và các tài liệu tham khảo sử dụng tại các hội thảo. 

Đơn vị tư vấn phải nộp cả bản cứng và bản mềm của các tài liệu.  

VI. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TƯ 

VẤN: 

1. Về năng lực chuyên môn:  

- Các đơn vị tư vấn có bằng cấp từ đại học trở lên và kinh nghiệm tư vấn ít 

nhất 3 năm về tư vấn hệ thống TXNG cho các DN và đơn vị trong các chuỗi 

SX, cung ứng sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động của Hợp 

phần. 

- Các đơn vị tư vấn có hiểu biết về chính sách và các quy định pháp lý về 

TXNG cũng như các văn bản pháp lý có liên quan trong ngành thủy sản của 

Việt Nam và các thị trường NK thủy sản chính. 
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- Trưởng nhóm đơn vị tư vấn có bằng cấp thạc sỹ trở lênvà kinh nghiệm tư 

vấn ít nhất 5 năm về tư vấn hệ thống TXNG cho các DN và đơn vị trong các 

chuỗi SX, cung ứng sản phẩm, đáp ứng được các yêu cầu của hoạt động của 

Hợp phần. 

2. Về kỹ năng: Trưởng nhóm đơn vị tư vấn và đội ngũ đơn vị tư vấn có: 

- Kinh nghiệm lập kế hoạch, tổng hợp vấn đề và lập báo cáo; 

- Kỹ năng chuẩn bị thuyết trình và kỹ năng thuyết trình trong các khóa đào 

tạo, hội thảo; 

- Am hiểu về nuôi trồng, bảo quản, vận chuyển, chế biến thủy sản 

- Am hiểu về chính sách và các văn bản pháp lý trong lĩnh vực thủy sản; 

- Kinh nghiệm làm việc nhóm; 

- Kỹ năng phân tích;  

- Kỹ năng nghiên cứu thị trường; 

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm Office; 

- Kỹ năng, kinh nghiệm phát triển các công cụ phần mềm trong TXNG sẽ 

được ưu tiên; 

- Kỹ năng tiếng Anh xuất sắc (viết và nói) sẽ được ưu tiên.  

3. Về năng lực thực hiện và hiểu biết trong ngành thủy sản:  

- Đơn vị tư vấn đã thực hiện nhiều dự án tư vấn về TXNG cho nhiều tổ chức 

và DN thuộc ngành thủy sản và có các cán bộ giàu kinh nghiệm, hiểu biết 

về thực tiễn của ngành thủy sản Việt Nam.  

- Trưởng nhóm đơn vị tư vấn có trình độ thạc sỹ trở lên, có kinh nghiệm 

trong quản lý nhà nước về thủy sản, kinh nghiệm hỗ trợ ngành thủy sản 

trong thực hiện các quy trình, công cụ truy xuất nguồn gốc. 

4. Các điều kiện ưu tiên: 

- Ưu tiên cho đơn vị tư vấn có khả năng thực hiện gói thầu nhanh và sớm hơn 

thời hạn quy định 

- Ưu tiên cho đơn vị tư vấn có các giải pháp duy trì tính bền vững của kết quả 

gói thầu sau khi dự án kết thúc. 

VII. TRÁCH NHIỆM 

- Tự bố trí trang thiết bị, công cụ làm việc cho các đơn vị tư vấn trong toàn bộ 

thời gian thực hiện công viêc tư vấn và tự chịu trách nhiệm về việc sao lưu, 

đảm bảo chống virus và bảo vệ an toàn các dữ liệu thu thập được. Nhóm Đơn 

vị tư vấn cần cam kết sau khi gói tư vấn kết thúc thì sẽ tiếp tục tham gia thực 

hiện các công tác chuyên môn thuộc hợp phần 3.3. “Phổ biến kết quả cho các 

công ty khác ở đồng bằng sông Cửu Long” (xây dựng tài liệu và tham gia các 

hội thảo phổ biến kinh nghiệm, khóa tập huấn để đào tạo về hệ thống TXNG 

cho các nhà SX, nuôi trồng thủy sản khác). 

- Trong thời gian thực hiện hoạt động này, Đơn vị tư vấn: 

 Chịu trách nhiệm về việc mua bảo hiểm nghề nghiệp và bảo hiểm y tế, tai 

nạn và đi lại trong suốt thời gian tư vấn cho các đơn vị tư vấn; 
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 Phải tự trả tất cả các loại thuế như thuế thu nhập cá nhân nếu có đối với đơn 

vị tư vấn theo quy định của pháp luật Việt Nam trên các khoản tiền và thù 

lao nhận được; 

 Tự bố trí phương tiện đi lại cho các đơn vị tư vấn và được lập trong kế 

hoạch đề xuất thực hiện; 

 Tự bố trí trang thiết bị, công cụ làm việc cho các đơn vị tư vấn trong toàn 

bộ thời gian thực hiện công viêc tư vấn và tự chịu trách nhiệm về việc sao 

lưu, đảm bảo chống virus và bảo vệ an toàn các dữ liệu thu thập được. 

VIII. GIÁ TRỊ CHÀO THẦU:  

 Giá trị chào thầu của Đơn vị tư vấn không vượt quá tổng giá trị: 

575.411.218VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm bảy lăm triệu, bốn trăm mười một nghìn, 

hai trăm mười tám đồng) tương đương 21.800 EUR( Hai mươi mốt nghìn tám trăm  

Euro) 

IX. TÀI LIỆU KÈM THEO VÀ NGUỒN THAM KHẢO 

- Văn kiện Dự án “Thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững thông qua tăng cường 

hợp tác công tư ở đồng bằng sông Cửu Long”. 

Hướng dẫn của EU về tài trợ chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam 

, phiên bản năm 2017 (link truy cập: 

https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam/37936/eu-un-cost-norms-2017_en) 


