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Nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI 

đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” 

PHỤ LỤC 1. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Gói thầu số 1: Thu thập số liệu, tổng quan chính sách và viết báo cáo về tình hình 
đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trong 

giai đoạn 2015-2018  

1. Giới thiệu: 

Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối                 
với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI là một trong những nhân tố quan trọng thúc                     
đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là đối với                     
nền kinh tế đang phát triển. Nguồn vốn FDI không chỉ là kênh bổ sung nguồn vốn cho phát                   
triển, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, mà còn quan trọng đối với các nước đang phát triển                   
như Việt Nam, vì vậy thông qua FDI các nguồn kỹ thuật - công nghệ, kinh nghiệm quản lý,                   
đào tạo nguồn lao động có cơ hội chuyển giao và phát huy mạnh mẽ. 

Trong tổng thể chính sách thu hút FDI, nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn                 
luôn được coi là các lĩnh vực khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư. Nhận thức được                   
tầm quan trọng của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và để đón đầu làn                      
sóng FDI vào Việt Nam, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách liên quan đến thu                   
hút FDI tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng đầu tư kinh doanh như Luật Đầu tư (2014) và                    
các văn bản dưới Luật khác quy định chi tiết Luật đầu tư. Gần đây Trung ương Đảng đã ban                    
hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2019 về giải pháp khuyến                
khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.  

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông                 
nghiệp và phát triển nông thôn như Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015                 
của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định                  
116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của                  
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín                 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng                
4 năm 2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày                
26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông                    
nghiệp; Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước thay thế Nghị định                
133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 và Nghị định số 54/2013 ngày 12/5/2013 về tín dụng đầu              
tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, v.v. đã tạo thêm nhiều động lực thu hút nguồn vốn                    
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách đó đã và đang được thực hiện một cách                   
nhất quán và liên tục được hoàn thiện theo hướng tạo môi trường ngày càng thuận lợi để thu                   
hút có hiệu quả nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này. Gần đây Nghị quyết TW 7 (khóa X) đã                    
khẳng định thêm cần “Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất nông                    
nghiệp và xây dựng nông thôn”. 

Việc nghiên cứu, đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông                 
thôn giai đoạn 2015-2018, phân tích những phản hồi của doanh nghiệp FDI về cơ chế chính                 
sách hiện nay đang áp dụng để đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy thu hút doanh nghiệp FDI                   
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là vô cùng cần thiết trong giai đoạn                  



hiện nay. Để thực hiện hoạt động nghiên cứu, đanh giá này, căn cứ Tờ trình số                 
891/TTr-HTQT-HNĐT ngày 31/12 /2019 của Vụ Hợp tác quốc tế về việc Đánh giá biến động                
và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính                  
sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Bộ                 
Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 5111/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/12/2019 phê             
duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực                  
nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI                 
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” giao cho Viện Chính sách và Chiến                 
lược Phát triển nông nghiệp nông thôn làm đơn vị thực hiện và Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị                     
đầu mối tổng hợp. 

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông                 
thôn cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện hoạt động “Thu thập số liệu, tổng                   
quan chính sách và viết báo cáo về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp FDI                    
trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2018”. 

2. Nội dung công việc 

- Thu thập các số liệu tổng hợp về biến động số lượng các dự án đầu tư, quy mô vốn                    
đầu tư, công nghệ áp dụng, đào tạo lao động, đóng góp vào xuất nhập khẩu, công nghệ sử                   
dụng trong doanh nghiệp cũng như thực trạng và nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động, v.v. 

- Tổng quan các chính sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp và những                 
thay đổi trong cơ chế chính sách trong giai đoạn 2015-2018. 

- Phân tích các thông tin, số liệu thu thập từ nguồn thứ cấp, viết báo cáo về tình hình                   
đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn                  
2015-2018. 

3. Sản phẩm giao nộp:  

- 01 Bộ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp FDI vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai                  
đoạn 2015 – 2018: danh mục các nước đầu tư, lĩnh vực đầu tư, số lượng dự án, quy mô dự án,                      
thời hạn dự án.... 

- 01 Báo cáo tổng quan các chính sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông                 
nghiệp 

- 01 Báo cáo về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực                   
nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2018 

4. Thời gian thực hiện: 

Tổng thời gian thực hiện hợp đồng là 2,5 tháng, kể từ tháng 6 đến tháng 9/2020. 

5. Yêu cầu đối với chuyên gia: 

- Có trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, kinh doanh quốc tế hoặc kinh tế chính sách; 
- Có từ 08 năm kinh nghiệm công tác tại các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp xuất nhập                 

khẩu;  
- Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách kinh tế, chính sách thu hút đầu tư,                 

đầu tư trực tiếp nước ngoài là một lợi thế; 
- Có kỹ năng tổng hợp tài liệu, số liệu viết báo cáo và trình bày tốt. 

 
 



Nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI 

đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” 
 

PHỤ LỤC 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Gói thầu số 2: Tổng hợp kết quả điều tra doanh nghiệp 

1. Giới thiệu: 

Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối                 
với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI là một trong những nhân tố quan trọng thúc                     
đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là đối với                     
nền kinh tế đang phát triển. Nguồn vốn FDI không chỉ là kênh bổ sung nguồn vốn cho phát                   
triển, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, mà còn quan trọng đối với các nước đang phát triển                   
như Việt Nam, vì vậy thông qua FDI các nguồn kỹ thuật - công nghệ, kinh nghiệm quản lý,                   
đào tạo nguồn lao động có cơ hội chuyển giao và phát huy mạnh mẽ. 

Trong tổng thể chính sách thu hút FDI, nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn                 
luôn được coi là các lĩnh vực khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư. Nhận thức được                   
tầm quan trọng của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và để đón đầu làn                      
sóng FDI vào Việt Nam, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách liên quan đến thu                   
hút FDI tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng đầu tư kinh doanh như Luật Đầu tư (2014) và                    
các văn bản dưới Luật khác quy định chi tiết Luật đầu tư. Gần đây Trung ương Đảng đã ban                    
hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2019 về giải pháp khuyến                
khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.  

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông                 
nghiệp và phát triển nông thôn như Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015                 
của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định                  
116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của                  
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín                 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng                
4 năm 2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày                
26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông                    
nghiệp; Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước thay thế Nghị định                
133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 và Nghị định số 54/2013 ngày 12/5/2013 về tín dụng đầu              
tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, v.v. đã tạo thêm nhiều động lực thu hút nguồn vốn                    
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách đó đã và đang được thực hiện một cách                   
nhất quán và liên tục được hoàn thiện theo hướng tạo môi trường ngày càng thuận lợi để thu                   
hút có hiệu quả nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này. Gần đây Nghị quyết TW 7 (khóa X) đã                    
khẳng định thêm cần “Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất nông                    
nghiệp và xây dựng nông thôn”. 

Việc nghiên cứu, đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông                 
thôn giai đoạn 2015-2018, phân tích những phản hồi của doanh nghiệp FDI về cơ chế chính                 
sách hiện nay đang áp dụng để đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy thu hút doanh nghiệp FDI                   
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là vô cùng cần thiết trong giai đoạn                  
hiện nay. Để thực hiện hoạt động nghiên cứu, đanh giá này, căn cứ Tờ trình số                 



891/TTr-HTQT-HNĐT ngày 31/12 /2019 của Vụ Hợp tác quốc tế về việc Đánh giá biến động                
và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính                  
sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Bộ                 
Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 5111/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/12/2019 phê             
duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực                  
nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI                 
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” giao cho Viện Chính sách và Chiến                 
lược Phát triển nông nghiệp nông thôn làm đơn vị thực hiện và Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị                     
đầu mối tổng hợp. 

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông                 
thôn cần huy động 01 nhóm cán bộ và 01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện hoạt động                    
“Điều tra thu thập thông tin và phân tích những phản hồi của doanh nghiệp FDI về cơ chế                   
chính sách hiện nay đang áp dụng”. 

2. Nội dung công việc của chuyên gia tư vấn 

- Rà soát, tổng hợp kết quả điều tra 40 doanh nghiệp FDI được lựa chọn 
- Phân tích các thông tin thu thập được từ phiếu điều tra và các kết quả tính toán phân                   

tích của bộ phiếu điều tra 
- Viết báo cáo tổng hợp điều tra doanh nghiệp FDI nhằm đánh giá thực trạng hoạt động                 

doanh nghiệp FDI và đánh giá mức độ khó khăn vướng mắc từ các nhóm chính sách lớn đến                   
hoạt động sản xuất và kinh doanh FDI 

3. Sản phẩm giao nộp 

- 01 Báo cáo tổng hợp điều tra doanh nghiệp FDI nhằm đánh giá thực trạng hoạt động                 
doanh nghiệp FDI và đánh giá mức độ khó khăn vướng mắc từ các nhóm chính sách lớn đến                   
hoạt động sản xuất và kinh doanh FDI 

4. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện trong 2 tháng, từ tháng 10/2020 đến 11/2020 

5. Yêu cầu năng lực của tư vấn 

- Có trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế; 
- Có từ 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách kinh tế, chính sách thu hút                  

đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài; 
- Có kỹ năng tổng hợp tài liệu, số liệu viết báo cáo và trình bày tốt. 

 
 
 
 

 



Nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp 
nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI 

đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” 

 

PHỤ LỤC 3. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Gói thầu số 03: Đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thu hút 
doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 

1. Giới thiệu: 

Trong những năm qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng đối                 
với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. FDI là một trong những nhân tố quan trọng thúc                     
đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đặc biệt là đối với                     
nền kinh tế đang phát triển. Nguồn vốn FDI không chỉ là kênh bổ sung nguồn vốn cho phát                   
triển, tạo việc làm, cải thiện thu nhập, mà còn quan trọng đối với các nước đang phát triển                   
như Việt Nam, vì vậy thông qua FDI các nguồn kỹ thuật - công nghệ, kinh nghiệm quản lý,                   
đào tạo nguồn lao động có cơ hội chuyển giao và phát huy mạnh mẽ. 

Trong tổng thể chính sách thu hút FDI, nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn                 
luôn được coi là các lĩnh vực khuyến khích và đặc biệt khuyến khích đầu tư. Nhận thức được                   
tầm quan trọng của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, và để đón đầu làn                      
sóng FDI vào Việt Nam, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách liên quan đến thu                   
hút FDI tạo ra môi trường pháp lý thông thoáng đầu tư kinh doanh như Luật Đầu tư (2014) và                    
các văn bản dưới Luật khác quy định chi tiết Luật đầu tư. Gần đây Trung ương Đảng đã ban                    
hành Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ năm 2019 về giải pháp khuyến                
khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững.  

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông                 
nghiệp và phát triển nông thôn như Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015                 
của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định                  
116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của                  
Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín                 
dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng                
4 năm 2018 của Chính phủ về Bảo hiểm nông nghiệp; Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày                
26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông                    
nghiệp; Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của nhà nước thay thế Nghị định                
133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 và Nghị định số 54/2013 ngày 12/5/2013 về tín dụng đầu              
tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, v.v. đã tạo thêm nhiều động lực thu hút nguồn vốn                    
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các chính sách đó đã và đang được thực hiện một cách                   
nhất quán và liên tục được hoàn thiện theo hướng tạo môi trường ngày càng thuận lợi để thu                   
hút có hiệu quả nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này. Gần đây Nghị quyết TW 7 (khóa X) đã                    
khẳng định thêm cần “Mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất nông                    
nghiệp và xây dựng nông thôn”. 

Việc nghiên cứu, đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông                 
thôn giai đoạn 2015-2018, phân tích những phản hồi của doanh nghiệp FDI về cơ chế chính                 
sách hiện nay đang áp dụng để đề xuất chính sách nhằm thúc đẩy thu hút doanh nghiệp FDI                   
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 là vô cùng cần thiết trong giai đoạn                  



hiện nay. Để thực hiện hoạt động nghiên cứu, đanh giá này, căn cứ Tờ trình số                 
891/TTr-HTQT-HNĐT ngày 31/12 /2019 của Vụ Hợp tác quốc tế về việc Đánh giá biến động                
và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính                  
sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025, Bộ                 
Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định 5111/QĐ-BNN-HTQT ngày 31/12/2019 phê             
duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực                  
nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI                 
đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025” giao cho Viện Chính sách và Chiến                 
lược Phát triển nông nghiệp nông thôn làm đơn vị thực hiện và Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị                     
đầu mối tổng hợp. 

Để hỗ trợ triển khai nhiệm vụ này, Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp nông                 
thôn cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện hoạt động “Viết báo cáo đề xuất                   
chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào                   
nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 ”. 

2. Nội dung:  

- Rà soát, tổng hợp kết quả của báo cáo về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh                    
nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2018 và báo cáo điều tra doanh                 
nghiệp FDI 

- Tổng hợp các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp FDI đầu tư vao nông nghiệp                
Việt Nam giai đoạn 2015 -2025 

- Đánh giá tiềm năng thu hút doanh nghiệp FDI vào nông nghiệp giai đoạn 2020 -2025 
- Viết báo cáo đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thu hút                  

doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 

3. Sản phẩm yêu cầu 

- 01 Báo cáo đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thu hút                  
doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025. 

4. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện trong 1.5 tháng, kể từ tháng 11 đến tháng 12/2020. 

5. Yêu cầu năng lực của tư vấn 

- Có trình độ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, kinh tế chính sách, kinh tế nông nghiệp; 
- Có từ 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích chính sách, đặc biệt là các chính sách                  

liên quan đến phát triển nông nghiệp nông thôn; 
- Có kỹ năng tổng hợp tài liệu, số liệu viết báo cáo và trình bày tốt. 

 
 
 

 


