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1. THÔNG TIN CHUNG 

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

phê duyệt tại Quyết định số 3040/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/12/2013 nhằm “Thúc đẩy sự chuyển 

đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hạn chế phát thải nhà 

kính”. Dự án bắt đầu từ năm 2013 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Qua 

05 năm triển khai thực hiện, Dự án đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động thuộc 

Hợp phần cảnh quan bền vững, tập trung chủ yếu vào: (i) Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch tăng trưởng 

xanh tỉnh Thanh Hóa; (ii) hỗ trợ xây dựng phát triển ngành tre luồng của tỉnh; (iii) hỗ trợ triển 

khai chương trình Redd+… 

2. BỐI CẢNH, SỰ CẦN THIẾT 

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng (DVMTR) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Sau hơn 7 năm thực 
hiện, chính sách chi trả DVMTR đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu hướng quốc 
tế và thực tiễn ở Việt Nam, được các bên liên quan tích cực thực hiện, tạo ra sự chuyển biến 
nhận thức của toàn xã hội trong việc huy động nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân sống gắn bó với rừng. 
Hàng năm, tiền thu được từ DVMTR của cả nước đạt trên 1.100 tỷ đồng; luỹ kế đến tháng 
12/2017 cả nước đã thu được trên 8.219 tỷ đồng. Nguồn tiền này đã hỗ trợ quản lý, bảo vệ 
trên 5,98 triệu ha rừng/năm, chiếm trên 43% tổng diện tích rừng toàn quốc.  

Tuy vậy, nguồn thu tiền DVMTR vẫn còn chưa tương xứng  so với tiềm năng cung ứng 
DVMTR, đến nay chi trả DVMTR mới chỉ tập trung vào 3 nhóm sử dụng dịch vụ là: thuỷ điện, 
nước sạch và du lịch; còn một số đối tượng khác như: cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở sản 
xuất công nghiệp (SXCN), cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính 
lớn vẫn chưa được thực hiện.  



Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị Định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị Định số 
147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 
99, đồng thời làm cơ sở hỗ trợ thông tin đầu vào cho xây dựng dự thảo Nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam 
(VNFF) được Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan triển khai xây dựng Báo 
cáo đánh giá kết quả thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN có sử dụng nước trực 
tiếp từ nguồn nước tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhằm tham mưu 
TCLN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) dự thảo Nghị định quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong đó có quy định về đối tượng, mức 
chi trả, phương thức chi trả đối với loại dịch vụ này (dự thảo Nghị định).  

Trong thời gian qua VNFF đã phối hợp với cơ quan đơn vị, dự án liên quan hoàn thành các 
báo cáo nghiên cứu: (i) Dự án Tăng cường thực thi chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam 
(IPFES) do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản ủy thác qua ADB  tài trợ, đã hỗ trợ “Xây dựng cơ chế 
chi trả DVMTR đối với hoạt động SXCN có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai” (tháng 
12/2015) và thực hiện thí điểm 24 tháng trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ 01/7/2016 theo Quyết 
định số 1551/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai; (ii) Dự 
án Rừng và Đồng bằng (VFD) do USAID tài trợ, đã hỗ trợ “Nghiên cứu, rà soát và đề xuất thí 
điểm chính sách chi trả  DVMTR đối với các cơ sở SXCN tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh” 
(Tháng 2/2017), thực hiện thí điểm 12 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ 01/7/2017 theo 
Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Nghệ 
An từ 09/5/2017 theo Quyết định số 1856//QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Nghệ 
An; tỉnh Hà Tĩnh từ 13/7/2017 theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của 
UBND tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có hỗ trợ của dự án “Trường Sơn Xanh” (GA) do USAID tài 
trợ, đã hỗ trợ “Đánh giá tính khả thi cho việc mở rộng chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế” (Tháng 03/2018). 

VNFF cũng đã phối hợp với đơn vị liên quan rà soát tiềm năng thu tiền DVMTR đối với các 
cơ sở SXCN có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước tại các tỉnh có thành lập Quỹ BV&PTR. 
Đến cuối năm2017, đã thu thập được thông tin tổng hợp từ 31 tỉnh, có 720 cơ sở SXCN có 
sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước với tổng lượng nước đăng ký khai thác sử dụng là 
trên 1,3 tỉ M3/năm. 

Để hỗ trợ cung cấp  thông tin đầu vào cho xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Dự án VFD cùng phối hợp với VNFF cần tuyển dụng 
01 chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện nhiệm vụ trên trong thời gian từ tháng 5 đến 
tháng 7 năm 2018 để xây dựng  “Báo cáo đánh giá kết quả thí điểm chi trả DVMTR đối với 
các cơ sở SXCN có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Tĩnh”. 

 

 



3.  MỤC TIÊU 

Mục tiêu chung là xây dựng được Báo cáo đánh giá kết quả thí điểm chi trả DVMTR đối 
với các cơ sở SXCN có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước tại các tỉnh Lào Cai, Thanh 
Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhằm tham mưu TCLN, Bộ NN&PTNT trình Chính phủ quy định 
chi tiết về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với loại dịch vụ này. Các mục 
tiêu cụ thể cần đạt được gồm: 

1) Rà soát, đánh giá được kết quả thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở 
SXCN tại tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh bao gồm tình hình thu, và sử 
dụng tiền DVMTR thu được từ các cơ sở công nghiệp có sử dụng nước trong sản xuất; 

2) Đánh giá các ưu và nhược điểm/hạn chế của cơ chế chi trả đã tiến hành thí điểm tại 
4 tỉnh; 

3) Đánh giá bài học kinh nghiệm từ 4 tỉnh để có thể khắc phục để có thực hiện thành 
công chính sách nhân rộng ra các tỉnh khác trên toàn quốc; 

4) Đề xuất, giải trình được đối tượng, hình  thức chi trả, mức chi trả, quản lý sử dụng 
tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ  để đưa vào dự thảo Nghị định đối với loại 
dịch vụ này;  Phân tích, dự kiến được tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và thể 
chế khi triển khai thực hiện chi trả đối với loại DVMTR này trên phạm vi toàn quốc. 

 

4. NỘI DUNG/PHẠM VI CÔNG VIỆC 

1) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, báo cáo tổng hợp của cơ quan 
Trung ương, báo cáo thực hiện của các địa phương, báo cáo nghiên cứu của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và tài liệu liên quan tới chi trả DVMTR 
trong SXCN để phân tích về các cơ sở khoa học, pháp lý, thực tiễn khi thực hiện chi 
trả đối với loại DVMTR này; 

2) Khảo sát, thu thập số liệu, tham vấn, đánh giá quá trình và phân tích kết quả thực 
hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN có sử dụng nước trực tiếp từ 
nguồn nước tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; 

3) Rà soát, tổng hợp, xác định các nhóm đối tượng, tiềm năng, quy mô thực hiện chi trả 
tiền DVMTR trong SXCN; phân tích, đề xuất các  hình thức nhân rộng đối với các cơ 
sở CN còn lại trong 4 tỉnh và đề xuất quản lý sử dụng tiền DVMTR đối với loại DV này 
trên phạm vi cả nước; 

4) Phân tích, dự kiến tác động (kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế) khi áp dụng, triển 
khai thực hiện chi trả đối với loại DVMTR này trên phạm vi cả nước; Đề xuất, kiến 
nghị, giải trình các nội dung đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm 
nghiệp; 

5) Tham vấn các cơ quan đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa 
học, tham gia các cuộc họp kỹ thuật; chuẩn bị báo cáo, bài trình bày (file ppt) và trình 
bày các kết quả nghiên cứu/đánh giá tại các hội thảo tham vấn; Hoàn thiện các tài 
liệu, báo cáo gửi VNFF và VFD. 

 



5. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

STT Hoạt động Thời hạn 
dự kiến 

Số ngày 
công dự 

kiến 

Kết quả 

1 Xây dựng đề cương, phương pháp 
nghiên cứu và kế hoạch thực hiện; và 
dự thảo khung báo cáo gửi VNFF và 
VFD. 

15/5/2018 

 

01 ngày Đề cương báo cáo; 
Kế hoạch làm việc 

2 Rà soát các văn bản quy phạm pháp 
luật, các quy định, báo cáo và tài liệu 
liên quan tới chi trả DVMTR đối với 
SXCN (bao gồm các báo cáo đánh giá 
khả thi, tiền khả thi tại 4 tỉnh). 

22/5/2018 

 

2 ngày Báo cáo tóm tắt  kết 
quả rà soát  

3 Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện 
thí điểm (thuận lợi và thách thức) chi 
trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN tại 
Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 
Tĩnh. Trong đó có làm việc với các Sở 
ban ngành có liên quan. 

12/6/2018 

 

08 ngày 
khảo sát; 

04 ngày 
viết báo 

cáo 

Báo cáo tóm tắt kết 
quả khảo sát, đánh 
giá 

4 Thu thập các thông tin về các cơ sở 
CN, chính sách có liên quan khác tại 
các tỉnh khác làm cơ sở phân tích đánh 
giá tác động nếu triển khai toàn quốc. 

30/5/2018 2 ngày Danh mục các chính 
sách, các cơ sở CN 
tại các tỉnh khác 

5 Phân tích, dự kiến tác động (kinh tế, 
xã hội và môi trường) khi triển khai 
chính sách trên phạm vi cả nước; và 
đề xuất, kiến nghị, giải trình các nội 
dung đưa vào dự thảo Nghị định 
hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. 

16/6/2018 

 

04 ngày Dự kiến tác động; và 
đề xuất chi tiết nội 
dung chính sách 

6 Tham vấn các cơ quan đơn vị liên 
quan, các chuyên gia, các nhà quản lý, 
các nhà khoa học; tổng hợp thông tin, 
phân tích số liệu, dự thảo báo cáo tổng 
hợp. 

20/6/2018 

 

01 ngày Dự thảo báo cáo 
tổng hợp trước hội 
thảo. 

7 Tiếp nhận ý kiến đối với dự thảo báo 
cáo của chuyên gia về DVMTR và sửa 
đổi hoàn thiện báo cáo lần 1. 

26/6/2018 01 ngày Ý kiến bằng văn bản 
hoặc gửi qua email 



STT Hoạt động Thời hạn 
dự kiến 

Số ngày 
công dự 

kiến 

Kết quả 

8 Chuẩn bị và trình bày kết quả đánh giá 
tại hội thảo tham vấn; tiếp thu góp ý 
của chuyên gia về DVMTR và hoàn 
chỉnh báo cáo cuối cùng gửi VNFF và 
VFD. 

30/6/2018 

 

02 ngày Bài trình bày 
powerpoints; Dự 
thảo lại báo cáo 25-
30 trang 

9 Sửa đổi hoàn thiện báo cáo/thủ tục liên 
quan để kết thúc hợp đồng. 

 

7/2018 

 

03 ngày Các sản phẩm tư vấn 
được chấp nhận bởi 
VNFF và VFD. 

 Tổng số ngày dự kiến  28 ngày  

 

6. KẾT QUẢ, SẢN PHẨM GIAO NỘP CUỐI CÙNG 

01 báo cáo tổng hợp (từ 25-30 trang, không kể thông tin, phụ lục) gồm các nội dung cơ bản 
sau:  

1) Tổng quan về thực trạng chi trả DVMTR tại Việt Nam; 
2) Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN có sử dụng 

nước trong sản xuất tại các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh – bài học 
kinh nghiệm, thách thức; hình thức sử dụng tiền DVMTR thu được từ các cơ sở này; 

3) Đề xuất giải pháp nhân rộng cho các cơ sở còn lại trong 4 tỉnh và;  
4) Đánh giá tiềm năng và tính khả thi của việc thực hiện chi trả DVMTR đối với loại 

DVMTR này trên phạm vi cả nước; 
5) Phân tích, dự kiến tác động (kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế) khi thực hiện chính 

sách này; 
6) Đề xuất, giải trình về đối tượng, mức chi trả, hình thức  chi trả, quản lý sử dụng tiền 

DVMTR đối với loại DV này cho dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm 
nghiệp; 

7) Kết luận, kiến nghị.  

 

7. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

 

Tiêu chí Mô tả chi tiết 

Trình độ Tối thiểu là thạc sỹ chuyên ngành kinh tế Lâm nghiệp, Nông nghiệp; kinh tế 
Tài nguyên và Môi trường, hoặc các chuyên ngành có liên quan. 



Tiêu chí Mô tả chi tiết 

Kinh nghiệm - Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Nông 
nghiệp,  Tài nguyên và Môi trường; hiểu rõ về bối cảnh ngành Lâm 
nghiệp Việt Nam; 

- Có kiến thức tốt về chính sách Lâm nghiệp, Nông nghiệp, Tài nguyên và 
Môi trường; 

- Đã tham gia nghiên cứu, đánh giá kết quả hoạt động các chương trình, 
dự án, đề án liên quan tới  ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Tài nguyên và Môi trường; 

- Ưu tiên Chuyên gia có kinh nghiệm về nghiên cứu đánh giá tác động 
kinh tế, xã hội và môi trường trong quá trình xây dựng chính sách; có 
kiến thức về chi trả DVMTR; có kiến thức về chi trả dịch vụ hệ sinh thái 
là 1 lợi thế. 

Kỹ năng - Sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm của Microsoft;  

- Có kỹ năng làm việc với nhiều bên liên quan;  

- Có khả năng tổng hợp, viết báo cáo, trình bày và xây dựng tài liệu cho 
các cuộc họp, hội thảo;  

- Khả năng sử dụng được tiếng Anh để tham vấn với cơ quan, đối tác 
quốc tế có liên quan. 

 

8. CÁCH NỘP HỒ SƠ 

Ứng viên quan tâm cần gửi 1 bộ hồ sơ gồm: Sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ quan tâm (chấp nhận 

bản PDF) về địa chỉ email sau: winrockvfd@gmail.com với tiêu đề thư: “Tu van danh gia thi diem 

chi tra DVMTR”. 

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 8/5/2018. 

Chỉ các ứng viên đạt yêu cầu mới được mời tham dự phỏng vấn.  

mailto:winrockvfd@gmail.com

