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I. Giới thiệu về dự án Rừng và Đồng Bằng Việt Nam: 

Dự án Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu ở Rừng và Đồng bằng Việt Nam (được gọi tắt là 
Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam) được tài trợ bởi USAID thực hiện trong 05 năm 
(2012-2017) nhằm hỗ trợ các tỉnh thực hiện quá trình chuyển giao hướng tới thích ứng 
với khí hậu, phát triển ít phát thải thông qua các hoạt động đầu tư làm giảm phát thải 
ròng từ rừng và tăng cường khả năng khả năng ứng phó của người dân tại nhiều nơi và 
sinh kế ở vùng đồng bằng với các tác động của khí hậu trong ngắn và dài hạn. Đây là dự 
án ODA đầu tiên mà Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với chính phủ Việt Nam thông qua Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Nhà tài trợ (USAID) lựa chon 5 nhà thầu thực 
hiện gồm: Tổ chức Winrock International (WI), Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ 
thập đỏ Mỹ (ARC), Hội chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) và Trung tâm phát triển nông thôn 
bền vững (SRD), 

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt “Văn 
kiện dự án rừng và đồng bằng” taị Quyết định số 3040/QĐ-BNN –HTQT là cơ sở pháp lý 
để Dự án được bắt đầu triển khai thực hiện.  

Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần cảnh quan bền vững, Hợp phần thích ứng, Hợp phần 
điều phối và chính sách. 

Hợp phần cảnh quan bền vững được thực hiện tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tập trung 
vào các hoạt động cảnh quan ở khu vực miền núi với mục tiêu giảm thiểu phát thải khí 
nhà kính do mất rừng và suy thoái rừng, duy trì và tăng cường trữ lượng Carbon rừng 
hiện có và tăng cường tính bền vững của cảnh quan. 

Hợp phần thích ứng tập trung thực hiện tại khu vực Đồng bằng với mục tiêu tăng khả năng 
ứng phó của các tổ chức và nhân dân trước hiểm họa thiên tai trước mắt, đồng thời thực 
hành các giải pháp ứng phó đối với tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. Hai tỉnh được 
lựa chọn thực hiện hoạt động về Thích ứng là Long An và Nam Định đại diện cho những 
vấn đề mà hai khu vực này đã, đang và sẽ phải đương đầu với Biến đổi Khí hậu trong tương 
lai. 

Hợp phần điều phối và chính sách được thực hiện ở cấp TW tại Bộ NN&PTNT nhằm tạo 
cơ hội học tập, tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan liên quan trong và ngoài 
Bộ, trên cơ sở đó giúp các cơ quan chức năng của Chính phủ xây dựng các văn bản chỉ đạo, 



hướng dẫn kịp thời đối với các vấn đề kỹ thuật cũng như cơ chế quản lý cho các lĩnh vực 
nêu trên. 

II. Sự cần thiết phải điều chỉnh Văn kiện Dự án: 

Có 2 lý do cần điều chỉnh Văn kiện Dự án Rừng và Đồng bằng, đó là: 

 Thủ tướng chính phủ đã ra nghị định 16/2016/NĐ-CP thay thế cho nghị định 

38/2013/ND-CP về quản lý các chương trình, dự án ODA, trong đó có những điều 

khoản bổ sung, thay đổi về cơ chế tổ chức quản lý dự án cũng như cấu trúc nội 

dung của Văn kiện dự án. Vì vậy 1 số nội dung này trong Văn kiện đã phê duyệt 

tháng 12/2013 không còn phù hợp và phải điều chỉnh cập nhật theo tinh thần của 

nghị định 16/2016/NĐ-CP. 

 Thay đổi thời gian thực hiện dự án.  

Theo nội dung được phê duyệt tại quyết định 3040/QĐ-BNN-HTQT thời gian chuẩn bị dự 
án từ tháng 10/2012 đến tháng 12/2013 và thời gian thực hiện dự án từ tháng 1/2014 
đến tháng 10/2017. Đến cuối thời điểm này, căn cứ vào tiến độ thực hiện và ngân sách 
còn lại của dự án, chủ dự án có thể đề xuất kéo dài thêm 1 năm thực hiện mà không điều 
chỉnh tổng ngân sách tài trợ. 

Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai dự án, Ngày 21/6/2016 Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã gửi cho Nhà tài trợ (USAID) Công văn số 135/IDC/MARD đề xuất gia hạn thêm 1 năm 
thực hiện dự án. Đáp ứng đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngay trong tháng 6/2016 
Nhà tài trợ USAID đã chính thức đồng thuận việc gia hạn dự án thêm 1 năm mà không 
tăng tổng nguồn vốn.  

Những yếu tố khách quan nêu trên đặt ra yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung nội dung của Văn 
kiện dự án Rừng và Đồng bằng đã phê duyệt từ 24/12/2013 để phù hợp với tình hình 
hiện nay. 

III. Các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong Văn kiện Dự án:  

Căn cứ vào nội dung gia hạn thời gian thực hiện dự án của Nhà tài trợ USAID, Ban quản 
lý các dự án Lâm nghiệp đề xuất bổ sung kế hoạch hoạt động năm thứ 5 của dự án từ 
01/10/2017 đến 30/9/2018 tập trung vào các nhiệm vụ chính như sau: 

1. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình, tài liệu hóa các kết quả và tổ chức chuyển 

giao cho các cơ quan liên quan tại địa phương. 

2. Hỗ trợ và tạo điều kiện để các địa phương triển khai rộng các mô hình đã được 

kiểm chứng thành công. 

3. Đúc rút các bài học và xem xét thể chế hóa trong các chính sách ở cấp quốc gia 

để tạo điều kiện triển khai và nhân rộng. 

4. Tiếp tục truyền thông và quảng bá rộng rãi các kết quả và thành công và bài 

học của dự án. 

 



HOẠT ĐỘNG NĂM THỨ 5 CỦA TỪNG HỢP PHẦN SẼ TẬP TRUNG VÀO NHỮNG LĨNH VỰC 
SAU: 

Hợp phần Cảnh quan Bền vững: 

Các lĩnh vực sẽ tập trung và tiếp tục là: 

1. Đúc rút và chia sẻ kinh nghiệm giao đất giao rừng tại Mường Lát (Thanh Hóa). Tiếp 

tục hỗ trợ công tác giao đất giao rừng taị các xã khác trong huyện. 

2. Tiếp tục phối hợp và hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Kế hoach Tăng 

trưởng xanh và Chiến lược Tre luồng.  

3. Tiếp tục các hoạt động tăng cường đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thiên nhiên 

và hành lang đa dạng sinh học. 

4. Tiếp tục các hoạt động phối hợp với quỹ bảo vệ phát triển rừng nhằm xây dựng bộ 

công cụ giám sát đánh giá và xây dựng chính sách huy động nguồn chi trả dịch vụ 

môi trường từ các lĩnh vực công nghiệp 

5. Tiếp tục phối hợp với các Ban quản lý rừng để triển khai các mô hình quản lý rừng 

bền vững như sử dụng máy tính bảng, cơ chế đồng quản lý.  

Hợp phần Thích ứng 

Các lĩnh vực sẽ tập trung và tiếp tục là: 

1. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cộng đồng ứng phó với rủi 

ro thiên tai và BĐKH 

2. Tiếp tục thực hiện các tiểu dự án do cộng đồng xác định và đề xuất nhằm ứng phó 

với thiên tai tại các xã. 

3. Tiếp tục triên khai nhân rộng các Chương trình học đường về Thích ứng BĐKH và 

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

4. Tiếp tục Chiến dịch Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về Thích ứng 

BĐKH và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 

5. Tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH 

Hợp phần Điều phối và Xây dựng Chính sách  

Hoạt động của hợp phần này trong năm cuối của dự án có tầm quan trọng đặc biệt, Các 
lĩnh vực sẽ tập trung và tiếp tục trong năm thứ 5 là: 

1. Tiếp tục phối hợp với Học viện Chính trị HCM để xuất bản cuốn Cẩm nang cho Cán 

bộ lãnh đạo và tổ chức giảng dạy giáo trình này trong chương trình đào tạo của 

học viện. 

2. Tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh với khí hậu 

(CSA). 

3. Tiếp tục hỗ trợ Bộ NN&PTNT trong việc xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia quản lý 

rừng bền vững hài hòa với PEFC 

4. Tiếp tục triển khại thực hiện các hoạt động về rừng ngập mặn tại Hải Phòng phối 

hợp với dự án TGCC. 



5. Tổ chức các cuộc hội thảo và Diễn đàn ở cấp Quốc gia về chiến lược và giải pháp 

Thích ứng cho Vùng đồng bằng Sông Hồng. 

6. Một số hoạt động khác hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

IV. Nhiệm vụ của Chuyên gia Tư vấn: 

Mục tiêu tổng quát:  

Giúp chủ dự án có được sư phê duyệt của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về “Những đề xuất điểu chỉnh và bổ sung” cho bản “Văn kiện Dự án” đã phê duyệt 
tháng 12/2013 của Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam.  

Các nhiệm vụ cụ thể:  

Để đạt được mục tiêu trên, tư vấn cần phải hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1- Làm việc với Ban quản lý dự án Trung ương và Văn phòng dự án VFD Winrock 
International để xác định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho Văn kiện Dự án 
hiện tại, trên cơ sở đó biên soạn tài liệu “Nội dung đề xuất điều chỉnh và bổ sung” 
cho bản “Văn kiện Dự án” đã phê duyệt tháng 12/2013 của Dự án Rừng và Đồng 
bằng Việt Nam. 

2- Giúp chủ dự án là BQL các dự án Lâm nghiệp chuẩn bị các văn bản và tư liệu cần 
thiết để trình các cơ quan liên quan tại Bộ nông nghiệp và PTNT xem xét, góp ý 
kiến theo đúng quy trình thủ tục hiện hành về điều chỉnh dự án. 

3- Trao đổi thông tin với BQL dự án VFD và Văn phòng dự án Winrock để chuẩn bị các 
ý kiến giải trình thỏa đáng cho các ý kiến từ các cơ quan liên quan về nội dung đề 
xuất điều chỉnh trong Văn kiện Dự án. 

4- Hoàn thiện tài liệu “Nội dung đề xuất điều chỉnh và bổ sung cho bản Văn kiện Dự 
án”. 

5- Liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chịu trách nhiệm  để thúc đẩy việc chuẩn bị và 
trình lãnh đạo Bộ các văn bản cần thiết cho việc ra quyết định phê duyệt. 

6- Đóng vai trò cầu nối giữa dự án VFD và các cơ quan liên quan để kịp thời đáp ứng 
các yêu cầu nảy sinh cũng như giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn 
bị, tham vấn, đệ trình và phê duyệt. 

V. Kế hoạch thực hiện và sản phẩm giao nộp: 

Tư vấn phải hoàn thành nhiệm vụ này chậm nhất là 30/6/2017 và cần giao nộp các sản 
phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ theo thời gian và chất lượng được Ban quản lý dự án 
Trung ương, Văn phòng dự án VFD Hà Nội chấp thuận. Cụ thể như sau:   

Stt Sản phẩm giao nộp Số 
lượng 

Thời gian giao nộp 

1 Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ trong hợp đồng 

1  05 ngày sau khi ký hợp đồng 

2 Dự thảo “Nội dung đề xuất điều chỉnh và 
bổ sung cho bản Văn kiện Dự án” đã phê 
duyệt tháng 12/2013 của Dự án Rừng và 
Đồng bằng Việt Nam. 

1  10 ngày sau khi ký hợp đồng 



3 Nội dung Công văn gửi các cơ quan liên 
quan về tài liệu Dự thảo 

1  10 ngày sau khi ký hợp đồng 

4 Bản tổng hợp các ý kiến và giải trình   1  20 ngày sau khi ký hợp đồng 

5 Tài liệu hoàn chỉnh “Nội dung đề xuất điều 
chỉnh và bổ sung cho bản Văn kiện Dự án” 
đã phê duyệt tháng 12/2013 của Dự án 
Rừng và Đồng bằng Việt Nam. 

1  25 ngày sau khi ký hợp đồng 

6 Dự thảo Tờ trình của Chủ dự án trình Lãnh 
đạo Bộ phê duyệt 

1  30 ngày sau khi ký hợp đồng 

7 Quyết định phê duyệt điều chỉnh văn kiện 
dự án VFD 

1  30/6/2017 

 
VI. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn: 

 Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến việc phát triển, thực 

hiện và quản lý dự án ODA về lâm nghiệp (ưu tiên đối với dự án được tài trợ bởi 

USAID) 

 Có kinh nghiệm thực tế tổng hợp trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, phát triển chính sách… 

 Có kinh nghiệm trong công tác xây dựng nội dung văn kiện dự án. Ưu tiên các ứng 

viên đã tham gia thực hiện điều chỉnh Văn kiện dự án. 

 Đã tham gia những hoạt động với nhiệm vụ tương tự và ưu tiên cho những kinh 

nghiệm viết dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Trình độ chuyên môn và kỹ năng: 

- Có bằng Thạc sĩ hoặc cao hơn về các lĩnh vực liên quan  

- Có kỹ năng, kỹ năng phân tích, tổng hợp và viết văn bản 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt. 

VII. Địa điểm và Thời gian làm việc: 

Nhiệm vụ này sẽ được thực hiện tại Hà Nội dưới sự giám sát của Ban quản lý dự án Trung 
ương và Văn phòng dự án VFD Hà Nội.  

Tư vấn sẽ làm việc theo hình thức tư vấn bán thời gian. Tổng thời gian làm việc để hoàn 
thành toàn bộ nhiệm vụ nêu trên là 20 ngày dự kiến bắt đầu từ  đầu tháng 5 đến cuối 
tháng 6/2017. 

VIII.  Phương thức dự tuyển và thực hiện hợp đồng: 

Việc tuyển chọn chuyên gia thông qua hình thức lựa chọn trên cơ sở cạnh tranh. Thông 
tin được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Ban quản lý các dự án Lâm 
nghiệp và tại http://www.ngocentre.org.vn . Các ứng cử viên gửi thư bày tỏ quan tâm và 
hồ sơ cá nhân (CV) cho Ban quản lý dự án VFD Trung ương và Văn phòng Dự án VFD Hà 

http://www.ngocentre.org.vn/


Nội theo 2 địa chỉ sau: 

- CPMU-VFD: Đinh Ngọc Kiên, điều phối viên dự án (email: kienvst@gmail.com) 
- Winrock International - Vietnam Forest and Deltas Project: winrockvfd@gmail.com  

Sau khi được lựa chọn, chuyên gia tư vấn sẽ ký hợp đồng với VFD và được thanh toán 
theo tiến độ công việc trên cơ sở kết quả được nghiệm thu, xác nhận bởi Ban quản lý các 
dự án Lâm nghiệp - Dự án VFD. 

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17.00 ngày 2/5/2017. 

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