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PHẠM VI CÔNG VIỆC TUYỂN TƯ VẤN ĐỘC LẬP 
 
Tên tư vấn: 
 

 Vị trí: Tư vấn kinh tế  

Tên dự án: Quản lý rừng bền vững do USAID tài trợ 
Dòng ngân sách: 5.2.5.1 Số hợp đồng: 72044020F00002 

Thời gian thực hiện Từ 8/2022-10/2022 
Số ngày di chuyển 8 (chỉ có công tác phí, chi phí đi lại, không có phí tư vấn) 
Số ngày làm việc ở địa 
phương: 

6 (mỗi tỉnh 3 ngày) 
 

Số ngày còn lại: 
(Nghiên cứu, viết báo cáo)  

30 

Tổng số ngày : 36 
 Đánh giá viên: Sẽ xác định sau 

 
 

A. CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DAI 

DAI là một công ty phát triển toàn cầu với các văn phòng công ty tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, 
EU, Nigeria, Pakistan và Palestine và các hoạt động dự án trên toàn thế giới. Chúng tôi giải quyết 
các vấn đề cơ bản về phát triển kinh tế và xã hội do thị trường kém hiệu quả, quản trị kém hiệu 
quả và bất ổn gây ra. DAI hoạt động trên các tuyến đầu của sự phát triển toàn cầu. Chuyển ý 
tưởng thành hành động — hành động thành tác động. Chúng tôi cam kết định hình một thế giới 
đáng sống hơn.   

DAI và các nhân viên của mình cam kết chống lại nạn phân biệt chủng tộc và tự chịu trách 
nhiệm về sự thay đổi tích cực trong công ty cũng như trong cộng đồng, nền văn hóa và quốc gia 
mà chúng tôi đang sống và làm việc. DAI cam kết thu hút và giữ chân những nhân viên giỏi nhất 
từ mọi chủng tộc và nguồn gốc trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để trở thành một đối tác 
phát triển tốt hơn 

DAI đề cao các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất. Chúng tôi cam kết ngăn chặn việc bóc lột, 
lạm dụng và quấy rối tình dục cũng như các hành vi vi phạm đạo đức khác. Do đó, tất cả các vị 
trí của chúng tôi đều được kiểm tra và kiểm tra tham chiếu nghiêm ngặt.  

 

B. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
 

Dự án Quản lý Rừng Bền vững do USAID tài trợ (Dự án) hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (GVN) 
để giảm lượng khí thải các bon liên quan đến mất rừng, suy thoái rừng tự nhiên và quản lý rừng 
trồng kém. Dự án thực hiện phương pháp tiếp cận “Thịnh vượng xanh” nhằm tăng cường khả 
năng của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm phát 
thải đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc cho sinh kế bền vững và tăng trưởng kinh tế công 
bằng. 

Dự án thực hiện tại 7 tỉnh (Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, 
Quảng Nam) và tập trung vào 5 mục tiêu: 

 



 

2 

 

 

1. Quản lý rừng của cộng đồng dân cư/Quản lý rừng có sự tham gia của người dân 

2. Tăng cường các doanh nghiệp/Hợp tác xã (HTX) thân thiện với bảo tồn cho các cộng đồng 
sống phụ thuộc vào rừng 

3. Tăng tính khả thi/hữu dụng của Hệ thống thực thi Luật đối với vi phạm Luật Lâm nghiệp 

4. Cải tiến các thực hành quản lý rừng sản xuất 

5. Huy động các nguồn lực trong nước cho Quản lý và bảo vệ rừng 

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2020-2025 do DAI phối hợp với tổ chức RECOFTC, 
Preferred by Nature với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) làm đối tác, Ban 
Quản lý các Dự án Lâm nghiệp (MBFP) làm chủ dự án. 

C. BỐI CẢNH, SỰ CẦN THIẾT  

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã được thực hiện trên phạm vi toàn quốc 
hơn 10 năm kể từ khi Nghị định 99/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành vào ngày 24/9/2010. 
Sau một số lần điều chỉnh, hiện nay cho đến nay chính sách chi trả DVMTR đang được thực hiện 
theo Luật Lâm nghiệp 2017 và Nghị định 156/2018/TTg-NĐ, theo đó có 5 loại dịch vụ môi trường 
rừng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định (Điều 61, Luật Lâm nghiệp 2017) gồm: 

- Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối. 
- Điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội. 
- Hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và 

suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh. 
- Bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng 

cho kinh doanh dịch vụ du lịch. 
- Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước từ rừng và các yếu tố 

từ môi trường, hệ sinh thái rừng để nuôi trồng thủy sản. 

Trên phạm vi cả nước, phần lớn nguồn thu DVMTR đến từ thủy điện. Các dịch vụ còn lại như 
dịch vụ bảo vệ duy trì cản quan tự nhiên và đa dạng sinh học từ các hoạt động du lịch có mức 
thu rất hạn chế. Tại Nghệ An và Sơn La hoạt động du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản đang 
phát triển ngày càng rộng rãi. Trong khi đó, mức thu DVMTR từ các loại hình kinh doanh này còn 
ít, chưa tương thích với mức độ phát triển và tiềm năng của tỉnh. Để có thể giúp các tỉnh mở rộng 
các nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng, dự án cần tuyển 01 tư vấn trong nước để đánh giá 
các tiềm năng tăng mức thu từ DVMTR, bao gồm tiềm năng từ chi trả từ cho dịch vụ du lịch, chi 
trả từ hoạt động nuôi trồng thủy sản, chi trả cho hoạt động thuê môi trường rừng tại 2 tỉnh Nghệ 
An, Sơn La. 

D. MỤC TIÊU  
Giúp hai tỉnh Sơn La và Nghệ An xác định được các nguồn thu tiềm năng để tăng nguồn thu 
cho quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tỉnh từ một số loại dịch vụ môi trường rừng từ các 
cơ sở nuôi trồng thủy sản, các cơ sở có hoạt động du lịch sinh thái; cho thuê môi trường rừng 
của tỉnh giúp tỉnh mở rộng nguồn tài chính cho bảo vệ và phát triển rừng.  

E. HOẠT ĐỘNG CỦA TƯ VẤN 

 

Để đạt được mục tiêu trên tư vấn cần thực hiện một đánh giá cho hai tỉnh nêu trên và đề xuất 
giải pháp để tỉnh có thể mở rộng nguồn thu DVMTR. Hoạt động chi tiết như dưới đây.  
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1. Rà soát các chính sách, quy định  

Tư vấn có nhiệm vụ đánh giá tiềm năng dựa trên các chính sách hiện có như Luật lâm nghiệp 
năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP và một số các chính sách, thông tư khác có liên quan. Tư 
vấn cũng cần đánh giá tiềm năng dựa trên dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 156/2018/NĐ-CP đối với các cơ sở kinh doanh du lịch giáp ranh với khu rừng, và một 
số dự thảo quy định mới liên quan đến cơ sở nuôi trồng thủy sản, quy định đối với thuê môi 
trường rừng. Quá trình rà soát sẽ cung cấp thông tin cho tư vấn chuẩn bị kế hoạch khảo sát và 
xây dựng kế hoạch triển khai. 

2. Điều tra khảo sát tại địa phương 

Đề xuất kế hoạch, chuẩn bị nội dung khảo sát và tham gia khảo sát tại địa phương tại tỉnh Sơn 
La và Nghệ An gồm kế hoạch làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Sơn La và Nghệ 
An, một số cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong hoạt động du lịch sinh thái, nuôi trồng 
thủy sản, cơ sở thuê môi trường rừng. Tư vấn cũng cần làm việc với các Sở ban ngành địa 
phương như Sở Văn hóa thể thao và du lịch để xác định các cơ sở có hoạt động du lịch sinh thái 
đã đang và sẽ hoạt động trong tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xác định các cơ 
sở nuôi trồng thủy sản và các đơn vị thuê môi trường rừng tiềm năng. Đặc biệt đối với tỉnh Nghệ 
An đánh giá tiềm năng và giải pháp phù hợp để triển khai đề án cho thuê 6.000 ha dịch vụ môi 
trường rừng. 
 

3. Xây dựng và hoàn thiện báo cáo đánh giá 

Tư vấn cần hoàn thiện 02 báo cáo đánh giá riêng biệt cho 02 tỉnh Sơn La và Nghệ An bao gồm 
các nội dung sau: 

- Đánh giá các rào cản thách thức hiện nay đối với việc mở rộng nguồn thu tiền DVMTR 
cho dịch vụ du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản cũng như cho thuê môi trường rừng 
bao gồm các rào cản về mặt cơ chế, chính sách và các thách thức về thực hiện chính 
sách tại địa phương. 

- Rà soát các cơ sở du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản trong tỉnh thuộc đối tượng cần 
tham gia trả tiền DVMTR trong tỉnh. 

- Ước tính nguồn thu tiềm năng của dịch vụ nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái trong 
tỉnh. 

- Xác định các vùng, diện tích tiềm năng cho thuê môi trường rừng (bao gồm hình thức 
thuê, hoạt động phù hợp trên vùng đất thuê môi trường rừng) tại tỉnh và xác định nguồn 
thu tiềm năng của thuê môi trường rừng.  

- Đề xuất khuyến nghị các chính sách, biện pháp cho tỉnh để mở rộng nguồn thu bao gồm 
giải pháp khuyến khích tăng số lượng các đơn vị sử dụng dịch vụ nuôi trồng thủy sản, du 
lịch sinh thái đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng, giải pháp khuyến khích thu hút thuê 
môi trường rừng nhưng vẫn đảm bảo phát triển bền vững.  

4. Trình bày kết quả đánh giá và tiếp thu chỉnh sửa báo cáo.  

Tư vấn sẽ trình bày kết quả đánh giá trong buổi họp kỹ thuật cho Sở NN & PTNT tỉnh, Quỹ bảo 
vệ và phát triển rừng tỉnh, Ban QLDA tỉnh và tiếp thu các góp ý để sửa đổi hoàn thiện báo cáo 

F. ĐỊA ĐIỂM 

Hà Nội và đánh giá tại tỉnh Nghệ An và Sơn La. 

G. THỜI GIAN TƯ VẤN (LOE) VÀ SẢN PHẨM ĐẦU RA  
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# 
Hoạt 
động 

Số ngày 
công 

Sản phẩm giao nộp 
Thời gian 

hoàn 
thành 

1 

1;2 8 

1. Bảng câu hỏi, kế hoạch dự kiến để khảo sát tại 
địa phương; Báo cáo thực địa tóm tắt nội dung 
thu thập được khi đi khảo sát tại địa phương và 
dự thảo đề cương báo cáo  

9/2022 
2 

4 4 2 2. Bài trình bày kết quả báo cáo tại 02 tỉnh 10/2022 

5 3 26 

3. Báo cáo đánh giá tiềm năng mở rộng nguồn thu 
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng từ hoạt động 
du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản và cho thuê 
môi trường rừng được hoàn thiện theo góp ý của 
các Sở ban ngành, Quỹ tỉnh và dự án bao gồm ước 
tính nguồn thu dự kiến, danh sách các đối tượng 
thu, giải pháp thu và đề xuất phương pháp quản lý 
sử dụng nguồn tiền này.  

10/2022 

 
Tổng 
cộng 

36   

H. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

Tiêu chí Mô tả chi tiết 

Tư vấn Chuyên gia kinh tế 

Trình độ Tối thiểu thạc sĩ lâm nghiệp, kinh tế môi trường, kinh tế lâm nghiệp hoặc 
lĩnh vực có liên quan. 

Kinh nghiệm 
chuyên môn 

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong ngành lâm nghiệp, môi trường, 
kinh tế môi trường, kinh tế lâm nghiệp, hoặc chính sách lâm nghiệp 

- Có kiến thức và kinh nghiệm về chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng 

- Có kiến thức và kinh nghiệm về chính sách và cho thuê môi trường 
rừng 

- Có kinh nghiệm làm việc tại tỉnh Nghệ An, Sơn La là một lợi thế 
- Có kinh nghiệm làm việc với các công ty đơn vị sử dụng dịch vụ môi 

trường rừng, công ty thuê môi trường rừng là một lợi thế. 

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

₋ Có kỹ năng làm việc theo nhóm, điều phối các hoạt động với nhiều bên 
liên quan;  

₋ Có kinh nghiệm đánh giá thực hiện chính sách, xây dựng văn bản pháp 
quy, phân tích, tổng hợp;  

₋ Có khả năng viết báo cáo, bài trình bày và tài liệu cho các cuộc họp, 
hội thảo;  
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Tiêu chí Mô tả chi tiết 

-     Có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với các bên liên 
quan 

I. NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

Ứng viên quan tâm cần gửi:  

- Bản sơ yếu lí lịch bằng tiếng Anh và tiếng Việt 

- Thư ứng tuyển thể hiện tại sao ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển dụng và thông 
tin chi liên hệ chi tiết của ít nhất ba người tham chiếu;  

- Bản scan bằng cấp có liên quan. 

đến địa chỉ email tuyển dụng của chúng tôi VietnamSFM@dai.com. Vui lòng điền tiêu đề thư: 
“Tên ứng viên _ PFES feasibility study”: 

Thời hạn nộp hồ sơ: 5.00 chiều (giờ Hà Nội), ngày 2/9/2022 

 

Lưu ý: Nếu được tuyển dụng, ứng viên cần cung cấp cho DAI thông báo bằng văn bản được ký, 
đóng dấu của cơ quan hiện tại xác nhận ứng viên sẽ không nhận lương từ cơ quan trong suốt 
thời gian thực hiện hoạt động tư vấn hoặc cho phép ứng viên được nghỉ phép. Yêu cầu này chỉ 
áp dụng đối với các ứng viên đang làm việc trong các cơ quan nhà nước. 

 

 

Để có thêm thông tin về DAI, xin truy cập website website www.dai.com. 

DAI là đơn vị sử dụng lao động áp dụng cơ hội bình đẳng / hành động khẳng định với cam kết về 
sự đa dạng. DAI không phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới 
tính (bao gồm cả việc mang thai và nhận dạng giới tính), nguồn gốc quốc gia, đảng phái chính 
trị, khuynh hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, khuyết tật, thông tin di truyền, tuổi tác, tình trạng 
cha mẹ, tình trạng cựu chiến binh, hoặc yếu tố phi năng lực khác. 


