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ĐỀ CƯƠNG THAM CHIẾU (TOR) 

Tuyển tư vấn tổ chức tập huấn về kỹ năng Viết đề xuất dự án hỗ trợ các hoạt động bảo tồn 

đa dạng sinh học 

 

1. BỐI CẢNH 

Dự án Quản lý Rừng bền vững và Bảo tồn Đa dạng sinh học (gọi tắt là Dự án VFBC) do Cơ quan 

Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê 

duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT. 

Dự án có 2 hợp phần, trong đó, Hợp phần “Bảo tồn đa dạng sinh học” nhằm duy trì và nâng cao 

chất lượng rừng, bảo vệ và ổn định quần thể động vật hoang dã ở các tỉnh có giá trị bảo tồn cao 

(Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam, và Lâm Đồng). Trong 

khuôn khổ của Dự án VFBC tại Quảng Bình, Tổ chức Bảo tồn Động, Thực vật hoang dã Quốc tế 

(FFI) thực hiện và giám sát đối với các hoạt động của các hoạt động thuộc hợp phần Bảo tồn Đa 

dạng sinh học trên địa bàn của của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PNKB) và Khu dự 

trữ thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong (KDTTN DCKNT) bao gồm các tiểu hợp phần: 6) 

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh than thiện với bảo tồn cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; 

7) Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ; 8) Tăng cường hiệu quả hệ thống thực 

thi pháp luật đối với tội phạm hủy hoại rừng và động vật hoang dã và 9) Giảm thiểu nhu cầu tiêu 

thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi. 

Trong khuôn khổ thực hiện các nhóm hoạt động 7.1.2 “Nâng cao năng lực cho BQL RĐD/RPH”, 

thuộc kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án VFBC do USAID tài trợ đã được Bộ Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt, Tổ chức FFI chuẩn bị tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng Viết đề xuất dự án hỗ 

trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học” cho cán bộ VQG PNKB và Khu DTTN ĐCKNT.  

Đề cương tham chiếu này nhằm nhằm tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn để tổ chức lớp tập huấn nói 

trên.  

2. MỤC TIÊU 

• Nâng cao năng lực viết đề xuất dự án hỗ trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học cán bộ 

VQG PNKB và Khu DTTN ĐCKNT. 

3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HUẤN 

• Khoảng 17 học viên là cán bộ phòng khoa học kỹ thuật của VQG PNKB và Khu DTTN; phòng 

giáo dục môi trường, trung tâm du lịch, và cán bộ kiểm lâm của VQG PNKB và Chi cục Kiểm 

lâm sẽ tham gia lớp tập huấn. 

4. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

Nội dung tập huấn bao gồm, nhưng không giới hạn theo các chủ đề sau: 

• - Khái niệm về dự án và các thành phần của dự án theo khung hợp lý; Các công việc cần chuẩn 

bị trước khi viết dự án; 

• - Giới thiệu và áp dụng khung lô-gic để phân tích, chuyển một ý tưởng thành đề xuất dự án; 
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• - Phương pháp xác định mục tiêu, kết quả, hoạt động và các chỉ số giám sát đánh giá của dự 

án 

• - Phương pháp tổng hợp các hoạt động để triển khai khi viết đề xuất dự án; 

• - Hướng dẫn viết bối cảnh, mục đích và mục tiêu; mô tả các kết quả của dự án; xây dựng các 

chỉ số mục tiêu, kết quả, các giả định và giám sát đánh giá, kế hoạch tài chính; 

• - Viết hoàn thiện 01 đề xuất mẫu các thành phần chính dựa trên các ý tưởng thực tế của các 

phòng ban/ đơn vị có tham gia lớp tập huấn. 

 

5. KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

• 01 lớp tập huấn 3 ngày được triển khai trong tháng 4/2023; 

• Các học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về Viết đề xuất dự án và có thể viết đề xuất 

dự án hỗ trợ hoạt động bảo tồn sau tập huấn; 

• 03 đề xuất mẫu được hoàn thiện các phần nội dung chinh theo khung cấu trúc mẫu của 1 đề 

xuất dự án; 

• Các học viên hoàn thành khóa tập huấn đã được cấp chứng chỉ. 

 

6. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TƯ VẤN 

- Làm việc với vai trò là giảng viên chính cho khóa tập huấn với các nội dung đã liệt kê 

trong mục 4 của TOR và kết quả tổng hợp khảo sát nhanh nhu cầu tập huấn do FFI thực 

hiện; 

- Biên soạn tài liệu, bài giảng và xây dựng nội dung chương trình tập huấn; 

- Chuẩn bị các vật liệu, công cụ minh họa để các học viên thực hành trong khóa tập huấn; 

- Phối hợp với cán bộ của đơn vị thực hiện dự án (FFI) và Ban quản lý dự án VFBC tỉnh 

Quảng Bình triển khai khóa tập huấn theo thời gian, kế hoạch đã xây dựng; 

- Viết báo cáo kết quả tập huấn. 

7. SẢN PHẨM GIAO NỘP 

Tư vấn sẽ giao nộp các kết quả sau: 

- Tài liệu, bài giảng chính thức gửi cho đơn vị thực hiện dự án (FFI) ít nhất 2 ngày trước khi 

tập huấn; 

- Các vật liệu, công cụ minh họa sử dụng trong khóa tập huấn (nếu có); 

- Báo cáo kết quả tập huấn bao gồm phiếu đánh giá của học viên trước và sau khi tổ chức 

tập huấn.  

8. QUY MÔ VÀ KHUNG THỜI GIAN 

Khóa tập huấn dự kiến kéo dài 3 ngày (19-21/4/2023). Theo đó công việc của tư vấn dự kiến diễn 

ra trong 8 ngày.  

 

STT Nội dung Định dạng Số ngày Thời gian 

1 Biên soạn tài liệu, bài giảng và 

công cụ minh họa 

Tài liệu dạng số hóa 

(ppt, word) gửi qua 

email và viết bằng 

tiếng Việt 

3 ngày Trước 

17/4/2023  

2 Tổ chức khóa tập huấn Hình ảnh/ clip các 

hoạt động tập huấn 

gửi qua email 

3 ngày 19-

21/4/2023 
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3 Báo cáo kết quả tập huấn Báo cáo kỹ thuật viết 

bằng Tiếng Anh và 

Tiếng Việt. Gửi file 

số hóa qua email. 

2 ngày Trước 

27/4/2023 

 Tổng  8 ngày  

 

9. CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM  

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về tổ chức tập huấn lớp tập huấn về viết đề xuất dự án liên 

quan đến lĩnh vực lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Có kinh nghiệm viết hoặc hỗ trợ các đơn vị viết đề xuất dự án liên quan đến bảo tồn đa 

dạng sinh học với bằng chứng đã từng nhận được gói tài trợ từ các đề xuất đã viết (là một 

lợi thế). 

- Khả năng giao tiếp và viết tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt (là một lợi thế) 

- Có bằng tốt nghiệp liên quan đến lĩnh vực như Lâm nghiệp, Sinh thái học, Môi trường, Xã 

hội học.  

10. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH  

FFI sẽ hỗ trợ tư vấn:   

- Thủ tục hành chính để tổ chức lớp tập huấn;  

- Hỗ trợ chi phí liên quan đến việc đi lại và lưu trú trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế và 

định mức của FFI. 

 

Ứng viên tiềm năng vui lòng gửi 01 CV và thư quan tâm kèm báo giá bằng tiếng Anh và Việt cho 

bà: Lê Hồng Việt qua địa chỉ email viet.hong.le@fauna-flora.org chậm nhất trước 17h00 ngày  

06/4/2023.  

Thông tin thêm về FFI, vui lòng truy cập http://www.fauna-flora.org 

  

mailto:viet.hong.le@fauna-flora.org
http://www.fauna-flora.org/
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MẪU: XÁC NHẬN NHÂN SỰ THAM GIA GÓI TƯ VẤN 

Tôi (Chúng tôi), người ký tên dưới đây  

Tuyên bố rằng (các) chuyên gia có tên được liệt kê dưới đây sẵn sàng tổ chức Tập huấn kỹ năng 

viết đề xuất dự án hỗ trợ các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học (Quảng Bình) trong tháng 4/2023: 

 

Số Họ và tên tư vấn Vị trí/nhiệm vụ Thời gian huy động 

(ghi cụ thể ngày) 

1    

2    

3    

…    

 

Tôi (Chúng tôi) đồng ý rằng việc chuyên gia tư vấn có tên được liệt kê ở trên không thể bố trí thời 

gian để thực hiện nhiệm vụ như đã cam kết có thể dẫn đến việc hủy bỏ Hợp đồng nếu lý do thay 

đổi nhân sự không được FFI chấp nhận trước. 

 

Tư vấn  

[Ký tên và ghi rõ họ tên] 

 

 


