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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU NGHIÊN CỨU 

Rà soát và đánh giá thực hiện cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng 

tại tỉnh Nghệ An  

 

 

Đặt vấn đề  

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài 

trợ, được thực hiện thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với sự hỗ trợ kỹ thuật của 

tổ chức Winrock International, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ (ARC), 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) và Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD). Dự án 

này kéo dài trong 5 năm (2012-2017) và đang được triển khai nhằm hỗ trợ cho bốn tỉnh Nghệ An, 

Thanh Hóa, Nam Định và Long An đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và ứng phó của địa phương 

với biến đổi khí hậu (BĐKH). Dự án VFD có 3 hợp phần chính: (1) Bảo vệ cảnh quan bền vững 

với trọng tâm là giảm thiểu khí nhà kính từ lĩnh vực lâm nghiệp; (2) Thích ứng với BĐKH với 

trọng tâm nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH tại 2 vùng đồng bằng chính của Việt Nam; và (3) 

Điều phối và phát triển chính sách nhằm hỗ trợ triển khai và phát triển các hoạt động liên quan. 

 

Trong khuôn khổ hợp phần 1, Tổ chức SNV phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

(PanNature) tiến hành nghiên cứu và đánh giá khả năng áp dụng mô hình đồng quản lý rừng đặc 

dụng ở các Khu BTTN Xuân Liên (Thanh Hóa) và Pù Hoạt (Nghệ An). Hoạt động này nhằm mục 

đích cải thiện công tác quản trị rừng, tăng cường hiệu quả quản lý bảo vệ rừng có sự tham gia của 

các bên liên quan, nhất là cộng đồng địa phương các thôn, xã vùng đệm của các khu rừng đặc dụng 

nói trên. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này từ tháng 12/2014 đến hết tháng 06/2015.  

 

Để hỗ trợ cho việc xác lập các phương án đồng quản lý rừng, theo yêu cầu của dự án VFD, 

PanNature cần tìm và ký hợp đồng với 01 chuyên gia lâm nghiệp địa phương có hiểu biết và kinh 

nghiệm để tiến hành rà soát và đánh giá kinh nghiệm tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ rừng dựa 

vào cộng đồng địa phương tại tỉnh Nghệ An. Nội dung thực hiện bao gồm rà soát, tổng hợp và làm 

rõ bối cảnh, điều kiện chính sách lâm nghiệp của quốc gia và địa phương; kinh nghiệm tổ chức 

thực hiện; và phân tích, đánh giá một số mô hình tốt về cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng 

để đúc kết các bài học kinh nghiệm về tổ chức, thực hiện. Đối tượng (mô hình) đánh giá mở rộng 



cho cả 03 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), nhưng ưu tiên cho các mô hình cộng đồng 

tham gia quản lý rừng tự nhiên. Kết quả của đánh giá này là một phần của báo cáo xây dựng 

phương án thực thi đồng quản lý rừng ở Khu BTTN Pù Hoạt do PanNature tổng hợp, và sẽ được 

chia sẻ và lấy ý kiến của các bên liên quan tại hội thảo tham vấn cấp tỉnh được tổ chức tại Thanh 

Hóa hoặc Nghệ An vào cuối tháng 06 năm 2015. 

 

Phạm vi mục tiêu và nội dung thực hiện 

 

Mục tiêu thực hiện 

Rà soát, tổng hợp và phân tích kinh nghiệm thực hiện các mô hình tốt về cộng đồng địa phương 

tham gia quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Nghệ An, đồng thời đúc kết các bài học kinh nghiệm và 

khuyến nghị cho áp dụng thí điểm đồng quản lý rừng đặc dụng ở Khu BTTN Pù Hoạt, tỉnh Nghệ 

An.  

 

Nội dung thực hiện 

1. Rà soát và tổng hợp các chủ trương, chính sách, quy định, chương trình quốc gia hoặc địa 

phương (tỉnh), đã có trước đây và/hoặc hiện nay, hỗ trợ cho việc thực hiện các dự án, hoạt động, 

sáng kiến về quản lý, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng địa phương; 

 

2. Tổng hợp và mô tả (dẫn chứng) ít nhất 03 - 05 mô hình tốt về cộng đồng tham gia quản lý bảo 

vệ rừng tự nhiên ở tỉnh Nghệ An, bao gồm cả rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Nội dung cần làm 

rõ: 

- Nguồn gốc, lịch sử hình thành của mô hình đó (nêu rõ địa bàn) 

- Cách thức tổ chức thực hiện (cơ cấu tổ chức; mục đích/mục tiêu; cơ chế vận hành; nguồn lực hỗ 

trợ thực hiện, nếu có) 

- Vai trò và mức độ tham gia của cộng đồng địa phương và các bên liên quan 

- Kết quả thực hiện của mô hình đối với các mục tiêu về QLBVR, cải thiện đời sống, xã hội, giải 

quyết xung đột, mâu thuẫn về lợi ích (đất, rừng, hoặc lợi ích khác) 

- Tình trạng hiện tại của mô hình, bao gồm cả tính liên tục và bền vững của mô hình 

 

3. Đánh giá và phân tích để xác định rõ nguyên nhân thành công (hoặc chưa thành công) của các 

mô hình QLBVR dựa vào cộng đồng tại tỉnh Nghệ An, tập trung vào các khía cạnh như: 

- Chính sách, pháp luật của nhà nước (trung ương, địa phương) 

- Cơ cấu tổ chức, cơ chế và cách thức vận hành mô hình; sự tham gia và phối hợp của các bên liên 

quan; 

- Động cơ tham gia của cộng đồng địa phương: quyền của cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng đối với 

đất, rừng; cơ hội nâng cao hiểu biết và năng lực; cải thiện sinh kế; cơ chế hưởng lợi; 

- Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực (kỹ thuật, tài chính) hỗ trợ thực hiện 

- Rào cản hạn chế cộng đồng tham gia QLBVR hiệu quả  



4. Xây dựng các khuyến nghị, bài học chính cho áp dụng thí điểm đồng quản lý rừng đặc dụng ở 

Khu BTTN Pù Hoạt hoặc tỉnh Nghệ An nói chung. 

 

Thời gian cung cấp tư vấn: do tư vấn đề xuất và thỏa thuận với PanNature 

 

Giai đoạn thực hiện: từ ngày 25/4/2015 đến ngày 30/5/2015 

 

Địa bàn thực hiện: tại tỉnh Nghệ An 

 

Yêu cầu sản phẩm giao nộp: 

 Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tư vấn (phù hợp với tổng thời gian tư vấn đề xuất và 

được thỏa thuận với PanNature) 

 Báo cáo kết quả nghiên cứu: bằng tiếng Việt từ 15-20 trang, không kể phụ lục, theo đúng 

yêu cầu mục tiêu, nội dung và khung báo cáo; 

 Báo cáo tài chính theo đúng quy định và hướng dẫn của PanNature 

 

Hồ sơ đăng ký tư vấn: cần có  

 Lý lịch khoa học 

 Tóm tắt Đề cương thực hiện, làm rõ (i) Hoạt động và thời gian rà soát, tổng hợp tài liệu thứ 

cấp; (ii) Hoạt động, thời gian, địa bàn và nội dung khảo sát, tham vấn tại hiện trường (ít 

nhất 03 mô hình); và (iii) Hoạt động và thời gian viết báo cáo tổng hợp; 

 Đề xuất kinh phí thực hiện tư vấn: tổng số ngày công tư vấn, định mức tư vấn, chi phí tham 

vấn và khảo sát tại hiện trường (đi lại, ăn ở, phụ cấp). Yêu cầu tư vấn cung cấp bằng chứng 

về định mức phí tư vấn đã thực hiện trong các hợp đồng trước đây. 

 Thông tin liên lạc và tài khoản ngân hàng 

 

Thời hạn gửi hồ sơ tư vấn cho PanNature: trước 17:00, ngày 25/4/2015 theo địa chỉ: 

Nguyễn Hải Vân 

Phòng Nghiên cứu Chính sách 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Số 24-H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 04-3556 4001 hoặc DĐ: 01635518067 

Email: van@nature.org.vn hoặc dungnv@nature.org.vn  

 

 

 

 

mailto:van@nature.org.vn
mailto:dungnv@nature.org.vn

