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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

CHUYÊN GIA TƢ VẤN CHO LIÊN MINH ĐẤT RỪNG (FORLAND) 

 

1. Bối cảnh:  

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên thế giới. 

Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm 

nghèo và đấu tranh cho bình đẳng. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế 

hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí 

hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.  

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến nhằm tạo cơ hội cho các công dân 

Việt Nam tham gia xây dựng chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát 

thực thi chính sách nhằm đảm bảo các  chính sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân 

dân. “Liên minh” được dùng để chỉ sự hợp tác nhiều bên giữa, các cơ quan chính phủ các cấp, các tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam, các trường đại học, các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân, báo chí, các cộng đồng 

và các cá nhân có ảnh hưởng. Trong khuôn khổ Chương trình, hiện đã có sáu liên minh tham gia hoạt 

động, trong đó có Mạng lưới Đất rừng (gọi tắt là FORLAND) là tập hợp một số tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, bắt đầu hoạt động từ năm 2011, hiện nay gồm có các tổ chức: Trung tâm 

Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế (CRD); Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã 

hội (CSRD); Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM); Trung tâm Nghiên cứu 

và Tư vấn về Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên và Phát triển Bền vững (CRCSD); Quỹ Giảm nghèo và Phát 

triển Nông thôn (RDPR); Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD); và Trung tâm Con 

người và Thiên nhiên (PanNature). Mục đích của Mạng lưới là cùng phối hợp thực hiện các nghiên cứu tại 

thực địa để chia sẻ kết quả cho quá trình xây dựng chính sách của nhà nước, nhằm thúc đẩy quản lý và 

phát triển tốt hơn tài nguyên đất, rừng và cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng. 

Trong năm 2014, thông qua nguồn tài trợ của Oxfam, FORLAND đang thực hiện 4 dự án theo vấn đề (gọi 

tắt là IBPs - Issue Based Projects) là: 1) Tăng cường cơ hội tiếp cận công bằng đất đai cho đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi từ chính sách rà soát đất đai của các nông, lâm trường quốc doanh; 2) Đánh giá 

hiện trạng chồng lấn và tranh chấp quyền sử dụng đất trong hệ thống các vườn quốc gia và khu bảo tồn 

Việt Nam; 3) Nghiên cứu lồng ghép yếu tố giới trong các chính sách hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng 

của Việt Nam; và 4) Tham vấn cộng đồng về các quy định và chính sách liên quan đến hộ gia đình và cộng 

đồng trong thực thi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) 2004.  

FORLAND hy vọng việc thực hiện những IBPs trên sẽ cung cấp các đánh giá và phân tích từ cơ sở thực 

tiễn cho các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan trong quá trình xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 

các chính sách về đất, rừng như: rà soát đất đai của các NLTQD; đồng quản lý rừng; cân bằng giới trong 

quản lý bảo vệ rừng; và đánh giá thực hiện Luật BVPTR 2004,… Đồng thời, qua thực hiện các IBPs này, 

Mạng lưới cũng mong muốn góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của người dân và các bên liên 

quan để thực hiện tốt hơn các chính sách của Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và vận động chính sách 

(VĐCS), FORLAND và Oxfam thống nhất sẽ mời 01 chuyên gia Lâm nghiệp làm tƣ vấn cho FORLAND 

trong các lĩnh vực: i) thực hiện các tham vấn cộng đồng về Luật BV&PTR 2004 (IBP về tham vấn Luật) và 

các chính sách lâm nghiệp (LN)  quan khác (3 IBPs còn lại); ii) biên soạn các báo cáo tham vấn cộng đồng, 
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khuyến nghị Luật và các chính sách LN liên quan (cả 4 IBPs); và iii) tiếp cận các cá nhân và cơ quan hoạc 

định chính sách (HĐCS) các cấp để VĐCS về sửa đổi, bổ sung Luật BV&PTR 2004 (IBP về tham vấn Luật) 

và các chính sách LN liên quan khác (3 IBPs còn lại). 

2. Mô tả phạm vi và nội dung công việc của tƣ vấn 

Stt Công việc Thời gian thực hiên Số ngày 

ƣớc tính 

Trách nhiệm 1: Tư vấn cho các hoạt động chung của FORLAND 

1 Đóng góp ý kiến cho FORLAND tại  cuộc 

họp đánh giá 6 tháng đầu năm và lập kế 

hoạch 6 tháng cuối năm 

Dự kiến thời gian họp là đầu 

tháng 6. 2014 

1 ngày 

2 Trả lời các câu hỏi của các thành viên 

FORLAND liên quan đến chuyên môn LN 

qua các cuộc họp, email, điện thoại. 

Từ tháng 4/5-12. 2014 2 ngày 

3 Chia sẻ các thông tin có giá trị và đưa ra 

các gợi ý cần thiết để giúp FORLAND có 

định hướng hoạt động phù hợp. 

Từ tháng 4/5-12. 2014 2 ngày 

Trách nhiệm 2: Tư vấn việc thực hiện các IBPs của FORLAND 

1 Góp ý cho đề cương, bộ công cụ (do 

FORLAND soạn thảo) để tham vấn cộng 

đồng về Luật BV&PTR 2004 (IBP về tham 

vấn Luật) 

Tháng 5. 2014 4 ngày 

2 Góp ý cho các báo cáo nghiên cứu và 

khuyến nghị chính sách của 4 IBPs, đặc biệt 

là của IBP về tham vấn Luật BV&PTR 2004. 

Tháng 6-10. 2014 15 ngày 

5 Tham gia biên tập các câu chuyện (do cán 

bộ nghiên cứu của FORLAND dự thảo) và 

bổ sung phần phân tích, bình luận cho kết 

quả của cả 4 IBPs  

Tháng 6-10. 2014 7 ngày 

7 Tham gia và trình bày tại các hội thảo công 

bố kết quả nghiên cứu và VĐCS của 

FORLAND 

Tháng 9-12. 2014 4 ngày 

8 Tư vấn và  cùng với FORLAND tác động 

đến các nhà HĐCS sử dụng báo cáo, 

khuyến nghị chính sách của mạng lưới 

Tháng 9-12. 2014 5 ngày 

Tổng cộng  40 ngày 

3. Kết quả mong đợi  

3.1. Tư vấn cho hoạt động chung của FORLAND 

 Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của FORLAND có tính khả thi cao. Các tổ chức thành viên và 

toàn thể mạng lưới đều thực hiện được. 

 Bộ QAS, thẻ chấm điểm đánh giá định tính kết quả (Qualitative Assessment), dùng cho giám sát 

đánh giá 6 tháng đầu năm 2014 của Liên minh, được bổ sung nhiều thông tin có giá trị từ chuyên 

gia, được Oxfam chấp thuận. 

 Các câu hỏi/thắc mắc về chuyên môn, kỹ thuật của các tổ chức trong FORLAND qua email, điện 

thoại… được tư vấn trả lời kịp thời và làm thỏa mãn người hỏi. 

3.2. Tư vấn cho việc thực hiện các IBPs của FORLAND 

 Đề cương và bộ công cụ tham vấn Luật BV&PTR 2004 
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 Các góp ý cho đề cương và bộ công cụ tham vấn cần có sự nhất trí của FORLAND và 

Oxfam để đảm bảo phản ánh đầy đủ quan điểm của chuyên gia, tổ chức thực hiện và 

Oxfam.  

 Về mặt kỹ thuật, đề cương và bộ câu hỏi tham vấn phải đảm bảo tính chính xác, đồng thời 

phải ngắn gọn và dễ hiểu đối với người thực hiện (nhóm nghiên cứu) và người được hỏi 

(người dân, cán bộ LN cấp cơ sở, cán bộ chính quyền các cấp…) để đạt được mục tiêu 

tham vấn. 

 Các báo cáo tham vấn, khuyến nghị Luật và các chính sách LN liên quan 

 Các góp ý cho các báo cáo tham vấn, khuyến nghị chính sách cần có sự nhất trí của 

FORLAND và Oxfam để đảm bảo phản ánh đầy đủ quan điểm của chuyên gia, tổ chức 

thực hiện và Oxfam. 

 Ngôn ngữ diễn đạt của các báo cáo, khuyến nghị chính sách cần đơn giản, dễ hiểu, đảm 

bảo người đọc (các cơ quan HĐCS, báo chí và độc giả, những người không hiểu nhiều về 

chính sách Luật BV&PTR và các chính sách LN khác) có thể nắm bắt tốt nội dung sau khi 

đọc. 

 Các câu chuyện thực tế về thực hiện Luật BV&PTR và các chính sách LN liên quan 

 Các câu chuyện cần được chọn lọc và điều chỉnh nếu cần để đảm bảo phù hợp với tinh 

thần của các khuyến nghị chính sách.  

 Phần phân tích/bình luận bổ sung cho từng câu chuyện cần được góp ý với sự phối hợp 

của cán bộ trong FORLAND và chuyên gia truyền thông của Oxfam để đảm bảo cân bằng 

các quan điểm và góc nhìn và làm rõ được vấn đề được nêu.  

 Ngôn ngữ diễn đạt của các báo cáo, khuyến nghị chính sách cần đơn giản, dễ hiểu, đảm 

bảo người đọc (báo chí và độc giả, những người không hiểu nhiều về chính sách Luật 

BV&PTR và các chính sách LN khác) sẽ nắm bắt được các nội dung chính sau khi đọc. 

 Tác động tới các cá nhân, cơ quan HĐCS về LN 

 Các khuyến nghị chính sách cần đến được cá cá nhân và cơ quan HĐCS về LN như: 

TCLN, Ban soạn thảo dự thảo Luật BV&PTR sửa đổi, các đại biểu quốc hội… 

 Ghi nhận được và chia sẻ thông tin về sự thay đổi, điều chỉnh Luật BV&PTR và các chính 

sách LN liên quan do tác động của các khuyến nghị của FORLAND.  

4. Phí tƣ vấn:  

 Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của Nhà tư vấn, mức phí cụ thể sẽ được 

thảo thuận và thống nhất với Oxfam và FORLAND. Chi phí đi lại, ăn, nghỉ sẽ do văn phòng 

Oxfam thanh toán dựa theo qui định và định mức của văn phòng. 

 Thời gian thực hiện các sản phẩm sẽ được chuyên gia tư vấn ghi trên bảng chấm công để làm 

căn cứ tính phí tư vấn. Chuyên gia tư vấn cần gửi bảng chấm công khi kết thúc công việc. 

5. Thời hạn nộp hồ sơ tƣ vấn:  

Đề nghị các cá nhân quan tâm hãy gửi đề xuất tư vấn, bao gồm: 

 Đề xuất kỹ thuật và tài chính (phí tư vấn); 

 Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn 

HẠN NỘP HỒ SƠ: Ngày 4/5/2014. Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ đƣợc liên hệ phỏng vấn. 

Địa chỉ nhận Hồ sơ tƣ vấn: Đề nghị các tư vấn quan tâm hãy gửi hồ sơ tới địa chỉ email sau đây: 

Phạm Thùy Dung, email: ptdung@oxfam.org.uk, ĐT: 04-39454449, số máy lẻ: 713; 

mailto:ptdung@oxfam.org.uk

