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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Đánh giá tác động của hoạt động trồng cỏ đối với bảo vệ đất dốc và đánh giá  tính bền 

vững, khả năng thực hiện theo mô hình PES  tự nguyên của các ban quản lý rừng 

cộng đồng 

 

I. BỐI CẢNH 

Dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp” 

(3PAD) tại tỉnh Bắc Kạn được hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn vay của IFAD, vốn 

đối ứng của Chính phủ Việt Nam và Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Dự án 

hướng tới cải thiện sinh kế nhằm xóa đói, giảm nghèo một cách công bằng và 

bền vững cho những người nghèo khu vực miền núi tỉnh Bắc Kạn. 

Các mục tiêu chính của dự án bao gồm: (i) giao và quản lý đất rừng công 

bẳng và bền vững, và (ii) cải thiện sinh kế của người dân nghèo nông thôn thông 

qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến và kinh nghiệm thiết thực trong phát triển nông lâm nghiệp và cải thiện 

hệ thống dịch vụ nông nghiệp. Ba hợp phần chính của dự án nhằm thực hiện các 

mục tiêu trên bao gồm:  

- Quản lý đất lâm nghiệp công bằng và bền vững (2,6 triệu US$ - 11%) 

- Các cơ hội tạo thu nhập cho người nghèo (16,7 triệu US$ - 78%) 

- Các cơ hội cải thiện môi trường (nguồn tài trợ không hoàn lại từ GEF) 

Theo khuyến nghị của đoàn đánh giá giám sát năm 2014 của IFAD ngày 

18/09/2014 cần có 1 cuộc đánh giá về tác động của hoạt động trồng cỏ bảo tồn 

đất dốc và đánh giá  tính bền vững, khả năng thực hiện theo mô hình Pes tự 

nguyên của các ban QLRCĐ đã được thành lập năm 2013. Ban quản lý dự án 

quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn 

cần tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động này với các nội dung cụ thể như sau: 

 2. MỤC TIÊU, KẾT QUẢ 

2.1. Mục tiêu 

- Đánh giá tác động của công tác trồng cỏ bảo tồn đất dốc trên địa bản 3 

huyện dự án và tại các trường học và khả năng nhân rộng của chương trình. 
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- Đánh giá tính bền vững, khả năng thực hiện theo mô hình Pes tự nguyên 

của các ban QLRCĐ (86 ban đã được thành lập) 

2.2.  Kết quả giao nộp cho dự án (Sản phẩm cuối cùng) 

Có 01 báo cáo nêu rõ được các nội dung như sau: 

Phần 1:  đánh giá chương trình trồng cỏ  

+  Số diện tích đã được trồng cỏ bảo tồn đất dốc, số nhóm, số trường thực 

hiện. 

+ Số người được tham gia chương trình, số người được tập huấn đào tạo, số 

người áp dụng chương trình này sau khi được đào tạo 

- Các giống cỏ phù hợp và còn được duy trì 

- Kết quả về mặt môi trường 

- Các kết quả về kinh tế  

+ Khả năng cung cấp thức ăn  

+ Ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển chăn nuôi (đại gia súc) 

+ Số hộ tham gia trồng cỏ, số hộ tăng thu nhập, giảm được nghèo 

- Các kết quả về mặt xã hội 

+ Kết quả của chương trình trồng cỏ và nâng cao nhận thức bảo tồn trong 

trường học của giáo viên và học sinh. 

- Khả năng duy trì, nhân rộng của chương trình trồng cỏ 

- Đánh giá chương trình thu mua lại giống cỏ của sở Nông nghiệp 

- Đề xuất phương án duy trì tính bền vững của chương trình trồng cỏ bảo 

tồn đất dốc. 

Phần 2:  Đánh giá các ban quản lý rừng cộng đồng 

- Số lượng Ban được thành lập, thành viên, diện tích rừng của các ban 

quản lý. 

- Số lượng ban đã thực hiện quản lý rừng, số lượng Ban còn duy trì tốt 

hoạt động này. 
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- Số lượng Ban có khả năng duy trì, nhân rộng theo phương án chia sẻ lợi 

ích và theo mô hình PES tự nguyện 

- Xây dựng phương án, quy chế hoạt động và hỗ trợ cho các Ban QLRCĐ 

thực hiện chia sẻ lợi ích theo mô hình PES tự nguyện. 

Báo cáo về Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các Ban QLRCĐ mô hình PES 

tự nguyện tại khu vực hồ Ba Bể. 

Tài liệu giao nộp bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. (bao gồm cả bản 

cứng và bản mềm) 

3. Các hoạt động, kết quả đầu ra  và thời gian thực hiện 

3.1. Đánh giá cỏ 

ST

T 

 Số ngày 

làm việc 
Hoạt động 

Kết quả đầu 

ra 

Thành 

phần 

Địa 

điểm 

1 2 ngày 
Xây dựng đề cương 

đánh giá Có 1 đề cương 

đánh giá được 

Ban QLDA 

nghiệm thu 

Nhóm 

tư vấn 

VP dự 

án 

3PAD 

2  1 ngày 
Thống nhất kế hoạch 

đánh giá 

VP dự 

án 

3PAD 

3 5 ngày 

Làm việc với các cơ 

quan cấp tỉnh: Sở giáo 

dục, sở nông nghiệp, 

sở TNMT, TTKN Có 01 báo cáo 

ngoại nghiệp 

được Ban 

QLDA 

nghiệm thu 

Nhóm 

tư vấn 

Các sở 

ngành 

4  36 ngày 

-Điều tra, đánh giá tại 

3 huyện dự án (173 

nhóm) 

- Điều tra đánh giá tại 

các trường học (60 

trường) 

Làm 

việc ít 

nhất với 

60 

nhóm, 

20 

trường 
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ST

T 

 Số ngày 

làm việc 
Hoạt động 

Kết quả đầu 

ra 

Thành 

phần 

Địa 

điểm 

5 5 ngày 

 Tổng hợp, phân tích 

số liệu chung, viết báo 

cáo đánh giá sơ bộ. 

TV tự 

túc 

6  1 ngày 

Họp với BQLDA đóng 

góp và hoàn thiện báo 

cáo 

VP dự 

án 

3PAD 

7  5 ngày 

- Tổng hợp ý kiến và 

hoàn thiện báo cáo 

cuối cùng 

- Giao nôp sản phẩm 

Có 01 báo cáo 

tổng hợp được 

Ban QLDA 

nghiệm thu 

Nhóm 

tư vấn 

VP dự 

án 

3PAD 

 

3.2. Đánh giá về các BQLR cộng đồng 

STT Số ngày 

làm việc 
Hoạt động Kết quả đầu ra 

Thành 

phần 
Địa điểm 

 

2 ngày 
Xây dựng đề 

cương đánh giá 

Có 1 đề cương đánh 

giá được Ban QLDA 

nghiệm thu 

Nhóm 

tư vấn 

VP dự án 

3PAD  

 1 ngày 

Thống nhất đề 

cương và xây 

dựng kế hoạch 

đánh giá 

 3 ngày 

Làm việc với 

các cơ quan cấp 

tỉnh: sở nông 

nghiệp, sở 

TNMT 

Có 01 báo cáo ngoại 

nghiệp được Ban 

QLDA nghiệm thu 

 

Nhóm 

tư vấn 

 

 

Các sở 

ngành 
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STT Số ngày 

làm việc 
Hoạt động Kết quả đầu ra 

Thành 

phần 
Địa điểm 

 

 9 ngày 

Làm việc với 

các cơ quan cấp 

huyện: Phòng 

TNMT, NN, 

Kiểm lâm,  

 

 

 

 

 

 

 

Có 01 báo cáo ngoại 

nghiệp được Ban 

QLDA nghiệm thu 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 

tư vấn 

3 huyện 

 

25 ngày 

Làm việc với 

UBND các xã 

Điều tra, phỏng 

vấn, đánh giá tại 

các Ban 

QLRCĐ (86 

Ban) 

Các xã 

thôn 

 

7 ngày 

Tổng hợp phân 

tích số liệu, viết 

báo cáo sơ bộ 

Tư vấn tự 

túc 

 

1 ngày 

Họp với Ban 

QLDA báo cáo 

kết quả sơ bộ, 

xin ý kiến đóng 

góp để hoàn 

thiện báo cáo 

VP dự án 

3PAD 

 

10 ngày 

Hỗ trợ nâng cao 

năng lực cho các 

Ban QLRCĐ mô 

hình PES tự 

nguyện tại khu 

vực hồ Ba Bể (2 

tư vấn) 

Xã Nam 

Mẫu, 

Hoàng 

Trĩ 
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STT Số ngày 

làm việc 
Hoạt động Kết quả đầu ra 

Thành 

phần 
Địa điểm 

 

5 Ngày 

Hoàn thiện báo 

cáo, giao nộp 

sản phẩm 

Có 01 báo cáo tổng 

hợp được Ban QLDA 

nghiệm thu 

Nhóm 

tư vấn 
Tư vấn tự 

túc 
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4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

- Đơn vị/nhóm tư vấn ( 02 tư vấn chính và 04 tư vấn phụ)  

+ 02 tư vấn chính bao gồm: 02 chuyên gia về lĩnh vực trồng trọt, chăn 

nuôi, lâm nghiệp hoặc kinh tế nông lâm nghiệp, có trình độ đại học trên 15 năm 

kinh nghiệm (hoặc  trên đại học có 8 năm kinh nghiệm trở lên);   

+ 04 tư vấn phụ yêu cầu chuyên môn nông lâm nghiệp trình độ đại học 

trên 5 năm kinh nghiệm. 

- Có kinh nghiệm về phát triển nông lâm nghiệp 

- Có kinh nghiệm về khảo sát đánh giá 

- Có kinh nghiệm, kỹ năng làm việc với cộng đồng và người dân và cơ quan 

chuyên môn, chính quyền cơ sở. 

- Am hiểu chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi 

trường sinh thái.  

- Có kinh nghiệm làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

- Có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng, làm việc với những người nghèo, dân 

tộc ít người như H’mông, Dao…. 

 

 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban QLDA 3PAD Bắc Kạn, tổ 5 Phường Phùng chí 

Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

SĐT: 02813.880.886 

Email: backan3pad@gmail.com  

 Hồ sơ bao gồm:  Tư vấn phải nộp 03 bộ hồ sơ bao gồm: 

  - Biên bản họp bầu trưởng nhóm. 

  - Thư bày tỏ quan tâm. 

  - Hồ sơ năng lực cá nhân (CV) của chuyên gia (Kèm theo bằng cấp 

phô tô công chứng). 

  - Đề xuất thực hiện hoạt động (Kế hoạch chi tiết và dự toán). 

 Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 25/02/2015 
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