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Dự án Hỗ trợ ứng phó Biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam 
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015 

 

TUYỂN DỤNG  
 

01 tư vấn tỉnh xây dựng Cơ chế chia sẻ lợi ích phục vụ chi trả Dịch vụ môi 
trường rừng (PFES) tại Thanh Hóa 

 

1. Thông tin chung và sự cần thiết  
 

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam được tài trợ bởi USAID sẽ thực hiện trong 05 năm nhằm 
hỗ trợ các tỉnh thực hiện quá trình chuyển giao hướng tới thích ứng với khí hậu, phát triển ít phát 
thải thông qua các hoạt động đầu tư làm giảm phát thải ròng từ rừng và tăng cường khả năng 
khả năng ứng phó của người dân tại nhiều nơi và sinh kế ở vùng đồng bằng với các tác động 
của khí hậu trong ngắn và dài hạn. Với việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng thông qua các chương trình 
nâng cao năng lực, phân bổ lợi ích công bằng và giám sát chất lượng dịch vụ môi trường.  

2. Mục tiêu và mục đích 

Qua hơn 03 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (CTDVMTR), tỉnh Thanh 
Hóa đã tiến hành chi trả cho lưu vực của nhà máy thủy điện Cửa Đạt và Bá Thước 2 theo hình 
thức nhóm hộ hay cộng đồng. 

Mục tiêu của hoạt động tư vấn nhằm giúp xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích cho các nhóm hộ/cộng 
đồng thôn bản nhận tiền CTDVMTR để có một cơ chế minh bạch và khuyến khích tái đầu tư 
nguồn tiền CTDVMTR cho hoạt động cải thiện sinh kế để đảm bảo nguồn tiền này là nguồn tài 
chính bền vững cho nhóm hộ dân. Mục đích của hoạt động tư vấn nhằm: 

- Giúp xây dựng quy  chế thôn bản về quản lý và sử dụng tiền CTDVMTR  
- Cơ chế chia sẻ lợi ích và cơ chế sử dụng giúp duy trì dòng tiền CTDVMTR bền vững và 

hiệu quả hơn. 
- Cơ chế chia sẻ lợi ích và hưởng lợi từ các nguồn tài nguyên, nguồn tiền khác cho bảo vệ 

rừng. 
 

3. Nhiệm vụ 

 
Hoạt động này sẽ được thực hiện bởi 01 tư vấn trung ương và 01 tư vấn địa phương. Tư vấn 
địa phương có trách nhiệm hỗ trợ tư vấn trung ương chú trong vào các nhiệm vụ sau: 

- Cùng với tư vấn trung ương rà soát các cơ chế chia sẻ lợi ích cho PFES hiện có ở Việt Nam 

và Thanh Hóa (nếu có) 

- Cùng với tư vấn trung ương rà soát các quy chế thôn bản hiện có tại Thanh Hóa 
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- Xem xét quy chế bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng xây dựng bởi dự án LEAF tại Nghệ An, để 

áp dụng cho Thanh Hóa nếu phù hợp 

- Đánh giá ưu nhược điểm cá cơ chế nêu trên để làm cơ sở đó xây dựng cơ chế chia sẻ lợi 

ích và quy chế thôn/bản phù hợp cho một số thôn/bản tại lưu vực Cửa Đạt và Bá Thước 2 

- Hỗ trợ liên lạc, sắp xếp các cuộc họp để tiến hành họp thôn/bản/huyện/xã để lấy ý kiến xây 

dựng và hoàn thiện quy chế/ và cơ chế chia sẻ lợi ích: quy chế này phải đảm bảo được tính 

bền vững, hiệu quả về kinh tế, đạt được sự đồng thuận của người dân. 

- Đưa ra các giải pháp kinh tế/ tài chính trong việc sử dụng tiền CTDVMTR nhằm đảm bảo tiền 

CTDMTR được duy trì bên vững và hiệu quả nhằm cải thiện sinh kế cho người dân. 

- Đưa ra cơ chế chia sẻ lợi ích (từ CTDVMTR và lâm sản phụ) phù hợp cho cộng đồng/thôn 

bản hoặc nhóm hộ. 

- Phối hợp cùng với cán bộ Ban quản lý dự án, Ủy ban nhân dân huyện (UBND) huyện/xã trong 

việc xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích. 

- Theo sự phân công của tư vấn trung ương tham gia viết báo cáo, quy chế và tổ chức các 

buổi họp thôn/bản.  

Cán bộ tư vấn có trách nhiệm phối hợp với dự án VFD (tại Hà Nội và Thanh Hóa) và Quỹ bảo 

vệ và phát triển rừng Thanh Hóa để xây dựng chương trình làm việc cho các hoạt động nêu 

trên. 

4. Sản phẩm 
 

4.1 Một bộ cơ chế chia sẻ lợi ích đảm bảo công bằng, minh bạch, giúp cải thiện sinh kế cho 
người dân và khuyến khích người dân thực hiện để làm thí điểm tại xã, cơ chế sẽ gồm các 
phần: 

a. Quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR 
b. Ghi chép quá trình bảo vệ rừng, chi trả tiền DVMTR 
c. Xác định vai trò của các hộ thành viên 
d. Cơ chế giám sát chéo, thưởng phạt giữa các nhóm hộ 

4.2 Họp thôn: để thảo luận về cơ chế sử dụng tiền PFES, các hoạt động được phép chi, tỷ lệ 
phần tram trích cho các hoạt động cũng như lấy ý kiến xây dựng và hoàn thiện bộ quy chế. 
Số lượng thôn/bản sẽ được xác định cùng với BQLDA tỉnh và Quỹ BV&PTR tỉnh Thanh Hóa 
và văn phòng dự án Hà Nội. 

4.3 Một quyển số tay hướng dẫn theo dõi giám sát quy trình chi trả tiền DVMTR, và bảo vệ 
rừng tại thôn bản. Sổ tay này cần đơn giản, dễ điền cho các nhóm hộ. Sổ tay này cần xác 
định rõ vai trò của các hộ thành viên. Cơ chế giám sát, khen thưởng (nếu có). 

4.4 Một quyển sổ ghi chép: để ghi chép các thông tin nhận tiền và sử dụng tiền DMVTR và ghi 
chép các  

4.5 Tập huấn hướng dẫn hộ dân làm thí điểm sử dụng quyển sổ tay theo dõi giám sát CTDVMTR. 
Số lượng khóa tập huấn sẽ được xác định sau. 

4.6 Một báo cáo phân tích đầy đủ về hiện trạng (ưu nhược điểm của các quy chế hiện nay), và 
kiến nghị về cơ chế chia sẻ lợi ích và quy chế thôn bản với các nhóm hộ nhận tiền CTDVMTR. 
Báo cáo này cũng cần phản ánh nguyện vọng của dân để hình thành định hướng cho phát 
triển sinh kế trong sử dụng tiền CTDVMTR và nêu được cơ chế chia sẻ lợi ích phù hợp với 
địa phương. 

 

5. Yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ học vấn  
 Trình độ thạc sĩ ngành lâm nghiệp hoặc kỹ sư về chuyên ngành kinh tế, kinh tế môi trường, 

kinh tế lâm nghiệp, kỹ sư lâm nghiệp. 
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 Có kinh nghiệm và hiểu rõ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam là 
một lợi thế. 

 Có kinh nghiệm về chính sách lâm nghiệp Việt Nam  
 Có khả năng phân tích, đánh giá khách quan, độc lập 
 Có hiểu biết và kinh nghiệm về kinh tế vi mô 
 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm ở Thanh Hóa 

 
6. Thời gian thực hiện 

Hoạt động tư vấn cần diễn ra vào tháng 12/2015- tháng 2/2016. Thời gian cụ thể sẽ được xác 
định với sự thống nhất giữa VFD và tư vấn. 

7. Hướng dẫn nộp hồ sơ 

Ứng viên quan tâm cần gửi hồ sơ ứng tuyển như sau: 

- Bản cứng gửi bằng bưu điện về địa chỉ:  

Ban quản lý dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam 
Số 23, Phan Bội Châu, Thành phố Thanh Hóa 

 

- Bản mềm, hoặc bản scan gửi về địa chỉ email sau winrockvfd@gmail.com. Xin vui 
lòng đề “PFES Thanh Hoa BSM- Tư vấn tỉnh” vào tiêu đề (subject) của thư điện tử. 

 

Hồ sơ gồm: Thư xin ứng tuyển, CV (Sơ yếu lý lịch) có nêu tên, điện thoại và địa chỉ liên 
lạc của 03 người giới thiệu. 

 

Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17h00 ngày 27/11/2015 
 

Chỉ ứng viên đạt yêu cầu mới được mời phỏng vấn. 
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TERMS OF REFERENCE 
 

Recruit 01 provincial consultant to develop benefit sharing mechanism 
 for PFES in Thanh Hoa 

 

1. Background 
 

The USAID Vietnam Forest and Deltas Program is embarking upon a five-year effort that will 
support four provinces to accelerate their transition to climate resilient, low emissions 
development through investments in reducing net emissions from forests, and enhancing 
resiliency of people, places, and livelihoods in the delta regions to short and long-term climate 
impacts. In collaboration with MARD, the Program will support to set up Payments for Forest 
Ecosystem Service through programs to build capacity, distribute equitable benefits and for 
monitoring environmental services. 

2. Aim and objectives 

 

After 03 years of PFES implementation, Thanh Hoa province has made payment to watershed 
areas of Cua Dat and Ba Thuoc 2 hydropower plants in the form payment for communities or 
groups of households.  

The aim of this consultancy is to help develop benefit sharing mechanism for groups of 
households or village receiving PFES to have a better and more transparent finance management 
mechanism.  

The mechanism will also encourage local people to reinvestment PFES money for livelihood 
improvement to ensure the payment is sustainable. Objectives of the consultancy are: 

- To develop village or group regulation on using and manage PFES 
- To develop benefit sharing mechanism helping to maintain PFES payment more 

sustainable and effective. 
 

3. Tasks 

 

The activity will be implemented by a group of 01 national consultant and 01 provincial 
consultant. The provincial consultant has responsibilities to support national consultant following 
activities: 

- Together with national consultant review current PFES benefit sharing mechanism in Vietnam 

and  Thanh Hoa (if any) 

- Together with national consultant review current village regulations in Thanh Hoa 

- Consider community based forest management developed by LEAF project in Nghe An and 

adopt to Thanh Hoa if possible 

- Assess of advantages and disadvantages of current regulations above to develop benefit 

sharing suitable for Cua Dat and Ba Thuoc 2 watershed. 

- Support national consultant in contact, setting up meeting to hold village meetings to get 

opinions for developing and complete the regulations/ and benefit sharing mechanism. The 

mechanism must be sustainable, economic effective and having consensus of local people. 
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- Recommend economic/financial solutions in using PFES to ensure PFES payment is 

sustainably and effectively use which target to local livelihood improvement. 

- Recommend benefit sharing mechanism (from PFES, other NTFPs and other funding sources 

for forest protection) suitable for villages/groups of households. 

- Collaborate with VFD PPMU, district and commune PCs in developing benefit sharing 

mechanism. 

- According to assignment by national consultant to write report, village regulation and organize 

village meetings. 

The consultant has responsibility to collaborate with VFD Hanoi office, Thanh Hoa Provincial 

fund to develop work plan for above tasks.  

4. Deliverables 
4.1 A benefit sharing mechanism:  to ensure transparent, equity and improving livelihood for 

local people and encourage local people to implement, the mechanism should include: 
a. Manage and use PFES payment 
b. Recording forest protection activities and payment flow 
c. Identify roles of group member  
d. Cross monitoring, and awarding system among groups  

4.2 Village meeting: To discuss of mechanism in using PFES payment, what expense can be 
accepted and how to recording the use of payment as well as to receivecomments and 
complete the mechanism.  

4.3 A handbook  guiding to implement the village regulation  
4.4 A recording book: recording forest protection activities, and payment flow. The handbook 

should be simple and easy to fill-in by households. 
4.5 Training:  guiding households to use the regulation and recording. Number of training will be 

done later. 
4.6 A short report:  analyse of current mechanism (advantage and disadvantage) and 

recommend for a benefit sharing mechanism and village regulations for groups of household 
receiving payment. The report should reflect expectation of local people in orientation for using 
PFES to improve livelihoods.  
 

5. Requirements 
 Master or bachelor of forestry, economics, environmental economics or forestry 

economics.  
 Having experience of PFES policy in Vietnam is an advantage.  
 Having experience of Vietnam forestry policy and benefit sharing 
 Having analysis skill, objective, independent assessment skill.  
 Having knowledge of micro finance is an advantage 
 Having experience working in Thanh Hoa is a must 

 

6. Time to implement 

 
Expected time for this consultancy from December 2015- February 2016. Exact time will be 
decided upon discussion with VFD and the consultant 

7. Application submission  

Interested candidates should send application to the following address:  
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- Hard copy:  sent by post to :  
 

Ban quản lý dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại Thanh Hóa 
Số 23 Đường Phan Bội Châu, Tp. Thanh Hóa 

 

- Soft copy:  sent to winrockvfd@gmail.com with subject line “PFES benefit sharing 
mechanism in Thanh Hoa” 

 
The application should include letter of application, CV, 3 referees.  

The application must be sent by 27/11/2015 
 

Only short listed candidates are contacted. 
 

 


