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Bối cảnh:  

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở thành mối quan tâm toàn cầu, và đã tạo ra những tác động ngày càng 

tăng lên từng quốc gia cũng như trên các vùng địa lý và khí hậu rộng hơn. Vì thế, việc tăng cường mối 

liên kết vùng không chỉ hỗ trợ sự phát triển kinh tế mà còn cho phép lồng ghép kế hoạch hành động toàn 

diện về thích ứng với BĐKH vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của từng tỉnh, nhằm giúp tiết kiệm 

nguồn lực, thúc đẩy lợi thế cạnh tranh và tăng hiệu quả thích ứng với BĐKH.  

Mối liên kết liên tỉnh là yếu tố chủ chốt trong việc thực hiện chiến lược ứng phó với BĐKH, đặc biệt là 

trong bối cảnh năng lực chống chịu BĐKH của các mô hình sinh kế trong các chuỗi nông sản chính 

trong vùng ngày càng cải thiện. Tuy nhiên, không giống đồng bằng sông Cửu Long, sự liên kết và hợp 

tác tại đồng bằng sông Hồng còn hạn chế. Điều này hạn chế hoạt động thích ứng không chỉ ở mỗi tỉnh 

mà còn ở toàn vùng. 

Diễn đàn đồng bằng sông Hồng (RRDS) lần 1 tổ chức vào tháng 6/2014 đã tạo cơ hội cho các cơ quan 

chính quyền của tỉnh và các cơ quan chuyên trách ở cấp quản lý quốc gia chia sẻ những mối quan tâm 

của họ.  Các đại biểu đã đưa ra một “Tuyên bố Chung” về sự tham gia của họ trong việc hỗ trợ 5 tỉnh 

ven biển giải quyết tốt hơn các thách thức về biến đổi khí hậu đang ngày càng gia tăng.   

Chương trình VFD sẽ hỗ trợ Bộ NNPTNT tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Hồng lần 2 vào giữa tháng 

12/2015 để tiếp tục chia sẻ và cập nhật về tiến độ thực hiện của các bên liên quan khác nhau và hỗ trợ 

các chương trình nhằm đạt được các mục tiêu của “Tuyên bố Chung” cũng như xây dựng kế hoạch hành 

động chung dưới dạng các đề xuất dự án liên tỉnh để kêu goi đầu tư. 

I. Mục tiêu: 

(Các) Tư vấn sẽ được tuyển để hỗ trợ ban tổ chức của Diễn đàn đồng bằng sông Hồng (RRDS) chuẩn bị 

nội dung và tổ chức, dẫn dắt chương trình và tài liệu hóa về diễn đàn. 

II. Trách nhiệm: 

1- Hỗ trợ chuẩn bị nội dung cho hai ngày diễn đàn, (các) tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

nhưng không giới hạn ở các nhiệm vụ sau: 

 Lập chương trình chi tiết cho hai ngày diễn đàn và soạn giấy mời  

 Làm việc chặt chẽ với văn phòng VFD và Bộ NNPTNT để hoàn thiện chương trình và phân 

công người chịu trách nhiệm cho mỗi phiên diễn dàn. 

 Lập đề cương và hỗ trợ 5 tỉnh chuẩn bị phần trình bày về bản cập nhật kế hoạch hành động 

ứng phó BĐKH của tỉnh. 

 Tổng hợp các vấn đề/thách thức chung từ các kế hoạch UPBĐKH của tỉnh để cùng với văn 

phòng VFD xác định các vấn đề nổi bật/cấp bách của vùng đồng bằng sông Hồng. 

 Liên hệ với các diễn giả và hỗ trợ họ chuẩn bị bài trình bày. 



 Phác thảo đề cương cho các hoạt động liên tỉnh hoặc phác thảo phương án giải quyết các 

nhu cầu chung tại vùng đồng bằng sông Hồng. Từ đó làm cơ sở để tiếp tục phát triển thành 

các đề xuất dự án. 

2- Hỗ trợ tổ chức diễn đàn, (các) tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhưng không giới hạn ở 

các nhiệm vụ sau: 

 Lập danh sách và xác nhận các đại biểu tham gia. 

 Làm việc với văn phòng VFD để chuẩn bị hậu cần cho các nội dung làm việc trong diễn đàn 

 Liên hệ với chính quyền địa phương Hải Phòng để chuẩn bị địa điểm và nội dung tham 

quan thực địa  

3- Hỗ trợ dẫn dắt chương trình diễn đàn, (các) tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhưng 

không giới hạn ở các nhiệm vụ sau: 

 Đóng vai trò MC dẫn dắt trong diễn đàn  

 Dẫn dắt thảo luận và làm việc nhóm trong chương trình diễn đàn 

 Giới thiệu tại điểm tham quan thực địa  

4- Hỗ trợ tài liệu hóa diễn đàn, (các) tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nhưng không giới hạn 

ở các nhiệm vụ sau: 

 Ghi chép toàn bộ tiến trình  

 Tài liệu hóa các kết quả của diễn đàn. 

 Viết báo cáo tổng hợp về diễn đàn 

III. Thời gian và địa điểm  

Hoạt động này sẽ nằm dưới sự giám sát của văn phòng dự án VFD tại Hà Nội. Công việc có thể sẽ cần 

phải đi công tác đến các tỉnh Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh ở miền Bắc 

Việt Nam. 

Công việc sẽ là tư vấn bán thời gian dự kiến từ 1/11 đến cuối tháng 12/2015. Tổng thời gian làm việc 

cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên dự kiến như sau: 

# Nhiệm vụ 
Tư vấn cao 

cấp  
Trợ lý  Địa điểm  

1 Chuẩn bị nội dung diễn đàn 13 4 Hà Nội, 5 tỉnh 

2 Hỗ trợ tổ chức diễn đàn  
2 4 

Hà Nội, Hải 

Phòng 

3 Dẫn dắt  2 2 Hải Phòng 

4 Tài liệu hóa  5 5 Hà Nội 

 Tổng  22 (ngày) 15 (ngày)  

IV.  Yêu cầu đối với tư vấn cao cấp  

 

 Có bằng thạc sĩ về phát triển bền vững hoặc chuyên ngành tương đương; 



 Có kinh nghiệm 10 năm về lĩnh vực lâm nghiệp hoặc phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực 

lâm nghiệp hoặc tương đương; 

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về hỗ trợ lập kế hoạch hành động quản lý tài nguyên thiên nhiên 

để ứng phó biến đổi khí hậu; 

 Có 5 kinh nghiệm làm việc với các dự án ODA trong ngành nông nghiệp và phát triển nông 

thôn; 

 Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ tổ chức diễn đàn và các hội thảo, như: xây 

dựng chương trình để tổ chức diễn đàn và hội thảo, thúc đẩy thảo luận nhóm, tổng hợp các ý 

kiến thảo luận, chuẩn bị và thực hiện các hoạt động hậu cần; 

 Có kinh nghiệm về tổng hợp các ý kiến và viết báo cáo kết quả thảo luận của diễn đàn và hội 

thảo; 

 Có kinh nghiệm và khả năng hỗ trợ các bên tham gia hội thảo, viết báo cáo tham luận và trình 

bày tham luận trong các diễn đàn và hội thảo; 

 Có hiểu biết tốt về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực đồng bằng sông 

Hồng và khu vực ven biển; 

 Có hiểu biết và khả năng đưa ra đánh giá về những tổn thương có thể xảy ra do biến đổi khí hậu 

ở vùng đồng bằng sông Hồng, các khu vực ven biển và các cộng đồng liền kề; 

 Có khả năng làm việc với các cơ quan chính phủ các cấp và các bên liên quan, ưu tiên ứng viên 

đã từng công tác tại các cơ quan của Chính phủ các cấp hoặc cơ quan liên quan; 

 Có kinh nghiệm và khả năng làm việc theo nhóm; 

 Có kinh nghiệm về tài liệu hoá kết quả thảo luận của các diễn đàn và hội thảo; 

 Có khả năng giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh tốt. 

V. Yêu cầu đối với trợ lý : 

 Trình độ cử nhân trở lên;  

 Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ tổ chức diễn đàn hoặc các hội thảo 

 Có kinh nghiệm về hỗ trợ lập kế hoạch hành động để quản lý tài nguyên thiên nhiên để ứng phó 

biến đổi khí hậu; 

 Có khả năng phối hợp tốt với tư vấn cao cấp; 

 Có kinh nghiệm và khả năng làm việc theo nhóm; 

 Có kinh nghiệm dẫn dắt thảo luận và làm việc nhóm; 

 Có kinh nghiệm về tài liệu hoá kết quả thảo luận của các diễn đàn và hội thảo; 

 Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết văn phòng; 

 Có khả năng giao tiếp và viết báo cáo bằng tiếng Anh. 

 


