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TUYỂN DỤNG 

 
01 Tư vấn trong nước về kinh tế lâm nghiệp  

và 01 Tư vấn trong nước về lâm sinh và quản lý tài nguyên 
 để rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi những quy định                   

về phát triển rừng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 
 

1. Bối cảnh 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 đã được thực thi trên 10 năm, Luật đã 
đi vào cuộc sống, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong việc huy động các nguồn 
lực xã hội vào nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng. Kết quả đạt được là tổng diện 
tích rừng đã tăng từ 12.306 triệu ha năm 2004 lên 13.954.454 triệu ha năm 2013. 
Độ che phủ rừng toàn quốc đã tăng lên từ 36.7% lên 41% năm 2013. Cơ cấu diện 
tích 3 loại rừng cũng thay đổi theo hướng tăng diện tích rừng sản xuất, giảm diện 
tích rừng phòng hộ và ít thay đổi đối với rừng đặc dụng. Diện tích rừng tự nhiên 
thay đổi ít, 10.088 triệu ha năm 2004 lên 10.398 triệu ha năm 2013. Diện tích 
rừng trồng tăng mạnh, từ 2,218 triệu ha năm 2004 lên 3.556 triệu ha năm 2013, 
mỗi năm tăng 121.429 ha.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu được thừa nhận cả về mặt lập pháp và 
thực tiễn áp dụng, trong quá trình thực thi, một số quy định của Luật đã bộc lộ 
những hạn chế, không còn phù hợp với tình hình phát triển hiện nay. Luật vẫn 
mang tính chất khung định hướng với nhiều tuyên bố hơn là các qui phạm cụ 
thể. Các nội dung quy định về phát triển rừng còn chung chung, chỉ có tính 
nguyên tắc và rất khó áp dụng trong thực tiễn. Trong luật chưa làm rõ được trách 
nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng và xác định các quy trình, 
quy phạm phát triển rừng đối với từng loại rừng, cả theo mục đích sử dụng và 
trạng thái rừng; các chủ rừng hầu như rất phụ thuộc vào các cơ quan nhà nước 
trong các việc như phê duyệt kế hoạch, đề án, thiết kế, hay thường phải xin phép 
cơ quan có thẩm quyền mà nhiều khi rất khó xác định khi tiến hành các công việc 
phát triển rừng trên thực tế.  

Hiện nay Bộ Nông nghiệp &PTNT và Tổng cục Lâm nghiệp đang tổ chức rà soát 
và đánh giá chung việc thực hiện Luật Bảo vệ &PTR và xây dựng dự thảo Luật 
Lâm nghiệp để trình lên Quốc hội trong thời gian tới. 

Để có thể đưa ra định hướng và đề xuất được các nội dung yêu cầu sửa đổi cần 
thiết phải thực hiện các nghiên cứu rà soát, đánh giá các quy định trong Luật 



Bảo vệ và PTR và tình hình thực hiện các quy định của luật. Dự án Rừng và Đồng 
bằng Việt Nam cùng với Tổng Cục Lâm Nghiệp cần tuyển 02 tư vấn trong nước 
để thực hiện hoạt động này. 

2. Mục tiêu 

 Mục tiêu thực hiện nghiên cứu, đánh giá các quy định về phát triển rừng 

trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng nhằm:  

 Chỉ ra những điểm còn phù hợp, và không phù hợp với thực tiễn; những 

tồn tại, những khoảng trống của pháp luật (nếu có);  

 Đề xuất và dự thảo những quy định mới vào dự thảo Luật Lâm nghiệp sửa 

đổi. 

3. Các hoạt động chính 

 (1). Rà soát, phân tích, đánh giá các quy định trong Luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng hiện hành và các tài liệu liên quan khác. 

(2). Tham vấn một số nhà quản lý, chuyên gia thuộc Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và các Công ty lâm nghiệp. Các tỉnh sẽ được xác định sau cùng 
với tư vấn và theo tiêu chí cụ thể nhung không quá 07 tỉnh.  

(3). Tham gia các cuộc họp kỹ thuật, họp khởi động và tổng kết hoạt động. 

(4). Dự thảo các điều lệ cần sửa đổi liên quan trong Luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng.  

 4. Hoạt động cụ thể và sản phẩm giao nộp 

Để thực hiện được các hoạt động trên hai tư vấn cần hỗ trợ và phân công nhau 
để thực hiện các công việc sau: 

Hoạt động 
Chịu 
trách 

nhiệm 

Bên tham 
gia 

Địa điểm 
 

Sản phẩm 

Thu thập tài liệu liên quan: 
Luật Bảo vệ và PTR, Nghị 
định, quyết định, thông tư, 
báo cáo… 

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội Danh sách các 
tài liệu liên quan 
quan 

Xây dựng đề cương báo 
cáo  

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội Đề cương báo 
cáo được Vụ 
phát triển rừng 
và Dự án VFD 
duyệt;  

Rà soát, nghiên cứu các 
quy định liên quan đến 
phát triển rừng tại Luật 

Nhóm tư 
vấn  

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội Báo cáo tổng 
quan sơ bộ về 
các quy định  
phát triển rừng 



Hoạt động 
Chịu 
trách 

nhiệm 

Bên tham 
gia 

Địa điểm 
 

Sản phẩm 

BV&PTR và các tài liệu liên 
quan 

được phản ánh 
trong các tài liệu 
đã được thu 
thập. 

Thiết kế phiếu câu hỏi Nhóm tư 
vấn  

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội 2 bản câu hỏi 
cho 2 đối tượng: 
Sở Nông nghiệp 
và Công ty lâm 
nghiệp. 

Xây dựng kế hoạch đi khảo 
sát 

Nhóm tư 
vấn  

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội Kế hoạch thực 
địa được duyệt 
bởi Vụ phát 
triển rừng và Dự 
án VFD 

Đi khảo sát, phỏng vấn. 

 

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng;  

Sẽ được 
xác định 
sau 

Báo cáo thu 
hoạch chuyến 
khảo sát. 

Biên bản các 
cuộc họp. 

Viết dự thảo báo cáo lần 1 
trên cơ sở tích hợp kết quả 
khảo sát, phỏng vấn thực 
tế; tham khảo các ý kiến 
chuyên gia. Dự thảo cần 
chỉ ra ưu/nhược điểm của 
luật lâm nghiệp hiện nay 
đối với các đối tượng đã 
được phỏng vấn. Dự thảo 
các điều lệ sửa đổi trong 
luật 

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng;  

Hà Nội Dự thảo Báo 
cáo chính 

Dự thảo điều 
luật sửa đổi  

Trình bày báo cáo tại các 
cuộc họp kỹ thuật đánh giá 
kết quả; điều phối phần 
thảo luận có sự tham gia 
để xây dựng những đề xuất 
đưa vào báo cáo. 

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng; 
một số 
chuyên gia, 
nhà quản lý. 

Hà Nội Bài trình bày tại 
các buổi họp kỹ 
thuật. 

Bản báo cáo 
sửa đổi 

Dự thảo điều 
luật sửa đổi 



Hoạt động 
Chịu 
trách 

nhiệm 

Bên tham 
gia 

Địa điểm 
 

Sản phẩm 

Hoàn thiện báo cáo cuối 
cùng. 

Nhóm tư 
vấn 

Vụ Phát 
triển rừng 

Hà Nội Báo cáo chính 
được xác nhận 
của Vụ PTR 

4. Yêu cầu đối với 02 tư vấn 

a. Tư vấn kinh tế lâm nghiệp 

- Ứng viên có chuyên ngành kinh tế lâm nghiệp có trình độ học vấn từ đại học 
trở lên; 

- Yêu cầu có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, 
kinh tế lâm nghiệp 

- Có kinh kiệm xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật là một lợi thế; 
- Ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước các 

cấp; 

- Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng phân tích, tổng 
hợp báo cáo, tổng hợp, giải trình tiếp thu những vấn đề về chính sách; 

b. Tư vấn lâm sinh và quản lý tài nguyên 

- Ứng viên có chuyên ngành lâm nghiệp, điều tra rừng, quản lý tài nguyên thiên 
nhiên. 

- Ứng viên cần có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách lâm 
nghiệp, lâm sinh hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên.  

- Có ít nhất Có kinh nghiệm thực tế điều tra và quy hoạch rừng, chỉ đạo kỹ 
thuật... 

- Ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước các 
cấp; 

- Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc theo nhóm; có khả năng phân tích, tổng 
hợp báo cáo, tổng hợp, giải trình tiếp thu những vấn đề về chính sách; 

- Ứng viên có kinh nghiệm làm chính sách, quản lý rừng soạn thảo văn bản 
pháp quy, văn bản quy phạm pháp luật là một lợi thế. 

5. Thời gian thực hiện 

Tháng 8/2016-12/2016 

6. Trách nhiệm báo cáo 

Tư vấn được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự giám sát của Vụ Phát triển rừng thuộc 
Tổng cục Lâm Nghiệp, và Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD). Tất cả sản 



phẩm phải được bàn giao lại cho Vụ Phát triển rừng /VNFOREST và Dự án VFD 
và được phê duyệt trước khi thanh lý hợp đồng.  

7. Hướng dẫn nộp hồ sơ 

Việc tuyển chọn chuyên gia tư vấn thông qua hình thức lựa chọn trên cơ sở 
cạnh tranh. Các ứng cử viên gửi thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ (CV) cho Dự án 
Rừng và Đồng bằng Việt Nam theo cả 2 địa chỉ email sau: 

Vụ Phát triển rừng, TCLN/Bộ NN&PTNT: quachdaininh@yahoo.com 

Winrock International/VFD Project: winrockvfd@gmail.com 

(Tiêu đề email: Chuyen gia tu van kinh te lam nghiep hoặc Chuyen gia tu van 

lam sinh va quan ly tai nguyen)  
Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17.00 ngày 21/08/2016. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:quachdaininh@yahoo.com
mailto:winrockvfd@gmail.com

