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DỊCH VỤ TƯ VẤN: 

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TÔM RỪNG  

& KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG,  

THEO CHỨNG NHẬN SINH THÁI TẠI CÀ MAU 

Tên của dự án: Nhân rộng mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa  

vào hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (Dự án MAM2) 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

I. Khái quát: 

Khu vực Đông Nam Á đã mất đi một nửa rừng ngập mặn trong vòng 30 năm trở lại, chủ 

yếu do hậu quả của việc chặt phá chuyển đổi thành các đầm tôm. Rừng ngập mặn có các 

tác động rất quan trọng sau: rừng ngập mặn bảo vệ chống xói lở và gió bão; rừng ngập 

mặn là nơi sinh sản và trú ẩn quan trọng cho các loài thủy sản, cung cấp gỗ và nhiều sản 

phẩm khác; thúc đẩy hình thành các bãi bồi. Rừng ngập mặn cũng là nguồn dự trữ carbon 

nhanh hơn bất cứ loại rừng nào khác. Vì thế, rừng ngập mặn phát triển tốt, đóng góp 

những yếu tố quan trọng cho việc thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu và tạo cơ sở 

phát triển của hệ sinh thái ven biển. 

Nhân rộng mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái rừng ngập mặn tại 

Đồng Bằng Sông Cửu Long (MAM2), thực hiện bởi Tổ chức SNV phối hợp thực hiện chương 

trình này. Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức tại địa phương (ngành Thủy 

sản/ lâm nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, các công ty tư nhân, các hộ 

nông dân); cải thiện sinh kế của các nông dân nuôi tôm rừng tại khu vực suy thoái rừng 

ngập mặn bằng cách thúc đẩy chứng nhận tôm sinh thái và trồng rừng; giới thiệu cho các 

nhà hoạch định chính sách về việc những chi trả cho Dịch vụ hệ sinh thái khi nuôi trồng 

thủy sản. Dự án sẽ tập trung vào khu vực huyện Ngọc Hiển cho những hoạt động này. 

Dự án MAM2, tổ chức SNV – Viet Nam đang và sẽ tiếp tục hợp tác cùng Sở Nông nghiệp 

Phát triển Nông thôn; các doanh nghiệp thủy sản; các BQLR và các hộ nuôi tôm rừng 

trong tỉnh Cà Mau mở rộng và phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái đáp ứng theo tiêu 

chuẩn chứng nhận quốc tế.  

Dự án MAM2 đang tìm kiếm chuyên gia có năng lực về lĩnh vực môi trường để thực hiện 

xây dựng kế hoạch đánh giá môi trường cho vùng nuôi tôm rừng tại Cà Mau đáp ứng theo 

tiêu chuẩn sinh quốc tế (Naturland, BioSuisse, EU, BAP)  

II. Miêu tả chi tiết: 

1. Mục tiêu: 

 Theo dõi, đánh giá yếu tố môi trường và khả năng sức tải môi trường giữa vùng nuôi 

tôm quãng canh dưới tán rừng so với khu vực có nuôi tôm công nghiệp tại Cà Mau. 

Nhằm đề xuất kế hoạch quản lý môi trường bền vững cho toàn vùng; 

 Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường cho khu vực Nhưng Miên, Đất Mũi, Năm Căn 

định hướng theo chứng nhận hữu cơ, bền vững, theo hướng dẫn của Hội đồng, nghị 

viện Châu Âu (2014/52/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 

16 April 2014). 

 Link: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Revised%20EIA.pdf   

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1OAhBRjWUiJMEJnUUh0M3ZZeGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1OAhBRjWUiJMEJnUUh0M3ZZeGc/view?usp=sharing
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Revised%20EIA.pdf
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2. Phạm vi công việc: 

Nghiên cứu cơ bản này chủ yếu thực hiện trên các địa bàn BQLR Nhưng Miên, Đất mũi, 

Năm căn, huyện Ngọc Hiển, có so sánh đối chứng với khu vực nuôi tôm công nghiệp lân 

cận như: H. Năm Căn, hoặc Đầm dơi, tỉnh Cà Mau.  Chuyên gia cần làm việc sâu sát với 

Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Cà Mau, huyện Ngọc Hiển, các BQLR và Dự 

án MAM2 để đảm bảo chất lượng thông tin, các chỉ số và kết quả nghiên cứu đáp ứng yêu 

cầu, phù hợp với thực tế. 

3. Nhiệm vụ công việc: 

o Thu thập số liệu cho báo cáo nghiên cứu trong vùng phục vụ nghiên cứu đánh giá này. 

o Điều tra thực trạng môi trường vùng nuôi, thu thập phân tích mẫu nước, trầm tích 

để thu thập số liệu sơ cấp cho việc phân tích đặc điểm môi trường vùng nuôi và 

đánh giá tiềm năng hoặc ảnh hưởng hoạt động nuôi tôm rừng tới mội trường, 

phân tích rủi ro môi trường trong vùng nuôi từ đó đề xuất kế hoạch và biện pháp 

quản lý môi trường bến vững. 

o Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia thực hiện và kỹ thuật của BQLR, 

Sở NN & PTNT, ICS doanh nghiệp tham gia, về quan trắc môi trường, phương 

pháp thu và bảo quản mẫu, xây dựng kế hoạch quản lý môi trường. 

4. Sản phẩm giao nộp: 

Tất cả các sản phẩm cung cấp bằng tiếng Việt và tiếng anh với những nội dung sau: 

 Báo cáo đánh giá thực trạng môi trường: đặc điểm vùng nuôi, đất, nước, canh tác, sử 

dụng đất, đa dạng sinh học; sức tải môi trường hiện tại khu vực Nhưng Miên, so sánh 

với vùng nuôi công nghiệp Năm Căn/Đầm Dơi; so sánh thực trạng 2017 với báo cáo 

đánh giá môi trường thời điểm trước đây (ĐHCT, 2014, tại Nhưng Miên); 

 Báo cáo phân tích rủi ro môi trường từ hiện trạng canh tác tôm rừng, dự báo ảnh 

hưởng tới môi trường trong vùng nuôi tôm sinh thái trong các năm tới; đề xuất biện 

pháp phòng ngừa bền vững; 

 Kế hoạch quản lý môi trường bền vững cho vùng nuôi tôm sinh thái tại Nhưng Miên, 

Đất Mũi và Năm Căn vùng tương tự tại huyện Ngọc Hiển (theo Phụ lục hướng dẫn 

2014/52/EU). 

 Bảng thống kê kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng môi trường: đất, nước và 

trầm tích có so sánh với kết quả trước đây và phân tích sức tải môi trường đã nêu 

trên. 

5. Thời gian: Từ tháng 3 – tháng 11 năm 2017.  

III. Tiêu chuẩn, kinh nghiệm chuyên gia tư vấn: 

Chuyên gia tư vấn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

 Chứng nhận chuyên môn chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hành về môi 

trường trong vùng ĐBSCL. Kinh nghiệm công tác tối thiểu 10 năm trong ngành; 

 Đặc biệt, có kinh nghiệm thực tế đối với môi trường khu vực ven biển Cà Mau; hiểu 

biết, kinh nghiệm tham gia các chương trình dự án về chứng nhận hữu cơ, đối với tôm 

rừng; Có kỹ  năng đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tập huấn tốt. 

 Có khả năng báo cáo tốt bằng tiếng Việt và và tiếng Anh về chuyên đề này. 

IV. Hồ sơ nộp: 

Ứng viên quan tâm vui lòng cung cấp: 

 Thông tin cá nhân (CV); Hồ sơ kinh nghiệm làm việc được cập nhật; 

 Đề nghị (proposal) chi tiết thực hiện ToR này, bao gồm kế hoạch làm việc cũng như 

ước tính chi phí, khảo sát vùng, các sắp xếp hậu cần… trong suốt quá trình làm việc.; 

Số ngày dự tính làm việc với các chi tiết ở trên (với sự hỗ trợ của Điều phối viên tại 

khu vực, các đối tác của Tỉnh/ Ban quản lý rừng phòng hộ). 
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 Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/3/2017. 

 Ứng viên xin vui lòng gửi hồ sơ đến snvvietnamprocurement@snvworld.org.   

mailto:snvvietnamprocurement@snvworld.org

