DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG
SINH HỌC (VBFC) DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA
KỲ (USAID) TÀI TRỢ
HỢP PHẦN 2: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC
BẢN MÔ TẢ PHẠM VI CÔNG VIỆC
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TIỀM NĂNG CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM LÂM SẢN NGOÀI
GỖ VÀ NÔNG NGHIỆP GIÁ TRỊ CAO

1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN
Dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VBFC) do Cơ quan Phát triển
Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được thực hiện trong thời gian 5 năm từ tháng 7/2020 đến
tháng 6/2025. Hợp phần 2: Bảo tồn đa dạng sinh học (BCA) nhằm mục tiêu duy trì và tăng
cường chất lượng rừng và bảo vệ và duy trì ổn định các loài động vật hoang dã ở những tỉnh
có giá trị bảo tồn cao (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (TT Huế), Quảng Nam
và Lâm Đồng. Mục tiêu của dự án hướng đến 14 rừng đặc dụng (RĐD) và ít nhất 5 rừng phòng
hộ (RPH), liên kết với ban quản lý rừng trên địa bàn để duy trì độ che phủ rừng và kết nối sinh
cảnh quan trọng để bảo vệ những loài động vật đặc hữu và có nguy cơ bị đe doa ở Việt Nam.
Dự án được phối hợp thực hiện bởi Tổ chức WWF Mỹ và các đối tác như WWF Việt Nam,
Helvetas Việt Nam, Tổ chức Bảo tồn Động thực vật Quốc tế Fauna & Flora International tại
Việt Nam (FFI), Viện nghiên cứu động vật hoang dã Đức (Leibniz Institute for Zoo and Wildlife),
Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã toàn cầu (Global Wildlife Conservation, GWC), Liên minh
Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên – ENV.
Hợp phần BCA bao gồm bốn tiểu hợp phần:
•

Tiểu hợp phần 6: Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh thân thiện với bảo tồn cho cộng đồng
sống phụ thuộc vào rừng

•

Tiểu hợp phần 7: Tăng cường quản lý rừng đặc dụng và rừng phòng hộ

•

Tiểu hợp phần 8: Tăng cường hiệu quả hệ thống thực thi pháp luật đối với tội phạm
hủy hoại rừng và động vật hoang dã

•

Tiểu hợp phần 9: Giảm nhu cầu tiêu thụ thông qua các phương pháp thay đổi hành vi

Tiểu hợp phần 6 hướng đến những cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng xung quanh các khu
bảo tồn quốc gia. Khung lý thuyết về Phát triển hệ thống thị trường toàn diện (IMSD) là
phương pháp luận tiếp cận tổng thể được sử dụng trong tiểu hợp phần này. Khung lý thuyết
này phân tích chức năng và vai trò trong chính nội tại của chuỗi giá trị và trong hệ thống thị
trường rộng lớn hơn, xác định và nhắm đến những nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hoạt động
kém hiệu quả để đạt được những thay đổi bền vững ở quy mô lớn hơn.
Nhằm mang lại cho cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng những động lực và cơ hội để chuyển
đổi nguồn thu nhập thân thiện với bảo tồn, những hoạt động của Tiểu hợp phần 6 sẽ khuyến
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khích tăng trưởng các chuỗi giá trị lâm sản ngoài gỗ và nông nghiệp giá trị cao thân thiện với
bảo tồn đa dạng sinh học và có đạo đức phù hợp với nhu cầu đã được xác định rõ ràng.
Tiểu hợp phần 6 cũng sẽ hỗ trợ phát triển và nhân rộng du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng
(DLST DVCĐ) nhằm cổ vũ những cá nhân, cộng đồng và công ty nâng cao giá trị của rừng và
đa dạng sinh học theo những cách mới và bền vững, do đó, khuyến khích việc bảo tồn và nội
tại hóa những chi phí cơ hội từ môi trường.
Nhóm hoạt động thứ ba trong Tiểu hợp phần 6 đó là tạo điều kiện cho thợ săn và người khai
thác gỗ trái phép chuyển đổi sang công việc kinh doanh và những ngành nghề hợp pháp.
Nhằm hỗ trợ nhóm hoạt động Lâm sản ngoài gỗ (LSNG)/Nông nghiệp giá trị cao (NNGTC) trong
khuôn khổ Tiểu hợp phần 6, chúng tôi cần một Đánh giá tổng quan để xác định các chuỗi giá
trị LSNG và NNGTC tiềm năng hiện có tại vùng sản xuất nguyên liệu của cộng đồng sống phụ
thuộc vào rừng ở vùng đệm Vườn quốc gia và rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng trong vùng
dự án. Phạm vi nghiên cứu sẽ bao gồm tổng quan về các công ty đang tham gia vào các chuỗi
giá trị và xác định được nhóm công ty đối tác tiềm năng để đồng hành cùng dự án. Bản mô tả
công việc này miêu tả mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động khảo sát đánh giá này.

2 MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU
Mục đích của gói tư vấn là thực hiện một đánh giá tổng quan để xác định các chuỗi giá trị tiềm
năng hiện tại và các công ty đối tác có thể liên kết với cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở
vùng đệm của Vườn quốc gia, rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng ở các huyện đã được chọn
tại 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Lâm Đồng, và khuyến nghị
những can thiệp phù hợp đối với các chuỗi giá trị để tăng thu nhập bền vững cho cộng đồng
sống phụ thuộc vào rừng.
Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ xác định những đối tác kinh doanh tiềm năng (ví dụ các công ty
đang hoạt đồng trong các chuỗi giá trị hiện có ở khu vực mục tiêu hoặc có sự quan tâm đến
việc phát triển liên kết chuỗi giá trị trong khu vực mục tiêu) để cùng làm việc với dự án nhằm
hỗ trợ cải thiện sinh kế bền vững trong các cộng đồng được liên kết. Để đạt được mục đích
này, tư vấn cần thực hiện 3 mục tiêu sau:
Mục tiêu 1: Thực hiện một báo cáo đánh giá tổng quan các chuỗi giá trị sẵn có và tiềm năng
tại các huyện và xã mục tiêu để thực hiện các can thiệp của Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh
học (Xem Phạm vi địa lý để biết thêm chi tiết) để xác định các chuỗi giá trị hiện có và các chuỗi
tiềm năng, các công ty đối tác tiềm năng, các cộng đồng/địa điểm tiềm năng, hỗ trợ hiện có
của cấp chính quyền liên quan, các kế hoạch, dự án và chương trình can thiệp. Đối với các
chuỗi giá trị hiện có, tư vấn sẽ xem xét lại mức độ tham gia của các cộng đồng sống phụ thuộc
vào rừng và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng sống phụ
thuộc vào rừng để tăng nguồn thu nhập một cách bền vững. Tư vấn sẽ khảo sát trực tiếp các
khu vực mục tiêu của dự án để thu thập thông tin sơ cấp trong khuôn khổ cho phép của quy
định phòng chống Covid.
Mục tiêu 2: Đề xuất: i/ danh sách sơ bộ các chuỗi giá trị tiềm năng cho từng tỉnh và ít nhất 5
cộng đồng tiềm năng liên quan ở mỗi tỉnh và huyện Lạc Dương, Lâm Đồng và cộng đồng vùng
đệm xung quanh Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên; ii/ danh sách sơ bộ các công ty đối tác tiềm
năng ở các cấp độ khác nhau của mỗi chuỗi giá trị cho từng tỉnh/VQG
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Mục tiêu 3: Cung cấp thông tin và hỗ trợ cho Ban QLDA tỉnh của Hợp phần Bảo tồn đa dạng
sinh học tại tỉnh Quảng Trị xây dựng kế hoạch và tầm nhìn cho việc phát triển chuỗi giá trị
LSNG ở huyện Hướng Hóa và Đăkrông.
Mục tiêu 4: Tổng hợp tất cả kết quả thành một báo cáo sơ bộ và báo cáo cuối cùng

3 PHẠM VI
A. Phạm vi địa lý của các cộng đồng tham gia vào các chuỗi giá trị
Quảng Bình (Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy)
Quảng Trị (Hướng Hóa, Đăkrông)
Thừa Thiên Huế (Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới, Phong Điền)
Quảng Nam (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Hiệp Đức)
Lâm Đồng (Lạc Dương)
Các Xã vùng đệm của VQG Cát Tiên
B. Phạm vi địa lý của các công ty và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị liên kết với
chuỗi giá trị
Trên phạm vị toàn quốc

4 NHIỆM VỤ
Dưới sự chỉ đạo của Trưởng nhóm tiểu hợp phần kinh doanh thân thiện với bảo tồn, cố vấn
và chuyên gia kỹ thuật về chuỗi giá trị và hợp tác chặt chẽ với các điều phối viên cấp tỉnh của
Hợp phần BCA, tư vấn sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây (khung thời gian đề xuất cho mỗi
nhiệm vụ được ghi rõ dưới đây):
1. Xây dựng kế hoạch chi tiết bao gồm phương pháp tiếp cận, chương trình và kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ (2 ngày công)
2. Nghiên cứu hiện trạng các chuỗi giá trị (5 ngày công)
3. Tham vấn và đi thực địa cùng với các công ty trên phạm vi toàn quốc và tại các địa điểm
mục tiêu (10 ngày công)
4. Tham vấn và đi thực địa với Ban QLDA tỉnh và các đối tác liên quan tại tỉnh/Vườn quốc gia
(25 ngày công)
5. Xây dựng danh sách các chuỗi giá trị (ít nhất 2 chuỗi) và các cộng đồng tiềm năng hàng
đầu ở mỗi tỉnh và các công ty tiềm năng hàng đầu trên mỗi chuỗi giá trị (10 ngày công)
6. Tổ chức thực hiện và báo cáo về các cuộc họp tham vấn với BCA và các đối tác để thảo
luận danh sách các chuỗi giá trị, công ty và cộng đồng cho những can thiệp của dự án (10
ngày công)
7. Hoàn thiện báo cáo (10 ngày công)
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5 SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BÀN GIAO
Sản phẩm

Khung thời gian

Yêu cầu sản phẩm

Tháng 9 2021- Tháng 1 2022
1

Kế hoạch thực hiện

Không quá 1 tuần sau khi bắt đầu
nhiệm vụ công việc

Bản điện tử được gửi qua email.
Bằng tiếng Việt.

2

Danh sách sơ bộ các
chuỗi giá trị và cộng
đồng tiềm năng (được
đưa vào trong báo sơ bộ)

Không quá 7 tuần sau khi bắt đầu
nhiệm vụ công việc

Bản điện tử được gửi qua email.
Bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

3

Danh sách sơ bộ các đối
tác kinh doanh tiềm
năng (được đưa vào
trong báo cáo sơ bộ)
Các cuộc họp tham vấn
và báo cáo tóm tắt cuộc
họp
Báo cáo cuối cùng

Không quá 7 tuần sau khi bắt đầu
nhiệm vụ công việc

Bản điện tử được gửi qua email.
Bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Không quá 2 tháng sau khi bắt
đầu nhiệm vụ công việc

Bản điện tử được gửi qua email.
Bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Không quá 3 tháng sau khi bắt
đầu nhiệm vụ công việc

Bản điện tử được gửi qua email.
Bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
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6 KẾ HOẠCH DỰ PHÒNG TRONG TÌNH HUỐNG COVID
Tư vấn sẽ làm việc với Helvetas để phát triển một kế hoạch thực địa khả thi, có tính đến các
hạn chế do Covid-19. Trong trường hợp cơ hội gặp gỡ trực tiếp và đi thực địa bị hạn chế do
tình hình Covid-19 và sự hạn chế đi lại, tư vấn sẽ đề xuất các phương pháp thu thập thông tin
thay thế (chẳng hạn như họp trực tuyến và / hoặc sử dụng người có nguồn lực tại địa phương)
và đạt được thỏa thuận với Helvetas về các phương pháp này.

7 THỜI GIAN THỰC HIỆN
Nhiệm vụ được thực hiện trong 72 ngày công và sẽ hoàn thành trong 3 tháng sau khi ký kết
hợp đồng

8 ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
Các cuộc họp sẽ được tổ chức trực tuyến hoặc tại Hà Nội
Các hoạt động thực địa sẽ được tiến hành tại Quảng Binh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng
Nam, Lâm Đồng ở các cộng đồng và huyện liên quan được nêu tại Mục 3.

9 YÊU CẦU TƯ VẤN
Quốc tịch
Tư vấn hoặc nhóm tư vấn đảm nhận nhiệm vụ này phải là công dân Việt Nam theo yêu cầu
mã địa lý 937 của USAID
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Trình độ chuyên môn và kỹ năng
Chúng tôi đề xuất nhiệm vụ này được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia tư vấn với các tiêu
chí sau:
Có chuyện môn vững chắc trong lĩnh vực phát triển nông thôn, nông nghiệp và kinh doanh
nông nghiệp.
Có hiểu biết sâu sắc về các Phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thị trường toàn diện
(IMSD), phát triển chuỗi giá trị nói chung và chuỗi giá trị đối tác công tư PPP nói riêng.
Có mối quan hệ chặt chẽ với các bên liên quan bao gồm các công ty trên toàn quốc, cơ quan
nhà nước và cộng đồng trong các khu vực mục tiêu ở 5 tỉnh dự án của BCA.

10 YÊU CẦU ĐẶC BIỆT
Tuyên bố sau đây phải được đặt ở trang đầu tiên của tất cả các báo cáo thuộc phạm vi gói tư
vấn này:
“Báo cáo này được thực hiện nhờ sự hỗ trợ hào hiệp của nhân dân Hoa Kỳ thông qua Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Nội dung do Helvetas Việt Nam chịu trách nhiệm và không
nhất thiết phản ánh quan điểm của USAID hay Chính phủ Hoa Kỳ”.

11 CHI TIẾT THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
Những tài liệu được yêu cầu: Sơ yếu lý lịch (CV) và Bản Đề xuất thực hiện (Kỹ thuật và tài
chính)
Hạn nôp: 12.9.2021
Địa chỉ nộp: helvetas.vietnam@helvetas.org tiêu đề bao gồm tên gói tư vấn ứng tuyển.
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