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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Tài liệu tham khảo Văn bản dự án L4A, ngân sách và định mức tài chính dự L4A và các tài 
liệu liên quan  

Dự án  Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số - L4A 

Mã hoạt động 6.3.1 

Nhiệm vụ Xây dựng 2 báo cáo khuyến nghị chính sách về đất đai cho đồng bào dân 
tộc thiểu số và cố vấn chuyên môn cho 6 nghiên cứu điển hình tại Hòa 
Bình và Cao Bằng  

Mục đích Xây dựng được các báo cáo khuyến nghị chính sách dựa trên thực chứng 
nhằm đóng góp vào việc xây dựng, giám sát thực thi chính sách liên quan 
tới quản lý, sử dụng đất và tài nguyên rừng vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số 

Địa điểm Hà Nội, Cao Bằng, Hòa Bình 

Thời gian triển khai Tháng 7 - 11 năm 2022 

Giám sát   Quản lý dự án L4A, Điều phối viên LANDA/CCRD  

BỐI CẢNH 

Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào Dân tộc thiểu số - L4A do Liên minh 
Châu Âu tài trợ và được đồng triển khải bởi HELVETAS và Liên minh Đất đai (LANDA) do 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) làm đại diện điều phối. 
HELVETAS chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thực hiện dự án, LANDA / CCRD đóng vai trò 
hướng dẫn, tư vấn kỹ thuật liên quan tới quản lý và sử dụng tài nguyên đất và rừng. Mục tiêu 
chung của dự án là góp phần thúc đẩy và đảm bảo hiệu quả các quyền về đất đai và tài nguyên 
rừng của các dân tộc thiểu số (DTTS) ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua hỗ trợ của dự 
án, các tổ chức thành viên của LANDA và tổ hòa giải sẽ được cung cấp nguồn lực để hỗ trợ các 
cộng đồng DTTS bảo đảm các quyền về đất đai và tài nguyên rừng cũng như tham gia tích cực 
vào các quá trình quản lý đất đai. Dự án được thực hiện tại 2 tỉnh gồm Cao Bằng (huyện 
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Nguyên Bình) và Hòa Bình (huyện Đà Bắc và Mai Châu) từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 5 năm 
2023. 

Từ tháng 10/2021 đến tháng 01/2022, Dự án L4A đã thực hiện Chương trình Đào tạo Giảng 
viên nguồn (ToT) cho 20 học viên là thành viên LANDA và các đối tác địa phương tại Hòa Bình 
và Cao Bằng. Tiếp đó, từ tháng 2 đến tháng 6/2022, Dự án đã tổ chức các lớp tuấn huấn tại địa 
phương cho thành viên các tổ chức đoàn thể và tổ hòa giải ở cơ sở.  Các khóa tập huấn tập 
trung vào nâng cao năng lực về hòa giải tranh chấp đất đai và đóng góp xây dựng chính sách 
đất đai từ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên cũng được trang bị một số kiến thức về các 
chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật đất 
đai v.v… Sau khi đã được cung cấp các kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết, thành viên các tổ 
chức đoàn thể và tổ hòa giải ở cơ sở sẽ thực hành những nội dung đã học vào giải quyết các 
tranh chấp đất đai, tranh chấp liên quan tới đất đai ở địa phương mình. Căn cứ vào đề xuất của 
các nhóm nghiên cứu và tình hình cụ thể tại từng địa phương, 6 trường hợp cụ thể sẽ được lựa 
chọn để được hỗ trợ, hướng dẫn và xây dựng thành các nghiên cứu điển hình.  

Các chuyên gia của LANDA và các giảng viên đã tốt nghiệp Chương trình ToT sẽ được phân 
công hỗ trợ, đồng hành với 6 nhóm hòa giải viên ở cơ sở và tổ chức đoàn thể ở địa phương để 
nghiên cứu và/hoặc giải quyết các vụ việc đã được chọn; các chuyên gia/giảng viên này cũng 
sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc hoàn thành các báo cáo nghiên cứu điển hình. Những 
bằng chứng và bài học thực tế có được từ các nghiên cứu điển hình sẽ được phân tích, thảo 
luận và chia sẻ với các bên liên quan thông qua nhiều kênh khác nhau nhằm đóng góp xây 
dựng các chính sách đất đai có liên quan ở các cấp, từ trung ương tới địa phương. 

Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu hiện có, tổng hợp kết quả từ 6 báo cáo nghiên cứu điển hình 
và phản hồi từ các bên, Dự án sẽ xây dựng 2 báo cáo khuyến nghị chính sách và đưa ra thảo 
luận tại các chương trình đối thoại chính sách với các bên có liên quan, chú trọng tới việc đóng 
góp cho Luật Đất đai sửa đổi năm 2023.  

Các báo cáo khuyến nghị chính sách cần ưu tiên các chủ đề sau: 

o Khuyến nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các chính sách liên quan tới quản lý, sử 
dụng đất và tài nguyên rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo các 
quyền về đất đai của đồng bào DTTS và hỗ trợ đồng bào DTTS nghèo; 

o Khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện hiệu quả công tác hòa giải tranh chấp đất 
đai ở cơ sở, đặc biệt là cho các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

o Các khuyến nghị khác có liên quan tới đất và rừng vùng đồng bào DTTS; 

Helvetas và CCRD đang tiến hành tuyển chọn các chuyên gia tư vấn trong nước có khả năng và 
kinh nghiệm phù hợp để thực hiện 02 báo cáo khuyến nghị chính sách nêu trên và cố vấn 
chuyên môn cho 6 nghiên cứu điển hình với các yêu cầu cụ thể dưới đây.  
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1. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

1.1. Mục đích 

 Xây dựng 02 bản báo cáo và khuyến nghị chính sách dựa trên thực chứng nhằm đóng góp, 
hoàn thiện cho các chính sách về đất và rừng ở Việt Nam như: 

o Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Luật Hòa giải ở cơ sở 

o Các văn bản dưới luật liên quan tới việc hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, Luật 
Lâm nghiệp và Luật Hòa giải ở cơ sở (như các Nghị định, Thông tư, Quyết định 
v.v…) 

o Chính sách đất đai của các địa phương (cấp tỉnh, huyện) nói chung và các chính sách 
cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng 

o Chính sách liên quan tới công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoà giải hòa giải ở cơ 
sở của địa phương 

o Các văn bản chính sách có liên quan khác. 

 Cố vấn chuyên môn cho 6 báo cáo nghiên cứu điển hình của Dự án L4A (trên cơ sở các 
nghiên cứu này để xây dựng 02 bản báo cáo khuyến nghị chinh sách dựa trên thực chứng 
nêu trên nhằm đóng góp xây dựng chính sách đất đai nói chung và các chính sách liên quan 
tới đất và rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng). 

1.2. Nhiệm vụ  

(Các) Chuyên gia tư vấn được yêu cầu để hoàn thành các nhiệm vụ sau: 

 Hỗ trợ Ban Quản lý dự án đánh giá, lựa chọn các đề xuất nghiên cứu điển hình của các 
nhóm hòa giải viên, tổ chức đoàn thể ở địa phương; đưa ra khung nội dung và bộ công cụ 
cần thiết để thực hiện các nghiên cứu điển hình, nêu rõ các yêu cầu cụ thể về phương pháp 
thực hiện, cách thức thể hiện, loại bằng chứng cần phải thu thập v.v…  

 Cố vấn chuyên môn cho 6 nhóm trong quá trình thực hiện nghiên cứu điển hình nhằm đảm 
bảo chất lượng của báo cáo các nghiên cứu điển hình cũng như các bằng chứng thu thập 
được từ nghiên cứu điển hình phải phù hợp và phục vụ tốt cho các khuyến nghị chính sách; 

 Sử dụng các kết quả từ 6 nghiên cứu điển hình cũng như các tài liệu và ý kiến phản hồi thu 
thập được từ các bên liên quan để xây dựng 02 báo cáo khuyến nghị chính sách về đất đai 
và hoà giải ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cấp địa phương (huyện, tỉnh) và/hoặc 
trung ương; 

 Tham gia giới thiệu, thảo luận về các báo cáo khuyến nghị chính sách nêu trên tại các sự 
kiện do Dự án tổ chức (cụ thể là các hội thảo về chính sách, đối thoại chính sách về các chủ 
đề liên quan trực tiếp tới Báo cáo v.v…); 

1.3. Sản phẩm yêu cầu 

Đối với nhiệm vụ cố vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các báo cáo nghiên cứu điển hình, 
sản phẩm yêu cầu gồm: 

 Bản yêu cầu tổng thể đối với các nghiên cứu điển hình, trong đó nêu rõ các yêu cầu 
về định hướng nghiên cứu, khung nội dung, phương pháp thực hiện, lộ trình thực 
hiện, những loại bằng chứng cần thu thập và các tư vấn chuyên môn khác nếu có; 
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 Báo cáo đánh giá sơ bộ, góp ý hoàn thiện cho các ý tưởng nghiên cứu điển hình 
được đề xuất thực hiện; 

 Các tài liệu góp ý, hướng dẫn cho các nghiên cứu điển hình trong quá trình thực 
hiện; 

Đối với nhiệm vụ xây dựng báo cáo khuyến nghị chính sách, sản phẩm yêu cầu là 02 bộ 
báo cáo bằng văn bản, mỗi bộ gồm: 

 Báo cáo đầy đủ bằng tiếng Việt và tiếng Anh có độ dài tối thiểu 25 trang/báo cáo (file định 
dạng Word, font chữ Times New Roman cỡ 12); mỗi báo cáo bao gồm như không giới hạn 
ở các mục nội dung sau:  

o Tóm tắt tổng quan về Báo cáo và các khuyến nghị chính sách chính 

o Giới thiệu bối cảnh, thực trạng, thông tin chung về Dự án L4A, cơ sở phân tích, mục 
đích, phương pháp và nội dung chính của Báo cáo 

o Các hoạt động của Dự án L4A, tóm tắt kết quả 6 nghiên cứu điển hình mà Dự án L4A 
đã thực hiện và các văn bản tài liệu, bằng chứng được sử dụng làm cơ sở cho các 
khuyến nghị trong Báo cáo 

o Các kết luận và khuyến nghị cụ thể tới các cấp, các ngành, các bên liên quan 

 Báo cáo tóm tắt (khoảng 2000 – 3000 từ) bằng tiếng Việt và tiếng Anh định dạng Word 

 File trình bày dưới dạng  Power Point bằng tiếng Việt và tiếng Anh giới thiệu về báo cáo 
(nêu tóm tắt mục tiêu, phương pháp, kết quả nổi bật, các khuyến nghị chính v.v…); 

Đối với các sự kiện, sản phẩm yêu cầu gồm: Biên bản tóm tắt các ý kiến phản hồi và/hoặc góp 
ý bổ sung, sửa đổi đổi với các báo cáo khuyến nghị chính sách từ các bên tham dự sự kiện (mỗi 
sự kiện 1 biên bản). 

3. HOẠT ĐỘNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI  

STT Hoạt động  Hạn hoàn thành 

1 Nhận hồ sơ tuyển chọn Tư vấn 27/6/2022 

2 Đánh giá đề xuất và lựa chọn Tư vấn 30/6/2022 

3 Thống nhất Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ với Tư vấn được 
lựa chọn 

5/7/2022 

4 Hỗ trợ BQL Dự án rà soát, đánh giá lựa chọn các nghiên cứu 
điển hình phù hợp 

15/7/2022 

5 Xây dựng khung kế hoạch nghiên cứu, bộ công cụ nghiên 
cứu; Khung báo cáo trường hợp điển hình, Khung báo cáo 
khuyến nghị chính sách. 

25/7/2022 

6 Hướng dẫn, hỗ trợ 6 nhóm thực hiện các nghiên cứu điển 
hình và hướng dẫn hỗ trợ xây dựng báo cáo trường hợp 

15/9/2022 
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điển hình. 

7 Chuẩn bị và trình bày các phát hiện chính bằng PowerPoint 30/9/2022 

8 Chuẩn bị và nộp dự thảo 2 báo cáo khuyến nghị chính sách 15/10/2022 

9 Gửi các bộ báo cáo cuối cùng  30/10/2022 

10 Tham gia trình bày, giới thiệu 2 Báo cáo tại các sự kiện  30/11/2022 

4. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH  

Tư vấn sẽ được thực hiện nhiệm vụ từ tháng 7 đến hết tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội và tham 
gia các sự kiện tại Hòa Bình, Cao Bằng và Hà Nội. 

5. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT  

Hồ sơ đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính (30%) 
với các tiêu chí kĩ thuật sau: 

STT Tiêu chí  Điểm đánh giá  

1 Kinh nghiệm có liên quan trong việc thực hiện các báo cáo 
khuyến nghị chính sách dựa trên thực chứng đối với chủ đề xác 
định trong TOR  

20 

2 Kiến thức và kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghiên cứu 
điển hình về các vấn đề liên quan tới đất đai và đồng bào dân 
tộc thiểu số, hòa giải ở cơ sở 

15 

3 Chứng minh khả năng (trình độ và năng lực) của tư vấn đối với 
các nhiệm vụ được giao  

15 

4 Đề xuất được xây dựng phù hợp với mục tiêu, chủ đề và nhiệm 
vụ được đề cập trong TOR và tính khả thi của các hoạt động đề 
xuất và tiến độ thực hiện bao gồm xác định các rủi ro và giải 
pháp phù hợp 

20 

5 Tính đầy đủ và thực tế của cách tiếp cận / phương pháp luận và 
kế hoạch làm việc 

10 

6 Tính hợp lý của ngân sách đề xuất phù hợp với định mức chi phí 
của dự án 

20 
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 Tổng 100 

Ngoài các yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nêu trên, điều quan trọng là chuyên 
gia tư vấn cần thể hiện và chia sẻ các giá trị cốt lõi (tôn trọng sự đa dạng và chuyên nghiệp) và 
năng lực (nhận thức và nhạy cảm đối với các vấn đề liên quan đến đất đai của người DTTS, 
trách nhiệm giải trình, giải quyết vấn đề sáng tạo, hiệu quả trong giao tiếp, hợp tác toàn diện, 
sự tham gia của các bên liên quan và dẫn dắt bằng ví dụ cụ thể). 

Chuyên gia tư vấn sẽ được đánh giá dựa trên phân tích tổng điểm tích lũy, cá nhân nào có đề 
xuất được đánh giá và xác định là đáp ứng các điều kiện sau sẽ được ký hợp đồng: i) đáp ứng 
/ tuân thủ / chấp nhận được và ii) có tổng điểm đánh giá các tiêu chí kỹ thuật và tài 
chính cao nhất.  

6. THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT 

Các ứng viên cần gửi các tài liệu sau bằng văn bản tới địa chỉ: landrightvn@gmail.com  và cc 
diep.dinh@helvetas.org: 

i) Thư Bày tỏ quan tâm và sự phù hợp của ứng viên đối với nhiệm vụ đề cập trong TOR; 
ii) Hồ sơ năng lực của chuyên gia tư vấn / nhóm chuyên gia tư vấn;  
iii) Đề xuất kỹ thuật và tài chính.  

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 27 tháng 06 năm 2022 

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển cần phải ký Hợp đồng, Quy tắc Ứng xử (COC) của Helvetas và các 
văn bản cần thiết khác trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. 

 

Phê duyệt   

Giám đốc Helvetas Việt Nam 

 

 

 

 

Phạm Văn Lương 

Kiểm tra   

Giám đốc CCRD  

 

 

 

 

Phan Văn Ngọc 

Chuẩn bị   

Quản lý Dự án  

 

 

 

 

Đinh Kim Quỳnh Diệp 

 


