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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Tài liệu tham khảo Văn bản dự án L4A, dự toán và định mức chi phí dự án L4A và 
tài liệu liên quan 

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

Nhiệm vụ Chuyên gia trong nước xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và sử 
dụng hiệu quả đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

Mã hoạt động 6.1.1 và 6.1.2 

Mục đích Rà soát và xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu 
quả đất đai (LRT)” để nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, cán 
bộ thực thi chính sách đất đai ở cơ sở, các tổ chức doàn thể và tổ hoà 
giải cơ sở.  

Địa điểm thực hiện Hà Nội, Cao Bằng, Hoà Bình, Nghệ An 

Thời gian Từ 10/2020 - 1/2021 

Giám sát thực hiện Quản lý dự án L4A, Điều phối viên LANDA, Kế toán dự án L4A 

BỐI CẢNH 

Các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất thường có những ảnh hưởng lớn đối với cuộc sống 
của người dân tộc thiểu số (DTTS) vì sinh kế của họ phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên đất và 
rừng. Thời gian qua Chính phủ đã tổ chức giao quyền sử dụng hàng triệu ha đất và đất rừng cho 
các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình và các lâm trường quốc doanh (LTQD) để tạo cơ hội cải thiện 
sinh kế của người dân thông qua các hoạt động sản xuất dựa vào tài nguyên đất và rừng. Tuy 
nhiên, người DTTS còn hạn chế trong tiếp cận thông tin về chính sách và luật pháp đất đai và tài 
nguyên rừng cũng như các tiếp cận các nguồn lực để tham gia vào quá trình giám sát thực thi 
chính sách.  

Tổ hòa giải (THG) cơ sở là cơ chế giải quyết các mẫu thuận, tranh chấp đầu tiên ở cấp thôn bản. 
Đây là đơn vị được thành lập bởi UBND cấp xã với nòng cốt là MTTQ và các tổ chức thành viên. 
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THG đã góp phần rất lớn vào giải quyết các vướng mắc xảy ra ở cộng đồng, được chính quyền 
và người dân đánh giá rất cao. Tuy nhiên, do việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các thành 
viên ban hòa giải còn chưa đồng bộ nên công tác hòa giải ở cơ sở, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS 
miền núi còn gặp nhiều hạn chế. THG thường thiếu cơ sở pháp lý và năng lực để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến đất đai và tài nguyên rừng. Do đó, THG cần được nâng cao năng lực về 
chính sách và kỹ năng để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân và chính quyền trong giải quyết 
các vướng mắc đất đai và tài nguyên rừng ở các cộng đồng. 

Dự án “Tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào DTTS” do Uỷ ban Châu Âu tài trợ và 
được thực hiện bởi Helvetas và Liên minh Đất đai (LANDA) do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển 
Cộng đồng Nông thôn (CCRD) làm đại diện. Dự án được thực hiện tại 3 tỉnh miền Bắc Việt Nam 
gồm Cao Bằng (huyện Nguyên Bình), Hòa Bình (huyện Đà Bắc và Mai Châu) và Nghệ An (huyện 
Tương Dương,) từ tháng 6/2020 đến tháng 5/2023. Dự án sẽ đóng góp vào giải quyết các vấn 
đề tồn tại nêu trên thông qua việc nâng cao nhận thức và năng lực cho THG, tổ chức xã hội cấp 
cơ sở và các bên liên quan cấp tỉnh, huyện và xã trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất và 
tài nguyên rừng.  

Mục tiêu chung của dự án là góp phần thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả các quyền về đất đai và tài 
nguyên rừng của các DTTS ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Thông qua hỗ trợ của dự án, các tổ 
chức thành viên của LANDA và THG sẽ được cung cấp nguồn lực để hỗ trợ các cộng đồng DTTS 
bảo đảm các quyền về đất đai và tài nguyên rừng của họ và tham gia tích cực vào các quá trình 
quản lý đất đai.  

Xây dựng và phổ biến Bộ tài liệu LTR phù hợp với người DTTS và các bên liên quan là một trong 
những hoạt động chính của dự án L4A. Thông qua các kiến thức và kỹ năng được cung cấp từ 
Bộ tài liệu LRT, dự án sẽ tăng cường năng lực cho các thành viên LANDA và THG để có thể hỗ 
trợ tốt nhất cho cộng đồng DTTS trong đảm bảo các quyền về đất đai. Bộ tài liệu LRT cũng cung 
cấp các thông tin tổng hợp và đầy đủ để các cơ quan quản lý đất đai các cấp tham khảo.  

Bộ tài liệu LTR sẽ được phổ biến thông qua các đợt tập huấn cho giảng viên nguồn (TOT) và tập 
huấn mở rộng tới các thành viên của LANDA, THG, tổ chức cộng đồng và các bên liên quan. Bộ 
tài liệu LTR cũng sẽ được phổ biến rộng rãi thông qua diễn đàn trực tuyến và các hoạt động 
truyền thông tại các địa phương.  

Helvetas và Trung tâm CCRD tiến hành tuyến chọn các chuyên gia trong nước có khả năng và 
kinh nghiệm phù hợp để xây dựng và phát triển Bộ tài liệu LRT với các yêu cầu sau.  

1. Phạm vi công việc 

1.1 Mục tiêu 

Rà soát và xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai” (LRT) để nâng 
cao năng lực cho các tổ chức xã hội, cán bộ thực thi chính sách đất đai ở cơ sở, các tổ chức doàn 
thể và tổ hoà giải cơ sở. 
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1.2 Nhiệm vụ 

 Rà soát các tài liệu pháp lý, chính sách pháp luật về đất đai đối với đồng bào DTTS; các 
quy định và thực hành quản lý đất đai truyền thống của người DTTS; các quy định/hướng 
dẫn quốc tế về quyền tiếp cận đất đai; các tài liệu pháp lý về hoà giải, giải quyết tranh 
chấp; các kiến thức và kỹ năng liên quan đến hoà giải, giải quyết tranh chấp, giám sát, 
vận động chính sách về đất đai, v.v…  

 Xây dựng đề cương chi tiết Bộ tại liệu LRT;  

 Tiếp thu ý kiến chuyên gia qua hội thảo tham vấn đề cương chi tiết để hoàn thiện đề 
cương chi tiết; 

 Xây dựng dự thảo nội dung bộ tài liệu hướng dẫn LRT theo đề cương chi tiết đã hoàn 
thiện;  

 Chủ trì tham vấn ý kiến các bên (chuyên gia, các tổ chức xã hội, các cơ quan thực thi chính 
sách về đất đai, các tổ chức chính trị xã hội v.v...) về nội dung Bộ tài liệu LRT thông qua 
hội thảo tham vấn; 

 Hoàn thiện bộ tài liệu LRT; 

 Đề xuất ít nhất 2 phương thức trình bày/thiết kế Bộ tài liệu phù hợp với trình độ và tập 
quán của đồng bào DTTS.  

1.3 Sản phẩm yêu cầu 

Sản phẩm của nhiệm vụ là 01 Bộ tài liệu hướng dẫn “Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai cho 
đồng bào DTTS” với nội dung và quy cách, gồm:  

 Tập hợp các quy định pháp luật liên quan về quyền sử dụng đất cho đồng bào DTTS, quy 
định và thực hành truyền thống của người DTTS địa phương, cũng như các nguyên tắc 
quốc tế hiện có;  

 Các kĩ năng giải quyết các vấn đề tồn tại liên quan đến quản lý và sử dụng đất và tài 
nguyên rừng tại các địa phương vùng đồng bào DTTS;   

 Các kĩ năng liên quan tới phân tích chính sách và xây dựng các kiến nghị chính sách về 
quản lý và sử dụng tài nguyên rừng vùng đồng bào DTTS; 

 Cấu trúc và nội dung của bộ tài liệu LTR sẽ được xây dựng phù hợp với nhu cầu và trình 
độ của từng nhóm đối tượng.  

2. Kế hoạch thực hiện 

TT Hoạt động Thời gian Ghi chú 

1 Họp nhóm chuyên gia được tuyển 
chọn để thống nhất phương pháp 

Đầu tháng 10/2020  
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và cách thức tiến hành xây dựng Bộ 
tài liệu LRT 

2 Rà soát, tập hợp các văn bản pháp 
lý và tài liệu liên quan 

Tháng 10/2020 Bao gồm cả đi thực 
địa thu thập thông 
tin về chính sách đất 
đai, thực hành truyền 
thống ở các địa 
phương 

4 Xây dựng đề cương chi tiết Bộ tài 
liệu LRT 

Tháng 10/2020  

5 Hội thảo tham vấn đề cương chi tiết 
của Bộ tài liệu LRT 

Đầu tháng 11/2020 Dự án L4A tổ chức; 
nhóm chuyên gia chủ 
trì nội dung 

6 Xây dựng Dự thảo Bộ tài liệu LRT Tháng 11/2020  

7 Hội thảo tham vấn nội dung Bộ tài 
liệu LRT 

Đầu tháng 12/2020 Dự án L4A tổ chức; 
nhóm chuyên gia chủ 
trì nội dung 

8 Hoàn thiện Bộ tài liệu LRT trên cơ 
sở góp ý từ Hội thảo tham vấn 

Tháng 12/2020  

9 Nghiệm thu Bộ tài liệu LRT Tháng 1/2020  

3. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm của chuyên gia 

Hồ sơ đề xuất sẽ được đánh giá dựa trên năng lực kỹ thuật (70%) và đề xuất tài chính (30%). 

Đánh giá kỹ thuật và tài chính sẽ dựa trên các tiêu chí sau:  

 Kinh nghiệm liên quan đến xây dựng tài liệu hướng dẫn pháp luật đất đai và các kỹ năng 
liên quan đến chủ đề đã đề cập trong TOR; 

 Kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực pháp luật đất đai và tài nguyên rừng;  

 Kiến thức và kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực về các chủ đề đã đề cập trong TOR 
cho các các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng và cơ quan chuyên môn địa phương;  

 Đề xuất được xây dựng tốt và phù hợp với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và kết quả mong 
đợi như đã đề cập trong TOR;  

 Tính phù hợp của ngân sách so với định mức chi phí của dự án. 
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4. Thời hạn nộp đề xuất 

Các ứng viên cần gửi các tài liệu sau bằng văn bản tới địa chỉ: landrightvn@gmail.com   

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 cá nhân / nhóm chuyên gia;  
iii) Đề xuất kỹ thuật và tài chính.  

Hạn nộp hồ sơ: Trước 15 tháng 10 năm 2020  

Lưu ý: Ứng viên trúng tuyển cần phải ký Hợp đồng, Quy tắc Ứng xử của Helvetas (CoC) và các tài 
liệu cần thiết khác trước khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. 
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Giám đốc Helvetas Việt Nam 
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