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Phần thứ nhất 

 

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

 

Chương I - YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM 

Mục 1. Nội dung mời quan tâm 

1. Bên Mời quan tâm : Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
(WWF-Việt Nam) kính mời các nhóm tư vấn (gọi chung là tư vấn) nộp Hồ sơ quan tâm (HSQT) 
gói thầu dịch vụ tư vấn “Đánh giá tiềm năng diện tích đất trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh 
Thừa Thiên – Huế”. 

2. Nội dung công việc chủ yếu:  

- Xác định diện tích đất/rừng có tiềm năng trồng rừng (trồng cây gỗ lớn hoặc cây bản địa) 
hoặc phục hồi rừng có trồng bổ sung ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm cả hoạt động tham 
vấn cộng đồng địa phương để đảm bảo rằng diện tích đất/rừng không xung đột lợi ích của 
họ; 

- Xây dựng bản đồ tiềm năng đất trồng rừng và phục hồi rừng; 
- Xác định các hệ sinh thái/đa dạng sinh học xung quanh khu vực và những đóng góp vào 

hệ sinh thái/đa dạng sinh học sau khi trồng/phục hồi rừng; 
- Xác định các loài cây bản địa ưu tiên để trồng/phục hồi rừng nhằm hỗ trợ phục hồi hệ sinh 

thái và tăng tính đa dạng sinh học trên địa bàn; 
- Tại mỗi điểm trồng/phục hồi rồng, đề xuất các biện pháp lâm sinh phù hợp; 
- Xác định các nguồn giống có thể sử dụng để trồng hoặc phục hồi rừng, bao gồm cả nguồn 

cung cấp hạt giống để phát triển các vườn ươm các loài bản địa; 
- Xác định các đối tác tiềm năng sẽ thực hiện và duy trì các hoạt động trồng và phục hồi 

rừng; 
- Xây dựng bản hướng dẫn chi tiết các bước và cách tiếp cận để thực hiện đánh giá trên. 

 Mục 2. Ngôn ngữ sử dụng 

HSQT cũng như tất cả văn bản, tài liệu trao đổi giữa bên mời quan tâm và tư vấn liên quan đến 
việc mời quan tâm được viết bằng ngôn ngữ sau: Tiếng Việt. 

Các sản phẩm và báo cáo đầu ra của nhiệm vụ tư vấn sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng 
Việt, trong đó ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ chính. 

 

Mục 3. Nội dung HSQT và thời hạn của HSQT 

HSQT do tư vấn chuẩn bị phải bao gồm những nội dung sau: 

1. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của tư vấn theo quy định tại Mục 5 Chương này; 

2. Tài liệu kê khai theo Biểu mẫu Chương III; 

Thời hạn của HSQT: 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. 

Mục 4. Thư quan tâm 

Thư quan tâm do tư vấn chuẩn bị và phải được ghi đầy đủ theo Mẫu số 1 Chương III, có chữ ký 
của từng thành viên nhóm tư vấn hoặc thành viên đứng đầu nhóm tư vấn thay mặt nhóm tư vấn 
ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận.  

Mục 5. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn  
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a) Năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn được kê khai theo Mẫu số 3, Mẫu số 4 và Mẫu số 
5, Chương III. Năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn là tổng năng lực và kinh nghiệm của 
các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành 
viên phải chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của HSMQT cho 
phần việc được phân công thực hiện trong nhóm tư vấn. 

Mục 6. Cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm:  

1. HSQT được nộp qua email đến địa chỉ  procurement@wwf.org.vn, và ghi rõ tiêu đề email là 
“HSQT-[tên Tư vấn]-GT số 63.21 “ĐG tiềm năng DT trồng rừng và phục hồi rừng tại TT– 
Huế”. Dung lượng tối đa cho mỗi email WWF-Việt Nam có thể nhận được là 25MB. 

2. Tư vấn cũng có thể nộp trực tiếp HSQT đến địa chỉ của Bên Mời quan tâm. HSQT được nộp 
trong một phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ Quan tâm , [tên Tư vấn], Gói 
thầu số 63.21 –“ Đánh giá tiềm năng diện tích trồng rừng và phục hồi rừng tại tỉnh Thừa 
Thiên – Huế” - KHÔNG ĐƯỢC MỞ TRƯỚC NGÀY HẾT HẠN NỘP HỒ SƠ".  

Địa chỉ nhận HSQT như sau: 
 

Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên, Văn phòng đại diện tại Việt Nam 
Địa chỉ: số 6, ngõ 18, phố Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

 
Lưu ý: Tư vấn chọn một trong hai cách thức nộp Hồ sơ Quan tâm. WWF-Việt Nam khuyến khích 
Tư vấn nộp Hồ sơ quan tâm qua email để giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm in ấn trên giấy.  
 
Mục 7. Thời hạn nộp HSQT 

1. Tư vấn nộp HSQT qua email hoặc gửi / nộp trực tiếp HSQT đến địa chỉ của bên mời quan tâm  
nhưng phải đảm bảo bên mời quan tâm nhận được HSQT vào đúng hoặc trước 17 giờ, ngày 
09 tháng 6 năm 2021 (Giờ Hà Nội – ICT). 

2. Bên mời quan tâm có thể gia hạn thời hạn nộp HSQT trong trường hợp cần tăng thêm số lượng 
HSQT hoặc khi sửa đổi HSMQT hoặc theo yêu cầu của Tư vấn khi bên mời quan tâm xét thấy 
cần thiết. 

3. Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT, bên mời quan tâm sẽ thông báo bằng văn bản cho 
các Tư vấn đã  đã nộp HSQT, đồng thời đăng tải công khai thông báo gia hạn thời điểm hết hạn 
nộp HSQT. Tư vấn đã nộp HSQT có thể nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSQT của mình. Trường 
hợp Tư vấn chưa nhận lại hoặc không nhận lại HSQT đã nộp thì bên mời quan tâm bảo quản 
HSQT đó và coi HSQT đó là hồ sơ chính thức, còn hiệu lực của Tư vấn, và sẽ tiến hành đánh giá 
cùng các HSQT nộp sau theo thời hạn mới được gia hạn. 

Mục 8. HSQT nộp muộn 

HSQT được gửi đến bên mời quan tâm sau thời điểm hết hạn nộp HSQT sẽ không được mở, 
không hợp lệ, bị loại và được trả lại cho Tư vấn theo nguyên trạng. Bất kỳ tài liệu nào được Tư 
vấn gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSQT để sửa đổi, bổ sung HSQT đã nộp đều không hợp 
lệ, trừ tài liệu Tư vấn gửi đến để làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời quan tâm hoặc tài liệu 
làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của Tư vấn. 

Mục 9. Làm rõ HSQT 

1. Sau khi mở HSQT, Tư vấn có trách nhiệm làm rõ HSQT theo yêu cầu của bên mời quan tâm. 
Tất cả yêu cầu làm rõ của bên mời quan tâm và phản hồi của Tư vấn phải được thực hiện bằng 
văn bản. Việc làm rõ chỉ được thực hiện giữa bên mời quan tâm và Tư vấn có HSQT cần phải 
làm rõ. Tài liệu làm rõ HSQT được bên mời quan tâm bảo quản như một phần của HSQT. 

2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của Tư vấn. Trường hợp quá thời hạn 
làm rõ mà bên mời quan tâm không nhận được văn bản làm rõ, hoặc Tư vấn có văn bản làm rõ 
nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của bên mời quan tâm thì bên mời quan tâm sẽ đánh 
giá HSQT của Tư vấn theo thông tin nêu tại HSQT nộp trước thời điểm hết hạn nộp HSQT. 
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3. Trường hợp sau khi hết hạn nộp HSQT, nếu bên mời quan tâm phát hiện HSQT thiếu các tài 
liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Tư vấn được phép gửi tài liệu đến 
bên mời quan tâm trong khoảng thời gian quy định để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh 
nghiệm của mình. Bên mời quan tâm có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Tư vấn 
để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm 
được coi là một phần của HSQT. Bên mời quan tâm sẽ thông báo cho Tư vấn về việc đã nhận 
được các tài liệu bổ sung làm rõ của Tư vấn. 

Mục 10. Đánh giá HSQT 

1. Kiểm tra tính hợp lệ của HSQT, bao gồm: 

a) Kiểm tra các thành phần của HSQT, bao gồm: 

- Thư quan tâm; 

- Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn; 

- Các tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhóm tư vấn. 

2. Đánh giá sự đáp ứng của HSQT theo TCĐG nêu tại Mục 2 Chương II.  Việc đánh giá kinh 
nghiệm và năng lực của Tư vấn sẽ dựa trên tiêu chí đánh giá và điểm số quy định tại Mục 2 của 
Chương II.  HSQT của Tư vấn có số điểm được đánh giá không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối 
thiểu sẽ được đưa vào danh sách ngắn. 

Mục 11.  Điều kiện được lựa chọn vào danh sách ngắn 

Tư vấn được xem xét, lựa chọn vào danh sách ngắn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

1. Có HSQT hợp lệ; 

2. Có HSQT đáp ứng yêu cầu; 

Mục 12. Thông báo kết quả mời quan tâm 

Sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ mời quan tâm, bên mời quan tâm gửi thông báo kết quả mời 
quan tâm tới các Tư vấn tham gia (bao gồm cả Tư vấn trong danh sách ngắn và Tư vấn ngoài 
danh sách ngắn). 

 

Chương II - TÍNH HỢP LỆ CỦA HSQT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSQT 

 

Mục 1. Tính hợp lệ của HSQT 

HSQT của Tư vấn được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Có bản gốc HSQT; 

2. Có thư quan tâm hợp lệ; 

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSQT. 

Tư vấn có HSQT hợp lệ sẽ được đánh giá tiếp. Tư vấn có HSQT không hợp lệ sẽ bị loại. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm  

TCĐG được xây dựng theo thang điểm 100, trong đó mức điểm yêu cầu tối thiểu phải quy định 
không thấp hơn 60% tổng số điểm và điểm đánh giá của từng nội dung về năng lực, kinh nghiệm, 
nhân sự không thấp hơn 50% điểm tối đa của nội dung đó. 

 

Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa 

I Năng lực và kinh nghiệm của tư vấn dựa trên các công 
việc/hợp đồng tương tự đã thực hiện 

50 
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a Đã thực hiện gói thầu tương tự (về tính chất, quy mô, giá trị...) 25 

b Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý và các đối tác tương tự 25 

II Thành viên nhóm tư vấn  [đánh giá  và cho điểm dựa trên tính 
khả thi trong huy động thành phần nhóm tư vấn cho gói thầu, 
và chất lượng-năng lực của từng thành viên nhóm tư vấn thông 
qua CVs] 

50 

 Tổng cộng (I)+(II) 100 

 

 

Chương III - BIỂU MẪU 

 

Tư vấn chuẩn bị tài liệu theo các mẫu sau: 

STT Nội dung 
Áp dụng 

Mẫu 
Ghi chú 

1 Thư quan tâm Mẫu số 1   

2 Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn Mẫu số 2  

3 Kinh nghiệm và năng lực của Tư vấn Mẫu số 3  

4 Danh sách thành viên nhóm tư vấn Mẫu số 4  

5 Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số 5  

  

Mẫu số 1 - THƯ QUAN TÂM 

 __________, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Kính gửi: Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên – Văn phòng đại diện tại Việt Nam  

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời quan tâm (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, nếu có), 
chúng tôi, Nhóm tư vấn do ____ [Ghi tên trưởng nhóm] làm trưởng nhóm, bày tỏ sự quan tâm tới 
gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu tư vấn]. 

Hồ sơ Quan tâm của Nhóm tư vấn có thời hạn là 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ. Nếu 
được lựa chọn vào danh sách ngắn, chúng tôi sẽ tham gia đấu thầu gói thầu ____ [Ghi tên gói 
thầu tư vấn]. 

Chúng tôi cam kết các thông tin kê khai trong hồ sơ quan tâm này là chính xác, trung thực. 

Chúng tôi đồng ý rằng WWF-Việt Nam có quyền từ chối bất kỳ hồ sơ quan tâm nào không đáp 
ứng các yêu cầu nêu ra trong hồ sơ mời quan tâm. Trong các trường hợp đã được nêu rõ trong 
chính sách mua sắm của mình, WWF Việt Nam có thể hủy toàn bộ quá trình mời quan tâm và 
tiến hành mời quan tâm lại. 

 
 

Đại diện nhóm tư vấn hoặc tất cả các 
thành viên 

(ký tên) 
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Mẫu số 2 - THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM TƯ VẤN 

______, ngày ___ tháng ___ năm ___ 

Gói thầu: _________ [Ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ___________ [Ghi tên dự án] 

- Căn cứ hồ sơ mời quan tâm gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] ngày ____ tháng ____ năm 
__ [Ngày được ghi trên hồ sơ mời quan tâm]; 

Chúng tôi, gồm có: 

Tên thành viên nhóm tư vấn ____ [Ghi tên từng thành viên] 

Địa chỉ: ____________________________________________________________________ 

Điện thoại: _________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn với nội 
dung như sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành nhóm tư vấn để tham gia lựa chọn danh sách ngắn gói 
thầu ___ [Ghi tên gói thầu] . 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của nhóm tư vấn cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu 
là: Nhóm tư vấn [ghi tên của trưởng nhóm]. 

3. Các thành viên cam kết không bên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc hợp tác dưới bất kỳ 
hình thức nào với bên khác để tham gia quan tâm đối với gói thầu này. 

4. Khi Nhóm tư vấn được vào danh sách ngắn của gói thầu tư vấn nêu trên, các thành viên sẽ ký 
thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn để tham gia đấu thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đối với 
gói thầu này. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực hiện gói thầu 
____ [Ghi tên gói thầu]  đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu Nhóm tư vấn (trưởng nhóm) 

Các thành viên nhất trí ủy quyền cho ____ [Ghi tên một thành viên] làm thành viên đứng đầu 
Nhóm tư vấn, đại diện cho Nhóm tư vấn trong những phần việc sau: 

[- Ký thư quan tâm; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời quan tâm trong quá trình tham gia lựa chọn 
danh sách ngắn, kể cả văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm và văn bản giải trình, làm rõ 
hồ sơ quan tâm].(3) 

2. Dự kiến trách nhiệm của từng thành viên trong Nhóm tư vấn để thực hiện gói thầu: 

Các bên tham gia dự kiến phân công trách nhiệm của từng thành viên như sau: ___ [Ghi nội dung 
công việc chính dự kiến của từng thành viên kể cả thành viên đứng đầu]. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận  

Thỏa thuận có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

1.  Nhóm tư vấn không được vào danh sách ngắn gói thầu nêu trên; 

2. Hủy lựa chọn danh sách ngắn đối với gói thầu theo thông báo của bên mời quan tâm. 

Thỏa thuận thành lập nhóm tư vấn được lập thành ______ bản, mỗi bên giữ ______ bản có giá 
trị pháp lý như nhau. 

Trưởng nhóm và các thành viên  

[Ký tên và ghi rõ họ tên] 
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Mẫu số 3 – KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN  

Các gói thầu DVTV tương tự do Nhóm tư vấn thực hiện, hoặc các thành viên nhóm tư vấn thực 
hiện 

Tên dự án   

Địa điểm thực hiện   

Tên chủ đầu tư   

Tên gói thầu   

Giá hợp đồng    

Tên thành viên nhóm tư vấn tham gia:  

Tư cách tham dự thầu (Nhóm tư vấn, tư vấn độc lập, thành viên 
của tổ chức tư vấn) 

  

Thời gian thực hiện hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong 
hợp đồng; nêu rõ từ ngày.... đến ngày...) 

  

Tóm tắt các công việc cụ thể mà tư vấn đã thực hiện theo hợp 
đồng 

  

Tư vấn gửi kèm bản sao các Hợp đồng đã liệt kê ở trên. 

Đại diện Nhóm tư vấn 

[Ký tên và ghi rõ họ tên] 

  

Mẫu số 4 - DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM TƯ VẤN 

 

Stt Họ và tên/Quốc tịch 
Nhiệm vụ  bố trí 
trong gói thầu 

Lĩnh vực 
chuyên môn 

Số năm kinh 
nghiệm trong lĩnh 
vực liên quan tới 

gói thầu 

1         

2         

..         

n         

  

Đại diện Nhóm tư vấn  

[Ký tên và ghi rõ họ tên]  
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Mẫu số 5 - LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN  

Vị trí dự kiến đảm nhiệm: ____________________________________________________ 

Họ tên chuyên gia: ________________________________ Quốc tịch: ________________ 

Nghề nghiệp: _____________________________________________________________ 

Ngày, tháng, năm sinh: _____________________________________________________ 

Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quá trình công tác: 

Thời gian Tên cơ quan đơn vị công tác Vị trí công việc đảm nhận 

Từ tháng/năm đến 
tháng/năm 

… …. 

Nhiệm vụ dự kiến được phân công trong gói thầu: 

Chi tiết nhiệm vụ dự kiến được phân công trong 
gói thầu: 

[Nêu kinh nghiệm thực hiện những công việc, 
nhiệm vụ liên quan trước đây để chứng minh khả
năng thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân 
công] 

[Nêu các hạng mục công việc mà chuyên gia 
được phân công thực hiện] 

  

...   

Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm và các khóa đào tạo đã tham dự đáp ứng phạm vi công tác 
được phân công. Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ được phân công cụ thể 
trong từng dự án và tên/địa chỉ của chủ đầu tư/bên mời thầu.] 

_________________________________________________________________________ 

Trình độ học vấn: [Nêu rõ các bằng cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học và loại bằng 
cấp] 

_________________________________________________________________________ 

Ngoại ngữ: 

________________________ 

[Nêu rõ trình độ ngoại ngữ] 

_________________________________________________________________________ 

Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email của người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] 

________________________________________________ 

Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 
pháp luật. 

   ______, ngày ___ tháng ___ năm _____ 
Người khai 

[Ký tên và ghi rõ họ tên] 

Ghi chú: 

- Từng cá nhân chuyên gia tư vấn trong danh sách nêu tại Mẫu số 4 phải kê khai Mẫu này. 

- Khi được yêu cầu, Tư vấn sẽ gửi cho bên mời sơ tuyển các bản sao hợp đồng; bản chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề 

chuyên môn . 
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Phần thứ hai -  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA DỊCH VỤ TƯ VẤN 

ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG RỪNG VÀ PHỤC HỒI RỪNG TẠI TỈNH 
THỪA THIÊN HUẾ 

Mã dự án: GM- 40001365-401834-622404 

TỔNG QUAN 

Trước tình trạng lũ lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra bất thường trong những năm gần đây, các 
chuyên gia về môi trường và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cũng 
thẳng thắn nói rõ: Mất rừng là do con người! Trước tình trạng đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đề nghị cần đẩy mạnh trồng rừng, bảo vệ rừng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
phá rừng, nâng cao chất lượng rừng… Thủ tướng nhấn mạnh, bão lũ và sạt lở đất ở miền Trung 
gần đây hay vùng núi Tây Bắc, Tây Nguyên do biến đổi khí hậu cực đoan, do địa hình dốc đứng, 
do sự tác động của con người, trong đó có thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng… và điều này đã tạo 
ra nhiều tranh luận, song dù bất luận nguyên nhân trực tiếp là gì thì chúng ta vẫn phải tiếp tục 
bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên, một cách nghiêm ngặt. Phát biểu ý kiến tại phiên chất vấn của 
kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu đề xuất trồng một tỷ cây xanh 
trong 5 năm tới, trong đó có trồng cây xanh đô thị. Về chương trình trồng 1 tỉ cây xanh, Bộ 
NN&PTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng đề án trình Chính phủ và Thủ tướng để chương 
trình trồng cây trở thành phong trào của toàn dân, của tất cả các ngành chứ không phải chỉ của 
riêng ngành lâm nghiệp, không chỉ việc của Bộ NN&PTNT, với các yêu cầu cơ bản như, cây trồng 
phải là cây lấy gỗ lâu năm, đa mục tiêu, ưu tiên cây bản địa. 

Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg về việc tổ chức phong 
trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Nội 
dung của chỉ thị nhấn mạnh và việc kêu gọi cả nước chung sức đồng lòng, góp sức trồng mới 1 
tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp 
với các bộ ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện có hiệu quả 
Chỉ thị này và khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trồng 1 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021-2025. 

Trên cơ sở đó, Bộ NN&PTNT đã tiến hành xây dựng “Đề án trồng một tỷ cây xanh góp phần phát 
triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025” và trình Thủ tướng Chính phủ. Ngày 1/4/2021, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 524/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án trồng 1 tỉ cây 
xanh giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu của Đề án là đến hết năm 2025, cả nước trồng được một tỷ 
cây xanh, trong đó 690 triệu cây xanh trồng phân tán ở các khu đô thị và vùng nông thôn; 310 
triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ và rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn nhằm bảo vệ môi 
trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế 
xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. 

Ủng hộ chương trình này, WWF-Việt Nam đã cam kết tham gia hỗ trợ thực hiện đề án này dựa 
trên các chương trình sẵn có của WWF cũng như các chương trình dự kiến trong tương lai mà 
WWF sẽ tập trung. Để việc tham gia hỗ trợ thực hiện chương trình có hiệu quả, WWF tiến hành 
đánh giá tiềm năng các khu vực có thể triển khai trồng rừng, phục hồi rừng trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế nhằm xác định các diện tích tiềm năng có thể trồng, loài cây dự kiến trồng, các tác 
động đối với đa dạng sinh học... Trên cơ sở các dữ liệu đó, WWF sẽ tiến hành tìm kiếm các nhà 
tài trợ để triển khai hỗ trợ thực hiện chương trình này.  

I. MỤC TIÊU 



11 

 

Đánh giá, xác định diện tích rừng trồng và phục hồi tiềm năng (bao gồm cả cây gỗ lớn và cây bản 
địa) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đánh giá sẽ trả lời các câu hỏi dưới đây: 

1. Các diện tích/lô đất rừng tiềm năng trồng mới rừng/phục hồi rừng nằm ở vị trí nào? 
2. Xác định được diện tích hoặc lô rừng ở mỗi khu vực và tiến hành lập bản đồ, đưa ra loài 

cây trồng thích hợp (lập bản đồ vị trí các loài cây trồng); 
3. Nguồn hạt giống có thể thu thập ở đâu? Nơi cung cấp nguồn cây giống? 
4. Đơn vị nào là đối tác để thực hiện và duy trì hoạt động trồng rừng/phục hồi rừng cho từng 

diện tích/lô rừng? 

II. NỘI DUNG 

- Xác định diện tích đất/rừng có tiềm năng trồng rừng (trồng cây gỗ lớn hoặc cây bản địa) 
hoặc phục hồi rừng có trồng bổ sung ở tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm cả hoạt động tham 
vấn cộng đồng địa phương để đảm bảo rằng diện tích đất/rừng không xung đột lợi ích của 
họ; 

- Xây dựng bản đồ tiềm năng đất trồng rừng và phục hồi rừng; 
- Xác định các hệ sinh thái/đa dạng sinh học xung quanh khu vực và những đóng góp vào 

hệ sinh thái/đa dạng sinh học sau khi trồng/phục hồi rừng; 
- Xác định các loài cây bản địa ưu tiên để trồng/phục hồi rừng nhằm hỗ trợ phục hồi hệ sinh 

thái và tăng tính đa dạng sinh học trên địa bàn; 
- Tại mỗi điểm trồng/phục hồi rồng, đề xuất các biện pháp lâm sinh phù hợp; 
- Xác định các nguồn giống có thể sử dụng để trồng hoặc phục hồi rừng, bao gồm cả nguồn 

cung cấp hạt giống để phát triển các vườn ươm các loài bản địa; 
- Xác định các đối tác tiềm năng sẽ thực hiện và duy trì các hoạt động trồng và phục hồi 

rừng; 
- Xây dựng bản hướng dẫn chi tiết các bước và cách tiếp cận để thực hiện đánh giá trên. 

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

Nhóm tư vấn làm việc trực tiếp với các bên liên quan để thu thập các thông tin cơ bản và tham 
vấn với họ về kết quả của đánh giá, cụ thể các bên liên quan như sau:  

- Sở NN&PTNT/CCKL tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết liên quan đến 
các chính sách của UBND tỉnh, và các kế hoạch liên quan tới Lâm nghiệp, đặc biệt là chiến 
lược trồng và phục rồi rừng của tỉnh trong thời gian tới cũng sẽ được cung cấp cho các 
chuyên gia tư vấn. 

- Dự án IKEA và LtC của WWF sẽ cung cấp các tông tin tổng quan về các kế hoạch QLRBV 
của các cộng đồng/các nhóm hộ tham gia vào dự án như nhóm CCR FSC, nhóm Quản lý 
rừng cộng đồng CFM. 

- Chủ rừng là đơn vị tham gia quản lý trực tiếp các diện tích rừng, bao gồm cả các diện tích 
đã có rừng và các diện tích cần phải trồng mới/phục hồi rừng. Chủ rừng cũng là đơn vị 
cung cấp chính xác các khu vực tiềm năng cho trồng mới rừng hay phục hồi rừng trong 
lâm phần của họ. Bên cạnh đó, các thông tin về loài cây, nguồn cung cấp cây giống và 
đơn vị cung cấp cây dũng cũng sẽ được chủ rừng cung cấp/chia sẻ cho các chuyên gia 
tư vấn.  

- Các tổ chức xã hôi địa phương sẽ hỗ trợ các tư vấn xác định các nguồn lực để thực hiện 
các hoạt động từ khảo sát, thiết kế và thực hiện các hoạt động trồng rừng và phục hồi 
rừng dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ của họ với chính quyền và cộng 
đồng địa phương 
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- Các tổ chức PCP sẽ chia sẻ các kế hoạch liên quan đến các hoạt động trồng rừng/phục 
hồi rừng trong địa bàn dự án của họ và các bài học kinh nghiệm cũng như kiến nghị đề 
xuất về các hoạt động đó. 

- Ban quản lý rừng cộng đồng sẽ mô tả hiện trạng rừng của họ, nơi nao focs thể trồng cây 
bản địa và loài cây nào phù hợp với các diện tích rừng. 

- Các hộ gia đình sống trong hoặc gần các khu vực rừng trồng sẽ cho các chuyên gia tư 
vấn biết về sự tham gia cũng cam kết của họ trong việc thực hiện các hoạt động trồng 
rừng ở thực địa. Bên cạnh đó, những hộ gia đình này cũng cung cấp các thông tin liên 
quan kiến thức bản địa hiện có của họ về khí hậu, thời tiết, mùa trồng cây, loài phù hợp 
và kỹ thuật lâm sinh ... 

Trên cơ sở các dữ liệu ban đầu, nhóm tư vẫn sẽ đi thực địa với sự tham gia của các bên liên 
quan để xác định những nơi sẽ tiến hành trồng rừng/phục hồi rừng, bao nhiêu hecta sẽ trồng/phục 
hồi trong 5 năm tới, những thông tin này sẽ được mô tả chi tiết trong bản đồ cũng như báo cáo 
kỹ thuật. 

Sau khi hoàn thành báo cáo kỹ thuật dựa trên các dữ liệu sẵn có và các công việc hiện trường, 
các chuyên gia tư vấn sẽ tổ chức một hội thảo tham vấn với các bên liên quan nhằm:  

- Những kỹ thuật và biện pháp quản lý lâm sinh nào sẽ được áp dụng cho khu vực có tiềm 
năng đã được lựa chọn 

- Có các lợi ích gì đối với sinh thái (đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động của biến đổi khí 
hậu và sinh kế) 

- Ai sẽ được hưởng từ các hoạt động này và hưởng lợi đó là gì?  
- Nguồn giống ở đâu có thể sử dụng cho trồng rừng hoặc phục hồi rừng, bao gồm cả cung 

cấp hạt giống để xây dựng các vườn ươm bản địa; 
- Ai là đối tác tiềm năng để thực hiện và duy trì các hoạt động trồng rừng và phục hồi rừng? 

VI. YÊU CẦU SẢN PHẨM ĐẦU RA 

Các sản phẩm của nhiệm vụ này sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt, trong đó ngôn 
ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ chính, cụ thể các sản phẩm như sau: 

- Chi tiết đề cương đánh giá được phê duyệt bởi Sở NN&PTNT/CCKL tỉnh Thừa Thiên Huế 
và WWF-Việt Nam; 

- 01 bản đồ chi tiết các diện tích tiềm năng để trồng rừng/phục hồi rừng, mỗi vị trí/lô cần có 
đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh can thiệp; 

- 01 báo cáo kỹ thuật với chi tiết các nội dung đã nêu trên;  
- 01 hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện đánh giá.  

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

Đánh giá sẽ được thực hiện từ tháng 6/2021 đến hết tháng 9/2021, cụ thể như sau: 

Hoạt động Time Thời gian Số ngày 

Xây dựng đề xương đánh giá (bao gồm cả dự 
toán kinh phí cho đánh giá) 

6/2021 
Thừa 

Thiên Huế 

(Sẽ điền sau 
khi thảo luận 

đề cương 
với tư vấn) 
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Tổ chức cuộc họp với các bên liên quan về đề 
cương và nội dung đánh giá, bao gồm cả địa 
điểm dự kiến làm thí điểm 

6/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Thu thập thông tin tài liệu liên quan đến các 
diện tích tiềm năng trồng rừng gỗ lớn và phục 
hồi rừng có trồng bổ sung cây bản địa. 

6/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Tham vấn với các bên liên quan, bao gồm cả 
tổ chức các cuộc họp tham vấn. 

6-7/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Khảo sát thực địa các diện tich tiềm năng, bao 
gồm cả làm việc với các chủ rừng để xác định 
các diện tích tiềm năng dựa vào những kế 
hoạch của họ.  

7-8/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Tổng hợp các kết quả từ các thông tin thu thập 
được, bao gồm cả việc xem xét lại nếu các các 
thông tin bị thiếu và các thông tin quan trọng 
cần bổ sung. 

8/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Phân tích kết quả và hoàn thiện báo cáo kỹ 
thuật, bao gồm cả việc xây dựng bản đồ và tổ 
chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan. 

8-9/2021 
Thừa 

Thiên Huế 
 

Tổng cộng    

V. YÊU CẦU BẰNG CẤP/KINH NGHIỆM 

Do yêu cầu của đánh giá, các hoạt động đòi hỏi một nhóm chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau 
thực hiện. Để việc hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng của đánh giá đáp ứng được yêu cầu, 
nhóm tư vấn phải có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sau: 

* Kiến thức/Chuyên môn: 

- Tối thiểu có bằng Thạc sỹ về Lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, GIS là một lợi thế; 
- Có kiến thức và kỹ năng tốt về GIS để tạo bản đồ, tính toán diện tích và xây dựng cơ sở 

dữ liệu; 
- Có kiến thức tốt về giống cây bản địa ở Miền trung Việt Nam;  
- Có kiến thức tốt về trồng rừng và phục hồi rừng, quản lý tài nguyên và bảo tồn đa dạng 

sịnh học; 
- Thành thạo trong viết và nói tiếng Anh (bao gồm cả phân tích tài liệu, viết báo cáo kỹ thuật 

và trình bày kết quả). 

* Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong trồng rừng và phục hồi rừng, quản lý tài nguyên và 
bảo tồn đa dạng sinh học; 

- Có hiểu biết sâu sắc về các mô hình trồng/phục hồi các loài bản địa ở Việt Nam; 
- Có mỗi quan hệ tốt với các chủ rừng, các cơ quan ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế; 
- Có mối quan hệ tốt và kinh nghiệm làm việc với cộng đồng địa phương.  
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* Kỹ năng/khả năng: 

- Có các kỹ năng về viết báo cáo nghiên cứu và trình bày các kết quả nghiên cứu;  
- Có các kỹ năng thực hành tốt về trồng rừng và phục hồi rừng, quản lý tài nguyên và bảo 

tồn đa dạng sinh học; 
- Kỹ năng giao tiếp tốt; 
- Kỹ năng phân tích tốt; 
- Có kỹ năng làm việc nhóm, điều phối và quản lý nhóm tốt; 
- Có kỹ năng tốt làm viẹc với cộng đồng địa phương, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. 

VI. THỰC HIỆN 

- Nhóm tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với Cán bộ sở NN&PTNT/CCKl tỉnh Thừa Thiên Huế,  
WWF-Việt Nam và các bên liên quan về mặt kỹ thuật, bao gồm cả xây dựng hướng dẫn 
các bước thực hiện đánh giá sau khi đánh giá hoàn thành; 

- WWF-Việt Nam sẽ cử cán bộ hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào, hỗ trợ kết nối với các cấp 
chính quyền địa phương trong quá trình thực địa;  

- WWF-Việt Nam sẽ cử cán bộ phối hợp với các chuyên gia tư vấn thảo luận kỹ lương về 
đề cương, chương trình thực địa, tham vấn, thu thập thông tin, dữ liệu, thảo luận và bổ 
sung vào báo cáo kỹ thuật cũng như tài liệu hướng dẫn được xây dựng sau khi đánh giá 
hoàn thành. 

VII. TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA WWF: 

Tầm nhìn của WWF 

Ngăn chặn sự suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên và xây dựng một tương lai mà ở đó con 

người sinh sống hòa hợp cùng thiên nhiên, bằng cách: 

- Bảo tồn sự đa dạng thiên nhiên trên toàn cầu 

- Đảm bảo nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo được sử dụng một cách bền vững 

- Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiêu thụ lãng phí. 

Giá trị cốt lõi của WWF 

Lòng nhiệt huyết & Sự lạc quan, Thách thức & Truyền cảm hứng, Tín nhiệm & Trách nhiệm, 
Kiên trì & Tạo nên thành quả 

 

(Bản dịch sang Tiếng Anh của Điều khoản tham chiếu)  

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOREST PLANTATION AND RESTORATION AREA IN 
THUA THIEN HUE PROVINCE 

Budget line: GM- 40001365-401834-622404 

BACKGROUND 

Facing floods, landslides, tube floods, flash floods that have occurred abnormally in recent years, 
environmental experts and the Central Steering Committee for Natural Disaster Prevention and 
Control (disaster prevention) also frankly stated clearly: Deforestation is caused by humans! 
Facing this situation, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc proposed to step up forest plantation, 
protect forests, strictly handle violations of deforestation, improve forest quality... The Prime 
Minister emphasized, storms, floods and landslides recent in the Central region or the Northwest 
mountainous region, the Central Highlands due to extreme climate change, steep terrain, human 
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impact, including small hydroelectricity, infrastructure ... This has created a lot of controversies, 
but no matter what the direct cause is, we must continue to protect forests, especially natural 
forests, strictly. Speaking at the questioning session of the 14th National Assembly session, Prime 
Minister Nguyen Xuan Phuc proposed planting one billion trees in the next 5 years, including urban 
greenery. Regarding the tree planting program of 1 billion trees, the Ministry of Agriculture and 
Rural Development assigns the Vietnam Administration of Forestry to develop a project to submit 
to the Government and the Prime Minister so that the tree planting program becomes a movement 
of the entire people, of all branches, not just one of the forestry sector, not only MARD's 
responsible, with basic requirements such as trees must be perennial timber trees, multi-purpose 
trees, priority to native species trees. 

On December 31, 2020, the Prime Minister issued Directive No. 45/CT-TTg on organizing the 
"Tree planting New Year" movement and strengthening forest protection and development from 
the beginning of early 2021. The content of the Directive emphasizes and calls for the whole 
country to unanimously contribute to planting 1 billion trees in the period of 2021-2025. The Prime 
Minister also assigned the MARD to assume the prime responsibility and coordinate with the 
concerned ministries in directing, guiding and inspecting localities in the effective implementation 
of this Directive and urgently formulating and submitting to the Prime Minister for approval the 
project of planting 1 billion green trees in the period of 2021-2025.  

Based on that, the MARD has developed "Project of planting one billion trees to contribute to 
sustainable development of the country, period 2021 - 2025" and submitted it to Prime Minister. 
On 01 April 2021, the Prime Minister has issued Decision No. 524/QĐ-TTg to approve the "Project 
of planting one billion trees period 2021 - 2025". The goal of the project is that by the end of 2025, 
the whole country can plant one billion trees, of which 690 million trees are scattered in urban and 
rural areas; 310 million trees are focused on protected forests and planted forests for large timber 
production in order to protect the ecological environment, improve the landscape and respond to 
climate change, contribute to socio-economic development, improve the living condition of people 
and sustainable development of the country. 

In support of this program, WWF-Vietnam has committed to supporting the implementation of this 
project based on existing WWF programs as well as the planned future programs that WWF will 
focus on. In order to participate in supporting the effective implementation of the program, WWF 
conducts an assessment of potential areas for forest plantation and restoration in Thua Thien Hue 
province to identify potential areas, species to be planted, impacts on biodiversity... Based on 
these data, WWF will be fundraising to support the implementation of this program.  

I. OBJECTIVE 

Assessment and identification of potential forest plantation and restoration area (including large 
timber and native species trees) in Thua Thien Hue province. The result of assessment will be 
answering the below questions: 

5. Where are areas/plots potential for plantation/restoration? 
6. At each area/plot identified and mapped, which species are most appropriate (site mapping 

species)? 
7. Where are the seeds and seedlings available for sourcing? 
8. Who are the main partners/implementers to conduct planting/restorating at each of 

areas/plots. 

II. CONTENTS 
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- Identification of land/forest areas with potential for plantation (planting large trees or native 
species trees) or forest restoration with replanting in Thua Thien Hue province, including 
local community consultation activity to ensure that the land/forest areas are not in conflict 
with their interest; 

- Develop maps of potential land for forest plantation and restoration; 
- Identification of ecosystems/biodiversity around the area and contributions to the 

ecosystem/biodiversity after planted; 
- Identify priority native species trees for plantation to support ecosystem restoration and 

increase biodiversity in the area; 
- At each planting/restoration sites, propose silviculture practices; 
- Identify seed sources that can be used for forest plantation or restoration, including 

providing the seeds to develop the native species nurseries; 
- Identify the potential partners will implement and maintain forest plantation and restoration 

activities; 
- Develop the guideline with details of the steps and approaches to implement the 

assessment. 

III. ASSESSMENT APPROACHES  

The consultant team will work closely with related stakeholders to collecting the basic database 
and consult with them about the result of the assessment. Detail related stakeholders such as: 

- Thua Thien Hue DARD/FPD will provide necessary documents related to PPC policies, 
and the plans related to forestry and especially the strategy of plantation and restoration 
of the province in the coming time also provided to consultant(s). 

- IKEA and Ltc project of WWF will provide general information including SFMP of 
communities/smallholder groups who are engaged to project such as FSC smallholder 
groups or CFM groups. 

- Forest owners are the units that directly manage forest areas, including forested areas and 
areas that need to be plantation or restoration. Forest owners will also be able to exactly 
provide potential sites for plantation or restoration within their forest stand. In addition, 
information about the plant species, seedling supplier and the implementing agency will 
also be shared/provided to the consultant(s). 

- Local CSOs will support consultant(s) in identifying resources to carry out activities from 
the survey, design and implementation of reforestation and reforestation activities based 
on knowledge, experience and relationships of them with local authorities and communities 

- NGOs will share the plan related to plantation/restoration activities in their project site and 
the lesson learnt and recommendation on that. 

- CFM management boards will be described their forest status, where should be planted 
the native species and which species is suitable in the forest site. 

- The households that are living in/near the plantation site will inform consultants of their 
participation/commitment in implement plantation activities in the field. In addition, these 
households will also provide information regarding their existing indigenous knowledge 
about climate, weather, seasons, species, and silviculture techniques... 

Base on the basic database, the consultant team will do the fieldwork with the engagement of 
relevant stakeholders to define where would be planting the tree, and how many hectares will be 
plantation/restoration for the next 5 years, this information will be describing detail on the map as 
well as technical report. 

After finalising the technial report based on the basic database and field works, the consultant(s) 
will be conducting the consultation workshop with relevant stakeholders to finalise: 
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- What silviculture & management practices should be applied in these sites 
- What benefit would be for ecological (biodiversity, mitigate impact of climate change and 

livelihood) 
- Who will benefit from this activity and what is benefits 
- Where is seed sources that could be used for forest plantation or restoration, including 

providing the seeds to develop the native species nurseries; 
- Who are the potential partners to implement and maintain forest plantation and restoration 

activities. 

VI. OUTPUTS REQUIREMENTS 

The outputs of this mission are delivered in Vietnamese and English, detail as below: 

- Detailed assessment outline approved by Thua Thien Hue DARD/FPD and WWF-Vietnam; 
- 01 detailed map of the potential areas, at each planting/restoration sites, propose 

silviculture practices; 
- 01 technical report with detailed contents mentioned above; 
- Practical guideline/steps to be taken for sharing. 

IV. TIME AND LOCATION 

The assessment will be conducted from Jun to the end of Aug 2021, detail as: 

Activities Time Location Number of 
days 

Develop the assessment outline (including 
estimation budget for the assessment) 

May 2021 TT.Hue 
(To be filled 

in) 

Conduct the meeting with related stakeholders 
on assessment outline and contents. 

May 2021 TT.Hue  

Document review and secondary information 
collection regarding potential new plantations 
of large timber and restoration with 
supplement plantation of native species 

May 2021 TT.Hue  

Consult with related stakeholders, including 
conduct the consultation meeting. 

May – Jun 
2021 

TT Hue  

Field survey of potential areas, including 
working with forest owners to determine 
potential based on their plans 

Jun-Jul 2021 TT.Hue  

Consolidation results of information collected, 
including review of any missing information 
and important and additional information. 

Jul 2021 TT.Hue  

Analyze results and finalize technical reports, 
including developing the forest map and 

Jul-Aug 2021 TT.Hue  
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conduct the consultation meeting with related 
stakeholders 

Total    

V. REQUIRED QUALIFICATIONS 

Due to the work requirements, this assessment is required by a group of experts from many 
different areas. The assessment's technical support and quality control is required the consultant 
team to have the following knowledge, skills and experience: 

* Knowledge/Expertise: 

- Minimum of a Master degree in forestry, natural resource management and GIS is the 
advantage; 

- Has good knowledge and skills in GIS to produce maps and area calculation and develop 
a database; 

- Have a good knowledge of native species in Central Viet Nam; 
- Have a good knowledge in forest plantation and restoration, resource management and 

biodiversity conservation; 
- Fluency in written and spoken English (including document analysis, technical report 

writing and presentation of results). 

* Experiences: 

- Minimum 10 years of practical experience in forest plantation and restoration, resource 
management and biodiversity conservation; 

- Have a deep understanding of native species planting/restoration models in Vietnam; 
- Good relationship with forest owners, related government agencies in Thua Thien Hue 

province; 
- Good relationship and experience working with local communities.  

* Skills and Abilities: 

- Have the skills to write research reports and present research results; 
- Have good practice skills in forest plantation and restoration, resource management and 

biodiversity conservation; 
- Strong interpersonal and communication skills; 
- Has excellent analytical skills; 
- Have skills in teamwork, coordination and effective team management; 
- Have good skills to work with local communities, special is ethnic minorities. 

VI. OPERATION 

- The consultant team will work closely with the Thua Thien Hue DARD/FPD and WWF-
Vietnam and related stakeholders technically, including developing the guideline; 

- WWF will assign support staff to provide input information, assist in connecting and 
communicating with local authorities during field visits; 

- WWF-Vietnam will assign staff collaborate with consultants to discuss the elaboration of 
detailed outlines, field programs, consultations, collect information, data, discuss and 
comment on technical reports as well as guidelines document developed after completed 
assessment. 

 


