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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Nghiên cứu, đánh giá cơ chế quản lý, quy mô hệ thống các khu rừng đặc dụng của Việt 
Nam với Quốc tế để hỗ trợ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 

 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là một trong 12 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, có tiềm năng đa dạng 
sinh học rất phong phú với nhiều nguồn gen quý hiếm. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 20.000 
loài thực vật, trên 10.500 loài động vật trên cạn, trên 2.000 loài động vật không xương sống và cá 
ở nước ngọt, trên 11.000 loài sinh vật biển và khoảng 7.500 chủng vi sinh vật (Cục Bảo tồn Thiên 
nhiên và Đa dạng sinh học, 2019). Mặc dù Việt Nam đã có nhiều nỗ lực từ chủ trương chính sách 
đến hành động trong bảo tồn đa dạng sinh học nhưng tốc độ giảm đa dạng sinh học vẫn ở mức 
báo động.  

Đa dạng sinh học tại Việt Nam được bảo tồn chủ yếu trong hệ thống các khu bảo tồn thiên 
nhiên. Việt Nam tham gia công ước đa dạng sinh học năm 1994. Từ đó đến nay chúng ta đã nỗ 
lực liên tục để từng bước thực hiện những cam kết về bảo tồn đa dạng sinh học. 

Đã có một số công trình nghiên cứu về hệ thống các khu rừng đặc dụng ở Việt Nam trong 
thời gian qua. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn rời rạc, chưa có hệ thống, hoặc bị giới hạn về 
không gian và thời gian. Đặc biệt thiếu sự so sánh, liên kết với chiến lược toàn cầu về bảo tồn đa 
dạng sinh học cũng như kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam rất cần có 
một nghiên cứu/đánh giá tổng thể về hệ thống khu rừng đặc dụng hiện nay; ý nghĩa, đóng góp 
của hệ thống rừng đặc dụng của Việt Nam vào mục tiêu chiến lược quốc gia về bảo tồn đa dạng 
sinh học cũng như sự phù hợp với các công ước và thỏa thuận quốc tế. Từ kết quả trên, các 
chuyên gia sẽ đề xuất các giải pháp về quy mô, cách thức và cơ cấu tổ chức hệ thống KBT phù 
hợp với điều kiện Việt Nam và xu hướng chung của thế giới. 

2. Mục tiêu 

Nghiên cứu đánh giá về cơ chế quản lý, bảo tồn và phát triển của các khu bảo tồn, VQG 
của Việt Nam và các mô hình thành công trên thế giới nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ 
trợ cho hoạt động Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030. 

3. Nội dung  

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ đề ra dưới đây: 

 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, 
các Vườn Quốc gia tại Việt Nam dựa trên các báo cáo đã có sẵn; 

 Liên lạc với các VQG, Khu BTTN trên cả nước để làm rõ thêm các vấn đề (nếu có); 
 Tổng hợp, phân tích các điều ước, công ước, thỏa thuận quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh 

học trên thế giới; 
 Phân tích đánh giá hệ thống các khu rừng bảo vệ (đặc dụng) của các quốc gia đã thực 

hiện thành công trên thế giới; 



 

 Phân tích tính phù hợp với mục tiêu chiến lược toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học từ 
đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ trợ cho hoạt động Quy hoạch Lâm nghiệp quốc 
gia giai đoạn 2021-2030. 

 
4. Sản phẩm yêu cầu: 

Các sản phẩm được giao nộp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bao gồm: 

 Đề cương và kế hoạch và phương pháp thực hiện nội dung công việc . 
 Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện. 
 Báo cáo tổng thể. Bao gồm cả danh mục tài liệu tham khảo và ảnh minh họa từ thực tế. 

5. Thời gian, kinh phí và kế hoạch thực hiện 

 Thời gian dự kiến: 48 ngày (từ 10/2020- 12/2021) 
 Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện được chi trả bởi Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên 

nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) theo quy định của tổ chức. 
 Kế hoạch thực hiện ở bảng dưới đây: 
 

Hoạt động Thời gian 

Nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học tại các Khu 
bảo tồn thiên nhiên, các Vườn Quốc gia tại Việt Nam dựa trên các báo 
cáo đã có sẵn; 

Tháng 10/2020 

Tổng hợp, phân tích các điều ước, công ước, thỏa thuận quốc tế về bảo 
tồn đa dạng sinh học trên thế giới; 

Tháng 10/2020 

Phân tích đánh giá hệ thống các khu rừng bảo vệ (đặc dụng) của các 
quốc gia đã thực hiện thành công trên thế giới; 

Tháng 11/2020 

Tổng hợp viết báo cáo phân tích tính phù hợp với mục tiêu chiến lược 
toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học từ đó đề xuất các giải pháp phù 
hợp để hỗ trợ cho hoạt động Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 
2021-2030. 

Tháng 11/2020 

Tổ chức hội thảo cấp Quốc gia về báo cáo đánh giá Tháng 12/2020 

Hoàn thiện báo cáo cuối cùng Tháng 12/2020 

Tổng cộng  

6. Yêu cầu đối với trình độ năng lực của chuyên gia 

 Có trình độ tiến sỹ về ngành lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên hoặc môi trường trên thế giới, 
am hiểu về các công ước, điều ước quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học; 

 Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực tế trong bảo tồn đa dạng sinh học;  
 Có hiểu biết sâu sắc về hệ thống quản lý lâm nghiệp tại Việt Nam; 
 Có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đánh giá công tác bảo tồn đa dạng sinh học; 

 Có kinh nghiệm Quốc tế trong bảo tồn đa dạng sinh học; 



 

 Có kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu; 
 Có kỹ năng phân tích xuất sắc; 

 Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp và quản lý tốt; 
 Có trình độ tiếng Anh tốt (giao tiếp, đọc, phân tích tài liệu, viết báo cáo và trình bày kết 

quả). 

7. Tổ thức thực hiện 

Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp làm việc chặt chẽ về mặt chuyên môn với Tổ chức WWF-Việt Nam, 
Vụ Quản lý Rừng đặc dụng và Phòng hộ, và Ban quản lý dự án Lâm nghiệp. 

- WWF-Việt Nam: Tham gia thảo luận xây dựng đề cương chi tiết, chương trình thực địa, 
tham vấn, thu thập thông tin, dữ liệu, thảo luận và góp ý cho báo cáo tư vấn; 

- Vụ Quản lý Rừng đặc dụng và Phòng hộ: Hỗ trợ cung cấp thông tin đầu vào, hỗ trợ kết nối 
và liên lạc với địa phương trong quá trình đi khảo sát thực địa (nếu có); 

- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Tham gia góp ý xây dựng đề cương, báo cáo và hỗ 
trợ tư vấn trong quá trình triển khai. 

8. Hình thức tuyển dụng 

TOR được đăng tuyển công khai trên website của WWF-Việt Nam. Những hồ sơ được đưa vào 
short list sẽ được WWF-Việt Nam liên hệ trực tiếp để phỏng vấn. 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ năng lực (bao gồm CV, thư bày tỏ nguyện vọng, kế 
hoạch thực hiện và đề xuất tài chính) đến địa chỉ email: hung.phamquoc@wwf.org.vn. Và ghi rõ 
tiêu đề thư: “Ref 03.21: Nghiên cứu, đánh giá cơ chế quản lý, quy mô hệ thống các khu rừng 
đặc dụng của Việt Nam với Quốc tế để hỗ trợ Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 
2021-2030”  

Hạn chót nộp hồ sơ năng lực: 5 giờ chiều ngày 25/09/2020.  
 
* Lưu ý: 
 
Hồ sơ năng lực cần thể hiện rõ các bằng chứng thuyết phục liên quan đến việc thực hiện nhiệm 
vụ này và số lượng ngày công tư vấn thực hiện cho từng hoạt động, đơn giá công tư vấn, tổng số 
công tư vấn, và tổng kinh phí đã bao gồm thuế TNCN. Tổng ngân sách đề nghị sẽ bao gồm tổng 
chi phí của tất cả các công tư vấn và các khoản chi phí tư vấn đi lại, ăn nghỉ, phụ cấp cho các đối 
tượng tham gia làm việc tại hiện trường (nếu có) 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của WWF: 

Tầm nhìn của WWF 

Một yêu cầu trong điều khoản tham chiếu của từng thành viên thuộc WWF là sự đóng góp cho 

tầm nhìn của tổ chức 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 

Trong điều khoản tham chiếu của từng thành viên thuộc WWF cũng bao gồm sự thể hiện các giá 

trị cốt lõi của tổ chức WWF, cụ thể là: 

Lòng nhiệt huyết & Sự lạc quan, Thách thức & Truyền cảm hứng, Tín nhiệm & Trách nhiệm, 

Kiên trì & Tạo nên thành quả 

 


