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A. TERMS OF REFERENCE 
 

Assessing the socio-economics of commercial wildlife farms breeding wild mammals1 
associated with high risk for infectious disease emergence and zoonotic disease 

transmission in Vietnam 
 

GENERAL 

Project: Addressing IWT in Viet Nam 

Category: Science-based assessment 

Type of  contract: Consultancy services 

Assignment type: Local Vietnamese Consultancy Firm/Institution, NGO (called the 
service provider) 

Reports to: Project Manager of WWF-Viet Nam 

Duty station: Hanoi, Viet Nam with travel to selected provinces 

Languages 
Required: 

English and Vietnamese 

Duration of 
Assignment: 

July-December 2021 

 

BACKGROUND AND CONTEXT  

Commercial wildlife (CW) farming, defined as the practice of breeding and raising wildlife in 
captivity for the purpose of harvesting the animals or animal products for profit, has been 
practiced for centuries in Asia (WCS, 2008). In Viet Nam, this activity was first described in the 
1980s; it expanded rapidly in the 2000s and early 2010s (WCS, 2008; Do, 2007). Between 2013 
and 2020, the number of captive wildlife farms has reduced due to reductions in demand for 
particular species (e.g. porcupine, rat snake, wild boar, and ring-necked pheasant) (FAO, 2015, 
2020, 2021). Nonetheless, the number of captive species being farmed has continued growing, 
which indicates increasing demand for a diversity of wildlife products (FAO, 2015, 2020, 2021). 
Recent data on captive wildlife facilities in Viet Nam shows about 7,600 facilities, raising nearly 
2.4 million individuals, belonging to seven classes, 36 orders, 100 families, and 395 species, in 
50 provinces nationwide (FAO, 2021).  

The societal and environmental impacts of CW farming in Viet Nam are contentious, as 
discussed in detail by WCS (2008). Its effects at the global level are also controversial (Tensen, 
2016). This activity, on the one hand, is considered a source of food and income for farmers in 
some countries where it may be an important contributor to incomes of people in underdeveloped 
areas. CW farming is also often presented as being beneficial to conservation based on the 
argument that it provides a supply of substitutes for wildlife products, reducing pressure on wild 
populations. Conversely, CW farms have been shown to be driving demand for these products, 
which in turn places additional pressure on wild populations, accelerating the extinction crisis 
and posing significant threats to wildlife species survival. The criteria for wildlife farming which 

                                                      
1 Wild mammals in this document refer to terrestrial wild mammals 
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does not impact wild populations were expressed by Tensen (2016) as: (i) the legal products will 
form a substitute, and consumers show no preference for wild-caught animals; (ii) a substantial 
part of the demand is met, and the demand does not increase due to the legalized market; (iii) 
the legal products will be more cost-efficient, in order to combat the black market prices; (iv) 
wildlife farming does not rely on wild populations for re-stocking; (v) laundering of illegal products 
into the commercial trade is absent.  

The ongoing Covid-19 pandemic makes the debate on this issue increasingly important because 
SARS-CoV-2, the causative agent of COVID-19, has zoonotic origins, most likely linked to the 
wildlife trade in this region. This once again (e.g. MERS, SARS) demonstrates that close contact 
between humans and wild animals presents a high risk for the emergence and transmission of 
zoonotic pathogens which in turn can trigger pandemics. Given the fact that CW farming is 
common in Viet Nam, and that it facilitates frequent close contact between humans and wild 
animals, CW farms have increasingly become an area of potential concern. Prevention of future 
pandemics has become a priority of governments keen to avoid the associated social, economic 
and environmental implications of this risk. 

To come up with appropriate solutions to reduce the risk of disease transmission from wildlife 
species to humans from farming activities and better manage farming activities, in addition to 
strengthening scientific research on breeding for each species, it is necessary to conduct socio-
economic assessments of commercial wildlife farming, its contribution to the livestock sector, as 
well as its contribution to local, provincial and national socio-economics. A review of currently 
available studies and databases on captive wildlife farming suggests that information about this 
activity is scarce and data are not updated, which points out the necessity of primary data 
collection, i.e. data collected at the source. This is needed to enable quantification of the value 
of the current stock of selected taxa, i.e. the value of throughput of CW farming facilities, and 
other economic indicators – primarily revenue, production costs, profits, and profit margins, as 
well as social dimensions related to CW farming activities. The research results will form the 
basis for the development of regulations and policies on wildlife farming in general and wild 
mammals in particular to prevent the risk of disease transmission from animals to humans. 

WWF and Pandemic Prevention Task Force (PPTF) partners are looking for a local 
Vietnamese Consultancy Firm/Institution, or NGO (the service provider) to conduct a study on 
Assessing the socio-economics of commercial wildlife farms breeding wild mammals2 
associated with high risk for infectious disease emergence and zoonotic disease 
transmission in Vietnam. 

RESEARCH OBJECTIVES 

Overall objective: Collect and analyze primary data on commercial wildlife farming facilities 
holding wild mammal species in Viet Nam, to evaluate the socio-economics of comercial farms 
of wild mammal farms with a high risk of zoonotic disease spillover. 

Specific objectives: 
1) Collect, assess and evaluate primary socio-economic data on commercial wildlife 

facilities of wild mammal species listed in Annex 1; 

2) Assess total value of CW facilities for wild mammal species and its relative contributions 
to livestock sectors and to local, provincial and national economies; 

3) Quantify and document cash flow, profit margins, inputs and outputs of wildlife farming 
activity for wild mammal species; 

                                                      
2 Wild mammals in this document refer to terrestrial wild mammals 
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4) Identify and analyze social dimensions for CW facility/farm, including: (i) institutional 
capacities and other opportunities for economic/business development of CW farms; (ii) 
community livelihood options (i.e. job creation/labor use) and annual incomes from CW 
farming; (iii) socio-economic needs of the CW farms in future, in case wild mammals with  
high risk of disease transmission is not farming;  

5) Identify financial and social implications of increased regulation, including phase out of 
high risk operations, including recommendations on livelihood options for transitioning 
farmers; and 

6) Propose a road map/modality for conversion/improvement of commercial wildlife farming 
and recommendations for policy reform in order to better regulate the wildlife industry to 
ensure prevention of transmission of zoonotic disease. 

DUTIES OF THE SERVICE PROVIDER 

The service package includes: 

1) Review and synthesize existing literature; 

2) Mobilize the proposed scientific methodology and assessment tool(s) to identify and 
analyze CW facilities of wild mammal species, including work-plan to conduct the 
assignment; 

3) Sampling to create nationally representative samples of CW facilities of wild mammal 
species;  

4) Collect and analyze primary economic data on commercial wildlife facilities/farms of wild 
mammal species, including quantify of total value of the current stock, inputs and outputs, 
annual production costs, revenue, profit, and profit margin of selected species to provide 
a basis for understanding the economic importance of these facilities/farms and a basis 
for a future roadmap of conversion/improvement of those species to minimize associated 
economic losses;  

5) Identify and analyze baseline data on social indicator score card that will be the basis for 
determining potential impact of business transformation away from high risk activities, 
including: (i) capacities and opportunities for economic/business development of CW 
farms community livelihood options (i.e. job creation/and labor use) and annual incomes 
from CW farming; (ii) labour condition and safety, and human well-being; (iii) gender 
equality; (iv) local business opportunities and potential traders and enterprises for life skill 
enhancement (apprentice) training; (v) socio-economic needs of CW farmers under 
future scenarios with increased regulation; (vi) recommendation on alternative livelihood 
options, and (vii) how the farms can gain access to financial resources.  

6) Write a draft report on the research findings for external comments;  

7) Prepare PowerPoint Presentations with key findings, recommendations and present them 
at a consultation workshop; and 

8) Finalize the final report based on comments from relevant stakeholder and the 
consultation workshop. 
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RESEARCH METHODOLOGY 

The consultant should consider all relevant methodologies in their proposal and should outline 
the rationale, including advantages and limitations, for the chosen methodology. It is foreseen 
that a combination of desk research, qualitative research (such as in-depth interviews and focus 
group discussions) and quantitative research (such as online questionnaires, in person 
interviews) will be needed to meet the required outputs and outcomes of the project. Previous 
experience of research related to the purchase and consumption of illegal and unsustainable 
wildlife products by consumers is desirable. 

The proposed methodology must be objective, rigorous, and statistically robust, and the latest 
techniques should be considered and utilised where appropriate. A statistically significant sample 
size must be specified for the quantitative phase and taken by suitable sampling procedures. 
The procedure must encompass criteria for selecting participants, enumeration unit, locations, 
sampling method and steps for conducting the survey. The Agency should also propose a work-
plan and personnel plan for the research, including testing the survey toolkits and training the 
enumerators, accompanied with a clear quality control mechanism.  

The Service Provider should take the COVID-19 situation in Viet Nam into consideration for field 
data collection and completion of the assignment according to the proposed time-line, including 
but not limited to online/offline or hybrid data collection, and other risks management plan. Data 
analysis should include both descriptive and inferential statistical analysis to reflect the current 
situation and relationships amongst studied variables. 

DELIVERABLES AND SCHEDULE 

The expected deliverables are in the table below, and the duration of the study is estimated 
to be conducted between July 2021 to December 2021 

No. Deliverable Activity 
included 

Due date 

1 Literature review which reviews and synthesises 
on commercial wildlife facilities of wild mammal 
species in Viet Nam to identify the scope and 
scale of the research and analysis  

1 15 days after signing 
the contract 

2 The scientific methodology and assessment 
tool(s) for the survey developed and agreed by 
relevant stakeholders ready to conduct field 
assessment 

2, 3  15 days after signing 
the contract 

3 01 powerpoint presentation at PTTF's meeting on 
updating progress/results of primary data 
collection at some wild mammal farms/ facilities 
of selected provinces. 

4,5 90 days after signing 
the contract 

4 Primary data on commercial wildlife facilities of 
wild mammal species, including (1) economic 
dimensions: quantify and document cash flow, 
profit, profit margins, inputs and outputs of wildlife 
farming activity for selected species; and (2) 
social dimensions sufficiently collected and 
compiled. 

4, 5 120 days after signing 
the contract 
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5 First draft of report3 which includes analysis of: 

 Primary data on commercial wildlife facilities 
of wild mammal species; 

 Total value of CW facilities by selected 
species and geography; 

 Quantifies and documents cash flow, profit 
margins, inputs and outputs of wildlife farming 
activity for selected species; 

 Identify and analyze social scorecards: (i) 
community livelihood options (i.e. job 
creation/and labor use) and annual incomes 
from CW farming; (ii) labour condition and 
safety, and human well-being; (iii) gender 
equality; (iv) local business opportunities and 
potential traders and enterprises for life skill 
enhancement (apprentice) training; (v) socio-
economic needs of the CW farmers under 
future scenarios with increased regulation; 
and 
 Proposal of alternative livelihood 
solutions/options.  

6, 7 150 days after signing 
the contract 

6 01 PowerPoint Presentation with key findings, 
recommendations to present at a consultation 
workshop/dialogue 

8 160 days after signing 
the contract 

7 The final report 7, 9 180 days after signing 
the contract  

    
 
PERIOD OF PERFORMANCE 

The period of performance is expected to be 06 calendar months, staring from July 2021. 

SELECTION CRITERIA AND SCORING 

Proposed weights given for the technical evaluation are: 
 
Category Description Max. Score 

1 Concept & methodology 35 
1.1 Clarity and Completeness of the Proposal 5 
1.2 Critical analysis of the project objectives and the TOR 10 
1.3 Proposed concepts & methods 20 
2 Quality of Key Personnel 60 
2.1 Team Leader/Project Manager (qualifications & skills; general 

professional experience; specific professional experience) 
30 

                                                      
3 Report structure and table of content are subject to WWF-Viet Nam’s validation before producing 
the report. 
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Category Description Max. Score 
2.2. Other Key Staff to be employed for the project (qualifications 

& skills; general professional experience; specific 
professional experience) 

30 

3 Capacity for knowledge transfer/training  5 
  TOTAL TECHNICAL SCORES 100 
 

PROPOSAL FORMAT 

Please use the Tech forms to structure the proposal, including: 

1. Proposal Cover Letter signed by a person authorised to sign on behalf of the tender;  

2. Summary of relevant experience and projects;  

3. Technical Approach/Proposal for completing the deliverables; 

4. Personnel information; 

5. Work plan; 

6. Budget (to be submitted separately in Excel - see WWF Standard Financial forms) 

 

QUALIFICATIONS OF THE SERVICE PROVIDER 

- A local Vietnamese Firm, Institution, or NGO (called the service provider) with profiles 
and demonstrated experience in Viet Nam is an asset; 

- Demonstrated experience in conducting national-wide socio–economic surveys or 
agricultural economy research (i.e. household, state-owned enterprise and private 
sector survey), and modelling of animal farming; 

- Socio-economic expertise with at least 5-7 years’ work experience and good 
knowledge in agricultural economy, environment policies and regulations applied for 
the business sector as well as business practices in transformation toward 
sustainable production and development;  

- The agency needs to submit the agency's capacity profile, experience in performing 
similar jobs such as socio-economic assessment and professions/career assessment. 

 
KEY PERSONNEL OF SERVICE PROVIDER 
 
The following key personnel are required:  

 One team leader (cum the economic researcher preferable); 
 One social expert; 
 One economic expert; 
 Pool of other experts. 

The key personnel/experts commit in written form to participating in the project/research from 
start to finish. WWF does not accept change of key expert(s) during the implementation process, 
except in the case of force majeure. In case of replacement of expert(s), a written explanation 
must be provided by the service provider and must be approved in writing by WWF, must not 
affect progress and must have appropriate outstanding competence. 

REQUIREMENTS OF KEY PERSONNEL 
 
1. Team leader 
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 A Master’s degree or higher in agriculture economics, or equivalent qualifications/ 
experience; 

 A minimum of seven (07) years proven experience in managing a socio-economic and 
rural development project; 

 Knowledge and practical understanding of socio-economic aspects in Viet Nam;  

 A minimum of five years of relevant experience in socio-economic assessment projects, 
preferably with some experience with biodiversity conservation in Vietnam; 

 Preferably experience related to natural resource management and access to the poor 
is essential; 

 Demonstrate strong research and report writing skills by ready products; 

 Demonstrated statistical knowledge and experience using various analytics software by 
ready products; 

 Strong interpersonal and communication skills and excellent skills in written and spoken 
English and Vietnamese; 

 A written commitment to participate in throughout the research. 

2. Economic Expert 

 Master's degree in economics. PhD is advantageous; 

 A minimum of seven (07) years of relevant agriculture  or forestry experience and should 
be familiar with poverty alleviation and natural resource management programs using 
pricing, vouchers, revolving loan funds, income support and other measures and 
modelling is required; 

 Experience in an analytical role and quantitative aptitude; 

 Analytical mindset and good problem-solving skills; 

 Good organizational skills; 

 Outstanding written and verbal communication; 

 Good experience in economic data processing and analysis;  

 Excellent interpersonal skills and team work; and 

 A written commitment to participate in throughout the research. 
 

3. Social expert 

 Masters’ degree in Sociology, or other similar fields is required; 

 A minimum of seven (07) years of relevant agriculture or forestry sector experience and 
should be familiar with poverty alleviation and natural resource management programs 
using pricing, vouchers, revolving loan funds, income support and other measures and 
modelling is required; 

 Must provide at least two (2) verifiable references in the last five (5) years of working on 
socio-economic surveys in assignments of similar nature, magnitude and complexity to 
this assignment; 

 Preferably experience related to natural resource management and access to the poor is 
essential; 



 
 

10 
 

 Excellent written and verbal communication skills and must have a thorough 
understanding of social dimension management and strategy;  

 Demonstrated statistical knowledge and experience using various analytics software;  

 Good experience in socio-economic data processing and analysis; and 

 A written commitment to participate in throughout the research. 

4. Pool of experts 

 Bachelors’ degree in agriculture, forestry or similar fields; 
 Experience in field data collection and management; 
 Good experience using various analytics software; 
 Good experience in socio-economic data processing and analysis;  
 Coordination and facilitation skills; and 
 Good team players. 
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BUDGET 

The proposed budget breakdown should be in the WWF Financial Standard Form attached to 
the proposal and supported by a financial narrative to explain how each budget line will be used 
for. The budget should include consultancy fees, travel expenses and other associated costs for 
conducting the research in minimum 35-37 provinces (representing seven agro-ecosystem). 
Each province will select a minimum of 5-7 farms for in-depth study. The service provider should 
explain the criteria to select those provinces and farms. Costs should be included for each 
specific activity to enable priorities to be selected in case budget constraints do not permit the 
full proposal to be implemented.  
 
REFERENCES 

Do, K.C., 2007. Current situation and main economic measures for sustainable development of 
wildlife cultivation. Viet Nam journal of Agricultural Science V-4, 67–75.  

FAO, 2014. Wildlife farming in Viet Nam: Southern Viet Nam’s wildlife farm survey report in a 
glance.  

FAO, 2020. Wildlife farming in Viet Nam: updates from wildlife farm survey in 2017.  

FAO, 2021. Viet Nam captive wildlife facilities database updated as of January 2021. 

Do, H.,2020. Guidelines for assessing the economic impacts of phase out of wildlife farms with 
high risk of zoonotic disease transfer. A consultant report submitted to FAO/ECTAD 

Tensen, L., 2016. Under what circumstances can wildlife farming benefit species 
conservation? Global Ecology and Conservation, 6, pp.286-298. 

WCS, 2008. Commercial wildlife farms in Vietnam: A problem or solution for conservation?  
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Annex 1: Tentative list of 06 mammal taxa (or species group)  

# Mammal taxa Science name 

1 Deer Cervus unicolor/and or Cervus Nippon 

2 Wild boar (pig) Sus scrofa 

3 Civet Paradoxurus hermaphroditus/or Paguma larvata 

4 Porcupine Atherurus macrorus/and or Hystrix brachyura 

5 Bamboo rat4 Rhizomys/Cannomys 

6 Macaque monkeys Macaca spp. 

 
 
 
 
 
 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Đánh giá kinh tế - xã hội các trang trại gây nuôi thương mại các loài thú5 hoang dã có 

nguy cơ cao gây bệnh truyền nhiễm và lây truyền bệnh dịch  
từ động vật sang người ở Việt Nam 

 
THÔNG TIN CHUNG 

Dự án: Phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật tại Việt Nam 

Loại dịch vu: Đánh giá dựa trên nghiên cứu khoa học 

Hình thức hợp đồng: Dịch vụ tư vấn 

Hình thức công việc Công ty/hãng Tư vấn, Tổ chức phi chính phủ Việt Nam (sau đây gọi là 
bên cung cấp dịch vụ) 

Báo cáo cho: Quản lý Dự án của WWF-Việt Nam 

Địa điểm thực hiện: Hà Nội và đi công tác đến các tỉnh được lựa chọn 

Yêu cầu ngôn ngữ Tiếng Anh và tiết Việt 

Thời gian thực hiện: 

 

Tháng 7 đến tháng 12 năm 2021 

 

                                                      
4 Including Chinese bamboo rat, Hoary bamboo rat, Large bamboo rat, and Lesser bamboo rat. 

5 Các loài thú hoang dã được đề cập trong văn bản này là các loài động vật có vú hoang dã ở trên cạn 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nuôi thương mại động vật hoang dã (ĐVHD), được định nghĩa là hoạt động nhân giống và nuôi 
ĐVHD trong điều kiện nuôi nhốt nhằm mục đích thu hoạch động vật hoặc sản phẩm động vật để 
thu lợi, đã và đang được thực hiện trong nhiều thế kỷ ở Châu Á (WCS, 2008). Ở Việt Nam, hoạt 
động này lần đầu tiên được mô tả vào những năm 1980; phát triển nhanh chóng vào những năm 
2000 và đầu những năm 2010 (WCS, 2008; Do, 2007). Từ năm 2013 đến năm 2020, số lượng 
trang trại nuôi nhốt ĐVHD đã giảm do nhu cầu thị trường đối với một số loài cụ thể (ví dụ như 
nhím, rắn chuột, lợn rừng và trĩ đỏ) (FAO, 2015, 2020, 2021). Tuy nhiên, số lượng các loài nuôi 
nhốt đã và đang tiếp tục tăng, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng về sự đa dạng các sản 
phẩm của ĐVHD (FAO, 2015, 2020, 2021). Số liệu gần đây về các cơ sở/trại nuôi nhốt ĐVHD ở 
Việt Nam cho thấy có khoảng 7.600 cơ sở/trại, đang nuôi gần 2,4 triệu cá thể, thuộc 7 lớp, 36 
bộ, 100 họ và 395 loài, ở 50 tỉnh trên toàn quốc (FAO, 2021). 

Các tác động xã hội và môi trường của chăn nuôi thương mại ĐVHD ở Việt Nam là vấn đề gây 
tranh cãi, như đã được thảo luận chi tiết bởi WCS (2008). Ảnh hưởng của nó ở cấp độ toàn cầu 
cũng đang gây tranh cãi (Tensen, 2016). Hoạt động này, một mặt, được coi là nguồn cung cấp 
thực phẩm và thu nhập cho nông dân ở một số quốc gia nơi mà nó có thể đóng góp quan trọng 
vào thu nhập của người dân ở các khu vực kém phát triển. Việc nuôi thương mại ĐVHD cũng 
thường được cho là có lợi cho việc bảo tồn dựa trên lập luận rằng nó cung cấp các sản phẩm 
thay thế cho ĐVHD, giảm áp lực lên các quần thể hoang dã. Ngược lại, các trang trại nuôi 
thương mại ĐVHD đã được chứng minh là đang thúc đẩy cầu thị trường đối với các sản phẩm 
này, do đó gây thêm áp lực lên các quần thể hoang dã, đẩy nhanh cuộc khủng hoảng tuyệt 
chủng và gây ra các mối đe dọa đáng kể đối với sự tồn tại của các loài ĐVHD. Tensen (2016) 
đã đưa ra các tiêu chí nuôi ĐVHD không ảnh hưởng đến quần thể hoang dã, như: (i) các sản 
phẩm hợp pháp sẽ được thay thế và người tiêu dùng không ưa thích động vật đánh bắt từ tự 
nhiên; (ii) một phần đáng kể cầu thị trường được đáp ứng, và cầu thị trường không tăng do thị 
trường được hợp pháp hóa; (iii) các sản phẩm hợp pháp sẽ tiết kiệm chi phí hơn, để chống lại 
giá chợ đen; (iv) nuôi ĐVHD không dựa vào các quần thể hoang dã để bổ sung nguồn giống; (v) 
không có hiện tượng tráo đổi các sản phẩm bất hợp pháp vào thị trường.  

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra khiến cuộc tranh luận về vấn đề này ngày càng trở nên quan 
trọng vì SARS-CoV-2, tác nhân gây ra COVID-19, có nguồn gốc từ động vật, rất có thể liên quan 
đến buôn bán ĐVHD ở khu vực này. Điều này một lần nữa (ví dụ dịch MERS, SARS) chứng 
minh rằng sự tiếp xúc gần gũi giữa con người và ĐVHD có nguy cơ cao có thể xuất hiện và lây 
truyền mầm bệnh từ động vật sang người, từ đó có thể gây ra đại dịch. Với thực tế là nuôi 
thương mại ĐVHD phổ biến ở Việt Nam, tạo điều kiện cho sự tiếp xúc gần gũi thường xuyên 
giữa con người và ĐVHD, vì vậy các trại nuôi thương mại ngày càng trở thành một lĩnh vực tiềm 
năng được quan tâm. Phòng chống các đại dịch trong tương lai đang trở thành một ưu tiên của 
các chính phủ muốn tránh những tác động về kinh tế, xã hội và môi trường từ những nguy cơ 
này.   

Để đưa ra giải pháp giảm thiểu các nguy cơ lan truyền dịch bệnh từ các loài ĐVHD sang người 
từ hoạt động gây nuôi, quản lý tốt hơn các hoạt động gây nuôi, ngoài việc tăng cường nghiên 
cứu khoa học về gây nuôi cho từng loài thì rất cần phải có các đánh giá về kinh tế xã hội của 
của việc nuôi thương mại các loài thú hoang dã, đóng góp của hoạt động này đối với ngành 
chăn nuôi và kinh tế xã hội của địa phương, tỉnh và quốc gia. Việc xem xét các nghiên cứu và 
cơ sở dữ liệu hiện có về hoạt động nuôi ĐVHD cho thấy rằng thông tin về hoạt động này rất 
khan hiếm và các số liệu chưa được cập nhật kịp thời, điều này chỉ ra sự cần thiết của việc thu 
thập dữ liệu sơ cấp, tức là dữ liệu được thu thập tại các cơ sở/trại nuôi thương mại ĐVHD. Đây 
là việc làm cần thiết để định lượng giá trị của trữ lượng hiện tại của các đơn vị phân loại các loài 
đã chọn, tức là giá trị sản lượng của các cơ sở nuôi thương mại một số ĐVHD đã chọn và các 
chỉ số kinh tế khác - chủ yếu là doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, cũng 
như các khía cạnh xã hội liên quan đến các hoạt động nuôi thương mại ĐVHD. Kết quả nghiên 
cứu sẽ tạo cơ sở cho việc xây dựng các quy định chính sách về nuôi động vật hoang dã nói 
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chung và các loài thú hoang dã nói riêng nhằm phòng tránh các nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ 
động vật sang người. 

WWF và các đối tác Nhóm đặc nhiêm phòng chống đại dịch (PPTF) đang tìm kiếm một Công 
ty/Tổ chức Tư vấn hoặc NGO Việt Nam (gọi tắt là nhà cung cấp dịch vụ) để thực hiện một nghiên 
cứu Đánh giá kinh tế - xã hội các trang trại nuôi thương mại các loài thú6 hoang dã có 
nguy cơ cao làm phát sinh bệnh truyền nhiễm và lây truyền bệnh từ động vật sang người 
ở Việt Nam. 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu tổng thể: Thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp về các cơ sở nuôi thương mại ĐVHD 
đang nuôi nhốt các loài thú hoang dã ở Việt Nam, nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của 
các trang trại gây nuôi vì mục đích thương mại các loài thú hoang dã có nguy cơ lây lan dịch 
bệnh cao từ động vật sang người. 

Mục tiêu cụ thể: 

1) Thu thập, thẩm định và đánh giá các số liệu kinh tế - xã hội sơ cấp về các cơ sở nuôi 
thương mại các loài thú hoang dã được liệt kê trong Phụ lục 1 dưới đây; 

2) Đánh giá tổng giá trị của các cơ sở nuôi thương mại các loài thú hoang dã và những 
đóng góp của nó đối với ngành chăn nuôi và kinh tế địa phương, tỉnh và quốc gia; 

3) Định lượng và tài liệu hóa dòng tiền, lợi nhuận cận biên, đầu vào và đầu ra của hoạt 
động nuôi thương mại các loài thú hoang dã; 

4) Xác định và phân tích các khía cạnh xã hội đối với các cơ sở/trang trại nuôi thương mại 
ĐVHD, bao gồm: (i) năng lực và cơ hội phát triển kinh tế/kinh doanh của các trang trại 
nuôi thương mại ĐVHD; (ii) các lựa chọn sinh kế của cộng đồng (như tạo việc làm/sử 
dụng lao động) và thu nhập hàng năm từ nuôi thương mại ĐVHD; (iii) nhu cầu kinh tế - 
xã hội của nông dân nuôi thương mại ĐVHD trong tương lai, nếu chuyển đổi không nuôi 
các loài thú hoang dã có nguy có gây bênh cao; 

5) Xác định các ảnh hưởng kinh tế và xã hội của việc tăng cường quy định, kể cả việc loại 
bỏ các hoạt động có rủi ro cao, cũng như đưa ra khuyến nghị về các lựa chọn sinh kế 
thay thế cho người nông dân chuyển đổi mô hình chăn nuôi; và 

6) Đề xuất lộ trình/mô hình chuyển đổi/cải tiến việc nuôi ĐVHD vì mục đích thương mại và 
các khuyến nghị cải cách chính sách nhằm điều chỉnh tốt hơn ngành chăn nuôi động vật 
hoang dã để bảo đảm ngăn chặn tận gốc nguồn lây lan dịch bệnh. 

NHIỆM VỤ CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Gói dịch vụ tư vấn bao gồm: 

1) Rà soát và tổng hợp các tài liệu hiện có về các cơ sở nuôi thương mại ĐVHD; 

2) Xây dựng (các) phương pháp luận khoa học và các công cụ đánh giá để xác định và 
phân tích các cơ sở nuôi thương mại các loài thú hoang dã, bao gồm cả kế hoạch làm 
việc để thực hiện nhiệm vụ của nghiên cứu này; 

3) Đề xuất các phương pháp lấy mẫu để chọn các mẫu đại diện trên toàn quốc cho các cơ 
sở nuôi thương mại các loài thú hoang dã; 

4) Tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu sơ cấp về kinh tế các cơ sở nuôi thương mại các 
loài thú hoang dã, bao gồm định lượng của tổng giá trị hiện có, đầu vào và đầu ra, chi 
phí sản xuất hàng năm, doanh thu, lợi nhuận, lợi nhuận cận biên của các loài đã chọn 

                                                      
6 Các loài thú hoang dã được đề cập trong văn bản này là các loài động vật có vú hoang dã ở trên cạn 
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để cung cấp cơ sở dữ liệu nền về tầm quan trọng kinh tế của các cơ sở này và làm cơ 
sở đề xuất một lộ trình chuyển đổi/cải tiến các  trang trại nuôi các loài này trong tương 
lai giảm tối đa những thiệt hại kinh tế liên quan; 

5) Xác định và phân tích dữ liệu sơ cấp về các chỉ số xã hội các cơ sở/trại nuôi thương mại 
ĐVHD làm cơ sở để xác định tác động tiềm tàng đến việc chuyển đổi doanh nghiệp khỏi 
các hoạt động có rủi ro cao, bao gồm: (i) các lựa chọn sinh kế cộng đồng (như tạo việc 
làm/sử dụng lao động) và thu nhập hàng năm từ các trại nuôi thương mại ĐVHD; (ii) điều 
kiện lao động, an toàn lao động và phúc lợi của con người; (iii) bình đẳng giới; (iv) các 
cơ hội kinh doanh ở địa phương và các thương nhân và doanh nghiệp tiềm năng để đào 
tạo nâng cao kỹ năng sống (học việc); (v) nhu cầu kinh tế xã hội của nông dân nuôi 
thương mại ĐVHD theo các kịch bản tương lai khi các quy định về gây nuôi được thắt 
chặt; (vi) khuyến nghị về các lựa chọn sinh kế thay thế, và (vii) cách mà các trang trại có 
thể tiếp cận các nguồn tài chính. 

6) Viết dự thảo báo cáo về các kết quả nghiên cứu để lấy ý kiến góp ý của các đối tác bên 
ngoài; 

7) Chuẩn bị Bản trình bày PowerPoint với những phát hiện, khuyến nghị chính và trình bày 
chúng tại một hội thảo tham vấn; và 

8) Hoàn thiện báo cáo cuối cùng dựa trên ý kiến của các bên liên quan và hội thảo tham 
vấn. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đơn vị tư vấn/Nhà cung cấp dịch vụ cần xem xét tất cả các phương pháp luận có liên quan trong 
đề xuất của mình và cần vạch ra cơ sở lý luận, bao gồm cả những ưu điểm và hạn chế, cho 
phương pháp được chọn. Dự kiến sẽ cần sự kết hợp giữa nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, nghiên 
cứu định tính (như phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung) và nghiên cứu định lượng (như 
bảng câu hỏi trực tuyến, phỏng vấn trực tiếp) để đáp ứng các đầu ra và kết quả cần thiết của 
nghiên cứu. Kinh nghiệm nghiên cứu trước đây về hành vi người tiêu dùng mua và tiêu thụ các 
sản phẩm ĐVHD bất hợp pháp và không bền vững là điều được mong đợi. 

Phương pháp luận được đề xuất phải khách quan, chặt chẽ và có tính thống kê cao, và các kỹ 
thuật mới nhất cần được xem xét và sử dụng khi thích hợp. Cỡ mẫu có ý nghĩa thống kê phải 
được xác định cho giai đoạn định lượng và được thực hiện bằng các quy trình lấy mẫu thích 
hợp. Quy trình phải bao gồm các tiêu chí lựa chọn người tham gia, cơ sở/trại nuôi điều tra, địa 
điểm, phương pháp lấy mẫu và các bước tiến hành điều tra. Đơn vị tư vấn/Nhà cung cấp dịch 
vụ cũng cần đề xuất kế hoạch làm việc và kế hoạch nhân sự cho nghiên cứu, bao gồm cả việc 
thử nghiệm các bộ công cụ điều tra và đào tạo điều tra viên, kèm theo cơ chế kiểm soát chất 
lượng rõ ràng. 

Nhà cung cấp dịch vụ cần đưa ra các phương án khả thi trong việc thu thập dữ liệu thực địa và 
hoàn thành nhiệm vụ theo thời hạn đề xuất trong bối cảnh COVID-19 tại Việt Nam, bao gồm 
nhưng không hạn chế bởi các phương án thu thập dữ liệu trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả 
hai, phương án quản lý rủi ro có liên quan. Phân tích dữ liệu nên bao gồm cả phân tích thống 
kê mô tả và suy luận để phản ánh tình hình hiện tại và mối quan hệ giữa các biến được nghiên 
cứu. 

SẢN PHẨM VÀ THỜI GIAN BIỂU 

Các sản phẩm dự kiến được cung cấp trong bảng dưới đây và thời gian của nghiên cứu 
được ước tính sẽ được thực hiện từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. 

TT Sản phẩm Hoạt 
động 
liên 

Ngày nộp 
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quan 

1 Rà soát và tổng hợp tài liệu đánh giá các cơ sở 
nuôi thương mại các loài thú hoang dã ở Việt Nam 
để xác định phạm vi và quy mô của nghiên cứu và 
phân tích. 

1 15 ngày sau khi ký 
hợp đồng 

2 Phương pháp luận khoa học và các công cụ đánh 
giá cho nghiên cứu hiện trường/thực địa được xây 
dựng và đồng thuận bởi các bên liên quan, sẵn 
sàng cho tiến hành đánh giá trên thực địa. 

2, 3  15 ngày sau khi ký 
hợp đồng 

3 01 bài trình bày powerpoint tại cuộc họp của PTTF 
về cập nhật tiến độ/kết quả đã thu thập số liệu sơ 
cấp tại một số trại/cơ sở nuôi thú hoang dã của các 
tỉnh lựa chọn. 

 4, 5 90 ngày sau khi ký 
hợp đồng 

4 Số liệu sơ cấp về các cơ sở nuôi thương mại các 
loài thú hoang dã, bao gồm (1) các khía cạnh kinh 
tế: con số và tài liệu về dòng tiền, lợi nhuận, lợi 
nhuận cận biên, đầu vào và đầu ra của hoạt động 
nuôi ĐVHD đối với các loài đã chọn; và (2) các khía 
cạnh xã hội được thu thập và biên soạn đầy đủ. 

4, 5 120 ngày sau khi ký 
hợp đồng 

5 Bản thảo đầu tiên của báo cáo, bao gồm các phân 
tích về: 
 Dữ liệu sơ cấp về các cơ sở nuôi thương mại  

các loài thú hoang dã được chọn; 
 Tổng giá trị của các cơ sở nuôi thương mại 

ĐVHD theo loài và vùng địa lý đã chọn; 
 Đinh lượng về dòng tiền, lợi nhuận cận biên, 

đầu vào và đầu ra của hoạt động nuôi ĐVHD 
đối với các loài đã chọn; 

 Xác định và phân tích các khía cạnh xã hội 
làm cơ sở để xác định tác động tiềm tàng khi 
chuyển đổi doanh nghiệp khỏi các hoạt động 
có rủi ro cao: (i) các lựa chọn sinh kế cộng 
đồng (tức là tạo việc làm/và sử dụng lao động) 
và thu nhập hàng năm từ nuôi thương mại 
này; (ii) điều kiện lao động, an toàn lao động 
và phúc lợi lao động; (iii) bình đẳng giới; (iv) 
các cơ hội kinh doanh địa phương và các 
thương nhân và doanh nghiệp tiềm năng để 
đào tạo nâng cao kỹ năng sống (học việc); (v) 
nhu cầu kinh tế xã hội của người chăn nuôi 
ĐVHD trong các kịch bản tương lai khi thắt 
chặt các quy định; và 

 Đề xuất các giải pháp/lựa chọn sinh kế thay 
thế phù hợp. 

6 150 ngày sau khi ký 
hợp đồng 

6 01 Bài thuyết trình PowerPoint với các phát hiện 
chính, các khuyến nghị để trình bày tại hội 
thảo/đối thoại tham vấn. 

7 160 ngày sau khi ký 
hợp đồng 
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7 Báo cáo cuối cùng. 8 180 ngày sau khi ký 
hợp đồng. 

GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN 

Thời gian thực hiện dự kiến là 06 tháng, bắt đầu từ tháng 7 năm 2021 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VÀ CHO ĐIỂM 

Tiêu chí và hệ thống điểm để đánh giá đề xuất kỹ thuật là: 
 

Thể loại Mô tả Điểm tối da 
1 Khái niệm & phương pháp luận 35 
1.1 Sự rõ ràng và đầy đủ của Đề xuất 5 
1.2 Phân tích các mục tiêu trọng yếu của dự án và ĐKTC 10 
1.3 Các khái niệm & phương pháp đề xuất 20 
2 Chất lượng của nhân sự chủ chốt 60 
2.1 Trưởng nhóm/Quản lý dự án (trình độ & kỹ năng; kinh 

nghiệm chuyên môn chung; kinh nghiệm chuyên môn cụ thể) 
30 

2.2. Các nhân viên chủ chốt khác sẽ được tuyển dụng cho dự án 
(trình độ & kỹ năng; kinh nghiệm chuyên môn chung; kinh 
nghiệm chuyên môn cụ thể) 

30 

3 Năng lực chuyển giao / đào tạo kiến thức 5 
  TỔNG ĐIỂM KỸ THUẬT 100 
 

 

MẪU BIỂU CỦA ĐỀ XUẤT 

Vui lòng sử dụng các biểu mẫu kỹ thuật trong Phụ lục 2 để xây dựng đề xuất, bao gồm: 

1.  Bìa hồ sơ đề xuất do người được ủy quyền ký thay mặt dự thầu; 

2.  Tóm tắt kinh nghiệm và các dự án liên quan; 

3.  Phương pháp tiếp cận/Đề xuất kỹ thuật để hoàn thành các sản phẩm được giao; 

4.  Thông tin nhân sự; 

5.  Kế hoạch làm việc; 

6.  Ngân sách (nộp riêng file Excel - xem biểu mẫu Tài chính Chuẩn của WWF, xem phụ 
lục 3). 

 
CHẤT LƯỢNG CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

-  Một công ty, một tổ chức, tổ chức phi chính phủ Việt Nam (được gọi là nhà cung cấp 
dịch vụ) có hồ sơ năng lực và kinh nghiệm được chứng minh tại Việt Nam; 

-  Có kinh nghiệm thực hiện các cuộc điều tra kinh tế - xã hội trên toàn quốc hoặc nghiên 
cứu kinh tế nông nghiệp (tức là điều tra hộ gia đình, doanh nghiệp nhà nước và khu vực 
tư nhân) và mô hình chăn nuôi; 

-  Có chuyên môn về kinh tế - xã hội, có kinh nghiệm làm việc từ 5-7 năm trở lên và có kiến 
thức tốt về kinh tế nông nghiệp, các chính sách, quy định về môi trường áp dụng cho 
lĩnh vực kinh doanh cũng như phương thức kinh doanh chuyển đổi theo hướng sản xuất 
và phát triển bền vững; 
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-  Nhà cung cấp dịch vụ cần nộp hồ sơ năng lực của đơn vị mình, kinh nghiệm thực hiện 
các công việc tương tự như đánh giá kinh tế xã hội và nghề/đánh giá nghề nghiệp. 

NHÂN SỰ CHÍNH CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

Cần có những nhân sự chủ chốt sau: 

 Một trưởng nhóm (ưu tiên kiêm chuyên gia nghiên cứu kinh tế); 
 Một chuyên gia xã hội; 
 Một chuyên gia kinh tế; 
 Các chuyên gia khác. 

Có bản cam kết của các tư vấn chính tham gia thực hiện dự án/nghiên cứu từ đầu đến cuối. 
WWF không chấp nhận thay đổi chuyên gia trong quá trình thực hiện, trừ trường hợp bất khả 
kháng. Trong trường hợp phải thay chuyên gia thì nhà cung cấp dịch vụ phải có thư giải trình 
việc thay chuyên gia không ảnh hưởng đến tiến độ và chuyên gia phải có năng lực vượt trội phù 
hợp và phải được WWF phê duyệt bằng văn bản.  
 
YÊU CẦU CỦA CÁC VỊ TRÍ CHỦ CHỐT 
1. Trưởng nhóm 

 Có Bằng Thạc sĩ trở lên về kinh tế nông nghiệp hoặc bằng cấp/kinh nghiệm tương 
đương; 

 Có kinh nghiệm tối thiểu bảy (07) năm trong việc quản lý dự án kinh tế - xã hội và phát 
triển nông thôn; 

 Kiến thức và hiểu biết thực tế về các khía cạnh kinh tế - xã hội ở Việt Nam; 

 Có tối thiểu năm (05) năm kinh nghiệm liên quan đến các dự án đánh giá kinh tế - xã hội, 
ưu tiên có một số kinh nghiệm về bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam; 

 Tốt nhất là có kinh nghiệm liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và tiếp cận người 
nghèo; 

 Có kinh nghiệm viết báo cáo nghiên cứu sâu thể hiện bằng các sản phẩm đã làm; 

 Có kiến thức thống kê và kinh nghiệm sử dụng các phần mềm phân tích khác nhau được 
thể hiện bằng sản phẩm đã làm; 

 Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp cá nhân, quản lý nhóm tốt và kỹ năng viết và nói tiếng Anh 
và tiếng Việt xuất sắc. 

 Tờ cam kết cá nhân có đủ thời gian tham gia nghiên cứu 

2. Chuyên gia kinh tế 

 Thạc sĩ kinh tế. Tiến sĩ là lợi thế; 

 Có tối thiểu bảy (07) năm kinh nghiệm về nông nghiệp hoặc lâm nghiệp và phải quen 
thuộc với các chương trình giảm nghèo và quản lý tài nguyên thiên nhiên sử dụng biện 
pháp can thiệp giá, quỹ cho vay quay vòng vốn, hỗ trợ thu nhập và các biện pháp và mô 
hình khác; 

 Có kinh nghiệm/năng khiếu phân tích và nghiên cứu định lượng đã được chứng minh; 

 Tư duy phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt; 

 Kỹ năng tổ chức tốt; 

 Kỹ năng viết và nói xuất sắc; 

 Có kinh nghiệm tốt về xử lý và phân tích dữ liệu kinh tế vi mô nông nghiệp là lợi thế; 
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 Kỹ năng giao tiếp cá nhân và làm việc nhóm xuất sắc. 
 Tờ cam kết cá nhân có đủ thời gian tham gia nghiên cứu. 

 
3. Chuyên gia xã hội 

 Cần có bằng Thạc sĩ về Xã hội học hoặc các lĩnh vực tương tự khác; 
 Cần có tối thiểu bảy (07) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp hoặc lâm nghiệp 

và phải hiểu rõ về các chương trình xóa đói giảm nghèo và quản lý tài nguyên thiên nhiên 
sử dụng can thiệp giá, quỹ cho vay quay vòng vốn, hỗ trợ thu nhập và các biện pháp và 
mô hình khác; 

 Phải cung cấp ít nhất hai (2) tài liệu tham khảo có thể kiểm chứng được trong năm (5) 
năm gần đây làm công việc điều tra kinh tế - xã hội trong các nhiệm vụ có tính chất, quy 
mô và mức độ phức tạp tương tự như nhiệm vụ này; 

 Tốt nhất là có kinh nghiệm liên quan đến các dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên và 
tiếp cận cho người nghèo; 

 Kỹ năng viết và nói xuất sắc và phải hiểu biết thấu đáo về chiến lược và quản lý các khía 
cạnh xã hội; 

 Chứng minh có kiến thức thống kê và kinh nghiệm sử dụng các phần mềm phân tích 
khác nhau; 

 Có kinh nghiệm tốt về xử lý và phân tích dữ liệu kinh tế xã hội; 
 Tờ cam kết cá nhân có đủ thời gian tham gia nghiên cứu 

4. Các chuyên gia khác 

• Bằng cử nhân về nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực tương tự; 
• Có kinh nghiệm thu thập và quản lý dữ liệu hiện trường; 
• Có kinh nghiệm tốt khi sử dụng các phần mềm phân tích khác nhau; 
• Có kinh nghiệm tốt về xử lý và phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội; 
• Có kỹ năng điều phối và thúc đẩy tốt; và 
• Người làm việc tốt theo nhóm. 

NGÂN SÁCH 

Đề xuất ngân sách phải theo Biểu mẫu Tiêu chuẩn Tài chính của WWF đính kèm với đề xuất kỹ 
thuật và kèm theo một bản tường trình tài chính để giải thích mỗi dòng ngân sách sẽ được sử 
dụng như thế nào. Ngân sách nên bao gồm phí tư vấn, chi phí đi lại và các chi phí liên quan 
khác để thực hiện nghiên cứu ở tối thiểu tại 35-37 tỉnh (đại diện cho bảy vùng sinh thái nông 
nghiệp). Mỗi tỉnh sẽ chọn tối thiểu 5-7 trang trại để nghiên cứu sâu. Nhà cung cấp dịch vụ cần 
giải thích các tiêu chí để lựa chọn các tỉnh và các trang trại đó. Chi phí cần chi tiết cho từng hoạt 
động cụ thể để có thể lựa chọn ưu tiên trong trường hợp hạn chế về ngân sách không cho phép 
thực hiện đầy đủ đề xuất. 
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Phụ lục 1: Danh sách dự kiến 06 đơn vị phân loại động vật có vú trên cạn (hoặc nhóm 
loài) 

# Đơn vị phân loại ĐV có vú Tên khoa học 

1 Hươu Cervus unicolor/and or Cervus Nippon 

2 Lợn rừng Sus scrofa 

3 Cầy hương Paradoxurus hermaphroditus/or Paguma larvata 

4 Nhím Atherurus macrorus/and or Hystrix brachyura 

5 Chuột tre7 Rhizomys/Cannomys 

6 Khỉ Maca Macaca spp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Bao gồm: Chinese bamboo rat, Hoary bamboo rat, Large bamboo rat, and Lesser bamboo rat. 
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B. INSTRUCTIONS TO CONSULTANTS 

 

I. GENERAL INFORMATION 

 

1. Purchaser: WWF - Viet Nam, No. 6, Lane 18 Nguyen Co Thach Str., Cau Dien Ward, Nam 

Tu Liem Dist., Hanoi, Viet Nam. 

2. Project: Addressing IWT in Viet Nam 

3. Title: Assessing the socio-economics of commercial wildlife farms breeding wild mammals8 

associated with high risk for infectious disease emergence and zoonotic disease transmission 

in Vietnam 

4. Duration of the contract: July 2021 -December 2021 

5. Type of Contract: Lump sum – Professional Consultancy Services. 

6. Selection Method: Quality and Cost Based , as stipulated in the Request for Proposals. 

7. Tender procedure: National Competitive Bid - Single stage – Two envelops (separate 

Technical Proposal and Financial Proposal) 

 

II. SELECTION CRITERIA AND SCORING 

The contract will be awarded based on the Quality and Cost Selection Method. 

II.1 Technical proposal evaluation 

Technical Proposals shall be evaluated on the basis of their responsiveness to the Terms of 
Reference, applying the evaluation criteria, sub criteria, and point system specified below. The 
maximum total quality score is 100 points. Each responsive Technical Proposal will be given a 
technical score. Technical Proposals that receive less than 70% of the maximum possible mark 
for the whole quality evaluation or less than 60% for one of the quality criteria will be eliminated 
and their final score will not be calculated. Tenders that do not reach the minimum quality levels 
will be rejected and will not be ranked. 
 
To assist in the examination, evaluation, and comparison of the bids, and qualification of the 
Bidders, the Purchaser may, at its discretion, ask any Bidder for a clarification of its Bid. Any 
clarification submitted by a Bidder that is not in response to a request by the Purchaser shall not 
be considered. The Purchaser’s request for clarification and the response shall be in writing. No 
change in the prices or substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted, except to 
confirm the correction of arithmetic errors discovered by the Purchaser in the evaluation of the 
bids. 
 
 
Criteria, sub-criteria, and point system for the technical evaluation are: 

                                                      
8 Wild mammals in this document refer to terrestrial wild mammals 
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Category Description Max. Score 

1 Concept & methodology 35 
1.1 Clarity and Completeness of the Proposal 5 
1.2 Critical analysis of the project objectives and the TOR 10 
1.3 Proposed concepts & methods 20 
2 Quality of Key Personnel 60 
2.1 Team Leader/Project Manager (qualifications & skills; general 

professional experience; specific professional experience) 
30 

2.2. Other Key Staff to be employed for the project (qualifications 
& skills; general professional experience; specific 
professional experience) 

30 

3 Capacity for knowledge transfer/training  5 
  TOTAL TECHNICAL SCORES 100 

 
 
The minimum technical score required to pass is:  70 points 
 

II.2 Financial Proposal Evaluation  

The Consultant is deemed to have included all prices in the Financial Proposal and therefore no 
price adjustments shall be made for the purpose of evaluation. The total price, net of taxes shall 
be considered as the offered price. 

 

II.3 Quality and Cost-Based Selection 

The weights given to the Technical (T) and Financial (F) Proposals are as follows: 

WT =  70 %, and  

WF =   30 % 

The weighted technical score is calculated as follows: 

PT = WT * T, with 

PT = weighted technical score (points) of a technical Proposal, 

 WT = 70% (weight of the technical Proposal, in percent), 

T   = technical score (points) as per technical evaluation. 

 

The lowest evaluated Price is given the maximum financial score of 100. 

The formula for determining the financial scores (F) of all other Proposals is calculated as 
following: 

F = 100 * Co/C, in which “F” is the financial score, “Co” is the lowest price, and “C” the 
price of the proposal under consideration. 

The weighted financial score is calculated as follows 

PF = WF * F, with 

PF = weighted financial score (points) of a financial Proposal, 

 WF = 30% (weight of the financial proposal, in percent), 

 F = financial score (points) as per financial evaluation. 
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The overall combined score is calculated as: 

P = PT+PF 

 

III. CURRENCY 
 
Currency of Financial Proposal and Contract shall be: VND 
 
IV. LANGUAGE 

Proposals shall be submitted in the following language: Vietnamese and English  
 
V. ASSOCIATION  

Bidders are free to associate themselves (mixed national/international consortium is desired) 
with other firms or experts to ensure that all required know-how and experience are available to 
them. In this case, a signed MoU of cooperation between all of the involved vendors with the 
indication and agreement of the lead applicant is required. The Bidder shall nominate an 
authorized representative who shall have the authority to conduct all business for and on behalf of 
Bidder and any and all its members during bidding and contract execution (in the event the Bidder is 
awarded the Contract). 

VI. TAXES 
 

The Consultants shall familiarize themselves with the current regulations and laws of the 
Government of Viet Nam on consulting firms and individuals’ taxes that may be applicable under 
this assignment. Amounts payable by the Purchaser to the Consultant under the contract to be 
subject to local taxation. 

 VALIDITY PERIOD OF PROPOSAL 

 
90 days  since bid submission deadline date. 
 
VII. PROPOSALS SUBMISSION  

 
This Request for Proposal is open to Local Vietnamese Consultancy Firms/Institutions, 
NGO or mixed consortia. The bidder shall submit the bidding dossier in single stage - two 
envelops (one for technical proposal, and one for financial proposal) 
 
Bidders are invited to submit electronic proposals via email. Bidders who intend to submit 
electronic proposals must observe the following submission instructions: 

- The proposal shall be separated in two files: one for technical proposal and one for 
financial proposal. 

- The file for the financial proposal shall be protected by a password which shall be kept 
with the bidder. If the company/consultant team passed the technical requirement 
threshold, WWF-Viet Nam would then request the password to open the financial 
proposal file. However, if the company loses the password or in case the file could not 
be opened, WWF-Viet Nam would not assume responsibility.  

- The electronic file shall be in the form of MS word or MS excel or PDF. 
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- Please send the electronic proposal to WWF-Viet Nam’s designated mail box at 
procurement@wwf.org.vn . Your e-mail must have the subject heading as “Ref 60.21 
[name of company/consultant] – Proposal Submission” . 

- Please be aware that bids or proposals emailed to WWF-Viet Nam will be rejected if they 
are received after the deadline for bid submission. As an email may take some time to 
arrive after it is sent, especially if it contains a lot of information, we advise all bidders to 
send email submissions well before the deadline. 

- The maximum size per email that WWF-Viet Nam can receive is 25MB.  
 

The Deadline for Proposals submission is : 17:00 PM, 20 June 2021 

The bids submitted after the deadline prescribed will not be considered. 

 

VIII. CLARIFICATIONS  
 

All requests for information/clarifications shall be sent by 17:00, 08 June 2021.  
All clarifications shall be replied no later than 11 June 2021. 
 
Contacting email for bid clarifications: procurement@wwf.org.vn 
 
IX.  REJECTION OF PROPOSALS, ADDENDA, TENDER CANCELLATION 
 
Should any proposal fail to comply with the terms and conditions stipulated in this RFP, or be 
incomplete, conditional or obscure, or contain additions not called for or irregularities of any kind, 
or does not respond to important aspects of the RFP, and particularly the Terms of Reference or 
if it fails to achieve the minimum technical score indicated in Section II above,  it may be rejected 
as non-responsive.  

WWF-Viet Nam reserves the right to accept or reject any proposal, and to annul the bidding 
process and reject all proposals at any time prior to contract award, without thereby incurring 
any liability to the participating consultants.  

At any time prior to the deadline for submission of bids, the Purchaser may amend the bidding 
document by issuing addenda.  

X. GROUND FOR EXCLUSION 

Applicants/Bidders (including all members of a consortium) shall not be awarded the contract if, 
on the date of submission of their tender/offer or on the intended date of Award of Contract, they: 

1. Are bankrupt, being wound up or ceasing their activities, are having their activities 
administered by courts, have entered into receivership, or are in any analogous situation. 

2. Have been: convicted by a final judgement or a final administrative decision or subject to 
financial sanctions by the United Nations, the European Union and/or Germany or Viet 
Nam for involvement in a criminal organization, money laundering, terrorist-related 
offences, child labour or trafficking in human beings; this criterion of exclusion is also 
applicable to legal Persons, whose majority of shares are held or factually controlled by 
natural or legal Persons which themselves are subject to such convictions or sanctions. 

3. Convicted by a final court decision or a final administrative decision by a court or local 
authorities in Viet Nam for sanctionable practice during any tender process. 
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4. Have been subject, within the last five years to a Contract termination fully  settled against 
them for significant or persistent failure to comply with their contractual obligations during 
Contract performance. 

5. Have not fulfilled applicable fiscal obligations regarding payments of taxes.  

6. Have given a misrepresentation in supplying the information requested as condition to 
participation in this tender process. 

 

XI. ANTI-FRAUD, ANTI-CORRUPTION and CONFLICT OF INTEREST DECLARATION 
  

Bidders should read, understand and commit to comply with WWF’s Conflict of Interest Policy; 
Fraud/Corruption Prevention Policy; Network standard on Child safeguarding, as well as to act 
in accordance with WWF International Code of Conduct which are updated in this link: WWF 
International's Ethics and Compliance Framework | WWF (panda.org) 
 
 
Any attempt by a Bidder to influence the evaluation committee in the process of examination, 
clarification, evaluation, and comparison of the bids, to obtain information on how the procedure 
is progressing or to influence on its decision concerning the award of the Contract will be result 
in immediate rejection of the bid. 
 
 
XII.  ETHICS  
Candidates must respect the professional rules of conduct without any reproach in the conduct 
of its mandate. Furthermore, the vendor will ensure not to tarnish the image of the WWF 
execution of its mandate. WWF gives the right to terminate the agreement in proven cases of 
misconduct that can harm the WWF.  
 
 
XIII. PROPOSAL TEMPLATES 

Please use below templates to structure the proposal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

Form-1 – TECHNICAL PROPOSAL SUBMISSION FORM  

For [insert number and name of the package] 

        

 

[Location, Date]  
 
To: [insert Name and address of Purchaser ] 
 
Dear Sirs:  
 
We, the undersigned, offer to provide the consulting services for [Insert title of assignment] in 
accordance with your Request for Proposals dated [Insert Date] and our Proposal.  
 
We are hereby submitting our Proposal, which includes this Technical Proposal and a Financial 
Proposal in single stage. [If the Consultant is a joint venture/consortia, insert the following: “We 
are submitting our Proposal in a joint venture/consortia between: [Insert a list with full name and 
the legal address of each member, and indicate the lead member].  
 
We have attached a copy [insert: “of our Memorandum of Understanding to form a joint 
venture/consortia” or, if a Consortia is already formed, “the relevant information of the existing 
Consortia agreement”] signed by every participating member, which details the likely legal 
structure of, the leadership, and the confirmation of joint and severable liability of the members 
of the said joint venture/consortia.” or If the Consultant’s Proposal includes Sub-consultants, 
insert the following: “We are submitting our Proposal with the following firms as Sub-consultants: 
[Insert a list with full name and address of each Sub-consultant.”]  
 
We hereby declare that:  

a) All the information and statements made in this Proposal are true and we accept that any 
misinterpretation or misrepresentation contained in this Proposal may lead to our 
disqualification by the Purchaser.  

b) Our Proposal shall be valid and remain binding upon us for the period of 90 days 
from submission deadline date. 

c) We have no conflict of interest in accordance with the Request for Proposal.  
d) We undertake to negotiate a Contract on the basis of the proposed Key Experts. We 

accept that the substitution of Key Experts without written approval from the Purchaser 
may lead to the termination of Contract negotiations.  

e) Our Proposal is binding upon us and subject to any modifications resulting from the 
Contract negotiations.  

We undertake, if our Proposal is accepted and the Contract is signed, to initiate the Services 
related to the assignment subject to TOR requirements and our Proposals. 
 
We understand that the Purchaser is not bound to accept any Proposal that the Purchaser 
receives.  
 
We remain,  
 
Yours sincerely,  
 
Authorized Signature [In full and initials]:  
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Name and Title of Signatory:  
Name of Consultant (company’s name or JV’s name):  
In the capacity of:  
Address:  
Contact information (phone and e-mail):  
 
[For a joint venture, either all members shall sign or only the lead member, in which case the 
power of attorney to sign on behalf of all members shall be attached.] 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Form-2 – DECLARATION OF UNDERTAKING  

Date:   
 
Tender Ref.:   
 
We underscore the importance of a free, fair and competitive procurement process that 
precludes abusive practices. In this respect we have neither offered nor granted directly or 
indirectly any inadmissible advantages to any public servant or other person nor accepted such 
advantages in connection with our bid, nor will we offer or grant or accept any such incentives or 
conditions in the present procurement process or, in the event that we are awarded the contract, 
in the subsequent execution of the contract. We also declare that no conflict of interest exists in 
the meaning of the kind described in the corresponding Guidelines. 
 
If we are a state-owned entity (or a state-owned entity is in partnership with the Consortia), and 
compete in a Tender Process, we certify that we have legal and financial autonomy and that we 
operate under the appropriate Viet Nam laws and regulations. 
 
We also underscore the importance of adhering to environmental and social standards in the 
implementation of the project.  
 
We undertake to comply with applicable labour laws and the Core Labour Standards of the 
International Labour Organization (ILO) as well as national and applicable international 
standards of environmental protection and health and safety standards. 
 
We will inform our staff about their respective obligations and about their obligation to fulfil this 
declaration of undertaking and to obey the laws of the country of Viet Nam. 
 
We also declare that our company/all members of the consortium has/have not been included in 
the list of sanctions of the United Nations, nor of the Government of Viet Nam nor in any other 
list of sanctions and affirm that our company/all members of the consortium will immediately 
inform the Purchaser if this situation should occur at a later stage.  
 
We acknowledge that, in the event that our company (or a member of the consortium) is added 
to a list of sanctions that is legally binding on the Purchaser, the Purchaser is entitled to exclude 
our company/the consortium from the procurement procedure and, if the contract is awarded to 
our company/the consortium, to terminate the contract immediately if the statements made in the 
Declaration of Undertaking were objectively false or the reason for exclusion occurs after the 
Declaration of Undertaking has been issued.  
 
Authorized and binding signature: ____________________ 
 
Name and function of the signatory:___________________________________________ 
 
Name of the Bidder: ______________________________________ 
 
Address: ____________________________________________ 
 
Date of signing: _____/____/____ 
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Form-3 CONSULTANT’S ORGANIZATION AND EXPERIENCE  

 
A - Consultant’s Organization 
 
[Provide here a brief (maximum one pages) description of the background and organization of 
the Consultant (including associate firms) and, if applicable, Sub-Consultant and each joint 
venture partner for this assignment.] . Consultant can fill in the following form: 
 
 

Name of Company: 

[Insert Bidder’s legal name] 

In case of Joint Venture (JV), legal name of each member: 

[Insert legal name of each member in JV] 

Country of registration: 

[Insert actual or intended country of registration] 

Year of registration: 

[Insert Bidder’s year of registration] 

Address in country of registration: 

[Insert Bidder’s legal address in country of registration] 

Authorized Representative Information 

Name: [Insert Authorized Representative’s name] 

Address: [Insert Authorized Representative’s address] 

Telephone/Fax numbers: [Insert Authorized Representative’s telephone/fax numbers] 

E-mail address: [Insert Authorized Representative’s email address] 

1. Attached are copies of original documents of [Check the box(es) of the attached 
original documents] 

 Articles of Incorporation (or equivalent documents of constitution or association) and/or 
documents of registration of the legal entity named above; 

 In case of JV, letter of intent to form JV or JV agreement. 

2. Included are the organizational chart, a list of Board of Directors, and the beneficial 
ownership. 
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B - Consultant’s Experience 
 
Using the format below, provide information on each assignment for which your firm, and each 
associated firm or joint venture partner or Sub-Consultant for this assignment, was legally 
contracted either individually as a corporate entity or as one of the major companies within an 
association or joint venture or as a Sub-Consultant, for carrying out consulting services 
similar to the ones requested under this assignment.  
 
Duration 

 
Assignment name/& 
brief description of 

main 
deliverables/outputs 

Name of Client 
& Country of 
Assignment 

 

Approx. 
Contract value 

(in US$ 
equivalent)/ 
Amount paid 
to your firm 

Role on the 
Assignment 
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Form-4 – DESCRIPTION OF APPROACH, METHODOLOGY AND WORK PLAN TO 

PERFORM THE ASSIGNMENT  

 
You are suggested to present your Technical Proposal divided into the followings: 
 

a) Understanding of the mandate and objectives of the Project and the Assignment  
b) Technical Approach and Methodology, 
c) Work Plan, and 
d) Team organization and Personnel. 
 
 
a)     Understanding of the Mandate and objectives of the Project and the Assignment: You should 
explain your understanding of the project andTOR especially objectives, timeline and mandate 
of the assignment, approach to the services and outputs. 
 
 
b)   Technical Approach and Methodology. You should explain your approach to the services, 
methodology for carrying out the activities and obtaining the expected output, and the degree of 
detail of such output. You should highlight the problems being addressed and their importance, 
and explain the technical approach you would adopt to address them. You should also explain 
the methodologies you propose to adopt and highlight the compatibility of those methodologies 
with the proposed approach. 
 

c) Work Plan. You should propose the main activities of the assignment, their content and 
duration, phasing and interrelations, milestones (including interim approvals by the Purchaser), 
and proposed delivery dates of the reports. Please use the timeline in the TOR as a reference. 
The proposed work plan should be consistent with the technical approach and methodology, 
showing understanding of the TOR and ability to translate them into a feasible working plan. A 
list of the final documents, including reports, drawings, and tables to be delivered as final output, 
should be included here. The work plan should be consistent with the Work Schedule of Form -
7.  
 

d) Team Organization and Personnel. You should propose the structure and composition of 
your team. You should list the main disciplines of the assignment, the key expert responsible, 
and proposed technical and support personnel. You shall also specify if you will be the lead 
firm in a joint venture or lead consultant in an association. It is suggested that the core 
researching team should include one team leader,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

32 
 

 
 
 

Form-5 – TEAM COMPOSITION, TASK ASSIGNMENTS AND SUMMARY OF CV 

INFORMATION  

 

 
Name in 

full/Citizen-
ship 

Area of  
Expertise 

Position/Task  
Assigned 

Education / 
Degree (Year / 

Institution) 

No. of years of 
relevant experience 
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Form-6 – CURRICULUM VITAE (CV) FOR PROPOSED KEY EXPERTS  

 
 
1. Proposed Position (only one candidate shall be nominated for each position):   
 
2. Name of Expert (Insert full name):   
 
4. Date of Birth:   Citizenship:   
 
5. Education (Indicate college/university and other specialized education of expert, giving 

names of institutions, degrees obtained, and dates of obtainment):   
 
  
 
6. Membership in Professional Associations:   
 
  
 
7. Other Trainings (Indicate significant training since degrees)  
 
  
 
8. Countries of Work Experience: (List countries where expert has worked in the last ten 

years): 
 
  
 
9. Languages (For each language indicate proficiency: good, fair, or poor in speaking, 

reading, and writing):  
  
 
10. Relevant Professional Record  

(Describe work undertaken that best illustrates capability and experience to handle the Tasks 
Assigned) 

 

From (Year):   To (Year):   

Employer:   

Positions held:   

11. Relevant Researches, Publications 

(List and Describe researches and  publications that best illustrates capability and experience to 

handle the Tasks Assigned) 
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Form-7 – STATEMENT OF AVAILABILITY  

 
 
To:  [insert Name and address of Purchaser] 
 Date:  
   Ref. No.:  
 

 
Dear Sir/Madam, 

 
Subject: [insert number and name of the package] 
 

 
Statement of Availability 

I (We), the undersigned ……………………………………………………………………………. 

State that the proposed named expert(s) listed below is/are available to carry out the services 
relating to the Request for Proposal dated [insert date] mentioned above as from ………………, 
for the period initially envisaged in the proposal submitted. 

 
No Expert’s Name Title/Position Duration 
1    
2    
3    
…    

 

I (We) understand that failure to make the named expert(s) listed above available for the 
performance of the services may lead to the cancellation of the Contract if the justification 
provided for the personnel change is not accepted by WWF Viet Nam in advance 

Signature and stamp:   

Name on behalf of the Bidder:   

Title:   

Date: _________________________________ 
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Form-8 –WORK SCHEDULE 

 

 
 

 
 

 
 
 

N° Activity 
Weeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. n 

1               

2               

3               

4               

5               

..               

N 
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Form-9 – FINANCIAL PROPOSAL SUBMISSION  

For [insert number and name of the package] 
 

[Location, Date] 
 
TO: [insert Name and address of Purchaser] 

   

Email:  procurement@wwf.org.vn 
 
 
Dear Sirs/Madams, 
 
 We, the undersigned, offer to provide the consulting services for [insert number and 
name of the package] in accordance with your Request for Proposal dated [Insert Date] and 
our Technical Proposal.   
 

Our attached Financial Proposal is for the amount of [Indicate the corresponding to the 
amount(s) currency(ies)] [Insert amount(s) in words and figures], [Insert “including”] of all 
indirect local taxes. The estimated amount of local indirect taxes is [Insert currency] [Insert 
amount in words and figures] which shall be confirmed or adjusted, if needed, during 
negotiations.  
 
 Our Financial Proposal shall be binding upon us subject to the modifications resulting 
from Contract negotiations, up to expiration of the validity period of the Proposal. 
 
 We understand you are not bound to accept any Proposal you receive. 
 
 We remain, 
 

Yours sincerely, 
 
 

Signature and seal : …………………………….in the capacity of…………………….. 

 

 

Duly authorized to sign tenders for and on behalf of……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

(IN BLOCK CAPITALS) 
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Form-10– FINANCIAL PROPOSAL – COST BREAKDOWN 

 
Detailed Cost Calculation for Package [insert number and name of the package] 

 
 
1. Remuneration Unit Quantity Unit Rate  Amount  
1.1 Team Leader  ...   
1.2 Expert 1  ...   
1.3 Expert 2   …   
..     

Sub-total   
2. Allowance, Accommodation, Complementary Travel Costs  
2.1 Allowance, accommodation - Long-
term staff 

 ...   

2.2 Allowance, accommodation - Short-
term staff 

 ...   

…     
Sub-total   

Travel & Transport Cost 
3.1 Vehicle lease/rent   ...   
3.2 Other local transport (short-term, 
peak) 

 …   

3.3 Flights   ...   
…     

Sub-total   
4. Reports and Documents 
4.1 ... (Type of reports/documents to be 
stated) 

 ...   

4.2 ...  ...   
Sub-total   

… 
     
     

Total  
Taxes   

Grand – Total   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


