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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Tư vấn trong nước “Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi 

trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp” 

 

I. BỐI CẢNH, SỰ CẦN THIẾT 

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính 

sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2011. Sau hơn 6 năm thực hiện, chính sách chi trả DVMTR mang lại hiệu 

quả tích cực, huy động được nguồn lực đáng kể cho công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống người dân sống gắn bó 

với rừng. Hàng năm, tiền thu được từ DVMTR của cả nước đạt trên 1.100 tỷ 

đồng; luỹ kế đến tháng 12/2016 cả nước đã thu được hơn 6.510 tỷ đồng. Nguồn 

tiền này đóng góp rất lớn vào công tác Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR), 

nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hơn 5 triệu ha rừng trong các lưu vực cung 

ứng DVMTR.  

Tuy vậy, đến nay chi trả DVMTR mới chỉ tập trung vào 3 nhóm đối tượng 

chính là: thuỷ điện, nước sạch và du lịch; còn một số đối tượng khác như: cơ sở 

nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở sản xuất công nghiệp chưa được thực hiện.  

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị Định 99 và  Nghị Định 

147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của NĐ 99, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) được giao 

nhiệm vụ tham mưu cho Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan 

triển khai nghiên cứu, tổ chức thí điểm chính sách chi trả DVMTR đối với các 

cơ sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước (sau đây gọi 

tắt là các cơ sở SXCN).  

Theo đó, thời gian qua VNFF đã phối hợp với: (i) Dự án “Tăng cường 

thực thi chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam” do Quỹ Giảm nghèo Nhật bản 

ủy thác qua ADB tài trợ, hỗ trợ thực hiện nghiên cứu và thí điểm chi trả 

DVMTR đối với các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh Lào Cai, thực hiện thí điểm 

từ tháng 7/2016; (ii) Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) do USAID tài trợ, đang 

hỗ trợ nghiên cứu thí điểm chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN trên địa bàn 

các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. 

Để hỗ trợ VNFF tham mưu cho TCLN, Bộ NN&PTNT trình Chính phủ ban 

hành Quyết định về chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN, Quỹ Bảo vệ và 

Phát triển rừng Việt Nam cần tuyển dụng 01 chuyên gia, tư vấn trong nước. 

II. MỤC TIÊU 

Mục tiêu tổng thể là: Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ về chi trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN theo quy định tại Nghị 
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định số 99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả 

DVMTR. Các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được gồm: 

(1) Xác định được vai trò của rừng đối với việc duy trì nguồn nước cho 

hoạt động SXCN; 

(2) Xác định được đối tượng phải thực hiện chi trả tiền DVM TR trong 

SXCN; 

(3) Đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR đối với các 

cơ sở SXCN;  

(4) Dự kiến được tác động (kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế) khi 

triển khai chính sách mới trên phạm vi cả nước; Các Điều, Khoản, Điểm của dự 

thảo Quyết định được giải trình có căn cứ thực tiễn, khoa học và pháp lý 

(5) Dự thảo được Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về DVMTR đối 

với các cơ sở SXCN. 

III. NỘI DUNG/ PHẠM VI CÔNG VIỆC 

(1) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, báo cáo tổng 

hợp của cơ quan Trung ương, báo cáo thực hiện của các địa phương, báo cáo 

nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và tài liệu liên 

quan tới chi trả DVMTR; 

(2) Khảo sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với các 

cơ sở SXCN tại Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số tỉnh có liên 

quan trên phạm vi cả nước; 

(3) Tổng hợp, phân tích, đề xuất mức thu đối với các cơ sở SXCN; 

(4) Tính toán, dự kiến tổng số tiền thu theo các phương thức khác nhau và 

đề xuất cụ thể đối tượng phải chi trả, mức chi trả, phương thức chi trả đối với 

loại dịch vụ này; 

(5) Dự kiến tác động (kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế) khi triển 

khai chính sách trên phạm vi cả nước; Thu thập thông tin thực tiễn, khoa học và 

pháp lý để giải trình cho các Điều, Khoản, Điểm của dự thảo Quyết định; 

(6) Tham vấn các cơ quan đơn vị liên quan, các chuyên gia, các nhà quản 

lý, các nhà khoa học, tham gia các cuộc họp kỹ thuật và phối hợp tổ chức Hội 

thảo tham vấn về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả 

DVMTR đối với  các cơ sở SXCN; 

(7) Ngoài các nội dung nêu trên, tư vấn cần chuẩn bị và trình bày chia sẻ 

các kết quả nghiên cứu, tổng hợp tại các cuộc họp, hội thảo có liên quan. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN  

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện nhiệm vụ công việc từ tháng 5/2017 đến 

tháng 8/2017.   
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V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

STT Hoạt động Thời gian Kết quả 

1  Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các 

quy định, báo cáo tổng hợp của cơ quan trung 

ương, báo cáo thực hiện của các địa phương, 

báo cáo nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước và tài liệu liên 

quan tới chi trả DVMTR 

10/5/2017 01 Báo cáo tổng 

hợp kết quả rà 

soát được 

VNFF chấp 

thuận 

2  Xây dựng đề cương, phương pháp nghiên cứu 

và kế hoạch thực hiện. 

15/5/2017 Đề cương báo 

cáo nghiên cứu 

3  Khảo sát, đánh giá việc thực hiện thí điểm chi 

trả DVMTR đối với các cơ sở SXCN tại Lào 

Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và một số 

tỉnh có liên quan trên phạm vi cả nước; 

Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với các cơ 

sở SXCN; Tính toán, dự kiến tổng số tiền thu 

theo các phương thức khác nhau; 

Tổng hợp, phân tích, dự thảo Báo cáo nghiên 

cứu mức thu đối với các cơ sở SXCN. 

28/6/2017 Báo cáo nghiên 

cứu mức thu đối 

với các cơ sở 

SXCN được dự 

thảo 

 

4  Dự kiến tác động (kinh tế, xã hội và môi 

trường) khi triển khai chính sách trên phạm vi 

cả nước; 

Giải trình có căn cứ thực tiễn, khoa học và 

pháp lý cho các Điều, Khoản, Điểm của dự 

thảo Quyết định. 

06/7/2017  Báo cáo tác 

động và Giải 

trình được dự 

thảo 

5  Tham vấn các cơ quan đơn vị liên quan, các 

chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học 

và phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn về đề 

xuất Phương án và dự thảo Quyết định thu và 

chi trả tiền DVMTR đối với các cơ sở SXCN. 

18/7/2017 Bài trình bày 

được dự thảo. 

Báo cáo tổng 

hợp các ý kiến 

góp ý tại Hội 

thảo 

6  Hoàn thiện các Báo cáo liên quan, dự thảo 

Quyết định chi trả DVMTR đối với các cơ sở 

SXCN 

31/7/2017 Các sản phẩm 

tư vấn được  

TCLN chấp 

nhận 

VI.  KẾT QUẢ, SẢN PHẨM GIAO NỘP CUỐI CÙNG 

1.  Báo cáo tổng hợp gồm các nội dung sau:  
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(i) Đánh giá tổng quan về thực trạng chi trả DVMTR tại Việt Nam liên 

quan đến SXCN;  

(ii)  Đánh giá tiềm năng và tính khả thi của chi trả DVMTR đối với các cơ 

sở SXCN; 

(iii) Đề xuất đối tượng phải chi trả, mức chi trả, phương thức chi trả và dự 

kiến tổng số tiền thu theo các phương thức khác nhau và cơ chế quản lý sử dụng 

tiền chi trả DVMTR thu được từ các cơ sở SXCN; 

(iv) Đánh giá tác động (kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế) khi thực 

hiện chính sách này; 

2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chi trả DVMTR đối 

với các cơ sở SXCN được TCLN chấp nhận; kèm theo là giải trình có căn cứ 

thực tiễn, khoa học và pháp lý cho các Điều, Khoản, Điểm của dự thảo Quyết 

định. 

VII. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN 

Tiêu chí Mô tả chi tiết 

Trình độ Tối thiểu là thạc sỹ chuyên ngành lâm nghiệp, kinh tế tài nguyên và 

môi trường, hoặc chuyên ngành có liên quan; ưu tiên những ứng viên 

đã có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực chi trả DVMTR. 

Kinh 

nghiệm 

- Có ít nhất 15 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp; 

- Có kiến thức tốt về chính sách nông/lâm nghiệp và đặc biệt là chính 

sách liên quan tới chi trả DVMTR; 

- Hiểu rõ về bối cảnh ngành lâm nghiệp Việt Nam; 

- Đã từng tham gia các ban biên tập/tổ soạn thảo/nhóm nghiên cứu 

đề xuất, xây dựng chính sách trong ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Ưu tiên Chuyên gia đã từng tham gia xây dựng, dự thảo Quyết 

định, Nghị định và có kinh nghiệm đánh giá tác động xã hội và môi 

trường của chính sách Nhà nước. 

Kỹ năng - Sử dụng thành thạo các ứng dụng phần mềm của Microsoft;  

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, điều phối các hoạt động liên quan 

với nhiều bên liên quan;  

- Có khả năng tổng hợp, viết báo cáo, bài trình bày và tài liệu cho các 

cuộc họp, hội thảo;  

- Khả năng sử dụng được tiếng Anh để tham vấn với đối tác liên 

quan. 
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VIII. TRÁCH NHIỆM BÁO CÁO  

Chuyên gia, tư vấn sẽ ký hợp đồng, thực hiện hợp đồng dưới sự giám sát của 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Toàn bộ các kết quả, sản phẩm của 

chuyên gia, tư vấn phải được gửi đến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam xem 

xét, nghiệm thu, đánh giá chất lượng trước khi thanh toán lần cuối cùng.  

  

 

 


