
Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân

tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa

bàn huyện Cần Giờ, TP. HCM".

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chuyên gia giảng dạy tại buổi tập huấn đối tượng hộ giao khoán

Số lượng tuyển dụng: hai (02) chuyên gia

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân

tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa

bàn huyện cần giờ, TP. HCM"

Tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF), do trường Đại học Kinh tế -

Luật, ĐHQG-HCM thực hiện.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 1978, khu rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UBND TP. HCM quyết định

khôi phục bằng công trình với quy mô hơn 30.000 ha rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất

ngập nước và đa dạng sinh học đã phục hồi. Tuy nhiên, quản lý và sử dụng hợp lý tài

nguyên của hệ sinh thái đất ngập nước với cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào

rừng như tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là vấn đề khó khăn. Vì vậy, quá trình gìn

giữ và phát triển tài nguyên của rừng ngập mặn nói chung và khu dự trữ sinh quyển

nói riêng tại Cần Giờ quan trọng hơn hết, phải đáp ứng được chiến lược phát triển bền

vững của Huyện Cần Giờ, Tp. HCM. Đó là đảm bảo được sinh kế cho cộng đồng dân

cư sống phụ thuộc vào rừng. Cụ thể, người dân phải có nhận thức pháp luật đúng đắn
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để tối đa hóa được các nguồn lợi do rừng mang lại trong quá trình sinh sống và tương

tác với rừng. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ khoa học như ứng dụng trên điện thoại

thông minh về tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho các hộ dân được giao khoán bảo

vệ rừng sẽ giúp người dân rút ngắn khoảng cách tiếp cận quy định pháp luật. Hiểu

được những hạn chế này, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đang tiến hành

dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham

gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn

huyện cần giờ, TP. HCM" tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF)

để nâng cao hiểu biết pháp luật của hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ nghèo

sống phụ thuộc vào rừng và học sinh trên địa bàn huyện Cần Giờ.

2. GIỚI THIỆU

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người

dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại

địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE

JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường

Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm

góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin

cậy và dễ tiếp cận, Bộ Tư Pháp làm cơ quan chủ quản. Dự án gồm hợp phần

PAGODA và hợp phần JIFF với mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ

nghĩa thông quan hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn. Tổ chức Oxfam tại

Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban

Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ

JIFF.

3. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chung của dự án bao gồm:

- Tăng cường nhận thức pháp luật của các hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống phụ thuộc vào rừng

ngập mặn địa bàn Huyện Cần Giờ, Tp. HCM gắn liền với phát triển sinh

kế;
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- Nâng cao năng lực nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát

triển sinh kế của dân cư là hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng trên địa

bàn;

- Nâng cao tiếng nói người dân trên địa bàn thực hiện dự án, đóng góp

vào quá trình đóng góp ý kiến cho các văn bản luật có liên quan đến bảo

vệ rừng ngập mặn.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Dự án sẽ tiến hành 18 lần tập huấn nâng cao năng lực nhận thức pháp

luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với 1548 người

dân thuộc 03 nhóm đối tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn;

- 01 ứng dụng trên điện thoại thông minh phát triển trên công nghệ trí tuệ

nhân tạo nhằm hỗ trợ tư vấn pháp lý sẽ được phát triển và cung cấp cho

các hộ dân được giao bảo vệ rừng;

- 01 tọa đàm sẽ được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan trong

công tác xây dựng, thực thi pháp luật, nghiên cứu chính sách, và người

dân chịu ảnh hưởng bởi các quy định đó. Dự án khi triển khai sẽ được

giám sát và đánh giá thông qua kế hoạch làm việc, các cuộc họp và báo

cáo định kỳ.

4. THỜI GIAN, SẢN PHẨM BÀN GIAO

Thời gian tập huấn: theo lịch cụ thể của BQL dự án

Sản phẩm bàn giao: tham gia giảng dạy đầy đủ 06 buổi tập huấn nâng cao năng

lực nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với đối

tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn.

5. NHIỆM VỤ CỦA CHUYÊN GIA

Chịu trách nhiệm chuyên môn giảng dạy theo nội dung tập huấn do UEL cung

cấp. Cụ thể:
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Nâng cao khả năng và tăng cường nhận thức pháp lý của các hộ dân được giao

khoán bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tại Huyện Cần Giờ, Tp. HCM, với nhưng không

giới hạn trong các nội dung như sau:

(a) Khung pháp lý về giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ ven biển;

(b) Mục tiêu của chính sách giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ biển;

(c) Vai trò của hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng;

(d) Hình thức, nội dung và thời hạn khoán bảo vệ rừng phòng hộ ven biển;

(e) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận khoán đối với khai thác lâm sản;

(f) Quyền và nghĩa vụ của bên nhận khoán trong hoạt động bảo vệ rừng;

(g) Chia sẻ lợi ích giữa bên khoán và bên nhận khoán liên quan đến diện tích được

khoán và thành quả lao động, kết quả đầu tư;

(h) Các biện pháp khắc phục khi vi phạm hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng;

(i) Đảm bảo các yếu tố bình đẳng giới được lồng ghép trong bài giảng và

thảo luận nhóm để học viên hiểu được quyền lợi, trách nhiệm, mối quan hệ (giữa các

bên liên quan), lợi ích của nam, nữ, cộng đồng khi tham gia giao khoán bảo vệ rừng

phòng hộ ven biển;

6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA

- Chuyên môn: có bằng Thạc sĩ/Tiến sĩ trong các lĩnh vực: phát triển bền vững,

lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, pháp luật…

- Có kinh nghiệm giảng dạy về những khóa đào tạo phổ biến, truyền thông pháp

luật về bảo vệ rừng, khai thác lâm sản ngoài gỗ, quản lý và khai thác hiệu quả,

bền vững nguồn thủy sản cho đối tượng người dân tại cộng đồng và trường

học;

- Có kinh nghiệm sử dụng phương pháp tập huấn/đào tạo khuyến khích sự tham

gia của người học, lấy người học làm trung tâm xem học viên như những tác

nhân tích cực.

7. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
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- Chuyên gia cần tham gia giảng dạy đầy đủ 06 buổi tập huấn nâng cao năng lực

nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với đối

tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng trên địa bàn;

- Thông báo cho UEL các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các hoạt động và

đề xuất nếu có khó khăn thách thức và kế hoạch thực hiện tiếp theo.

8. NGÂN SÁCH

Thù lao cho chuyên gia sẽ được thanh toán theo thỏa thuận với chuyên gia theo

số ngày công đã xác định và cung cấp đầy đủ các sản phẩm theo yêu cầu của UEL và

thỏa thuận với chuyên gia.

Các chuyên gia quan tâm xin gửi lý lịch khoa học, đề xuất chuyên đề, dự trù kinh

phí đến địa chỉ: iicl@uel.edu.vn chậm nhất trước ngày 31 tháng 03 năm 2022.
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