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Giới thiệu 

Về Chương trình FFF 

Chương trình Hỗ trợ Trồng rừng và Trang trại (Chương trình FFF) là một chương trình do 
nhiều nhà tài trợ hỗ trợ và được điều phối bởi Ban Lâm nghiệp của Tổ chức Nông lương Liên 
Hợp Quốc nhằm hỗ trợ sinh kế bền vững dựa vào rừng và trang trại. Tại Việt Nam, Chương 
trình FFF được thực hiện bởi Trung ương Hội nông dân Việt Nam (VNFU) để hỗ trợ các nhóm 
sản xuất lâm nghiệp và trang trại tại tỉnh Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Phú Thọ.  

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình FFF, vui lòng truy cập: 
http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/ 

Về quỹ tài trợ nhõ  

Mục đích 

Mục đích của quỹ tài trợ này là để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và kinh doanh bền vững dựa 
vào rừng và trang trại thông qua việc khuyến khích cộng đồng hoạt động theo các tổ nhóm có 
tổ chức. Quỹ tài trợ này có thể được sử dụng để thành lập mới một tổ chức của người sản 
xuất hoặc kiện toàn các tổ chức hiện có để nâng cao năng lực kinh doanh hoặc năng lực tổ 
chức cho họ. Các dự án tài trợ nhỏ có thể kéo dài tối đa 12 tháng và phải đảm bảo tạo cơ hội 
tham gia bình đẳng cho phụ nữ, thanh niên, người dân tộc và/hoặc các đối tượng yếu thế 
khác trong xã hội.  

Những hoạt động quỹ tài trợ nhỏ có thể hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn trong 
các hoạt động sau: 

 Hình thành mới và/hoặc kiện toàn các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lâm nghiệp và 
trang trại tại tỉnh Yên Bái Bắc Kạn, Thái Nguyên và Phú Thọ, Việt Nam. 

 Phát triển thị trường và cải thiện hoạt động kinh doanh cho các sản phẩm từ rừng và 
trang trại.  

http://www.fao.org/partnerships/forest-farm-facility/en/
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 Khuyến khích thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào rừng và trang trại 
bền vững  

 Nâng cao cơ hội tiếp cận với các thông tin thị trường, các nguồn tín dụng, kết nối thị 
trường, tăng cường hợp tác kinh doanh và kết nối với các chương trình và hoạt động 
liên quan đến chứng chỉ rừng và quản lý rừng bền vững 

 Cải thiện quy trình sơ chế, đóng gói, marketing để tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho các 
sản phẩm  

 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ chế và bộ máy quản lý của các tổ hợp tác, 
hợp tác xã, tổ chức của những người sản xuất rừng và trang trại. 

 Khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức của người sản xuất lâm nghiệp và trang trại và 
các cơ quan ban ngành liên quan để vận động chính sách hướng tới quản lý bền vững 
tài nguyên thiên nhiên 

Đối tượng tham gia 

Đề xuất có thể được nộp từ các đơn vị, tổ chức đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Đơn vị nộp đề xuất có thể là một tổ chức đã được thành lập hoặc mong muốn thành lập 
một tổ chức mới của những người sản xuất lâm nghiệp hoặc nông lâm kết hợp. Các 
loại hình tổ chức có thể là tổ chức của những người dân tộc thiểu số và của cộng đồng 
địa phương; các hiệp hội trồng rừng và nông lâm kết hợp; hiệp hội các chủ rừng; các tổ 
hợp tác quản lý rừng cộng đồng hay tổ hợp tác đã đăng ký theo Nghị định 
151/2007/NĐ-CP; các liên minh hợp tác xã và Hội Nông dân cấp tỉnh mà các tổ chức 
của người sản xuất lâm nghiệp trực thuộc.  

2. Đơn vị nộp đề xuất có phạm vị hoạt động taị huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Phú Thọ (ưu tiên các huyện 
có địa bàn gần tỉnh Bắc Kạn và Yên Bái). 

3. Đơn vị nộp đề xuất cần phải đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền và có tài khoản 
ngân hàng đứng tên của tổ chức. Trong trường hợp một tổ chức có đề xuất tốt nhưng 
tại thời điểm nộp bản đề xuất tóm tắt, tổ chức vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các 
thủ tục đăng ký với chính quyền và chuẩn bị mở tài khoản ngân hàng, Ban quản lý 
Chương trình FFF vẫn chấp nhận thông qua có điều kiện bản đề xuất tóm tắt đó. 
Nhưng tại thời điểm nộp bản đề xuất dự án chi tiết, tổ chức phải hoàn thiện xong toàn 
bộ quy trình đăng ký và có tài khoản ngân hàng đứng tên tổ chức.  

4. Đơn vị nộp đề xuất có thể là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam nếu họ chứng 
minh được khả năng huy động và hỗ trợ hoạt động cho những người sản xuất lâm 
nghiệp hoặc nông lâm kết hợp.    

5. Các hoạt động được đề xuất là những hoạt động sản xuất lâm nghiệp và trang trại bền 
vững. 

Ngân sách 
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Mỗi đơn vị chỉ được nộp tối đa 01 đề xuất và tổng ngân sách xin tài trợ của 01 đề xuất không 
quá 10,000 USD (tương đương với 223,000,000 VND – hai trăm hai mươi ba triệu triệu đồng)  

Khoản tài trợ này sẽ không được phép sử dụng để mua các trang thiết bị sản xuất, máy móc, 
phương tiện đi lại hay cây giống. Chỉ một số trường hợp ngoại lệ chứng minh được sự cần 
thiết cần mua các thiết bị hỗ trợ ban đầu hoặc đổi mới công nghệ mới được xem xét.  

Thời gian thực hiện dự án: từ 6 đến 12 tháng  

Tiêu chí lựa chọn 

1. Dự án được đề xuất có khả năng tạo ra các tác động về xã hội, kinh tế và môi trường 
nhằm khuyến khích việc sản xuất và kinh doanh bền vững các hàng hóa và dịch vụ từ 
rừng  

2. Các hoạt động được đề xuất phù hợp với các chính sách hiện tại hoặc cung cấp các 
thông tin quan trọng để vận động thay đổi hoặc xây dựng các quy định, chính sách mới  

3. Đơn vị đề xuất chứng minh được năng lực của mình thông qua việc cung cấp thông tin 
các dự án do đơn vị  đã và đang được thực hiện. 

4. Khuyến khích các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có tiềm năng và đang có hoạt 
động sản xuất kinh doanh gửi đề xuất. 

5. Đơn vị đề xuất có đối ứng (đóng góp bằng tiền mặt hoặc nhân lực hoăc hiện vật như 
nguyên vật liệu sản xuất) để thực hiện các hoạt động của dự án  

6. Các hoạt động của dự án có kết nối hoặc mong muốn kết nối với mạng lưới các tổ 
chức của người sản xuất khác như Hội Nông dân và các cơ quan ban ngành liên quan 
khác như các cơ quan chính quyền, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng, 
nhóm khách hàng, doanh nghiệp, người trung gian và thể hiện được dự án sẽ giúp tăng 
cường việc hợp tác và kết nối này như thế nào.  

7. Đề xuất dự án thể hiện rõ tính bền vững về môi trường và kinh tế của các hoạt động dự 
kiến thực hiện.  

8. Đề xuất dự án chứng minh được là dự án phù hợp với mục tiêu của Chương trình FFF 
là “Những tổ chức của các hộ gia đình nhỏ lẻ, của cộng đồng và người dân tộc được 
cải thiện sinh kế và được tham gia vào quá trình ra chính sách về rừng và trang trại”.  

Quy trình lựa chọn đề xuất dự án 

Các đơn vị/ tổ chức quan tâm sẽ nộp bản tóm tắt đề xuất dự án (theo mẫu ở Phụ lục 1) bằng 
Tiếng Việt. Sau khi được lựa chọn thông qua đề xuất tóm tắt, các đơn vị sẽ được mời tham 
gia một khóa tập huấn viết đề xuất dự án chi tiết. Sau khóa tập huấn này, các đơn vị sẽ hoàn 
thiện đề xuất và nộp lại bản đề xuất dự án chi tiết cho Ban quản lý Chương trình FFF. Một 
nhóm công tác sẽ được thành lập để đánh giá chất lượng các bản đề xuất dự án cũng như 
kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị nộp đề xuất. Khoản tài trợ sau đó sẽ được cấp cho những đơn 
vị hợp lệ và có đề xuất dự án tốt. Nếu các đơn vị nộp đề xuất yêu cầu được hỗ trợ, Ban quản 
lý Chương trình FFF có thể hướng dẫn và hỗ trợ đơn vị hoàn thiện bản đề xuất tóm tắt.    
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Bản tóm tắt đề xuất dự án xin gửi bằng email hoặc đường bưu điện tới địa chỉ: Ông Phạm Tài 
Thắng, Trợ lý Điều phối Chương trình FFF, Email: phamtaithang@gmail.com; ĐT: 
0974353839; Địa chỉ: Ban Hợp tác Quốc tế, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, số 9 Tôn 
Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Ngoài bì thư/email, xin ghi rõ chủ đề: “Nộp đề xuất tóm tắt dự án tài trợ nhỏ của FFF năm 
2016” 

Hạn gửi email /hoặc bì thư đề xuất dự án ngày cuối cùng Ban Quản lý Chương trình 
FFF cần nhận được  là 17giờ :00 ngày 30 tháng 10 năm 2016. 

mailto:phamtaithang@gmail.com

