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Tómtắt/ExecutiveSummary 


Đảmbảotínhbềnvữngcủađánhbắtthủysảnđaloàiđã
làmộttháchthứctolớn.Cácbêntrênkhắpthếgiớiđang
cốgắngtìmracáchđốiphóvớiđiềunày.Lượngdữliệu
cầnthuthậpvàphântíchcũngnhưviệcthựcthipháp
luậtvớicácnguồnlựcsẵncó,đặcbiệtlàmộttháchthức
ởmộtquốcgianhưViệtNam,vốnchưaphảilàmộtquốc
giacóthunhậpcaovàthiếucáctiêuchuẩnliêmchính
cao. 



Khônglàmgìcũngkhôngphảilàmộtlựachọn.Đólàlý
dotạisaocácnhànhậpkhẩuởcácnướcphươngTâyvà
cáctổchứcchứngnhậncóliênquanđãquyếtđịnhchấp
nhậnmộttìnhhuốngkhicóbằngchứngvềnỗlựccải
thiệnđánhbắtbềnvữngbằngcácDựánCảithiện/Cải
thiệnNghềcá. 

Guaranteeingsustainabilityofmultispeciesfishing
alreadyisanenormouschallenge.Partiesaroundthe
worldaretryingtofigureouthowtocopewiththis.The
amountofdatatobecollectedandanalyzed,aswellas
enforcementofthelawwithavailableresources,is
especiallyachallengeinacountrylikeVietnam,whichis
notyetahighincomecountryandlackinghighintegrity
standards. 
Doingnothingisalsonotanoption.Thatiswhyimporters
inWesterncountriesandtherelevantcertificationentities
havedecidedfornowtoacceptasituationwhenthereis
evidenceoftheefforttoimprovesustainablefishingby
FisheryImprovement/ImproverProjects. 


Tuynhiên,dựkiếnrằngkhicácnhànhậpkhẩunàycóthể Itisexpectedhoweverthatwhentheseimporterscanbuy
muađủlượngcátừcácnguồnbềnvữngđãđượcchứng sufficientamountsoffishfromprovensustainable
minh,họsẽgiảmbớtsựkhoannhượngnày. 
sources,theywilldropthisleniency. 

Đâylàlýdotạisaomộtnhómcácnhàsảnxuấtbộtcávà Thisisthereasonwhyagroupofvisionaryfishmeal
thứcănchănnuôicótầmnhìnxađãđitrướcđónđầu
producersandfeedmanufacturershastakentheinitiative
vấnđềvàgiúpđảmbảođánhbắtbềnvữngởtỉnhBàRịa tobeaheadoftheproblemandhelptoensuresustainable
VũngTàu.Ngườitacóthểchorằngđócóthểlàcông
fishingintheprovinceofBaRiaVungTau.Onecouldsay
việccủachínhphủ,vìluậtcónhưngviệcthựcthithì
thatitmaybeajobofthegovernment,becauselawsare
không,hoặccủachínhngưdân,nhưngcáchànhđộng
therebutenforcementisnot,orofthefishermen
chođếnnayvẫnchưađủvàdoanhnghiệpđangbịđe
themselves,butsofaractionshavenotbeenenoughand
dọa. 
theirbusinessesareatstake. 

Cácbênliênquantừchínhquyềnđịaphương,ngưdân
Stakeholdersfromlocalgovernment,fishermenandother
vàcáctácnhânkháctrongchuỗi,sẽđượcthamgiasâu actorsinthechain,willbeincludedintensivelyinthis
vàodựánnày,vìnếukhôngcóhọthìviệcđạtđượcnghề project,sincewithoutthemachievingsustainablefishery
cábềnvữngsẽlàđiềukhôngthể. 
willprovetobeimpossible. 

Vấnđềcàngphứctạphơnkhivẫnchưacómộtchương Tocomplicatemattersfurther,thereisnotyetone
trìnhđánhbắtđaloàibềnvữngthànhcôngởbấtkỳđâu successfulsustainablemultispeciesfisheryprogram
trênthếgiới,mặcdùđãcómộtsốsángkiếnđitrước
anywhereintheworld,althoughsomeinitiativesareahead
chúngta.Dựánsẽhợptácnhiềunhấtcóthểvớicácdự ofours.Theprojectwillcooperateasmuchaspossible
ánkhácđểhọchỏilẫnnhau. 
withtheseotherprojectsformutuallearning. 

Dựántintưởngrằngbấtchấptấtcảnhữngtháchthức
Theprojectisconvincedthatinspiteofalltheimportant
quantrọng,nỗlựcchungsẽmanglạithànhcôngtrong
challenges,thejointeffortwillseethesuccessof
việcthựchiệnKếhoạchhànhđộngnghềcáđược
implementingtheFisheryActionPlanapprovedby
MarinTrustphêduyệtvàonăm2021vàKếhoạchquảnlý MarinTrustin2021andtheFisheryManagementPlan
nghềcáđượcFisheryProgress(MSC)phêduyệtvàonăm approvedbyFisheryProgress(MSC)in2021,whichisthe
2021,làphạmvicủadựánnày. 
scopeofthisproject. 

CầnThơ,ngày22tháng9năm2021 
CanTho,22-09-2021 
StevenStarmans 

StevenStarmans 

Giámđốc 

Director 

KimDeltaT&C 

KimDeltaT&C 
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1. Phântíchvấnđềvàcácbênliênquan/ProblemandStakeholderAnalysis 
1.1Phântíchvấnđề/ProblemAnalysis 
NhưcóthểthấytrongB
 ảngphântíchvấnđềđínhkèm1,
vấnđềmàdựánđangcốgắnggiảiquyếtlàviệcđánhbắt
thủysảnkhôngbềnvữngởtỉnhBàRịa-VũngTàucủa
ViệtNamhoặcbằngchứngcủavấnđềđó. 

AscanbeseenintheTableProblemAnalysis
Attachment1,theproblemthattheprojectistryingto

tackleistheunsustainablefishingintheVietnamese
provinceofBaRia-VungTauortheevidencethereof.

LuậtphápởViệtNamphầnlớnđúngđốivớiđánhbắtbền
vững.Tuynhiên,mộtsốbáocáođãchỉrarằngviệcthực
thiluậtphápcònthiếusót.Cũngkhôngrõràngđốivới
cáctácnhântrựctiếp,ngưdânvàcáctácnhânliên
quan,luậtchínhxáclàgì. 

ThelawsinVietnamarelargelycorrectforonly
sustainablefishingtooccur.However,severalreports
haveshownthattheenforcementofthelawsarelacking
behind.Itisalsonotclearfortheimmediateactors,
fishersandrelatedactors,whatthelawsexactlyare. 

Mộtsốbáocáođãchỉrarằngmộtsốloàithủysảnnhất
địnhcóthểgặprủirodophươngphápđánhbắtđaloài
hiệnnay(lướikéo&lướivây)đốivớinguyênliệuthủy
sảnđượcmuabởicácnhàsảnxuấtbộtcá. 

Somereportshaveindicatedthatcertainfishspecies
maybeatriskbecauseofcurrentmultispeciesfishing

methods(trawl&purseseine)forfishboughtby
Fishmealproducers. 



Khikhôngcóđủbằngchứngvềđánhbắtbềnvững,điều Whenthereisinsufficientproofofsustainablefishing,
nàysẽdẫnđếnhậuquảtrongtoànbộchuỗixuấtkhẩu
thishasconsequencesthroughtheentireseafoodexport
thủysản: 
chain: 

●

Ngưdânkhôngthểtiếptụcbánchocácnhàsản
xuấtbộtcá 

●

FishermencannotcontinuesellingtoFishmeal
producers 

●

Cácnhàsảnxuấtbộtcákhôngthểtiếptụcbán
chocácnhàsảnxuấtThứcănchănnuôi 

●

Fishmealproducerscannotcontinuesellingto
Feedmanufacturers 

●

Cácnhàsảnxuấtthứcănchănnuôikhôngthể
tiếptụcbánchongườinuôitrồngthủysản 

●

Feedmanufacturerscannotcontinuesellingto
Fishfarmers 

●

Ngườinuôithủysảnkhôngthểtiếptụcbáncho
cácnhàchếbiếnvàxuấtkhẩuthủysản 

●

FishfarmerscannotcontinuesellingtoFish
processorsandexporters 

●

Thủysảnkhôngcòncóthểđượcxuấtkhẩutừ
ViệtNamsangcácquốcgia/côngtycónhucầu
tìmnguồncungứngbềnvững 

●

FishcannolongerbeexportedfromVietnamto
countries/companiesthatdemandsustainable
sourcing 



1.2Phântíchcácbênliênquan/1.2Stakeholderanalysis 
BảngphântíchcácbênliênquanĐínhkèm2chothấy
cáctácnhânchínhủnghộhoặcphảnđốidựánhoặcđảm
bảotínhbềnvữngcủahoạtđộngđánhbắtđaloàiởBà
RịaVũngTàuvàkhảnăngảnhhưởngcủahọđếnkếtquả
củadựán. 

TheTableStakeholderAnalysisAttachment2shows
whichmainactorsareinfavororagainsttheprojector
ensuringsustainabilityofmultispeciesfishinginBaRia
VungTauandwhattheirpowerofinfluencingtheoutcome
oftheprojectis. 

Cácbênrấtủnghộdựánlàcácbênởvịtrítrêntrong
chuỗi:từcácnhàsảnxuấtbộtcáđếncácnhàxuấtkhẩu
cá.Cũngcócáctổchứcchứngnhậnliênquan,cácnhóm
vàtổchứcmôitrườnglàmviệchướngtớisựthịnh
vượngkinhtế. 

Thepartieshighlyinfavoroftheprojectaretheparties
higherupinthechain:fromfishmealproducerstofish
exporters.Aswellasthecertificationbodiesconcerned,
environmentalgroupsandorganisationsworkingtowards
economicprosperity. 

Cácbênduynhấtbịnghingờlàphảnđốidựánlàngư
Theonlypartiessuspectedtobeagainsttheprojectare
dân,nhữngngườithấyphươngphápcủahọvàlợinhuận thefishermen,whoseetheirmethodsandpossiblyprofit
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cóthểbịđedọa,vàcácnhàcungcấplướikéovàlưới
vây.Cácngưdânđặcbiệtđóngmộtvaitròquantrọng
trongkếtquảcủadựánvàcầnphảicóđượcsựủnghộ
củahọ. 

threatened,andthesuppliersoftrawlandpurseseine
nets.Thefishermenespeciallyhaveacrucialroleinthe
outcomeoftheprojectandneedtobewonover. 

Mộtnhómlớnkhácgồmcácbêncóảnhhưởnglớnlà
chínhquyềnđịaphươngvàcơquanthựcthiphápluật,
khôngủnghộhayphảnđốidựán.NgoạitrừôngLêTòng
Văn-ChicụctrưởngChicụcThủysảnBàRịa-VũngTàu.
Chúngtacầnsựhợptáccủanhiềuhơnnữanhững
ngườinhưôngấyhoặcthậmchílànhữngngườichiến
đấutrênmặttrận,điềucốtyếuđểđạtđượcmụctiêu
đánhbắtđaloàibềnvữngởBàRịaVũngTàu. 

Theotherlargegroupofhighlyinfluentialparties,local
authoritiesandlawenforcement,areneitherinfavornor
againsttheproject.Thatisexceptformr.LêTòngVăn-
DirectorofBaRia-VungTauFisheriesDepartment.We
needcooperationofmorepeoplelikehimorevenfront
fightingwhichiscrucialtoachievesustainablemulti
speciesfishinginBaRiaVungTau. 



1.3Môtảcáctháchthứcvàcơhội/Descriptionofchallengesandopportunities 
Đảmbảotínhbềnvữngcủađánhbắtđaloàiđãlàmột
tháchthứctolớn.Cácbêntrênkhắpthếgiớiđangcố
gắngtìmracáchđốiphóvớiđiềunày.Lượngdữliệucần
thuthậpvàphântíchcũngnhưthựcthiphápluậtvớicác
nguồnlựcsẵncólàmộttháchthứcđặcbiệtởmộtquốc
gianhưViệtNam,chưaphảilàmộtquốcgiacóthunhập
caovàthiếucáctiêuchuẩnliêmchínhcao. 

Guaranteeingsustainabilityofmultispeciesfishing
alreadyisanenormouschallenge.Partiesaroundthe
worldaretryingtofigureouthowtocopewiththis.The
amountofdatatobecollectedandanalyzedaswellas
enforcementofthelawwithavailableresourcesis
especiallyachallengeinacountrylikeVietnam,notyeta
highincomecountryandlackinghighintegritystandards. 

Khônglàmgìcũngkhôngphảilàmộtlựachọn.Đólàlý
dotạisaocácnhànhậpkhẩuởcácnướcphươngTâyvà
cáctổchứcchứngnhậncóliênquanđãquyếtđịnhchấp
nhậnmộttìnhhuốngkhicóbằngchứngvềnỗlựccải
thiệnđánhbắtbềnvữngbằngcácDựánCảithiện/Cải
thiệnNghềcá.Dựkiếnrằngkhicácnhànhậpkhẩunày
cóthểmuađủlượngcátừcácnguồnbềnvữngđãđược
chứngminh,họsẽgiảmbớtsựkhoannhượngnày. 

Doingnothingisalsonotanoption.Thatiswhyimporters
inWesterncountriesandtherelevantcertificationentities
havedecidedfornowtoacceptasituationwhenthereis
evidenceoftheefforttoimprovesustainablefishingby
FisheryImprovement/ImproverProjects.Itisexpected
howeverthatwhentheseimporterscanbuysufficient
amountsoffishfromprovensustainablesources,theywill
dropthisleniency. 

TrongcácgiaiđoạntrướccủaFIPnày,cácbướcđầu
tiên,cáckếhoạchlàmviệc,đãđượcchấpnhậnbởicả
trangwebFisheryProgress,thaymặtchoM
 SCvà
MarinTrust(Đínhkèm9).Cácbênnàysẽtheodõitiếnđộ
củaFIP,choýkiếnvàhướngdẫndựánkhicầnthiết.Cả
MarinTrustvàMSCđềuquantâmđếnviệctăngsốlượng
cáctổchứcđượcchứngnhậnchocáctiêuchuẩncủa
họ.Đặcbiệtlàvìchứngnhậnđaloàilàđiềumớimẻđối
vớitấtcảcácbênliênquan.Đ
 ínhkèm3. 

InearlierstagesofthisFIP,thefirststeps,theworkplans,
havebeenacceptedbyboththewebsiteFisheryProgress,
actingonbehalfofMSCandMarinTrust(Attachment9).
ThesepartieswillfollowprogressoftheFIPandcomment
andguidetheprojectwherenecessary.Itisintheinterest
ofbothMarinTrustandMSCtoincreasethenumberof
organisationsthatarecertifiablefortheirstandards.
Especiallysincemultispeciescertificationisnewforall
partiesconcerned.Attachment3 



1.4Chiếnlượccủadựán/Strategyoftheproject 
Cáccôngtybộtcáđóngvaitrònòngcốttrongchuỗikhai
thácthủysảndùngđểlàmnguyênliệuchocáccôngty
Thứcănchănnuôi.Thủysảndànhchosảnxuấtbộtcá
khôngphảilàloạithủysảnduynhấtmàcáctàulướikéo
đánhbắtđược.HiệnnayluậtphápcủaViệtNamnên
hướngtớiđánhbắtthủysảnbềnvững.Thiếudữliệu
trungthựckháchquanvềtrữlượngthủysảnvàảnh
hưởngcủanghềlướikéo,khôngđủquyhoạchvànguồn
lựcchocáccơquanhữuquanđểlậpkếhoạch,quảnlý
đánhbắtbềnvữngvàthựcthiphápluật,tạoratìnhtrạng
ngưdântiếptụcđánhbắtthiếubềnvững,cóthểlàngắn
hạntheocáchcólợihơn. 

Thefishmealcompaniesplayapivotroleinthechainof
caughtfishasresourcematerialforFeedcompanies.Fish
destinedforfishmealisnottheonlyfishthetrawlervessels
catch.CurrentlythelawsofVietnamshouldleadto
sustainablefishing.Lackofobjectivetruedataonfish
stockandtheeffectoftrawlfishing,inadequateplanning
andresourcesfortherelevantauthoritiestoplanand
managesustainablefishingandenforcethelaws,createa
situationforfishermentocontinuefishinginan
unsustainable,yetprobablyshorttermmoreprofitableway.
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Bướcđầutiênphảithuthậpvàphântíchdữliệuđểxác Thefirststephastobecollectingandanalyzingdatain
địnhkhinàonghềlướikéoởBRVTcóthểđượccoilà
ordertoestablishwhenthetrawlfishinginBRVTcanbe
bềnvững.Thứhai,dựáncóthểgiúpcáccơquanchức consideredtobesustainable.Secondlytheprojectcanhelp
năngsửdụngkiếnthứcnàytrongviệcquảnlýnghềcá.  theauthoritiestousethisknowledgeinmanagingthe
fishery. 
Nếuvàkhicóthểkhẳngđịnhchắcchắnhơnrằngnghề
lướikéođượcquảnlýtheohướngbềnvững,thìcác
côngtybộtcácungcấploạithủysảnnàysẽđủđiềukiện
đểđượcchứngnhậnMarinTrustvàMSC. 

Ifandwhenitcanbesaidwithmoreconfidencethatthe
trawlfishingismanagedtowardssustainability,the
fishmealcompaniessourcingthisfish,becomeeligiblefor
certificationofMarinTrustandMSC. 



2. Canthiệpc ủad ựá nv àc áck ếtq uả/Projectinterventiona ndresults 
Đốitượnghưởnglợichínhcủadựánlàcácnhàsản
xuấtbộtcáởBàRịaVũngTàu.Mộtkhihọcóthểchứng
minhrằnghọcungcấpnguồnthủymộtcáchbềnvững,
cáctácnhâncaohơntrongchuỗi,từNhàsảnxuấtthức
ănchănnuôiđếnNhàxuấtkhẩu,cóthểtậptrungvào
cácyếutốkháctrongchứngnhậnBAPvàMSCcủahọ.

ThemainbeneficiariesoftheprojectaretheFishmeal
producersinBaRiaVungTau.Oncetheycanprovethey
sourcethefishinasustainableway,theactorshigherup

inthechain,fromFeedmanufacturerstoExporters,can
focusonotherfactorsintheirBAPandMSC
certifications. 

CáchđượcchấpnhậnđểcácnhàsảnxuấtBộtcá
TheacceptedwayforFishmealproducerstoprove
chứngminhnguồncungứngbềnvữnglàđạtđược
sustainablesourcingistogetMarinTrustStandard
chứngnhậnTiêuchuẩnMarinTrust,đảmbảonhữngđiều certified,whichensuresthefollowing: 
sau: 
●

Khôngsửdụngnguyênliệuđánhbắtbấthợppháp,  ●
khôngđượckiểmsoátvàkhôngđượcbáocáođang
đượcsửdụngnhưlànguyênliệuthôđượcMarin
phêduyệt 

EradicationofIllegal,unregulatedandunreported
fishingmaterialbeingusedasMarinTrustapproved
rawmaterial 

●

Nguyênliệuthôđượcsửdụngđểsảnxuấtcác
 ●
nguyênliệubiểnđượcmuatừnghềcáđượcquảnlý
cótráchnhiệm 

Rawmaterialsusedintheproductionofmarine
ingredientsaresourcedfromresponsiblymanaged
fisheries 

●

Khuyếnkhíchthựchànhsảnxuấtnguyênliệubiển  ●
hiệuquảđểgiảmtácđộngmôitrườngcủaquátrình
sảnxuấtbộtcávàdầucá 

Promotionofefficientmarineingredientsproduction
practicestoreducetheenvironmentalimpactofthe
fishmealandfishoilmanufacturingprocess 

●

Sảnxuấtantoàncácnguyênliệubiểnthôngqua
ThựchànhSảnxuấtTốt 

 ●

Safemanufactureofmarineingredientsthrough
GoodManufacturingPractice 

●

Hệthốngtruyxuấtnguồngốchiệuquảđượcthiết
lậpđểđảmbảorằngcácnguyênliệubiểntuânthủ
MarinTrustcóthểđượctruyxuấttrởlạithủysản
nguyênliệuthôđượcMarinTrustphêduyệt 

 ●

Effectivetraceabilitysystemsareinplacetoensure
thattheMarinTrustcompliantmarineingredients
canbetracedbacktotheapprovedMarinTrustraw
materialfishery 

●

Phúclợixãhộivàquyềncủangườilaođộngtrong
cácnhàmáysảnxuấtnguyênliệuthủysảnđược
bảovệ 

 ●

Socialandwelfarerightsofemployeesinmarine
ingredientproducingfactoriesareprotected 

Nhữnghànhđộngnàykhôngthểđượcđảmbảobởi
 Theseactionscannotbeallguaranteedbythefishmeal
chínhcácnhàsảnxuấtbộtcá.Họcầnngưdântuânthủ producersthemselves.Theyneedthefishermento
phápluậtvàchínhquyềnđịaphươngthựcthinó.Họlàm followthelawandthelocalauthoritiestoenforceit.
điềunày,hợptácvớimộtsốcôngtythứcănchănnuôi, Theydothis,inpartnershipwithseveralfeed
bằngcáchpháttriểnmộtkếhoạchquảnlývàphương
companies,bydevelopingamanagementplanandthe
phápthuthậpvàphântíchdữliệuđểthựchiệnkếhoạch methodologytocollectanda
 nalyzedatatoimplement
này. 
thisplan. 
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2.1Mụctiêucủadựán,kếtquảvàđầura/Projectobjectives,outcomeandoutputs 
2.1.1Mụctiêu/Objectives 
Mụctiêucủadựánnày(B
 ảngChiếnlượcĐínhkèm4)là Theobjectiveofthisproject(TableStrategyAttachment4)
đảmbảorằngcáccôngtythứcănchănnuôiởViệtNam istoensurethatfeedcompaniesinVietnamcancontinue
cóthểtiếptụcmuasảnphẩmtừcáccôngtyBộtcá
tob
 uyproductsfromBRVTFishmealcompanies. 
BRVT. 
KhunglôgicđãđượctạotrongĐ
 ínhkèm5.Đâylàtàiliệu ALogicalFrameworkhasbeencreatedinAttachment5.
1trangtómtắtcácMụctiêu,KếtquảvàĐầura,phạmvi Thisisa1pagedocumentthatsummarizestheGoals,
vàcácgiảđịnhvàrủirocủadựán. 
OutcomeandOutputs,thescopeandtheassumptions
andrisksoftheproject. 
KếtquảvàĐầurasẽđượcthảoluậnchitiếthơnbên
dưới. 

TheOutcomeandOutputswillbediscussedinmoredetail
beneath. 



2.1.2Kếtquả/Outcome 
MụcđíchcủadựánhoặcKếtquảlà: 

ThepurposeoftheprojectortheOutcomeis: 

¨CáccôngtybộtcáBRVTcóthểđượcchứngnhận
MarinTrusthoặcMSC¨. 

¨BRVTFishmealcompaniescanbecertifiedfor
MarinTrustorMSC¨. 



2.1.3Đầura/Outputs 
Bađầuranhằmhiệnthựchóakếtquả: 

Threeoutputsorresultsareintendedtorealizethe
outcome: 

1. Dữliệuđángtincậyvềtácđộngcủanghềcáđối 
vớihệsinhtháicáởBRVTcósẵn. 

1. Reliabledataonimpactoffisheryonfish
ecosysteminBRVTisavailable. 

2. Cóthểrútracáckếtluậnđầyđủvềnghềlưới

kéoBRVTsaukhiphântíchcácdữliệuhiệncó. 

2. AdequateBRVTtrawlfisheryconclusionscanbe
drawnafteranalysisofexistingdata. 

3. Hệthốngquảnlýđểđảmbảonghềcábềnvững 
làđầyđủvàđượcchiasẻ. 

3. Managementsystemtoensuresustainable
fisheryisadequateandshared. 



2.2Hoạtđộngvàkếhoạchlàmviệc/ActivitiesandWorkPlan 
Nóichung,thờigiancủacáchoạtđộnglà: 

Inbroadlinesthetimingoftheactivitiesare: 

1. Thảoluậnvớitấtcảcácbênliênquanvềmụcđích 
vàcáchoạtđộngcủadựánvàgắnkếtcáclợiích; 

1. Discusswithallrelevantstakeholdersonthe
purposeandtheactivitiesoftheprojectandalign
interests; 

2. Thiếtkếphươngphápthuthậpdữliệuliênquanđến 
nghềlướikéocó; 

2. Designthemethodologyofcollectingrelevant
trawlfishingdata; 

3. Thuthậpdữliệu; 



3. Collectthedata; 

4. Phântíchvàrútrakếtluậncácdữliệu; 



4. Analyzeanddrawconclusionsthedata; 

5. Chiasẻnhữngkếtluậnnàyvớicácbênliênquan; 



5. Sharetheseconclusionswithstakeholders; 

6. Xâydựngkếhoạchquảnlývàchiasẻvớicơquan 
chứcnăng. 


6. Developthemanagementplanandsharewith
authorities. 
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2.3Đánhgiárủirovàcácbiệnphápgiảmthiểu/RiskAssessmentandMitigationMeasures
Chúngtôinhậnthứcđượcnhữngrủiromàmộtsángkiến
nhưthếnàysẽmanglại.Chúngtôikhôngthểlường
trướcđượcmọithứ,nhưngnhữnggìcóthể,chúngtôisẽ
cốgắnggiảmthiểu.Mộtsốrủiroquantrọngnhấtvàcác
hànhđộnggiảmthiểu: 

Weareawareoftherisksaninitiativelikethiswillbring.
Wecannotforeseeeverything,butwhatwecan,wewill
trytomitigate.Someofthemostimportantrisksand
mitigationactions: 

R:TiêuchíTiêuchuẩnthayđổitrongquátrìnhdựán- 

R:CriteriaStandardschangeduringtheproject- 

M:GiữliênlạcliêntụcvớicảFisheryProgressvà
M:KeepincontinuouscommunicationwithbothFishery
MarinTrust.Nếucáctiêuchíthayđổi,chúngtasẽcóthời ProgressandMarinTrust.Shouldcriteriadochange,we
gianđểthíchứng. 
willhavetimetoadapt. 
R:Cácnhàchứctráchkhônghoàntoànhợptác- 

R:Authoritiesdonotfullycooperate- 

M:Mặcdùkếtquảdựkiếncủadựáncủachúngtalàdo
chínhquyềnđịaphươngquantâm,nhưngchúngtakhông
thểbiếthọcóthểcóđộnglựcnàokhác.Cácnhàsản
xuấtbộtcáhưởnglợiliênhệchặtchẽvớichínhquyền
địaphươngvàcóthểthôngbáovàtácđộng. 

M:Althoughtheintendedoutcomeofourprojectisinthe
interestoflocalauthorities,wecannotknowwhatother
motivationtheymayhave.Thebeneficiaryfishmeal
producersareinclosecontactwithlocalauthoritiesand
caninformandinfluence. 

R:nhàthầuphụkhôngtôntrọnghợpđồngcủahọ- 

R:subcontractorsdonothonortheircontract- 

M:DựánsẽđảmbảorằngcókếhoạchB,hoặccuối
M:TheprojectwillmakesurethatthereisaplanB,oran
cùnglàdựphòngnếucácnhàthầuphụdựđịnhkhôngtôn eventualbackupshouldtheintendedsubcontractorsnot
trọnghợpđồngcủahọ. 
honortheirc ontract. 




3.T àic hính/F inances 
3.1Ngânsáchdựán/Projectbudget 
3.1.1Ngânsáchchomỗiđầuraphụ/BudgetpersubOutput 
Hầuhếtcôngviệcvàdođóchiphísẽdànhchoviệcthu
thậpdữliệu.Rấtnhiềuthờigianđượcdànhchoviệcphát
triểnphươngphápthuthậpdữliệu,cơsởdữliệuđểthu
thậpdữliệumộtcáchhiệuquảvàcóthểsửdụngđược
vàtấtnhiênlàviệclấymẫutrênthuyềnvàtạicácbến
cảng.Vìviệcthuthậpdữliệuđếntrướckhiphântíchvà
kếtluận,70%cáchoạtđộngvàchiphíđượclênkế
hoạchchomộtnămrưỡiđầutiên.Sauđólàphântíchdữ
liệunăm2vàxâydựngvàchiasẻkếhoạchquảnlývới
chínhquyềnđịaphương. 

Mostworkandthereforecostswillbefordatacollection.
Alotoftimeisreservedfordevelopingdatacollection
methodology,thedatabasetocollectthedatainan
efficientandusablewayandofcoursethesamplingon
theboatandinthelandingports.Sincedatacollection
comesbeforeanalysisandconclusions,70%ofthe
activitiesandcostsareplannedforthefirstoneandhalf
year.Afterthatisanalyzingthedatainyear2and
developingandsharingamanagementplanwiththelocal
authorities. 
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3.1.1NgânsáchchomỗiChủnhiệmvụ/BudgetperTaskHolder 
Nếudữliệukhôngđángtincậyhoặcphảnánhtìnhhình
thựctế,kếtluậnvàdođóquảnlýsẽbịlỗi. 

Ifthedataisnotreliableorreflectingtheactualsituation,
theconclusionsandthusthemanagementwillbefaulty. 

Vìlýdonày,chúngtôicầncácchuyêngialàmviệcvới Forthisreasonweneedexpertstoworkwithusonthe
chúngtôivềphươngphápthuthậpdữliệuvàthuthậpdữ datacollectionmethodologyandtheactualdatacollection
liệuthựctế. 
itself. 
VìkhôngcóFIPđaloàinàokhácởbấtkỳđâutrênthế
giớiởgiaiđoạnnày,chúngtasẽphảitựmìnhtìmkiếm
phầnlớnkiếnthức. 

SincetherearenoothermultispeciesFIPsanywherein
theworldatthisstage,wewillhaveto´invent´mostofthe
knowledgeourselves. 
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3.1.1NgânsáchchomỗiloạiChiphí/BudgetperCosttype 
Dưới20%làchiphíđilạivàlưutrú,phíhộithảovàcác Lessthan20%arecostsfortravelandstay,workshop
chiphítiềnmặt/chiphíkhác.Hầuhếtlàđểtrảphícho feesandothercash/outofpocketexpenses.Mostisfor
cácchuyêngia,mộtsốsẽlàngườinướcngoài. 
payingthefeesofexperts,someofwhichwillbeforeign. 




3.2Nguồnvốn/Funding
Dựánđượctàitrợbởinhómcácnhàsảnxuấtbộtcávà TheprojectisfundedbythegroupofFishMealproducers
nhàsảnxuấtthứcănchănnuôitựgọilà“FIPVũngTàu”. andFeedManufacturerscallingthemselves´FIPVung
Tau´. 
Têncủacácthànhviênthamgiavàđónggópcủahọcó Thenamesoftheparticipatingmembersandtheir
thểđượctìmthấytrongĐ
 ínhkèm6. 
contributioncanbefoundinAttachment6. 
Mỗiđốitáctrongsố10đốitácdựkiếnsẽđồngtàitrợ
trong3năm: 

Eachofthe10partnersisexpectedtoco-financeover3
years: 

Tổng:616.500.000VND/26.804USD 
● 2022:296.000.000VND/12.867USD 
● 2023:244.000.000VND/10.594USD 
● 2024: 77.000.000VND/ 3.344USD 

Total:616.500.000VND/26.804USD 
● 2022:296.000.000VND/12.867USD 

● 2023:244.000.000VND/10.594USD 
● 2024: 77.000.000VND/ 3.344USD 






4.NhómQuảnlýdựán,nhómvàgiámsát/ProjectManagement,TeamandMonitoring 
DựánđượcquảnlýbởiKimDeltaT&C.Họđãtíchcực
thựchiệnvaitrònàyngaytừđầuvàonăm2016.Tuy
nhiên,dựántronggiaiđoạnnàymangtínhtoàndiệnhơn
cảvềhoạtđộngvàngânsách.Đểđảmbảorằngngân
sáchđượcsửdụngmộtcáchcótráchnhiệm,sẽcómột
cuộckiểmtoántàichínhđộclậpkhikếtthúcdựán. 


TheprojectismanagedbyKimDeltaT&C.Theyhave
beenactiveinthisrolefromthestartin2016.Theproject
inthisphasehoweverismorecomprehensiveinboth
activitiesandbudget.Toguaranteethatthebudgetis
usedinaresponsibleway,therewillbeanindependent
financialauditattheendoftheproject. 
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4.1Nhómthựchiệndựán/ProjectTeam
Vaitrò&Tên-Chuyênmôn&Kinhnghiệm 

 Role&Name-Expertise&Experience 

KimDeltađãlànhàtưvấngiúpđỡcácbênFIP,ngay
từkhibắtđầuvàonăm2016.FIPlàmộtdựánđabên
vàdođóphứctạp,nhưngKimDeltacókinhnghiệm
hơn15nămquảnlýcácdựánquốctếvớinhiềubên
liênquan.Hơnnữa,họcókiếnthứcvữngchắcvề
nghềcá,nhữngtháchthứccủanócũngnhưcácquy
trìnhvàtácnhâncủachuỗigiátrị. 


 KimDeltahasbeentheconsultanttohelptheFIP
parties,rightfromthestartin2016.AFIPisa
multistakeholderproject,andthereforecomplex,but
KimDeltahastheexperienceofmorethan15yearsof
managinginternationalmultistakeholderprojects.
Furthermore,theyhaveasoundknowledgeoffishery,
itschallengesandthevaluechainprocessesand
actors. 

GiámđốcDựán-StevenSTARMANS(KimDelta)-
steven@kimdelta.org(+84833251165) 

ProjectManager-StevenSTARMANS(KimDelta)-
steven@kimdelta.org(+84833251165) 

15nămkinhnghiệmquảnlýcácdựánquốctếcó
nhiềubênliênquan. 

15yearsexperienceinmanaginginternationalmulti
stakeholderprojects. 

ĐiềuphốiDựán-ThanhNGUYEN(KimDelta)-
thanh@kimdelta.org(+84913771208) 

ProjectCoordinator-ThanhNGUYEN(KimDelta)-
thanh@kimdelta.org(+84913771208) 

TrườngĐạihọcNhaTrang-ViệnKHCNKhaithác
 NhaTrangUniversity-IFMSisaleaderintraining,
Thủysảnlàđơnvịđiđầutrongđàotạo,nghiêncứu
researchandtransferofscienceandtechnology,
vàchuyểngiaokhoahọccôngnghệ,baogồm:Kỹ
including:fishinggearmanufacturingtechniques;
thuậtchếtạongưcụ;kỹthuậtđánhbắtcá;antoàntàu
fishingtechniques;fishingvesselsafety;oceanography
cá;hảidươnghọcvàthủysản;thiếtbịđiệnvàvô
andfisheries;marineelectricalandradioequipment-
tuyếnđiệnhànghải-đánhbắthảisản;quảnlýthủy
fishing;fisheriesmanagement;fishingboat
sản;quảnlýtàucá. 
management. 
ChuyêngiaDựán-TrầnVănHào(IFMS) 

Projectexpert-TRANVanHao(IFMS) 

haotv@ntu.edu.vn 

haotv@ntu.edu.vn 

Hơn10nămkinhnghiệmvềquảnlýnghềcá. 

Morethan10yearsexperienceinfisherymanagement. 

FishMatterlàmộtcôngtyđượcthiếtkếđểtạođiều
kiệnchomôitrườngvàxãhội,đồngthờicungcấplời
khuyênthiếtthựcchocácngànhcôngnghiệp,chính 
phủvàcáctổchứcphichínhphủvềviệcsửdụngbền
vữngthủysảnvànguồnlợithủysản.HộinghịBàn
trònvềThủysảnBềnvữngTháiLanlàkháchhàng. 

 FishMatterisacompanydesignedtofacilitate
environmentallyandsocially,andprovidespractical
advicetoindustry,governmentandNGOsregardingthe
sustainableuseoffishandotheraquaticnatural
resources.TheThaiSustainableFisheriesRoundtable
isacustomer. 

ChuyêngiaDựán-DuncanLeadbitter(FishMatter) 

Projectexpert-DuncanLeadbitter(FishMatter) 

dleadbitter@fishmatter.com.au 

dleadbitter@fishmatter.com.au 

Hơn15nămkinhnghiệmvềđánhgiánghềcá. 

Morethan15yearsexperienceinfisheryassessment. 

TrườngĐạihọcCầnThơ-KhoaKinhtếvàQuảnlý
NghềcáchuyênvềĐadạngnguồnlợithủysản,Đánh
giánguồnlợithủysản,Khaithácvàquảnlýthủysản,
QuảnlýtổnghợpvùngvenbiểnvàKinhtế-xãhội
Thủysản. 

 CanThoUniversity-DepartmentofFishery
ManagementandEconomyspecialisesinDiversityof
aquaticresources,Assessmentoffisheriesresources,
Fisheryexploitationandmanagement,Integrated
coastalzonemanagementandFisheries
socio-economics. 

LýlịchcủacácthànhviênNhómDựáncóthểtìm
thấytrongĐ
 ínhkèm7. 

 CVsoftheProjectTeammemberscanbefoundin
Attachment7. 

NộidungcủađềxuấtnàylàtàisảntrítuệcủaKimDelta.Phânphốivàhoặcchiasẻvớicácbênthứba chỉđượcdiễnr akhicósựđồngýbằngvănbảncủaKimDelta. 
Contentsofthisproposalareintellectual propertyofKimDelta.Distributionandorsharingwiththirdparties shallonlytakeplaceafterwrittenconsentofKimDelta. 

10/39 






4.2Traođổithôngtin/Communication 
Tấtcảcácthôngtinliênlạcchínhthứcsẽđượcthông
quaemailhoặcthưthôngthường.Cáctinnhắnquan
trọngđượcgửibằngcáccôngcụkhácđangđượcsử
dụng,Zalo/Whatsapp/Messenger/Vibe/v.v.,sẽcần
đượcxácnhậnbằngemailđểcóhiệulực. 

Allofficialcommunicationwillbeviaemailorregularmail.
Importantmessagessentusingothertoolsarebeing
used,Zalo/Whatsapp/Messenger/Vibe/etc,willneed
tobeconfirmedbyemailtobevalid. 

NgônngữđượcsửdụnglàtiếngViệtvàtiếngAnh.Thông
tinquantrọng,liênquanđếntấtcảhoặchầuhếtcác
thànhviên,phảiđượcsửdụngsongngữvàphảithông
quasựđiềuphốicủadựán. 

ThelanguagesusedareVietnameseandEnglish.
Importantinformation,relevanttoallormostmembers,
hastobebilingualandhastogothroughtheproject
coordination. 

KimDeltasẽtạomộtthưmụcGoogleDrivemàtấtcảcác
thànhviênFIPvàthànhviênnhómDựánđềucóthểtruy
cậpđược.Cácbênliênquankháccóthểcóquyềntruy
cậpvàocácthưmụchoặctệp,nếuthựcsựcầnthiết. 

KimDeltawillcreateaGoogleDrivefolderthatis
accessibletoallFIPmembersandProjectteam
members.Otherstakeholdersmaygetaccesstofolders
orfiles,shouldsobedeemednecessary. 

Drive,vớitên‘FIPVungTau’,sẽchứatấtcảcáctàiliệu TheDrive,withname‘FIPVungTau’,willcontainall
liênquanđếnkếhoạchvàngânsáchdựán,biênbản
documentsrelatedtotheprojectplanandbudget,meeting
họp,dữliệuvềcávàthủysảnđượcthuthậptừquỹdự minutes,fisha
 ndfisherydatacollectedwithprojectfunds,
án,chươngtrìnhvàbiênbảncuộchọp,chiphívàbáo
meetingagendasandminutes,expensesandreports. 
cáo. 



4.3Báocáo/Reporting
TấtcảcácthànhviênFIPvàdựánsẽnhậnđượcbáo
AllFIPandprojectmemberswillreceiveaquarterly
cáotiếnđộhàngquýtừđiềuphốiviêndựán,vớicácchủ progressreportfromtheprojectcoordinator,withthe
đềsau: 
followingtopics: 
1. Tiếnđộdựánvàgiảithíchcácsailệchcóthểxảy
ra 



1. Projectprogressandexplanationofpossible
deviations 

2. Chitiêungânsáchvàgiảithíchcácsailệchcóthể 
xảyra 

2. Budgetspendingandexplanationofpossible
deviations 

3. Tómtắtthôngtinquantrọngtừcáccuộchọpvàliên 
lạc 

3. Summaryofimportantinformationfrommeetings
andcommunications 

4. Lậpkếhoạchchoquýtiếptheovàgiảithíchvề
nhữngsailệchcóthểxảyra 

4. Planningfornextquarterandexplanationof
possibledeviations 









5.Sauk hid ựá n/Afterthep roject


Dựánnàykếtthúcvàongày31tháng12năm2024 

ThisprojectendsonDecember31st,2024 

Tạithờiđiểmnày,hoặcthậmchíđãtrongquátrìnhdự
Atthispoint,orevenalreadyduringtheproject,oneor
án,mộthoặcnhiềucôngtyBộtcáthamgiaquátrìnhđể moreFishmealcompaniesentertheprocessofgetting
đượcchứngnhậnMarinTrusthoặcMSC. 
certifiedforMarinTrustorMSC. 
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Đínhk èm/Attachments 
Attachment1.Bảngphântíchvấnđề/Problemanalysistable 
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Attachment2.Phântíchcácbênliênquan/Stakeholderanalysis 
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Attachment3.Nhữngyêucầuchứngnhậncủachuỗixuấtkhẩuthủysản/Certification
requirementsofseafoodexportchain
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Attachment4.Bảngchiếnlược/Strategytable
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Attachment5.KhungLogic/LogicalFramework 
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Attachment6.NhữngthànhviênFIPVũngTàuvàsựđónggópcủahọ/FIPVungTau
Membersandtheircontribution 

Côngty 

Địachỉ 

Ngườiliênlạc  Thưđiệntử 

CÔNGTYCỔPHẦN
CHĂNNUÔICPVIỆT
NAM 

KCNBiênHòaII,phường
LongBìnhTân,thànhphố
BiênHòa,tỉnhĐồngNai 

TRẦNXuân
Thành 


Sốđiệnthoại Loại 

withichai@cp.com.vn 
0912103138  Thứcăn
worawit@cp.com.vn 
chăn
xuanthanh030683@gmail.c
nuôi 
om 
thanglecp@yahoo.com.vn 

CÔNGTYTRÁCHNHIỆM Số9,đường3A,KCNBiên ĐINHThịHiền hien_thuong@grobest.com 
HỮUHẠNGROBEST
Hòa2,phườngLongBình Thương 
alfred_low@grobest.com 
INDUSTRIAL(VIỆTNAM) Tân,thànhphốBiênHoà,
AlfredL
 ow 
tỉnhĐồngNai 


CÔNGTYTNHH
NUTRECO
INTERNATIONAL(VIỆT
NAM) 

Lô22AĐường1,KCNTân NGUYỄNThị
Tạo,quậnBìnhTân,thành ThuHà 
phốHồChíMinh 

CÔNGTYTNHHKHOA
KỸSINHVẬTTHĂNG
LONG 

LôA05,KCNĐứcHòa1,ấp QUÁCHBảoLễ  quachbaole@gmail.com 
5,xãĐứcHòaĐông,huyện
slcertificate@gmail.com 
ĐứcHoà,tỉnhLongAn 

DOANHNGHIỆPTƯ
NHÂNĐÔNGHẢI 

Thôn1,xãLongSơn,thành LÊMinhTấn 
phốVũngTàu,tỉnhBàRịa- 
VũngTàu 

Thứcăn
chăn
nuôi 

Nguyen.Thi.ThuHa@skretti 0903190595  Thứcăn
ng.com 
chăn
tran.thi.tuongvi@skretting.c
nuôi 
om 


Thứcăn
chăn
nuôi 

xuanhai1406@gmail.com  0937444227  Bộtcá 
leminhtan0404@gmail.com 

CÔNGTYTNHHCHẾ
ĐườngLángCát,xãTân
NGUYỄNThanhthanhlocvt@gmail.com 
BIẾNBỘTCÁPHÚCLỘC Hải,thịx
 ãPhúMỹ,tỉnhBà Lộc 
Rịa-VũngTàu 


0903808605  Bộtcá 

DOANHNGHIỆPTƯ
NHÂNTÂNTIẾN 

Số159HuyềnTrânCông
HUỲNHTấn
Chúa,Phường8,ThànhPhốSang 
VũngTàu,BàRịa-Vũng
Tàu 

0915745588  Bộtcá 

CÔNGTYTNHHNGHÊ
HUỲNH 

ĐườngLángCát,xãTân
TRẦNThuNhi  ttnhi.nghehuynh@gmail.co 0973412288  Bộtcá 
Hải,huyệnTânThành,tỉnh
m 
BàRịa-VũngTàu 

chautantien@gmail.com 
htsang09@gmail.com 

CÔNGTYTNHHHẢISẢNTổ27,ấpAnHải,xãLộcAn, BÙIVănThanh  Botcatanlong@gmail.com  0949755055  Bộtcá 
TÂNLONG 
huyệnĐấtđỏ,tỉnhBàRịa-
VũngTàu 
CÔNGTYTNHHCHẾ
BIẾNTHỦYSẢNLONG
SƠN 

ẤpLángCát,xãTânHải,
huyệnTânThành,tỉnhBà
Rịa-VũngTàu 

NGUYỄNThanhthanhlocvt@gmail.com 
Loc 

0903808605  Bộtcá 
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Companyname 

Address 

Contact
person 

C.PVIETNAMLIVESTOCK BienHoaIIIndustrialPark,Long TRANXuan
JOINTSTOCKCOMPANY  BinhTanWard,BienHoacity, Thanh 
DongNaiProvince 

Email 

Phone
number 

Type 

withichai@cp.com.vn  0912103138 Feed 
worawit@cp.com.vn 
xuanthanh030683@gm
ail.com 
thanglecp@yahoo.com.
vn 

GROBESTINDUSTRIAL
(VIETNAM)CO.,LTD. 

No.9,Street3A,BienHoa2
IndustrialPark,LongBinhTan
Ward,BienHoacity,DongNai
Province 

NUTRECO
INTERNATIONAL
(VIETNAM)CO.,LTD 

Lot22AStreet1,TanTao
NGUYENThi Nguyen.Thi.ThuHa@sk 0903190595 Feed 
IndustrialPark,BinhTanDistrict, ThuHa 
retting.com 
HoChiMinhCity 
tran.thi.tuongvi@skretti
ng.com 

SHENGLONGBIO-TECH LotA05,DucHoa1Industrial
INTERNATIONALCO.,LTD  Park,Hamlet5,DucHoaDong
Commune,DucHoaDistrict,
LongAnProvince 

DINHThiHien hien_thuong@grobest.c 
Thuong 
om 
alfred_low@grobest.co
AlfredLow 
m 



QUACHBao
Le 


quachbaole@gmail.co
m 
slcertificate@gmail.co
m 



Feed 

Feed 

DONGHAIPRIVATE
ENTERPRISE 

Hamlet1,LongSonCommune, LEMinhTan  xuanhai1406@gmail.co 0937444227 Fishmeal
VungTaucity,BaRia-VungTau
m 
province 
leminhtan0404@gmail.
com 

PHUCLOCFISHMEAL
PROCESSINGPRIVATE
ENTERPRISE 

LangCat-LongSonStreet,Hoi
BaiCommune,TanThanh
District,BaRia-VungTau
Province 

TANTIENPRIVATE
ENTERPRISE 

159HuyenTranCongChua,
HUYNHTan
Ward8,City.VungTau,BaRia- Sang 
VungTauprovince 

NGHEHUYNHCO.,LTD 

LangCatStreet,HoiBai
Commune,TanThanhDistrict,
BaRia-VungTauProvince 

NGUYEN
ThanhLoc 

thanhlocvt@gmail.com 0903808605 Fishmeal

chautantien@gmail.co 0915745588 Fishmeal
m 
htsang09@gmail.com 

TRANThuNhi ttnhi.nghehuynh@gmail 0973412288 Fishmeal
.com 

TANLONGSEAFOODCO., Group27,AnHaiHamlet,LocAnBUIVanThanh Botcatanlong@gmail.c 0949755055 Fishmeal
LTD 
Commune,DatDoDistrict,Ba
om 
Ria-VungTauProvince 
LONGSONSEAFOOD
PROCESSINGCO.,LTD 

LangCathamlet,TanHai
NGUYEN
commune,TanThanhdistrict,BaThanhLoc 
Ria-VungTauprovince 

thanhlocvt@gmail.com 0903808605 Fishmeal
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Attachment7.SơyếulýlịchcủanhữngThànhviênNhómDựán/CVsofProjectTeammembers 
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1. Giới thiệu / Introduction
Tài liệu này trình bày các điều khoản dành cho các
dự án được cấp tài trợ cho Kim Delta.

This document presents the terms for projects
granted to Kim Delta.

Nghĩa vụ và điều kiện của Tài trợ này tạo thành một
phần của khoản tài trợ dành cho bên nhận tài trợ và
cung cấp nghĩa vụ áp dụng cho khoản tài trợ. Bằng
cách gửi yêu cầu tài trợ, người nộp đơn chấp nhận
nghĩa vụ và điều kiện Tài trợ.

These Grant obligations and conditions form part
of the grant award for grant recipients and
provide the obligations that apply to the grant. By
submitting a grant request, the applicant accepts
these Grant obligations and conditions.

2. Nghĩa vụ và điều kiện chung / General obligations and conditions
1. Người nộp đơn tài trợ và/ hoặc bên nhận tài trợ
phải xác nhận những mục tiêu của FIP Vũng
Tàu.

1. The grant applicant and/ or the grant recipient
must endorse the objectives of the FIP Vung
Tau.

2. Những hoạt động mà khoản tài trợ được trao
sẽ được thực hiện dưới trách nhiệm của Bên
nhận tài trợ.

2. The activities for which the grant is awarded
will be carried out under the responsibility of
the grant recipient.

3. Bên nhận tài trợ phải thực hiện các hoạt động
một cách hữu hiệu, hiệu quả và có trách
nhiệm.

3. The grant recipient must implement the
activities in an effective, efficient and
accountable manner.

4. Khung pháp lý sau áp dụng cho khoản tài trợ:
Pháp luật Việt Nam.

4. The following legal framework applies to the
grant: Legislation Vietnam.

5. Khoản tài trợ được trao với điều kiện là các đối
tác của FIP Vũng Tàu có đủ vốn (Thỏa thuận
Đối tác).

5. The grant is awarded subject to the condition
that sufficient funds are made available by
FIP Vung Tau partners (Partner Agreement).

6. Bên nhận tài trợ, đối tác dự án hoặc nhà thầu
phụ không được phép cung cấp hoặc tặng
hoặc gạ gẫm hoặc nhận từ bên thứ ba bất kỳ
món quà, phần thưởng, khoản bồi thường hoặc
lợi ích nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể
được hiểu là bất hợp pháp hoặc tham nhũng.

6. The grant recipient, project partners or
subcontractors are not allowed to offer or give
or solicit or accept from a third party any gift,
reward, compensation or benefit of any kind
in any way that could be construed as illegal
or corrupt.

7. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thiết lập các quy
trình và/ hoặc thực hiện các biện pháp khác để
ngăn chặn việc gian lận hoặc sử dụng khác bất
hợp pháp khoản tài trợ.

7. The grant recipient is obliged to establish
processes and/ or to take other measures in
order to prevent fraud or other illegitimate use
of the grant.

8. Bất kỳ thông tin hoặc ấn phẩm nào được thực
hiện bởi Bên nhận tài trợ liên quan đến các
hoạt động được trợ cấp, bao gồm tại các hội
nghị, hội thảo hoặc trong bất kỳ thông tin hoặc
tài liệu quảng cáo nào (chẳng hạn như tài liệu
quảng cáo, tờ rơi, áp phích, bản trình bày, trang

8. Any communication or publication made by
the grant recipient that relates to the
subsidised
activities,
including
at
conferences, seminars or in any information
or promotional materials (such as brochures,
leaflets, posters, presentations, website,
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web, video, mạng xã hội, v.v.) nếu có thể phải:

video, social medial, etc.), must if possible:

a. Chỉ ra rằng các hoạt động này là một
phần của dự án FIP Vũng Tàu.

a. Indicate that the activities are part of the
FIP Vung Tau project.

b. Nếu có thể/ có liên quan bao gồm biểu
trưng của các bên tài trợ ở trên.

b. Where possible/ relevant include the above
funding parties’ logos.

9. Bên nhận tài trợ và các bên tài trợ được coi là
chủ sở hữu của tất cả các tài liệu được sản
xuất toàn bộ hoặc một phần từ khoản tài trợ.

9. The grant recipient and funding parties are
jointly considered owners of all materials
wholly or partly produced out of the grant.

10. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thông báo ngay
cho Chi hội Bột cá ngay khi biết rõ các hoạt
động mà khoản tài trợ được trao sẽ không diễn
ra hoặc sẽ không diễn ra kịp thời, hoặc sẽ
không diễn ra đầy đủ hoặc các nghĩa vụ tài trợ
sẽ không được thực hiện.

10. The grant recipient is obliged to inform the
Fishmeal Association immediately as soon
as it becomes clear the activities for which
the grant was awarded will not take place or
will not take in time, or will not take place in
full or the grant obligations will not be met.

11. Người nộp đơn và / hoặc người nhận chịu
trách nhiệm về mọi thông tin liên lạc và thông
báo chính xác cho các đối tác hoặc bất kỳ bên
nào khác có liên quan đến hoạt động tài trợ về
các chi tiết (ví dụ: mục đích, tiêu chí, thủ tục,
nghĩa vụ và điều kiện) của khoản tài trợ.

11. The applicant and/or recipient is responsible
for all communication and for correctly
informing partners, or any other party
involved in the grant activities about the
details (e.g. aim, criteria, procedures,
obligations and conditions) of the grant.

12. Chi hội Bột cá có thể thu hồi, sửa đổi, giải quyết
khoản tài trợ với số tiền thấp hơn và yêu cầu
trả lại toàn bộ hoặc một phần bất kỳ khoản tiền
nào mà Chi hội đã chuyển nếu Bên nhận tài trợ
không hoàn thành các nghĩa vụ và điều kiện
kèm theo khoản tài trợ hoặc nếu (các) đầu ra
và/ hoặc (các) kết quả và/ hoặc những hoạt
động mà khoản tài trợ được trao đã không
hoặc sẽ không đạt được, không hoặc sẽ không
đạt được đúng lúc hoặc không hoặc sẽ không
đạt được đầy đủ.

12. The Fishmeal Association can withdraw,
amend, settle the grant on a lower amount
and demand the return of all or part of any
sum it has already transferred if the grant
recipient fails to fulfil the obligations and
conditions attached to the grant or if the
output(s) and/ or the outcome(s) and/ or the
activities for which the grant was awarded
have not or will not be achieved, have not or
will not be achieved in time or have not or will
not be achieved in full.

13. Việc quản lý tài trợ và hồ sơ phải được lưu giữ
trong năm (5) năm sau khi quyết toán khoản tài
trợ.

13. The grant administration and files must be
kept for five (5) years after the grant
settlement.

14. Chi hội Bột cá có thể đi ngược lại các quy định
trong Nghĩa vụ tài trợ trong những trường hợp
ngoại lệ nếu việc thực hiện và/ hoặc thực hiện
các nghĩa vụ Tài trợ dẫn đến sự bất công hoặc
bất bình đẳng đáng kể về bản chất.

14. The Fishmeal Association can deviate from
the provisions in the Grant obligations in
exceptional circumstances if implementation
and/ or execution of the Grant obligations
result in injustice or inequities of considerable
nature.
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3. Quản lý tài trợ / Grant Management
3.1 Quy tắc quản trị chung / General administration rules
Đoạn này mô tả các quy tắc quản trị Dự án.
1. Bên nhận tài trợ phải có một ban quản trị dự án
riêng tuân thủ những điều sau
a. Các thủ tục cho phép thực hiện dự án một
cách hiệu quả;
b. Quản lý mở cho phép kiểm toán bên
ngoài;
c. Bên nhận tài trợ phải có khả năng cung
cấp các hồ sơ có trật tự để từ đó có thể thiết
lập:
i. Việc chi tiêu đang diễn ra phù hợp với
thỏa thuận tài trợ;
ii. Việc chi tiêu đang được ghi hồ sơ theo
các tiêu đề thích hợp;
iii. Việc chi tiêu không vi phạm quy định
của pháp luật;
iv. Việc chi tiêu đang diễn ra trong khuôn
khổ Tuyên ngôn Thế giới về quyền con
người;
v. Việc chi tiêu, bao gồm cả thời gian đã
bỏ ra, có thể xác định và kiểm chứng
được và có thể được sao lưu bằng các
tài liệu gốc được trình bày làm bằng
chứng hỗ trợ. Phải sử dụng hệ thống
quản lý dự án riêng biệt bao gồm thủ tục
đăng ký thời gian hoặc hệ thống, phải
phù hợp với quy trình/ hệ thống đăng ký
thời gian được chấp nhận bởi công ty
kiểm toán của bên nhận tài trợ;
vi. Việc ủy quyền chi tiêu tuân theo thủ
tục địa phương và tuân theo hệ thống
kiểm soát nội bộ.
d. Các khoản chi tiêu được thực hiện phù
hợp với khoản tài trợ và các nghĩa vụ và
điều kiện tài trợ được áp dụng;

This paragraph describes the Project administration
rules.
1. The grant recipient must keep a separate
project administration that complies with the
following:
a. Procedures allow for an efficient
implementation of the project;
b. The administration is open to external
audit;
c. The grant recipient must be able to
provide orderly records from which it can
be established that:
i. Expenditure is taking place in
accordance with the grant letter;
ii. Expenditure is being recorded under
the proper headings;
iii. Expenditure is not in breach of legal
regulations;
iv. Expenditure is taking place within
the framework of the Universal
Declaration of human rights;
v. Expenditure, including time spent, is
identifiable and verifiable and can be
backed up with original documents
presented as supporting evidence. A
separate
project
administration
including a time registration procedure
or system must be used, which must
be in accordance with the time
registration
procedure/
system
accepted by the audit firm of the grant
recipient;
vi. Authorisation of expenditure is in
accordance with the local procedures
and subject to a system of internal
control.
d. Expenditures are taking place in
accordance with the grant award and the
applicable
grant
obligations
and
conditions;
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e. Duy trì quản lý minh bạch các giao dịch
tiền mặt nhỏ;

e. A transparent administration
petty-cash transactions is kept;

f. Các khoản đầu tư mua từ nguồn quỹ dự
án phải được quản lý riêng trong sổ đăng ký
tài sản, phải là một phần của báo cáo cuối
cùng;

f. Investments purchased from project
funds must be administered separately in
a register of assets, that must be part of
the final report;

g. Chi phí bằng các đơn vị tiền tệ không phải
là Đồng Việt Nam (VND) sẽ được quy đổi
theo tỷ giá hối đoái bình quân phổ biến do
ngân hàng Vietcombank niêm yết trong
tháng có chi phí phát sinh.

g. Expenditures in currencies other than
Vietnamese Dong (VND) will be
converted at the prevailing average
exchange rate published by Vietcombank
in the month in which the cost is incurred.

2. Chi hội Bột cá hoặc một bên thứ ba độc lập
được chỉ định có thể thực hiện kiểm tra và
đánh giá (tại chỗ) để điều tra các hoạt động tài
trợ và/ hoặc các khoản chi sau khi khoản tài
trợ đã được giải quyết. Bên nhận tài trợ phải
hợp tác với cuộc điều tra như vậy và có thể
cung cấp cho Chi hội Bột cá tất cả các chi tiết
và tài liệu cần thiết để xác định liệu các khoản
chi có phù hợp với khoản tài trợ không, các
nghĩa vụ và điều kiện của Khoản tài trợ và
(các) báo cáo đã nộp hay không, nếu được
yêu cầu như thế.

2. The Fishmeal Association or an appointed
independent third party can carry out (on the
spot) checks and audits in order to
investigate the grant activities and/ or
expenditures, also after the grant has been
settled. The grant recipient must cooperate
with such an investigation and be able to
provide the Fishmeal Association with all
necessary details and documentation to
ascertain whether the expenditures are in
agreement with the grant award, the Grant
obligations and conditions and the submitted
report(s), if so requested.

3. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thông báo cho Chi
hội Bột cá ngay lập tức bằng văn bản ngay khi
biết (các) đầu ra và/ hoặc (các) kết quả mà
khoản tài trợ đã được trao sẽ không đạt được,
sẽ không đạt được kịp thời hay không đạt
được đầy đủ hoặc các nghĩa vụ tài trợ sẽ
không được đáp ứng.

3. The grant recipient is obliged to inform the
Fishmeal Association immediately in writing
as soon as it becomes clear the output(s)
and/ or outcome(s) for which the grant was
awarded will not be achieved, will not be
achieved in time or not be achieved in full or
the grant obligations will not be met.

4. Chi hội Bột cá có thể thu hồi, sửa đổi hoặc giải
quyết khoản tài trợ với số tiền thấp hơn và yêu
cầu trả lại toàn bộ hoặc một phần bất kỳ khoản
tiền nào mà Chi hội đã chuyển nếu Bên nhận
tài trợ không hoàn thành các nghĩa vụ và điều
kiện kèm theo khoản tài trợ hoặc nếu (các) đầu
ra và / hoặc (các) kết quả và / hoặc các hoạt
động mà khoản tài trợ được trao đã không
hoặc sẽ không đạt được, không hoặc sẽ không
đạt được đúng lúc hoặc không hoặc sẽ không
đạt được đầy đủ. Điều này bao gồm nhưng
không giới hạn trong các trường hợp sau:

4. The Fishmeal Association can withdraw,
amend or settle the grant on a lower amount
and demand the return of all or part of any
sum it has already transferred if the grant
recipient fails to fulfil the obligations and
conditions attached to the grant or if the
output(s) and/or the outcome(s) and/or the
activities for which the grant was awarded
have not or will not be achieved, have not or
will not be achieved in time or have not or
will not be achieved in full. This includes but
is not limited to the following situations:

a. Nếu tiền được chi cho một mục đích
khác với mục đích ban đầu;

a. If money is spent for a purpose other than
that for which it was intended;

b. Nếu các hoạt động bị chậm so với kế
hoạch hoặc tiến độ chậm đến mức có thể
nghi ngờ rằng các mục tiêu sẽ không đạt

b. If activities are so far behind of schedule
or progress is otherwise so slow that it is
doubtful that the objectives will be achieved;
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of

được;

c. If irregularities or fraud occur;

c. Nếu xảy ra bất thường hoặc gian lận;
d. Nếu các bên dường như đề nghị hoặc
tặng cho bên thứ ba hoặc gạ gẫm hoặc
nhận từ bên thứ ba bất kỳ món quà, phần
thưởng nào;
f. Nếu một khoản bồi thường hoặc lợi ích
được áp dụng dưới bất kỳ hình thức nào
và theo cách có thể được hiểu là bất hợp
pháp hoặc tham nhũng.

d. If parties appear to offer or give to a third
party or solicit or accept from a third party
any gift, reward;
f. If a compensation or benefit is applied of
any kind and in a way that could be
construed as illegal or corrupt.

3.2 Thanh toán và tài khoản ngân hàng / Payments and bank account
1. Tất cả các khoản thanh toán của Chi hội Bột cá
sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam
(VND).

1. All payments by the Fishmeal Association will
be made in Vietnamese Dong (VND).

2. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực
hiện dưới danh nghĩa của bên nhận tài trợ vào
tài khoản ngân hàng do bên nhận tài trợ cung
cấp.

2. All payments will be made in the name of the
grant recipient to the bank account provided
by the grant recipient.

3. Bên nhận tài trợ phải:

3. The grant recipient must:

a. Có tài khoản thu lãi (nếu có thể) bằng
Đồng Việt Nam (VND) cho dự án;
b. Quản lý riêng biệt bất kỳ khoản lãi nào
kiếm được trên tài khoản. Lãi suất còn
lại sau khi chi phí ngân hàng đã được
khấu trừ phải được thêm vào quỹ dự
án.

a. Have a (if possible) interest-earning,
Vietnamese Dong (VND) account for
the project;
b. Administrate any interest earned on the
account separately. Interest that
remains after bank costs have been
deducted must be added to the project
funds.

4. Chi hội Bột cá sẽ chuyển khoản tạm ứng tối đa
là 50% tổng số tiền tài trợ.

4. The Fishmeal Association will transfer an
advance payment of a maximum of 50% of
the total grant amount.

5. Khoản thanh toán trước sẽ được chuyển theo
kỳ hạn, dựa trên các mốc và đầu ra đạt được.

5. The advance payment will be transferred in
terms, based on achieved milestones and
outputs.

6. Số tiền chính xác của các khoản thanh toán
tạm ứng được quy định trong một lịch trình
thanh toán tạm ứng trong khoản tài trợ.

6. The exact amount of the advance payments
is stipulated in an advance payment schedule
in the grant award.

7. Khoản thanh toán hoặc yêu cầu cuối cùng sẽ
được thực hiện sau khi quyết toán tài trợ.

7. The final payment or claim will be made after
grant settlement.

8. Chi hội Bột cá có thể thay đổi kế hoạch thanh
toán tạm ứng trong trường hợp có chi tiêu thấp
đáng kể hoặc nếu có nghi ngờ về năng lực tài
chính của Bên nhận tài trợ.

8. The Fishmeal Association can deviate from
the advance payment scheme in case of
significant under expenditure or if any doubt
arises about the financial capacity of the grant
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recipient.

3.3 Yêu cầu báo cáo / Reporting requirements
Các nghĩa vụ tài trợ và báo cáo cụ thể được quy
định trong đoạn này.

The specific grant and reporting obligations are
specified in this paragraph.

1. Các báo cáo liên quan đến các khoản tài trợ
khác nhau phải được nộp riêng.

1. Reports relating to different grants must be
submitted separately.

2. Bên nhận tài trợ phải gửi báo cáo trước thời
hạn báo cáo hiện hành.

2. The grant recipient must submit the reports
before the applicable reporting deadline.

3. Bên nhận tài trợ phải báo cáo về dự án và
những thay đổi có thể xảy ra.

3. The grant recipient must report about the
project and possible changes.

4. Nếu bên nhận tài trợ không nộp (các) báo cáo
đúng hạn, Chi hội Bột cá có thể giảm (các)
quyết toán với một tỷ lệ phần trăm của số tiền
đã giải quyết của kỳ báo cáo hiện hành.

4. If the grant recipient does not submit the
report(s) on time, the Fishmeal Association
can reduce the settlement(s) with a
percentage of the settled amount of the
applicable reporting period.

5. Việc gửi báo cáo cuối cùng sẽ được coi là yêu
cầu quyết toán khoản tài trợ.

5. Submitting the final report will be considered
as a request to settle the grant.

6. Ba loại báo cáo cho dự án là:

6. The three types of reports for the project are:

a. Báo cáo tường thuật (hàng năm);

a. The (annual) narrative report;

b. Báo cáo tài chính;

b. The financial report;

c. Báo cáo khác.

c. Other reports.

3.4 Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) / The (annual/quarterly) narrative
report
Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) là bản
cập nhật tình trạng đạt được các chỉ số kết quả và
đầu ra mà dự án cần đạt được.

The (annual/quarterly) narrative report is an
update of the status of achievement of the
outcome and output indicators that are to be
achieved by the project.

1. Những kết quả và đầu ra cụ thể của dự án như
đã nêu trong phần tài trợ phải được đưa vào
báo cáo.

1. Project-specific outcomes and outputs as
stated in the grant award must be included in
reporting.

2. Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) nên
ngắn gọn, trọng tâm và được soạn thảo bằng
các ngôn ngữ quy định (tiếng Anh và tiếng
Việt).

2. The (annual/quarterly) narrative report should
be concise and to the point and drafted in the
prescribed
languages
(English
and
Vietnamese).

3. Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) phải
được phê duyệt của giám đốc dự án của bên
nhận tài trợ.

3. The (annual/quarterly) narrative report must
be signed for approval by the project director
of the grant recipient.

4. Bên nhận tài trợ phải nộp (các) báo cáo tường

4. The grant recipient must submit the annual
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thuật hàng năm trong vòng ba (3) tháng sau khi
kết thúc năm dự án như đã nêu trong thỏa
thuận tài trợ.

narrative report(s) within three (3) months
after the end of the project year as stated in
the grant letter.

5. Bên nhận tài trợ phải nộp báo cáo cuối cùng
trong vòng ba (3) tháng sau khi kết thúc giai
đoạn tài trợ như đã nêu trong thỏa thuận tài trợ.

5. The grant recipient must submit a final report
within three (3) months after the end of the
project year as stated in the grant letter.

6. Thời hạn cụ thể để nộp báo cáo được quy định
trong thỏa thuận tài trợ.

6. The specific deadlines for submitting the
reports are stipulated in the grant letter.

3.5 Báo cáo tài chính / Financial reporting
Trong suốt thời gian tài trợ, bên nhận tài trợ phải
nộp (một) (các) ngân sách và (một) báo cáo chi
tiêu.

During the grant period the grant recipient is
required to submit (a) budget(s) and (a)
statement(s) of expenditures.

Ngân sách và kế hoạch làm việc / Budget and work plan
Bên nhận tài trợ phải nộp ngân sách (sửa đổi) tuân
thủ các điều sau:

The grant recipient must submit a (revised)
budget that complies with the following:

1. Ngân sách phải phù hợp với Nghĩa vụ & Điều
kiện Tài trợ.

1. The budget must be in accordance with the
Grant Obligations & Conditions.

2. (Các) kết quả (phụ) nêu trong ngân sách phải
phù hợp với (các) kết quả (phụ) như đã đề cập
trong khoản tài trợ.

2. The (sub)output(s) indicated in the budget
must be consistent with the (sub)output(s) as
mentioned in the grant award.

3. Phí cho các chuyên gia được sử dụng trong
thời gian tài trợ không được vượt quá mức phí
trong đơn xin tài trợ và được giới hạn ở mức
tối đa được quy định trong Điều kiện & Nghĩa
vụ Tài trợ.

3. The fees for the experts used during the grant
period may not exceed the fees in the grant
application and are limited to maximum levels
specified in the Grant Obligations &
Conditions.

4. Bên nhận tài trợ phải lập kế hoạch và lập ngân
sách dự án thực tế để bảo vệ việc đạt được
những kết quả và (các) đầu ra (phụ).

4. The grant recipient must make realistic
project planning and budgeting in order to
safeguard the achievement of the outcomes
and (sub)output(s).

Báo cáo chi tiêu / Statement of Expenditure
5. Trong thời gian tài trợ, Bên nhận tài trợ phải
nộp (một, các) bản kê khai chi tiêu.

5. During the grant period the grant recipient is
required to submit (a) statement(s) of
expenditures.

6. Báo cáo chi tiêu phải được đệ trình hàng năm
hoặc bất cứ khi nào có yêu cầu tạm ứng.

6. Statements of expenditures must be
submitted yearly or whenever a request for
an advance payment is made.

7. Bên nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo chi
tiêu hàng năm cho mỗi 12 tháng trong vòng ba
(3) tháng sau khi kết thúc giai đoạn 12 tháng.

7. The grant recipient is responsible for
submitting
an
annual
statement
of
expenditures for each 12-months within three
(3) months after the end of the 12-month
period.
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8. Nếu yêu cầu kiểm toán, báo cáo chi tiêu phải
được nộp trong vòng ba (3) tháng sau khoảng
thời gian 12 tháng.

8. If an audit is required, the statement of
expenditure must be submitted within three
(3) months after the 12-month period.

9. Một cuộc kiểm toán phải bao gồm báo cáo chi
tiêu và là:

9. An audit has to cover the statement of
expenditures and is:

a. Tùy chọn sau năm đầu tiên thực hiện;

a. Optional after
implementation;

b. Yêu cầu sau hai (2) năm thực hiện, trong
vòng ba (3) tháng sau năm dự án thứ hai;

b. Required after two (2) years of
implementation, within three (3) months after
the second project year;

c. Yêu cầu sau khi dự án kết thúc và phải
được nộp trong vòng ba (3) tháng sau khi kết
thúc dự án. Bản báo cáo chi tiêu cuối cùng
này phải bao gồm các chi phí liên quan đến
việc viết báo cáo tường thuật cuối cùng và
chi phí kiểm toán cuối cùng (và chi phí phát
sinh trong vòng ba (3) tháng kể từ khi kết
thúc dự án).

the

first

year

of

c. Required after the project has ended and
is to be submitted within three (3) months
after the end of the project. This final
statement of expenditures must include the
costs related to the writing of the final
narrative report and the final audit costs (and
that are incurred within three (3) months of
the end of the project).

Trường hợp số tiền tài trợ dưới 2 tỷ đồng thì áp
dụng như sau:

Where the grant amount is less than VND 2 billion
the following applies:

10. Khoản tài trợ sẽ được trao dưới hình thức tổng
hợp liên quan đến kết quả đầu ra (được kỳ
vọng). Bên nhận tài trợ được yêu cầu thể hiện
(theo cách được nêu trong thỏa thuận tài trợ)
rằng (các) đầu ra và (các) kết quả mà khoản
tài trợ được trao, được thực hiện và đạt được
cũng như tuân thủ các Nghĩa vụ & Điều kiện
của tài trợ

10. The grant will be awarded in the form of a
lump sum related to the (expected) outputs.
The grant recipient is required to show (in the
manner indicated in the grant agreement) that
the output(s) and outcome(s) for which the
grant was awarded, are implemented and
achieved, and are in compliance with the
Grant Obligations & Conditions.

11. Nếu chi phí liên quan đến kết quả đầu ra (dự
kiến) không chắc chắn đến mức không thể lập
trước ngân sách thực tế, Chi hội Bột cá có thể
xác định trong thỏa thuận tài trợ rằng sau thời
gian tài trợ, bên nhận tài trợ phải đưa ra bản kê
khai chi phí liên quan đến những đầu ra. Những
chi phí được đề cập trong báo cáo chi phí phải
phát sinh trong thời gian tài trợ. Không cần báo
cáo kiểm toán.

11. If the costs related to the (expected) outputs
are so uncertain that a realistic budget cannot
be made in advance, the Fishmeal
Association can determine in the grant letter
that after the grant period, the grant recipient
is required to give a statement of expenses
related to the outputs. The costs mentioned in
the statement of expenses must be incurred
within the period of the grant. No audit report
is required.

Nộp báo cáo chi tiêu / Submitting the statement of expenditure
Những điều sau đây về việc nộp báo cáo chi tiêu
được áp dụng.

The following on submitting a statement of
expenditures apply.

12. Báo cáo chi tiêu phải phù hợp với Nghĩa vụ &
Điều kiện Tài trợ.

12. The statement of expenditures must be in
accordance with the Grant Obligations &
Conditions.
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13. Tất cả các khoản chi tiêu phải được phân bổ
vào một loại chi phí. Các điều này được quy
định và làm rõ trong chương 4.

13. All expenditures must be allocated to a cost
category. These are prescribed and clarified
in chapter 4.

14. Báo cáo chi tiêu phải được nộp dưới dạng bản
mềm (cả Excel và PDF).

14. The statement of expenditures must be
submitted in soft copy (both in Excel and
PDF).

15. Báo cáo của kiểm toán viên phải được gửi:

15. The auditor’s report has to be submitted:

a. Bằng bản cứng (bản gốc) hoặc;

a. In hard copy (original) or;

b. Như một bản mềm đã được thẩm tra.

b. As a verified soft copy.

16. Các khoản chi phải phù hợp với kế hoạch hoạt
động của dự án đã được phê duyệt. Bất kỳ sai
lệch nào lớn hơn 20% ngân sách hàng năm
trên mỗi đầu ra, trên mỗi dòng ngân sách quản
lý dự án và mỗi loại chi phí phải được làm rõ
trong báo cáo hàng năm.

16. The expenditures must be in accordance with
the approved project work plan. Any
deviations of more than 20% of the annual
budget per output, per project management
budget line and per cost category must be
clarified in the annual report.

17. Quyết toán chi tiêu phải được thể hiện bằng
Đồng Việt Nam (VND).

17. The statement of expenditures must be
expressed in Vietnamese Dong (VND).

18. Báo cáo chi tiêu phải nêu rõ số tiền theo năm
dự án.

18. The statement of expenditures must state the
amounts by project year.

19. Tất cả các khoản chi được yêu cầu phải dựa
trên thời gian thực tế đã chi tiêu và chi phí thực
tế trừ khi có quy định khác trong chương 4.

19. All expenditures claimed must be based on
actual time spent and actual costs unless
otherwise specified in chapter 4.

20. Bất kỳ khoản chiết khấu nào (ví dụ, đối với
thiết bị, vật liệu, vé máy bay đã mua) phải
được hoàn lại cho dự án.

20. Any discounts (for example, on purchased
equipment, materials, airline tickets) must be
refunded to the project.

21. Các chi phí được đề cập trong báo cáo chi tiêu
phải phát sinh trong thời gian tài trợ với ngoại lệ
duy nhất là chi phí liên quan đến việc viết báo
cáo tường thuật cuối cùng và chi phí kiểm toán
cuối cùng (nếu có). Các chi phí này cần được
phát sinh trước khi báo cáo (kiểm toán) cuối
cùng được đệ trình (trong vòng ba (3) tháng
sau khi kết thúc dự án).

21. The costs mentioned in the statement of
expenditures must be incurred within the
period of the grant with the only exception
being the costs related to the writing of the
final narrative report and the final audit costs
(if applicable). These costs need to be
incurred before the final (audit) report is
submitted (within three (3) months after the
end of the project).

22. Các chi phí được bao gồm trong báo cáo chi
tiêu phải liên quan đến dịch vụ hoặc hàng hóa
được giao trong năm dự án đó. Các chi phí liên
quan đến dịch vụ hoặc hàng hóa được giao
trong kỳ tiếp theo phải được tính vào báo cáo
của năm dự án mà dịch vụ hoặc hàng hóa đã
được giao.

22. The costs included in the statement of
expenditures must be related to services or
goods delivered in that project year.
Expenditures relating to services or goods
delivered in the following period should be
taken up in the statement of the project year
in which the services or goods have been
delivered.

Quyết toán khoản tài trợ / Settlement of the grant
23. Đối với các khoản tài trợ có số tiền tài trợ dưới

23. For grants with a grant amount less than to
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2 tỷ đồng, khoản tài trợ sẽ được quyết toán
dựa trên (các) đầu ra và (các) kết quả. Trừ khi
có quy định khác trong thỏa thuận tài trợ.

VND 2 billion, the grant will be settled based
on the (sub)output(s) and outcome(s). Unless
otherwise specified in the grant letter.

24. Chỉ các chi phí được chỉ ra là đủ điều kiện
trong chương Tính hợp lệ của chi phí mới có
thể được hoàn trả.

24. Only expenditures indicated as being eligible
in the chapter Eligibility of costs can be
reimbursed.

25. Các khoản chi vượt quá số tiền tài trợ tối đa sẽ
không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

25. Expenditures exceeding the maximum grant
amount will under no circumstances be
reimbursed.

3.6 Mở rộng ngân sách trung lập (BNE) / Budget-neutral extension (BNE)
1. Bên nhận tài trợ có thể yêu cầu kéo dài thời
gian tài trợ trung lập với ngân sách nhưng
không muộn hơn ba (3) tháng trước ngày kết
thúc thời kỳ tài trợ.

1. The grant recipient can request for a
budget-neutral extension of the grant period
but no later than three (3) months before the
end date of the grant period.

2. Yêu cầu cho phần mở rộng ngân sách trung
lập phải:

2. The request for a budget-neutral extension
must:

a. Được nộp bằng văn bản;

a. Be submitted in writing;

b. Được chứng minh rõ ràng và xác định rõ
khoảng thời gian và ngân sách liên quan;

b. Be soundly substantiated and specifies the
period and budget involved;

c. Bao gồm một kế hoạch làm việc được điều
chỉnh cho giai đoạn BNE;

c. Include an adjusted work plan for the BNE
period;

d. Bao gồm ngân sách được điều chỉnh cho
giai đoạn BNE.

d. Include an adjusted budget for the BNE
period.

4. Chi phí hợp lệ / Eligibility of costs
Chương này cung cấp thông tin về tính đủ điều kiện
của chi phí. Vì không phải tất cả chi phí đều hợp lệ
cho tài trợ, người nhận tài trợ cũng như các công ty
kiểm toán phải lấy chương này làm cơ sở để xác
định tính hợp lệ.

This chapter provides information on the eligibility
of costs. As not all costs are eligible for funding,
the grant recipient as well as audit firms must take
this chapter as the basis to determine eligibility.

4.1 Giới thiệu / Introduction
1. Khoản tài trợ được trao để bên nhận tài trợ
thực hiện các hoạt động (giúp) đạt được (các)
kết quả và (các) đầu ra như được mô tả trong
khoản tài trợ.

1. The grant is awarded in order for the grant
recipient to finance the activities that (help to)
achieve the outcome(s) and output(s) as
described in the grant award.

2. Khoản tài trợ là một khoản đóng góp vào chi
phí. Các chi phí không hợp lệ và / hoặc vượt
quá số tiền tài trợ tối đa sẽ không được hoàn
trả.

2. The grant is a contribution towards the costs.
Costs that are not eligible and/or exceed the
maximum grant amount will not be
reimbursed.
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3. Khoản tài trợ bao gồm việc hoàn trả các chi phí
thực tế, số tiền cố định và mức phí cố định
được quy định như trong chương này.

3. The grant consists of the reimbursement of
actual costs, fixed amounts and fixed-fee
rates specified as such in this chapter.

4. Tất cả các chi phí trong dự án phải đóng góp
vào (các) kết quả (phụ) tương ứng hoặc dòng
ngân sách quản lý dự án. Ngoài ra, tất cả các
chi phí phải được phân bổ vào các loại chi phí.

4. All costs in the project must contribute to a
corresponding (sub)output(s) or project
management budget lines. In addition, all
costs must be allocated to cost categories.

5. Các chi phí không đóng góp vào đầu ra và /
hoặc kết quả của dự án và / hoặc các chi phí
được coi là không sử dụng hiệu quả nguồn tài
trợ của dự án sẽ không được hoàn trả.

5. Costs which do not contribute to the output
and/or outcome of the project and/or costs
which are considered not being efficient use
of project funding will not be reimbursed.

6. Chi phí phải có thực (thực hiện và thanh toán)
và được lập thành văn bản, bao gồm cả bằng
chứng thanh toán.

6. Costs must be real (made and paid) and
documented, including proof of payment.

7. Chi phí phải được hạch toán và thanh toán
trong năm mà hàng hóa hoặc dịch vụ đã được
giao.

7. Costs must be accounted for and paid in the
year in which the goods or services were
delivered.

8. Tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được ghi ngày
tháng và có chữ ký của đại diện bên nhận tài
trợ trước khi thanh toán.

8. All supporting documents must be dated and
signed by the representative of the grant
recipient before payment takes place.

9. Bất kỳ khoản chiết khấu nào (ví dụ như thiết bị,
vật liệu, vé máy bay, v.v. đã mua) phải được
hoàn lại cho dự án.

9. Any discounts (on for example equipment,
materials, airline tickets, etc. purchased)
must be refunded to the project.

10. Các chi phí sau sẽ không được hoàn trả trong
bất kỳ trường hợp nào và do đó bên nhận tài
trợ không được đưa các chi phí này vào ngân
sách tài trợ hoặc bảng kê khai chi tiêu:

10. The following costs will not be reimbursed
under any circumstances and the grant
recipient must therefore not include these
costs in the grant budget or statement of
expenditures:

a. Lương, phụ cấp, ưu đãi, phí, phụ cấp hoặc
bất kỳ phần thưởng nào khác được trả hoặc
được trả cho thời gian mà nhân viên của các
bên liên quan dành cho dự án.

a. Salaries, stipends, incentives, fees,
allowances or any other rewards paid or to be
paid for the time which staff members of
´beneficiary stakeholders´ spend on the
project.

b. Chi phí thay thế các nhân viên đang làm việc
trong dự án hoặc những người tham gia vào
việc đào tạo nhân viên được tài trợ bởi khoản
tài trợ.
Các loại chi phí sau đây đủ điều kiện để tài trợ từ
khoản tài trợ:
A. Thời gian / đầu vào của nhân viên và
chuyên gia phương Tây;
B. Thời gian / đầu vào của nhân viên và
chuyên gia khu vực / địa phương;
C. Chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt phí hàng

b. The costs of replacing staff members who
are working on the project or who are
engaged in staff training financed by the
grant.
The following cost categories are eligible for
funding out of the grant:
A. Time/input by Western staff and experts;
B. Time/input by
experts;

regional/local staff and

C. Travel, Daily Subsistence Allowance (DSA)
and hotel costs;
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ngày (DSA) và khách sạn;
F. Đầu tư;

F. Investments;

G. Dự phòng;

G. Contingencies;

H. Các chi phí khác.

H. Other costs.

4.2 Thời gian / đầu vào của các chuyên gia / Time/input by experts
1. Cần có sự phân biệt giữa các chuyên gia
phương Tây và các chuyên gia địa phương /
khu vực.

1. A distinction must be made between Western
experts and local/regional experts.

2. Thời gian thực tế cho dự án của các chuyên
gia phương Tây được trả tối đa 20 triệu đồng /
ngày, tùy theo chuyên môn.

2. The actual time spent on the project by
Western experts is reimbursed at a
maximum of 20 million VND/day, depending
on expertise.

3. Thời gian thực tế dành cho dự án của các
chuyên gia trong nước / khu vực được hoàn
trả tối đa 8 triệu đồng / ngày, tùy theo chuyên
môn.

3. The actual time spent on the project by
local/regional experts is reimbursed at a
maximum of 8 million VND/day, depending on
expertise.

4. Quy trình / hệ thống đăng ký thời gian phải
được sử dụng phù hợp với các quy tắc quản trị
chung (đoạn 3.1). Thời gian sử dụng phải nộp
hàng tháng và có chữ ký của nhân viên và
quản lý. Ngày và chữ ký phải hiển thị trên các
tài liệu bên dưới, điều này cũng có thể được
thực hiện bằng cách hiển thị phê duyệt trực
tuyến trong hệ thống đăng ký thời gian điện tử.

4. A time registration procedure/system must
be used in accordance with the general
administration rules (paragraph 3.1). The time
spent must be submitted monthly and signed
by the staff member and the supervisor. The
date and signatures must be visible on the
underlying documents, this can also be done
by showing the digital approval in an
electronic time registration system.

5. Chỉ khi do các quy định về quyền riêng tư,
không thể cung cấp đăng ký thời gian đã ký,
ghi ngày tháng và được ủy quyền (hàng tháng
hoặc hàng tuần), tuyên bố của điều phối viên
dự án từ người được cấp bổ sung với ủy
quyền từ giám đốc dự án có thể dùng làm bằng
chứng thay thế. Nếu liên quan đến việc đăng
ký thời gian của điều phối viên dự án hoặc
giám đốc dự án thì người đại diện theo pháp
luật phải ủy quyền.

5. Only if due to privacy regulations it is not
possible to make signed, dated and
authorised time registration (monthly or
weekly) available, a project coordinator's
statement from a grantholder supplemented
with an authorization from the project director
can serve as replacement evidence. If it
concerns the time registration of the project
coordinator or project director the legal
representative has to authorise.

6. Lượng thời gian thực tế dành cho việc điều
phối dự án cũng có thể được xác nhận. Điều
này bao gồm thời gian dành cho điều phối hoạt
động, điều phối nội dung, viết báo cáo, chuẩn bị
ngân sách / công bố.

6. The actual amount of time spent on project
coordination can also be claimed. This
includes time spent on activity coordination,
content
coordination,
report
writing,
preparation of budgets/declarations.

7. Chi phí đào tạo ngôn ngữ không được tính vào
dự án.

7. Costs of language training cannot be charged
to the project.
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8. Đối với các chuyên gia bên ngoài, người nhận
tài trợ có thể cộng thêm tối đa 15% phí xử lý.

8. For external experts, a maximum of 15%
handling fee can be added on top of the fee
by the grant recipient.

4.3 Chi phí đi lại, DSA và khách sạn / Travel, DSA1 and hotel costs
Chi phí đi lại, DSA và khách sạn cho việc đi lại liên
quan đến dự án là hợp lệ để được hoàn trả.

Travel, DSA and hotel costs for project related
travel are eligible for reimbursement.

Chi phí đi lại / Travel costs
1. Chi phí đi lại ngắn hạn phát sinh cho các hoạt
động của dự án là hợp lệ để được tài trợ:

1. The following short-term travel cost incurred
for project activities are eligible for funding:

a. Đi lại quốc tế: chi phí cho một chuyến đi về
(bao gồm vé máy bay, thuế phi trường và
visa). Bên nhận tài trợ kiểm tra các chi phí.

a. International travel: the costs of a return trip
(including the airline ticket, airport tax and the
visa). The grant recipient checks the costs.

b. Chi phí đi lại trong nước: chi phí thực tế của
phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bằng
phương tiện giao thông riêng phải hợp lý và
dựa trên giá cước trên km phù hợp với giá
cước trong nước, tối đa là 5.000 đồng trên km.

b. In-country travel costs: actual costs of public
transport or travel by own transport must be
reasonable and be based on a rate per
kilometre that fits the country rate, with a
maximum amount is VND 5.000 per kilometer.

2. Đối với đi lại bằng đường hàng không, vé hoặc
hóa đơn từ đại lý du lịch và thẻ lên máy bay
phải được bao gồm trong hồ sơ dự án.

2. For travel using air travel, the tickets or
invoices from the travel agent and boarding
passes must be included in the project file.

Chi phí khách sạn và trợ cấp hàng ngày / Hotel cost and daily allowance

1

3. Khách sạn: Liên quan đến trợ cấp sinh hoạt,
các bên không được yêu cầu nhiều hơn:

3. Hotel: As regards the subsistence allowance,
parties can claim no more than:

a. Chi phí thực tế của khách sạn và bữa
sáng trong một khách sạn tầm trung;
b. Và một khoản cố định dưới dạng trợ cấp
mỗi ngày để trang trải các chi phí sinh hoạt
hàng ngày khác. Bên nhận tài trợ kiểm tra
các chi phí.

a. The actual costs of hotel and breakfast in
a medium-range hotel;

4. Trợ cấp hàng ngày: cố định 500.000 VND một
đêm nghỉ

4. The daily allowance: a fixed amount of
500.000 VND per night stay

5. Trợ cấp hàng ngày chỉ hợp lệ nếu nó có thể
được chứng minh rằng những ngày liên quan
đã được dành cho mục đích của dự án.

5. A daily allowance is only eligible if it can be
proved that the days concerned were spent
for the purpose of the project.

6. Trợ cấp hàng ngày cho thời gian đi lại của
người khác chỉ có thể được kê khai nếu số tiền
đã được trả cho người đó hoặc cho người sử

6. A daily allowance for the travel period of other
persons can only be declared if the amounts
have been paid to that person or to his/her

b. And a fixed amount as allowance per day
to cover the other costs of daily subsistence.
The grant recipient checks the costs.

DSA: Trợ cấp Sinh hoạt phí Hàng ngày / Daily Subsistence Allowance
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dụng lao động của họ.

employer.

7. Bên nhận tài trợ chỉ có thể kê khai một khoản
trợ cấp hàng ngày cho chuyến đi của chuyên
gia khác nếu số tiền đã thực sự được trả cho
chuyên gia đó.

7. The grant holder can only declare a daily
allowance for other expert travel if the
amounts have been actually paid to that
expert involved.

8. Hồ sơ dự án cho kiểm toán viên, trong trường
hợp có chi phí khách sạn, ít nhất phải bao gồm
các ghi chú của khách sạn về chi phí lưu trú.
Nếu khách sạn không được sử dụng, nhưng ví
dụ như chỗ ở tạm thời, thì giấy cho thuê của
chỗ ở này được yêu cầu làm bằng chứng.

8. The project file for the auditor, in case of hotel
costs, must include at least the hotel’s notes
for the costs of the stay. If no use is made of
a hotel, but for example a temporary
accommodation, the rental notes of this
accommodation are required as proof.

9. Nếu một nhân viên đi cùng với các thành viên
trong gia đình, các chi phí bổ sung liên quan
không thể được tính vào dự án.

9. If a travelling staff member is joined by family
members, the related additional costs cannot
be charged to the project.

4.4 Đầu tư / Investments
1. Tối đa 10% ngân sách tài trợ là hợp lệ cho chi
phí thiết bị, cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư
khác.

1. A maximum of 10% of the grant budget is
eligible for costs of equipment, infrastructure
and other investments.

2. Các khoản đầu tư được đề xuất phải góp phần
đạt được (các) kết quả và hiện thực hóa (các)
đầu ra của dự án và phải được đưa vào báo
cáo hàng năm.

2. The proposed investments must contribute to
achievement of the outcome(s) and
realisation of the output(s) of the project and
must be included in the annual report.

3. Các thủ tục mua sắm phải tuân theo luật và
quy định hiện hành.

procedures
must
3. Procurement
applicable laws and regulations.

4. Đối với các gói thầu trên 10.000.000 VND, ít
nhất ba (3) hồ sơ dự thầu và tiêu chí “thuận lợi
về kinh tế” phải là cơ sở cho việc đầu tư.

4. For procurements above the sum of VND
10.000.000 at least three (3) bids and the
criterion “economically favourable” must form
the basis for the investment.

5. Hồ sơ dự án trong mọi trường hợp phải bao
gồm (tối thiểu) ba báo giá và quyết định trúng
thầu. Ngoài ra, phải có sẵn ảnh cho đầu tư xây
dựng.

5. The project file must in any case include the
(minimum) three offers and the award
decision. In addition, photographs must be
available for construction investments.

6. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trả cho hàng hóa
mua lại là không hợp lệ. Có thể yêu cầu hoàn
thuế GTGT tại cơ quan thuế tại thời điểm xuất
khẩu. Các bên tham gia dự án có trách nhiệm
hoàn trả thuế GTGT. Các khoản đầu tư vào
hàng hóa đó phải được đưa vào ngân sách tài
trợ không bao gồm VAT.

6. The value-added tax (VAT) paid for goods
acquired is not eligible for funding. VAT-refund
can be requested at the tax office at the time
of export. It is the full responsibility of the
project parties to have VAT reimbursed.
Investments in such goods must be included
in the grant budget excluding VAT.

7. Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại
và các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như chi
phí vận chuyển, bảo hiểm và lắp đặt là hợp lệ.

7. Costs directly related to acquisitions and
other investments, such as the costs of
transport, insurance and installation are
eligible for funding.
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4.5 Chi phí khác / Other costs
Các chi phí không được đề cập trong các loại đã
nêu trên có thể được đưa vào ngân sách với các
điều kiện sau:

Costs that are not mentioned under the
aforementioned categories can be included in the
budget on the following conditions:

1. Các đối tác dự án phải thực hiện ý thức chung
trong việc xác định chi phí nào hợp lệ và chi
phí nào không. Chi phí phải luôn liên quan đến
việc đạt được kết quả và đầu ra của khoản tài
trợ.

1. Project partners must exercise common
sense in identifying which costs are eligible
and which are not. Costs must always be
related to achieving the outcomes and
outputs of the grant.

2. Nếu một đối tác sử dụng các phòng ban của
mình để thực hiện các dịch vụ (chẳng hạn như
sản xuất, in ấn, phân phối, dịch thuật, v.v.), phí
được tính phải phù hợp với quy định riêng của
tổ chức và không được vượt quá mức mà tổ
chức thường tính phí nội bộ.

2. If a partner uses its own departments to
perform services (such as production,
printing, distribution, translation, etc.), the fees
charged must be consistent with the
organisation’s own regulations and must not
exceed what the organisation would normally
charge internally.

3. Áp dụng các quy tắc về lập hồ sơ, mua sắm và
phê duyệt trong các chương trước.

3. The rules for documentation, procurement
and approval mentioned in previous chapters
apply.

Quản lý dự án / Project management
4. Số tiền tối đa dành cho việc quản lý dự án
của bên nhận tài trợ và các đối tác liên danh
là số tiền tối đa 20% ngân sách tài trợ.

4. The maximum amount available for project
management by the grant recipient and
consortium partners has a maximum of 20%
of the grant budget.

5. Chi phí quản lý chung và thời gian mà nhân
viên dành cho các hoạt động quản lý, điều
hành và thư ký dự án có thể được hoàn trả
trong phạm vi ngân sách quản lý dự án.

5. The general costs of the administration and
the time that staff members spend on project
management, administration and secretarial
activities can be reimbursed within the
budget for project management.

6. Số tiền quản lý dự án phải bao gồm các hoạt
động sau:

6. The amount for project management must
cover the following activities:

a. Tất cả chi phí quản lý dự án và chi phí
hành chính chung: chi phí không cụ thể
cho một hoạt động cụ thể của dự án,
chẳng hạn như thông tin liên lạc (điện
thoại, fax, thư, dịch vụ đưa tin, v.v.), vật
tư văn phòng, photocopy và các chi phí
hoạt động khác, chẳng hạn như vận
chuyển, nhiên liệu và bảo dưỡng xe ô tô
dự án, hợp đồng bảo hiểm, v.v.

a. All project management and general
administrative costs: costs that are not
specific to a particular project activity,
such as communications (telephone,
fax, mail, messenger service, etc.),
office supplies, photocopying and other
operational
costs,
such
as
transportation, fuel and maintenance for
project cars, insurance policies, etc.

b. Chi phí đi lại liên quan đến quản lý dự

b. Travel costs
management.
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án.
Chi phí kiểm toán / Costs of audit
7. Chi phí kiểm toán sẽ được hoàn trả theo các
điều kiện sau: Chi phí thực tế cho cuộc đánh
giá phải được tính trước vào ngân sách tài trợ.

7. The costs of an audit will be reimbursed
under the following conditions: The actual
costs for the audit must be included on
forehand in the grant budget.

8. Năm cuối của một dự án có tổng số tiền tài trợ
hơn 2 tỷ đồng luôn phải có báo cáo kiểm toán,
bất kể số chi là bao nhiêu.

8. The final year of a project with a total grant
amount of more than 2 billion VND always
requires an audit report, regardless of the
amount of expenditures.

4.6 Dự phòng / Contingencies
1. Dự phòng là những chi phí phụ không lường
trước được mà không thể tránh khỏi nếu dự án
đạt được mục tiêu của nó. Những chi phí phụ
này không được lường trước khi dự thảo ngân
sách, nhưng được coi là cần thiết để dự án đạt
được các mục tiêu của nó.

1. Contingencies are unforeseen extra costs
that cannot be avoided if the project is to
achieve its objectives. These extra costs
must not have been anticipated when the
budget was drafted, but are considered
essential for the project to achieve its
objectives.

2. Các khoản dự phòng phải được ghi vào ngân
sách phù hợp với hình thức ngân sách quy
định.

2. The contingencies have to be stated in the
budget in accordance with the prescribed
budget format.

3. Khi sử dụng hơn 20 triệu đồng trong một năm
dự án, phải được sự chấp thuận trước của
Hiệp hội Bột cá.

3. When more than 20 million VND is to be used
in one project year, prior approval of the
Fishmeal Association has to be obtained.

4. Người nhận tài trợ có trách nhiệm gửi yêu cầu
sử dụng các khoản dự phòng.

4. The grant recipient is responsible for
submitting the request for the use of
contingencies.

5. Khi việc sử dụng các khoản dự phòng đã được
Chi hội Bột cá phê duyệt, số tiền được phê
duyệt phải được trích từ các khoản dự phòng
dòng ngân sách như một khoản chi và được
thêm vào (các) kết quả tương ứng như một
khoản chi tiêu.

5. Once the use of contingencies has been
approved by the Fishmeal Association, the
amount approved must be deducted from the
budget line contingencies as an expenditure
and added to the corresponding output(s) as
expenditure
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NghềlướikéođaloàiViệtNam-FIPVũngTàu 
DựánCảithiệnNghềcá(FIP)Kếhoạchlàmviệc 
Tổngquanhànhđộnghànhđộngnghềcá
PhiênbảnKếhoạchvàngày

29/7/2021

Ngàybắtđầu(dựkiến)

Ngàykếtthúc(dựkiếntháng/năm)

01/10/2021

31/12/2024

TrưởngnhómFIP(tổchức/cánhân
Cáccảitiếnđượckhuyếnnghịbởi(cuộchọp/nhómhỗtrợ
chịutráchnhiệmvềKếhoạchhànhđộng) pháttriển)
ChihộiBộtcá&DầucátỉnhBàRịa-
VũngTàu

1. ChicụcThủysảnBàRịa-VũngTàu(LÊTòngVăn,
NGUYỄNVănBi)
2. PhòngNghiêncứuNguồnlợiThủysảnBiểnViện
NghiêncứuThủysảnBiển(VŨViệtHà,TRẦNVăn
Cường,MAICôngNhuận,HOÀNGMinhTùng)
3. PhòngQuảnlýThủysản/ViệnKhoahọcCôngnghệ
KhaithácBiển-ĐạihọcNhaTrang(TRẦNVănHào)
4. KimDeltaT&C(NGUYỄNKimThanh)

ĐiềuphốiviênFIP(tổchức/cánhân
Kếhoạchlàmviệcđượcxâydựngbởi(tưvấnhoặccá
chịutráchnhiệmbáocáovềNgưnghiệp) nhân)
KIMDELTAT&C

1. STARMANSSteven/KimDeltaT&C

1. STARMANSSteven-Quảnlýdự
án

2. NGUYENKimThanh/KimDeltaT&C

2. NGUYỄNKimThanh-Điềuphối
viêndựán

Viếttắt
BRVT

TỉnhBàRịa-VũngTàu

MARD

BộNôngnghiệp&PháttriểnNôngthôn

SởNNPTNT

SởNôngnghiệp&PháttriểnNôngthôn

ChicụcThủy
sản

ChicụcThủysản(cấptỉnh)

EEZ

Vùngkinhtếđặcquyền

ETP

Cácloàinguycấp,bịđedọa,cầnđượcbảovệ

ToR

Điềukhoảnthamkhảo

CPUE

Côngsuấtkhaithác(sảnlượngđánhbắttrênmỗiđơnvịNỗlực)

VMEs

Cáchệsinhtháibiểndễbịtổnthương

UoA

ĐơnvịđượcĐánhgiá,hoặcnghềlướikéocủaBRVT

1/13

(Các)ĐơnvịĐánhgiá
UoA1
Loàimụctiêu(tênkhoa
họcvàthôngdụng)

Môtả

Đaloài,nguồnlợitầngđáy
Loàic hỉthị:
1. Cám ốithường(Sauridatumbil);
2. Cám ốihoa(Trachinocephalusm yops);
3. Cáphènhais ọc(Upeneuss ulphureus);
4. Cátráom ắtto(Selarc rumenophthalmus);v à

5. Cátráo(Atulem ate)
Trữlượng

Nguồnlợitầngđáy

khuvựcđịalý

ĐôngNamViệtNam(cácv ùngbiểnv enbờv àv ùnglộngthuộc
quyềnquảnlýc ủatỉnhBàRịa-VũngTàu)v àv ùngbiểntừc ác
tuyếnđườngv enbiểnđếnranhgiớibênngoài(ngoàik hơi)c ủa
khuv ựcđặcquyềnk inhtếc ủaViệtNam(EEZ)
Khuv ựck haitháclàFAO71

Phươngphápđánhbắt
hoặcloạingưcụ

Kéorái,lướik éoc ặp

Độitàuđánhcáhoặc
nhómtàuhoặccánhân
khaithácđánhbắtthủy
sản

Tấtc ảc ácđộitàulướik éođãđượcUBNDtỉnhVũngTàuđăng
kýv àc ấpphép,Độitàulướik éođượcphépc ậpc ảngBàRịa-
VũngTàu

2/13

HànhđộngFIP
Phần1 -Khungq uảnlý/đ iềuh ành
1. Môtảthiếuhụt:
M1-Luậtpháp,chínhsáchvàkếhoạch:M1.7,M1.8vàM1.9
-

KếhoạchquảnlýnghềcáBàRịa-VũngTàu(BRVT)chưahoànchỉnh,hiệnquyhoạchtổngthểcủa
tỉnhđếnnăm2030đãbaogồmcácmụctiêuchongànhthủysảnBRVT.Tuynhiên,kếhoạchkhông
đềracáchoạtđộngcầnthiếtđểđạtđượccácmụctiêuđãnêuvàkhôngbaogồmngânsáchcho
cáchoạtđộngđó.

-

MộtkếhoạchquảnlýnghềlướikéocụthểchoBRVTkhôngđượcthiếtlập,dođócácmụctiêuvà
mụctiêuhoạtđộngchonghềlướikéocủaBRVTkhôngđượcthiếtlập.Dođó,vaitròvàtráchnhiệm
khôngđượcgiaochocáctổchứcđốitácvàquảnlýnghềcáliênquan.

SởdĩcónhữngthiếuhụtđólàdoQuyhoạchtổngthểcủatỉnhmớiđượcbanhànhvàotháng3năm2021,
cóthểphảimấtmộtthờigiannữaSởNôngnghiệpvàPháttriểnNôngthôn(SởNNPTNT)tỉnhBRVTvàChi
cụcThủysản(DOF)BRVT(nhưđãxácđịnhtheocơcấutổchức)lậpvàđềxuấtphươngánthựchiệnvới
UBNDtỉnhBRVT.
M2-Sựthamgiacủacácthểchếvàcácbênliênquan:M2.5
Đồngquảnlýnghềcálàhìnhthứcsắpxếpquảntrịlâuđờinhấtđểquảnlýphốihợpgiữatổchứcchínhphủ
vàcácbênliênquanchính(cộngđồngđịaphương).Hìnhthứcnàyđãđượcthíđiểmtrongkhoảng20năm
vớisựhỗtrợtàichínhvàkỹthuậttừchínhphủ,cáctổchứcphichínhphủquốctếvàquốcgia.Việcthực
hiệnđồngquảnlýnghềcáchođếnnayvẫnchưathựcsựhiệuquả.Khôngcómộttổchức(hộiđồng)nhằm
tạođiềukiệnphốihợpgiữacácbênliênquanvàcáckhuvựcpháplý.CácchuyêngiacủaTrungtâmPhát
triểnNghềcáĐôngNamÁ(SEAFDEC)vàTrungtâmNghềcáThếgiới(WorldFish)chorằngkhungpháplý
chưahoànthiện,kinhphíchocácchươngtrìnhkhôngphảitừngưtrườngmàcộngđồngngưdânhoạt
động,nhậnthứcvànănglựccủangưdânvàcánbộcủacáccơquanchứcnăng(từtrungươngđếnđịa
phương)vềđồngquảnlýnghềcácònhạnchế,khôngcóđủnhânlựcđủnănglựcđểthựchiệncôngviệclà
nguyênnhândẫnđếntìnhtrạngthấtbại.
M3-Theodõi,kiểmsoát,giámsát:M3.3vàM3.4
-

Trongnăm2020,cáccơquanchứcnăngcủaBRVTđãpháthiện102tàucáviphạm,trongđócó28
trườnghợpđánhbắtbấthợppháp(đánhbắtkhôngcógiấyphép,đánhbắtkhôngđúngvùngcấp
phép,khôngtrangbịthiếtbịtheodõi,khôngghichép,khôngbáocáo)

-

Chỉ40%sốtàulướikéo(598trongtổngsố1476tàu)ởBRVTđượcbáocáolàcóbàngiaonhậtký
khaithácchocơquanchứcnăngtừđầunăm2021đếntháng6năm2021.

ThanhtracủaỦybanChâuÂuquakiểmtraquátrìnhdỡbỏthẻvàngcủaViệtNamđãkếtluậntrongbáo
cáocủamìnhrằngsựphốihợpgiữacácban,bộ,ngànhvàỦybannhândân28tỉnh,thànhphốvenbiển
chưachặtchẽtrongviệctraođổithôngtin,pháthiện,ngănchặn,điềutra,xửlýkịpthờicáctrườnghợpvi
phạm.BáocáohàngnămcủaChicụcThủysảncủaBRVTchobiếthọthiếunguồnlựcđểkiểmsoáthoàn
toànnghềcávàthựcthihiệuquảluậtvàquyđịnhhiệnhành.

2. Cáchànhđộng
Đểkhắcphụccácthiếuhụtnêutrên,cầnthựchiệncáchànhđộngsau:
Bảng1.1KếhoạchhànhđộngBảnghànhđộng1.1:KếhoạchquảnlýnghềlướikéoởBRVT
Sốhànhđộngvàtên

Hànhđộng1.1ThamvấnvàđềxuấtSởNNPTNTBRVTvàChicục
ThủysảnmộtkếhoạchquảnlýnghềlướikéochoBRVT.

Mụctiêuhànhđộng

HỗtrợchínhquyềnBRVTquảnlýtốthơncáchoạtđộngcủanghềlưới
kéotrongtỉnh.

3/13

Môtảhànhđộng

NghềlướikéodườngnhưkhôngđượcưutiênđốivớiBRVT.Sựhỗtrợ
từngànhbộtcávàcácđốitáckinhdoanhtrongviệcxâydựngkếhoạch
quảnlýnghềlướikéoởtỉnhsẽgiúpchiasẻgánhnặngquảnlývớiSở
NNPTNTvàChicụcThủysản.
1.1.1ĐánhgiáthựctrạngquảnlýnghềlướikéoởBRVT
1.1.2TrìnhbàyvàthảoluậnvớiChicụcThủysảnvềkếtquảđánhgiá
vàhànhđộng
1.1.3Hộithảothamvấnvớicácbênliênquanchính
1.1.4Xâydựngkếhoạchquảnlýnghềlướikéodựatrênkếtquảđầura
của1.1.2và1.1.3
1.1.5ĐềxuấtvớiChicụcThủysảnđưakếhoạchquảnlýnghềlướikéo
vàoquyhoạchtổngthểquảnlýnghềcácủatỉnhBRVT.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng12năm2021

Ưutiên

Cao

Chiphí

10.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

SởNNPTNTBRVT

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

ChihộiBộtcá&DầucáBRVT

-

KimDelta

-

TrườngĐạihọcNhaTrang/ViệnKhoahọcBiển&Côngnghệ
Đánhbắt

M1-Luậtpháp,chínhsáchvàkếhoạch

Bảng1.2KếhoạchhànhđộngBảnghànhđộng1.2:CơchếchiasẻthôngtinnghềcávớiSởNNPTNT,Chi
cụcThủysảnBRVTvàquảnlýcáccảngcáBRVT
Sốhànhđộngvàtên

Hànhđộng1.2ĐềxuấtcơchếvớiSởNNPTNT,ChicụcThủysảnBRVT
vàcácCảngcávềchiasẻthôngtinnghềcátạiBRVT.

Mụctiêuhànhđộng

HỗtrợchínhquyềnBRVTquảnlýtốthơncáchoạtđộngcủanghềlưới
kéotrongtỉnh.

Môtảhànhđộng

1.2.1Lậpbảnđồcácchủsởhữu/nguồnthôngtinnghềcá
1.2.2Đốithoạivềcáchchiasẻthôngtin
1.2.3Xâydựngcơsởdữliệunghềcáchonghềlướikéovàcáchoạt
độngliênquanđếnnghềcáởBRVT
1.2.4Hộithảothamvấnvớicácbênliênquan
1.2.5HoànthiệncơsởdữliệunghềcáchoBRVT

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng6năm2022

Ưutiên

Cao

Chiphí

14.000USD
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Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

SởNNPTNTBRVT

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

ChihộiBộtcá&DầucáBRVT

-

KimDelta

M2-Sựthamgiacủacáctổchứcvàcácbênliênquan
M3-Quảnlý,kiểmsoátvàgiámsát

Phần2 -Xếph ạngrủiron ghềc á:Đánhb ắt,ETP,môitrườngs ốngv à
hệs inhthái
1. Môtảthiếuhụt
Phần2a:Đánhbắt
PhầnA-Tổngsảnlượngkhaithác:
-

Chưacóđiểmthamchiếunàođượcthiếtlập.

-

Dữliệukhôngđượcghihồsơởcấpđộloài.Chỉcó40%tàulướikéothựchiệnviệcghichépvào
sổnhậtkýnghềcá.

-

Chỉcódữliệusinhkhốiởcấpđộloàiđượcbáocáo.

-

Dữliệuvềtổngsốlượngđánhbắttừnghềcá,CPUE,thànhphầnloàivàthànhphầnđánhbắtkhông
cósẵnởcấploài.

-

Khôngcóbằngchứngvềhiệuquảcủacácbiệnphápquảnlýhiệncó(khuvựccấmbiểntheomùa,
hạnchếđánhbắtđịnhkỳ).CácchiếnlượcthuhoạchliênquanđếnNăngsuấtbềnvữngtốiđa
(MSY)vẫnchưađượcthiếtlập.

-

CácmụctiêuquảnlýcụthểđốivớinghềlướikéoởBRVTchưađượcđưavàokếhoạchcủatỉnh.

PhầnB-Cácloài/nhómloàicónguycơcao:
-

Chưacómộtnghiêncứutoàndiệnvàkỹlưỡngvềcácnhómloàicónguycơcao.

-

ThôngtinđịnhtínhđểtiếnhànhPhântíchtínhnhạycảmvớinăngsuất(PSA)làkhôngđủ.

-

Thiếuthôngtinđánhbắtvềcácloàicáthể.

-

Tìnhtrạngcủacácloàicónguycơcaovẫnchưađượcbiết.

-

Khôngcóbiệnphápquảnlýnàođượcxâydựng.

-

Hiệusuấtquảnlýkhôngđượcđánhgiá.

Mục2b-Cácnhómloàinguycấp,bịđedọavàđượcbảovệ:
-

Mộtnghiêncứutoàndiệnvềsựtươngtác/ảnhhưởngcủanghềlướikéovới/đốivớiETPởvùng
biểnBRVTvẫnchưađượctiếnhành.

-

BáocáoRừngngậpmặnchotươnglai(2015)kếtluậnrằngcácnhàquảnlýKhubảotồnbiểnởViệt
Namkhôngđượctraoquyềnđểthựcthiphápluậtvàkhôngcóđủkinhphívànhânviêncókiến
thứcvềsinhvậtbiển.

Phần2c-Môitrườngsống:
-

Mộtnghiêncứutoàndiệnvềbảnchất,sựphânbốvàtínhdễbịtổnthươngcủacácsinhcảnh
thườnggặpởvùngbiểnBRVTvẫnchưađượctiếnhành.

-

Khôngcónghiêncứukhoahọcnàođểđánhgiásựtươngtác.

-

Khôngcóbằngchứngchothấyrằngcótồntạimộthệthốngquảnlýmôitrườngsống.

Phần2d-Hệsinhthái:
-

KhôngcóthôngtinđểxácđịnhcácyếutốchínhcủahệsinhtháiởvùngbiểnBRVT,dođókhông
thểsuyratácđộngchínhcủanghềlướikéolêncácyếutốchínhcủahệsinhtháinày.

-

Khôngcóbằngchứngvềcácbiệnphápquảnlýloàicụthểđượcápdụng.
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2. Hànhđộng
Bảng2.1ChỉsốHiệusuấtBảngKếhoạchHànhđộng2.1.Xâydựnghướngdẫnđánhgiátrữlượngđaloài
ápdụngchonghềlướikéo
Sốhànhđộngvàtên

2.1.Xâydựnghướngdẫnđánhgiátrữlượngđaloàiápdụngchonghề
lướikéo

Mụctiêuhànhđộng

Cóthểtiếnhànhđánhgiátrữlượngchocácloàichỉthịcủanghềlưới
kéođaloàicủaBRVT.

Môtảhànhđộng

Cómộtsốhướngdẫnđểđánhgiátrữlượngđaloài,tuynhiên,cácbáo
cáovềứngdụngcụthểchonghềlướikéokhôngcósẵn.Việcđánhgiá
trữlượngđaloàiphảikhảthiđểthựchiệncáchoạtđộngkháccủaphần
2a.Cácbướctiếnhànhnhưsau:
2.1.1Xâydựnghướngdẫncho'Đánhgiátrữlượngđaloài'
2.1.2Thànhlậpbanbìnhduyệt
2.1.3Tiếnhànhđánhgiáđồngđẳng
2.1.4Hoànthiệntàiliệuhướngdẫn
2.1.5XâydựngToRs&hợpđồng

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng6năm2022

Ưutiên

Cao

Chiphí

31.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

FishMatterPtyLtd

-

ĐạihọcNhaTrang/ViệnKhoahọcBiển&CôngnghệĐánhbắt

-

KimDelta

PhầnA-Tổngsảnlượngkhaithác

Bảng2.2ChỉsốHiệusuấtBảngKếhoạchHànhđộng2.2Đa-ĐánhgiátrữlượngđaloàichoBRVT
Sốhànhđộngvàtên

2.2TiếnhànhđánhgiátrữlượngđaloàichoBRVT,tậptrungvào5loài
mụctiêu.

Mụctiêuhànhđộng

Cóthểthiếtlậpcácđiểmthamchiếumụctiêuvàchiếnlượcthuhoạchvà
xâydựnglạitrữlượng.

Môtảhànhđộng

Khiđãbiếttrữlượng,cácđiểmthamchiếumụctiêucóthểđượcthiết
lập,chiếnlượcxâydựnglạitrữlượngsẽđượcđềxuất,chiếnlượcthu
hoạchvàquytắcthuhoạchcũngvậy.Cáchoạtđộngnàycóliênquan
chặtchẽvớinhauvàdođócầnđượcbaogồmtrongmộthợpphần.Các
bướcnhưsau:
2.2.1aThiếtkếđánhgiátrữlượngchonghềlướikéoởBRVT;
2.2.1bĐánhgiátrữlượngnghềlướikéoởBRVT,chuyếnđiVNcủa
chuyêngia;
2.2.2Thànhlậpủybanđánhgiáđồngđẳng
2.2.3Tiếnhànhđánhgiáđồngđẳngđốivớikhungđánhgiátrữlượng
2.2.4Hoànthiệnkhungđánhgiátrữlượng
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2.2.5TiếnhànhđánhgiátrữlượngđốivớinghềlướikéoởBRVT
DựkiếnNgàyhoànthành

tháng7năm2024

Ưutiên

Cao

Chiphí

94.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

FishMatterPtyLtd

-

ĐạihọcNhaTrang/ViệnKhoahọcBiển&CôngnghệĐánhbắt

-

KimDelta

PhầnA-Tổngsảnlượngkhaithác

Bảng2.3ChỉsốHiệusuấtBảngKếhoạchHànhđộng2.3ThuthậpdữliệunghềlướikéoBRVT
Sốhànhđộngvàtên

2.3ThuthậpdữliệuvềnghềlướikéoBRVT.

Mụctiêuhànhđộng

Thuthậpđầyđủthôngtinsẽgiúpđảmbảothựchiệntiếpcậnphòngngừa
thíchhợpvàcóthểđưaracácquyếtđịnhquảnlýcũngnhưđảmbảocó
thểthiếtlậpcácmụctiêuphùhợpchonghềcá

Môtảhànhđộng

Hoạtđộngnàysẽthựchiệncáckhuyếnnghịởcấptỉnh.
2.3.1Thiếtkếnângcấphệthốngthuthậpdữliệunghềlướikéođểcóthể
cungcấpthôngtinchínhxácvềcácloàiđánhbắtvàcậpcảng,thành
phầnloài,CPUEvàcácdữliệuvềnỗlựcđánhbắtkhác;
2.3.2GiớithiệubảncậpnhậtchoSởNNPTNTvàChicụcThủysản
BRVTvàđềxuấtápdụngthíđiểm;
2.3.3Thíđiểmvớimộtsốđộitàulướikéođãđăngkývớichínhquyền
BRVT;
2.3.4Phântíchdữliệu;
2.3.5Tổchứchộithảođểchiasẻvớicácbênliênquanvềkếtquảthí
điểmvàthảoluậnđểmởrộngápdụngchotấtcảcácđộitàulướikéodo
BRVTquảnlý;
2.3.6TrìnhUBNDtỉnhBRVTvàSởNNPTNT;
2.3.7Theodõi

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2024

Ưutiên

Cao

Chiphí

16.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

-

TrungtâmThôngtinThủysản

-

Tổchứcđángtincậyvàcónănglực

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

Cảngcá

-

KimDelta
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Thiếuhụtđượcgiảiquyết

Mục1,PhầnA-Tổngsảnlượngđánhbắt
Phần1,PhầnB-Cácloài/nhómloàicónguycơcao

Bảng2.4ChỉsốhoạtđộngBảngKếhoạchhànhđộng2.4XâydựngcơsởdữliệuloàiETPBR-VT
Sốhànhđộngvàtên

2.4XâydựngcơsởdữliệuloàiETPBR-VT.

Mụctiêuhànhđộng

Cóđủthôngtinđểchophépđánhgiátácđộngcủanghềlướikéoở
BRVTđốivớicácloàiETP,đolườngcácxuhướngvàquảnlýtácđộng.

Môtảhànhđộng

ThôngtinvềcácloàiETPcủaBRVTbịphântán.Cầnthuthậpthôngtin
từcácnghiêncứuhiệncóvàđangthựchiệncủacáctổchứcmôi
trường(vídụ:WWF,IUCN)vàcáctổchứcởBRVTvàdữliệucậpcảng
đểcóthểhoànthànhđánhgiáđầyđủvềtácđộngcủanghềlướikéođối
vớicácloàiETPởBRVT.
2.4.1Điềuchỉnhnhậtkýđánhbắtđốivớinghềlướikéochophépghilại
cácloàiETPđánhbắtđược;
2.4.2GiớithiệunhậtkýmớichoChicụcThủysảncủaBRVTvàđềxuất
ápdụngthíđiểm;
2.4.3Thíđiểmvớimộtsốđộitàulướikéođãđăngkývớichínhquyền
BRVT;
2.4.4TiếnhànhkiểmtracậpcảngcáctàulướikéoBRVTvàkiểmtra
cácloàiETPcậpcảng;
2.4.5Phântíchdữliệuvàđiềuchỉnh(nếucần);
2.4.6Tổchứchộithảođểchiasẻvớicácbênliênquanvềkếtquảthí
điểmvàthảoluậnđểmởrộngápdụngchotấtcảcácđộitàulướikéodo
BRVTquảnlý;
2.4.7TrìnhUBNDtỉnhBRVTvàSởNNPTNT;
2.4.8Theodõi.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2024

Ưutiên

Cao

Chiphí

15.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

TổngcụcThủysảnViệtNam

-

TrungtâmThôngtinThủysản

-

Cơquancónănglựcvàđángtincậy

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

Cảngcá

-

KimDelta

Mục1,PhầnB-Cácloài/nhómloàicónguycơcao
Phần2b-CácloàiNguycấp,bịđedọavàđượcbảovệ
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Bảng2.5ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.5Tiếnhànhđánhgiátácđộngcủanghềlướikéođối
vớicácloàiETPởBRVT
Sốhànhđộngvàtên

2.5TiếnhànhđánhgiátácđộngnghềlướikéolêncácloàiETPởBRVT.

Mụctiêuhànhđộng

CóthểđặtgiớihạntácđộngđốivớicácloàiETP.

Môtảhànhđộng

ĐểgiảmthiểutácđộngcủalướikéođốivớicácloàiETP,điềucầnthiết
làphảihiểunghềlướikéođãvàđangảnhhưởngđếncácloàiETP.Công
việcnàybaogồmviệcxemxétcácnghiêncứuhiệncóvàđangthựchiện
ởBRVTcủacáctổchức,vàquansátcáctàuđánhcátrênbiển.Kếtquả
nghiêncứusauđóđượcchiasẻvớicáccơquanchứcnăng,cácbên
liênquanvàcácbênquantâm.Tổchứcthamvấncácbênliênquanvề
vấnđềxácđịnhgiớihạntácđộngcủanghềlướikéođốivớicácloàiETP.
2.5.1TiếnhànhđánhgiávềsựtươngtáccủanghềlướikéoBRVTvới
cácloàiETP,baogồmcảviệcquansáttrêntàucá;
2.5.2Giớithiệukếtquảđánhgiáchocácbênliênquanvàthamvấný
kiếncủahọvềcácgiớihạntácđộngđượcđềxuấtđốivớicácloàiETP.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2023

Ưutiên

Cao

Chiphí

4.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

TổngcụcThủysảnViệtNam

-

TrungtâmThôngtinThủysản

-

Cơquancónănglựcvàđángtincậy

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

Cảngcá

-

KimDeltaT&C(Quảnlýdựán)Các

Mục1,PhầnB-Cácloài/nhómloàicónguycơcao
Phần2b-CácloàiNguycấp,bịđedọavàđượcbảovệ

Bảng2.6ChỉsốhoạtđộngBảngKếhoạchhànhđộng2.6Thuthậpthôngtinliênquanđếnxửlýráctrênbiển
vàđánhmất/vứtbỏngưcụđánhbắtliênquan
Sốhànhđộngvàtên

2.6Thuthậpthôngtinliênquanđếnxửlýráctrênbiểnvàđánhmất/vứt
bỏngưcụđánhbắtliênquan.

Mụctiêuhànhđộng

Cóđầyđủthôngtinvềbảnchất,sựphânbốvàtínhdễbịtổnthươngcủa
cácsinhcảnhthườnggặpởcácvùngnướcthuộcđơnvịđánhgiáđểcho
phépxácđịnhcáctácđộngchínhcủanghềlướikéođốivớicácsinh
cảnhthườnggặpởBRVT.
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Môtảhànhđộng

2.6.1Đánhgiátàiliệukhoahọcvềbảnchất,sựphânbốvàtínhdễbịtổn
thươngcủacácsinhcảnhthườnggặpởcácvùngnướcdoBRVTquản
lý;
2.6.2Xâydựnghệthốngthuthậpthôngtinliênquanđếnxửlýráctrên
biểnvàđánhmất/vứtbỏngưcụđánhbắtliênquan;
2.6.3GiớithiệuvớiChicụcThủysảnBRVT;
2.6.4Thuthậpdữliệu;
2.6.5Phântíchdữliệu;
2.6.6TrìnhUBNDtỉnhBRVTvàSởNNPTNT.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng7năm2024

Ưutiên

Cao

Chiphí

12.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

TổngcụcThủysảnViệtNam

-

TrungtâmThôngtinThủysản

-

Cơquancónănglựcvàđángtincậy

-

ChicụcThủysảnBRVT

-

Cảngcá

-

KimDelta

Mục2c-Môitrườngsống

Bảng2.7ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.7ThựchiệnmộtnghiêncứuvềcácHệsinhtháibiển
dễbịtổnthương(VMEs)trongvùngbiểnthuộcquảnlýhànhchínhcủatỉnhBRVT.
Sốhànhđộngvàtên

2.7ThựchiệnmộtnghiêncứuvềcácHệsinhtháibiểndễbịtổnthương
(VMEs)trongvùngbiểnthuộcquảnlýhànhchínhcủatỉnhBRVT.

Mụctiêuhànhđộng

Xácđịnhcácđốitượngdễbịtổnthươngvềmặtlýhọchoặcchứcnăng,
dễbịxáotrộnvàphụchồirấtchậm.

Môtảhànhđộng

VùngbiểnphíaĐôngNamBộnơicóngưtrườngtruyềnthốngcủanghề
lướikéoBRVTbằngphẳngvớiđáybùnvàcát.Sanhôphânbốởcácđảo
CônĐảovàcỏbiểnởvenbiển.Khôngcónghiêncứukhoahọcnàovềsự
suythoáimôitrườngsốngdonghềlướikéo,mặcdùngườitatinrằng
hoạtđộnglướikéocórủirođốivớimôitrườngsống.Nghiêncứuvềcác
hệsinhtháibiểndễbịtổnthương(VMEs)trongvùngbiểnthuộcphạmvi
quảnlýhànhchínhcủatỉnhBRVT.Bấtkỳtácđộngnàođãbiếttừviệcvứt
bỏhoặcmấtngưcụtrênbiển,xửlýráctrênbiểncầnđượcđềcậptrong
cácnghiêncứunhưvậy.
2.7.1ThựchiệnnghiêncứuvềcácHệsinhtháibiểndễbịtổnthương
(VME)trongvùngbiểnthuộcquảnlýhànhchínhcủatỉnhBRVT;
2.7.2TrìnhbàykếtquảnghiêncứuchoSởNNPTNTBRVT.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng7năm2024

Ưutiên

Trungbình
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Chiphí
Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

2.000USD
-

Tổchứcđángtincậy&cónănglực

-

KimDelta

Mục2cgiảiquyết-Môitrườngsống

Bảng2.8ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.8Xâydựngkếhoạchquảnlýmôitrườngsống(cho
sinhvậtbiển)BRVT.
Sốhànhđộngvàtên

2.8Xâydựngkếhoạchquảnlýmôitrườngsống(chosinhvậtbiển)BRVT.

Mụctiêuhànhđộng

Giớithiệucácbiệnphápbảotồnthíchhợpđểgiảmthiểutácđộngcủa
nghềlướikéoởBRVTđốivớimôitrườngsống(chosinhvậtbiển)tạichỗ.

Môtảhànhđộng

2.8.1Xâydựngkếhoạchquảnlýmôitrườngsống(chosinhvậtbiển);
2.8.2Tổchứchộithảothamvấnvớicácbênliênquan;
2.8.3TrìnhbàykếhoạchcuốicùngchoSởNNPTNTvàChicụcThủysản
vàhỗtrợthựchiện.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2023

Ưutiên

Trungbình

Chiphí

2.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

Tổchứcđángtincậy&cónănglực

-

KimDelta

Mục2c-Môitrườngsống

Bảng2.9ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.9Thựchiệnnghiêncứuvềcácphầntửchínhcủahệ
sinhtháicủaUoA.
Sốhànhđộngvàtên

2.9ThựchiệnnghiêncứuvềcácphầntửchínhcủahệsinhtháicủaUoA.

Mụctiêuhànhđộng

Hiểubiếtvềcácphầntửchínhcủahệsinhtháivàtácđộngcủanghềlưới
kéođốivớihệsinhthái.

Môtảhànhđộng

Khôngcóthôngtinđểxácđịnhcácyếutốchínhcủahệsinhthái,dođó
khôngthểsuyracáctácđộngchínhcủaUoAđốivớicácyếutốchínhcủa
hệsinhtháinày.Tronghànhđộngnày,mộttổchứccóthẩmquyềnsẽtiến
hànhnghiêncứuvềphầntửchínhcủahệsinhtháitrongkhuvựcđánhbắt
thuộcthẩmquyềncủaBRVT.KếtquảsẽđượctrìnhbàychoSởNNPTNT
vàChicụcThủysảnBRVTđểthựchiệncáchànhđộngtiếptheo.
2.9.1Thựchiệnmộtnghiêncứuvềphầntửchínhcủahệsinhtháichính
củaUoA;
2.9.2TrìnhbàykếtquảnghiêncứuchoSởNNPTNTvàChicụcThủysản
BRVT.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2023
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Ưutiên

Trungbình

Chiphí

1.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

Tổchứcđángtincậy&cónănglực

-

KimDelta

Phần2d-Hệsinhthái

Bảng2.10ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.10Tiếnhànhcácnghiêncứuvềtìnhtrạngvà
nhữngthayđổicủanguồnlợihảisảntầngđáydướitácđộngcủanghềlướikéo.
Sốhànhđộngvàtên

2.10Tiếnhànhcácnghiêncứuvềtìnhtrạngvàsựthayđổicủacácnguồn
lợitầngđáydướicáctácđộngcủanghềlướikéo.

Mụctiêuhànhđộng

Nhậnthôngtintoàndiệnvềcácnguồnlợitầngđáy.

Môtảhànhđộng

Thôngtinvềtìnhtrạngvàsựthayđổicủanguồnlợitầngđáydướitác
độngcủanghềlướikéocònrảirác.Cầncómộtnghiêncứuhoànchỉnhđể
đánhgiáxemliệuUoAcórấtítkhảnăngphávỡcấutrúcvàchứcnăng
củacácyếutốquantrọngcơbảncủahệsinhtháiđếnmứccóthểgâyra
táchạinghiêmtrọnghoặckhôngthểphụchồiđượchaykhông.Kếtquả
nghiêncứusẽđượctrìnhbàychoSởNNPTNTvàChicụcThủysảnđể
thựchiệncáchànhđộngtrongtươnglai.
2.10.1Tiếnhànhnghiêncứutàiliệuđểxemxétvàphântíchdữliệukhảo
sátlịchsửnghềlướikéohiệncóởBRVT;
2.10.2TrìnhbàykếtquảnghiêncứuchoSởNNPTNTvàChicụcThủysản
BRVT.

DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2023

Ưutiên

Trungbình

Chiphí

2.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

Tổchứcđángtincậy&cónănglực

-

KimDelta

Phần2d-Hệsinhthái

Bảng2.11ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.11XâydựngkếhoạchquảnlýhệsinhtháichoUoA
.
Sốhànhđộngvàtên

2.11XâydựngkếhoạchquảnlýhệsinhtháichoUoA.

Mụctiêuhànhđộng

GiảiquyếthiệuquảcáctácđộngđếnhệsinhtháicủaUoA.

Môtảhànhđộng

Khôngcóbằngchứngvềcácbiệnphápquảnlýcụthể,dođóvớihành
độngnày,FIPVũngTàusẽxâydựngmộtkếhoạchquảnlýhệsinhthái,
dựatrênthôngtinvềhệsinhtháivàkếtquảđãđượcgiảiquyếtbằngcác
hànhđộngtrướcđó.Quátrìnhthamvấnvớicácbênliênquansẽđược
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thựchiệntrướckhikếhoạchđượctrìnhbàychoSởNNPTNTvàChicục
Thủysản.
2.11.1Xâydựngkếhoạchquảnlýhệsinhthái;
2.11.2Tổchứchộithảothamvấnvớicácbênliênquan;
2.11.3TrìnhbàykếhoạchcuốicùngchoSởNNPTNTvàChicụcThủysản
vàhỗtrợthựchiện.
DựkiếnNgàyhoànthành

Tháng4năm2023

Ưutiên

Trungbình

Chiphí

1.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm

Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

Tổchứcđángtincậy&cónănglực

-

KimDelta

Phần2d-Hệsinhthái

Bảng2.12ChỉsốhoạtđộngBảngkếhoạchhànhđộng2.12QuảnlýdựánthựchiệnKếhoạchcôngviệccải
thiệnnghềcá(Quảnlýdựán)
Sốhànhđộngvàtên

2.12Quảnlýdựán

Mụctiêuhànhđộng

Đảmbảorằngtấtcảcáchànhđộngđượcđềcậptrongkếhoạchhànhđộng
nàyđượcthựchiệnvàđạtđượccácmụctiêucủanótrongkhungthờigian
vàngânsáchđãthỏathuận.

Môtảhànhđộng

2.12.1Pháttriểnđiềukhoảnthamchiếuvàhợpđồng
2.12.2Tổchứchộithảo,hộinghị,cáccuộchọp
2.12.3Quảnlývàthanhtoán

DựkiếnNgàyhoànthành

tháng12năm2024

Ưutiên

Cao

Chiphí

45.000USD

Cácbênchịutráchnhiệm
Thiếuhụtđượcgiảiquyết

-

KimDelta

Tấtcảnhữngthiếuhụtđãxácđịnh.
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Vietnammixedspecies-trawl-FIPVungTau 
FisheryImprovementProject(FIP)Workplan 
FisheriesActionPlanOverview
WorkplanVersionandDate

July29,2021

Startdate(expected)

Enddate(anticipatedmonth/year)

01/10/2021

31/12/2024

FIPLead(organization/individual
responsibleforActionPlan)

Improvementsrecommendedby(meeting/groupthat
supportedthedevelopment)

TheFishmeal&FishOilAssociationof
BaRia-VungTauprovince

1. BaRia-VungTauFisheriesDepartment(LETong
Van,NGUYENVanBi)
2. DepartmentofMarineFisheriesResourcesResearch
ofResearchInstituteOfMarineFisheries(VUVietHa,
TRANVanCuong,MAICongNhuan,HOANGMinh
Tung)
3. FisheryManagementDepartment/InstituteforMarine
Science&FishingTechnology-NhaTrangUniversity
(TRANVanHao)
4. KimDeltaT&C(NGUYENKimThanh)

FIPCoordinator(organization/individual
responsibleforreportingon
FisheryProgress)

WorkPlandevelopedby(consultantorperson)

KIMDELTAT&C

1. STARMANSSteven/KimDeltaT&C

1. STARMANSSteven-Project
Manager

2. NGUYENKimThanh/KimDeltaT&C

2. NGUYENKimThanh-Project
Coordinator

Acronyms
BRVT

BaRia-VungTauprovince

MARD

MinistryofAgricultureandRuralDevelopment

DARD

DepartmentofAgricultureandRuralDevelopment(provinciallevel)

Sub-DOF

SubDepartmentofFisheries(provinciallevel)

EEZ

Exclusiveeconomiczone

ETP

Endanger,ThreatenandProtected

ToR

TermsofReferences

CPUE

Catchperuniteffort

VMEs

VulnerableMarineEcosystems
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UoA

UnitofAssessment,ortrawlfisheriesofBRVT

UnitofAssessment(s)
UoA1
Targetspecies(common
andscientificname)

Description

Multispecies,demersalresources
Indicators pecies:
1. Greaterlizardfish(Sauridatumbil);
2. Blunt-noselizardfish(Trachinocephalusm yops);
3. Sulphurgoatfish(Upeneuss ulphureus);
4. Bigeyes cad(Selarc rumenophthalmus);and

5. Yellowtails cad(Atulem ate)
Stock

Demersalresources

Geographicalarea

SoutheastAreaofVietnam(thec oastalwaters,inshorewaters
underadministrationofBaRia-VungTauprovince)andwaters
fromtheinshoreroutetotheouterboundary(offshore)of
Vietnam’sexclusiveeconomicz one(EEZ)
FishingareaisFAO71

Fishingmethodorgear
type

Ottertrawl,Pairtrawl

Fishingfleetorgroupof
vessels,orindividuals
fishingoperators
pursuingstock

AlltrawlfleetsregisteredandlicensedbyPeople'sCommitteeof
VungTau
TrawlfleetsallowedtolandatportsinBaRia-VungTauprovince
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FIPActions
Section1 – Management/governanceframework
1. Gapdescription:
M1-Legislation,policyandplans:M1.7,M1.8andM1.9
-

TheBaRia-VungTau(BRVT)fisherymanagementplanisnotcomplete,theexistingprovincial
masterplantoyear2030hascoveredobjectivesforBRVTfisheries.However,theplandoesnotset
outtheactivitiesnecessarytoachievethestatedobjectivesanddoesnotincludeabudgetforsuch
activities.

-

AspecifictrawlfisheriesmanagementplanforBRVTisnotestablished,hencegoalsandoperational
objectivesfortrawlfisheriesofBRVTarenotset.Rolesandresponsibilitiesthereforearenot
assignedtorelatedfisherymanagementandpartnerorganisations.

ThereasonforthosegapsisbecausetheprovincialmasterplanwasonlyissuedinMarch2021,itmaytake
sometimefortheDepartmentofAgricultureandRuralDevelopment(DARD)ofBRVTprovinceand
Sub-DepartmentofFishery(DOF)BRVT(asdefinedbyorganisationalstructure)toprepareandproposethe
implementationplantoBRVTPeople’sCommittee.
M2-Institutionsandstakeholdersengagement:M2.5
Fisheriesco-managementistheoldestformofgovernancearrangementforcoordinationmanagement
betweenthegovernmentorganisationandkeystakeholders(localcommunities).Thiskindofarrangement
hasbeenpilotedforabout20yearswithfinancialandtechnicalsupportfromgovernment,internationaland
nationalNGOs.Theimplementationoffisheriesco-managementsofarisnotreallyeffective.Therearenot
anycommitteesinplacetofacilitatecoordinationacrossstakeholdersandjurisdictions.Expertsof
SoutheastAsiaFisheriesDevelopmentCenter(SEAFDEC)andWorldFisheriesCenter(WorldFish)states
thatanincompletelegalframework,thefundingfortheprogramsisnotfromthefishinggroundsthatthe
fishingcommunityoperates,limitedawarenessandcapacityoffishermenandofficialsofauthorities(from
centraltolocallevel)onfisheryco-management,nothavingenoughqualifiedpersonneltodothejobare
reasonsofthefailure.
M3-Monitoring,controlandsurveillance:M3.3andM3.4
-

In2020,theauthoritiesofBRVTdetected102violatingfishingvessels,inwhichthereare28cases
ofillegalfishing(fishingwithoutalicense,fishinginthewrongarea,notequippedwithtracking
devices,notrecording,notreporting)

-

Only40%oftrawlfishingvessels(598outof1476vessels)inBRVTarereportedtohand-overtheir
fishinglogbookstonominatedauthoritiesfromthebeginningof2021toJune2021.

InspectorsoftheEuropeanCommission,throughinspectionsofVietnam'syellowcardliftingprocess,
concludedintheirreportthatthecoordinationbetweenthedepartments,ministries,branchesandPeople's
Committeesof28coastalprovincesandcitiesisnottightenoughinexchanginginformation,detecting,
preventing,investigatingandpromptlyhandlingviolations.TheannualSub-DOFofBRVTreportsaidthatthey
havealackofresourcestofullycontrolthefisheriesandeffectivelyenforceapplicablelawandregulations.

2. Actions
Inordertofillallabovegaps,followingactionsneedtobecarriedout:
Table1.1ActionPlanTableforAction1.1:AmanagementplanfortrawlfisheryinBRVT
ActionNumberandName

Action1.1ConsultandproposeDARDBRVTandSub-DOFa
managementplanfortrawlfisheryinBRVT.

ActionGoal

SupportBRVTauthoritiesforbettermanagementoftrawlfisheries
activitiesintheprovince.
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ActionDescription

TrawlfisheriesdonotseemapriorityforBRVT.Supportfromthe
fishmealsub-sectoranditsbusinesspartnersindevelopinga
managementplanfortrawlfisheriesintheprovinceshouldhelpinsharing
theburdenofmanagementwithDARDandSub-DOF.
1.1.1AssessmentaboutstatusoftrawlfisheriesmanagementinBRVT
1.1.2PresentanddiscusswithSub-DOFaboutresultsofthe
assessmentandactions
1.1.3Consultationworkshopswithkeystakeholders
1.1.4Developtrawlfisheriesmanagementplanbasedonoutputsof1.1.2
and1.1.3
1.1.5ProposetoSub-DOFtoincorporatethetrawlfisheriesmanagement
planintotheprovincialmastermanagementplanofBRVTfishery.

ExpectedCompletionDate

December2021

Priority

High

EstimatedCost

10.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

DARDBRVT

-

Sub-DOFBRVT

-

FisheryAssociationofBRVT

-

Fishmeal&FishOilAssociationofBRVT

-

KimDeltaT&C

-

NhaTrangUniversity/InstituteforMarineScience&Fishing
Technology

M1-Legislation,policyandplans

Table1.2ActionPlanTableforAction1.2:AmechanismforfisheriesinformationsharingwithDARD,
Sub-DOFBRVTandBRVTPortauthorities
ActionNumberandName

Action1.2ProposeamechanismwithDARD,Sub-DOFBRVTandBRVT
PortauthoritiesforsharinginformationaboutfisheriesinBRVT.

ActionGoal

SupportBRVTauthoritiesforbettermanagementoftrawlfisheries
activitiesintheprovince.

ActionDescription

1.2.1Mappingfisheriesinformationowners/sources
1.2.2Dialoguesaboutwaystoshareinformation
1.2.3Developafisherydatabasefortrawlfisheriesandfisheriesrelated
activitiesinBRVT
1.2.4Consultationworkshopswithstakeholders
1.2.5FinalisefisheriesdatabaseforBRVT

ExpectedCompletionDate

June2022

Priority

High

EstimatedCost

14.000USD
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ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

DARDBRVT

-

Sub-DOFBRVT

-

FisheryAssociationofBRVT

-

Fishmeal&FishOilAssociationofBRVT

-

KimDeltaT&C

M2-Institutionsandstakeholdersengagement
M3-Monitoring,controlandsurveillance

Section2 -F isheryriskratings:Catch,ETPs,h abitatsa nde cosystem
1. Gapdescriptions
Section2a:Catch
PartA-Totalaggregatecatch:
-

Therearenoreferencepointsthathavebeensetupyet.

-

Dataisnotrecordedatspecieslevel.Only40%oftrawlfishingvesselshaveimplementedrecording
infisherylogbooks.

-

Onlybiomassdataatspecieslevelisreported.

-

Dataoftotallandingsfromfisheries,CPUE,speciescompositionandcatchcompositionarenot
availableatspecieslevel.

-

Thereisnoevidenceabouteffectivenessofexistingmanagementmeasures(seasonalclosing
regions,periodicfishingrestrictions).HarveststrategieslinkedtoMaximumSustainableYield(MSY)
arenotdevelopedyet.

-

SpecificmanagementobjectivesfortrawlfisheriesinBRVTarenotincludedyetintheprovincial
plan.

PartB-High-riskspecies/speciesgroups:
-

Athoroughandcomprehensivestudyabouthigh-riskspeciesgroupshasnotbeenconductedyet.

-

QualitativeinformationtoconductaProductivitySusceptibilityAnalysis(PSA)isnotsufficient.

-

Lackofcatchinformationonindividualspecies.

-

Thestatusofhigh-riskspeciesisunknown.

-

Nomanagementmeasureshavebeendeveloped.

-

Managementperformanceisnotevaluated.

Section2b-Endangered,threatenedandprotectedspeciesgroups:
-

Acomprehensivestudyabouttheinteraction/effectsofthetrawlfisherywith/onETPinBRVTwaters
isnotconductedyet.

-

TheMangrovesfortheFuturereport(2015)concludedthatMarineProtectedAreamanagersin
Vietnamarenotempoweredtoenforcelawsanddonothaveadequatefundingandstaffwith
backgroundsinmarinebiology.

Section2c-Habitats:
-

Acomprehensivestudyaboutthenature,distributionandvulnerabilityofthecommonlyencountered
habitatsinBRVTwatersisnotconductedyet.

-

Therearenoscientificstudiestoevaluateinteraction.

-

Noevidencetoprovethatahabitatmanagementsystemexists.

Section2d-Ecosystems:
-

ThereisnoinformationtoidentifythekeyecosystemelementsinBRVTwaters,hencemainimpacts
ofthetrawlfisheryonthesekeyecosystemelementscannotbeinferred.

-

Thereisnoevidenceofspecies-specificmanagementmeasuresinplace.
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2. Actions
Table2.1PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.1.DevelopguidanceforMulti-speciesstock
assessmentapplicablefortrawlfisheries
ActionNumberandName

2.1.DevelopguidanceforMulti-speciesstockassessmentapplicablefor
trawlfisheries

ActionGoal

Beabletoconductstockassessmentforindicatorspeciesofmixed
speciestrawlfisheriesofBRVT.

ActionDescription

Thereareseveralguidelinesformulti-speciesstockassessment,
however,reportsaboutspecificapplicationfortrawlfisheriesarenot
available.Thestockassessmentformulti-speciesmustbefeasibleto
enableotheractivitiesofsection2a.Stepsareasfollowing:
2.1.1Developguidancefor‘Multi-speciesstockassessment’
2.1.2Formthepeerreviewcommittee
2.1.3Conductthepeerreview
2.1.4Finalisetheguidancedocument
2.1.5DevelopToRs&contracts

ExpectedCompletionDate

June2022

Priority

High

EstimatedCost

31.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

FishMatterPtyLtd

-

NhaTrangUniversity/InstituteforMarineScience&Fishing
Technology

-

KimDeltaT&C

PartA-Totalaggregatecatch

Table2.2PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.2Multi-speciesstockassessmentforBRVT
ActionNumberandName

2.2Conductmulti-speciesstockassessmentforBRVTwithfocuson5
targetspecies.

ActionGoal

Beabletosettargetreferencepointsandstrategiesforharvestandstock
rebuilding.

ActionDescription

Oncethestocksareknown,targetreferencepointscanbesetup,the
stockrebuildingstrategywillbesuggested,andsoaretheharvest
strategyandharvestrules.Theseactivitiesarecloselyrelatedand
thereforeshouldbeincludedinacomponent.Stepsareasfollowing:
2.2.1aDesignstockassessmentfortrawlfisheriesinBRVT;
2.2.1bVNtripstockassessmentfortrawlfisheriesinBRVT;
2.2.2Formpeerreviewcommittee
2.2.3Conductpeerreviewforstockassessmentframework
2.2.4Finalisethestockassessmentframework
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2.2.5Conductstockassessment fortrawlfisheriesinBRVT
ExpectedCompletionDate

July2024

Priority

High

EstimatedCost

94.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

FishMatterPtyLtd

-

NhaTrangUniversity/InstituteforMarineScience&Fishing
Technology

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

PartA-Totalaggregatecatch

Table2.3PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.3BRVTTrawlfisheriesdatacollection
ActionNumberandName

2.3CollectdataofBRVTTrawlfisheries.

ActionGoal

Gatheringsufficientinformationwillhelpensureanappropriate
precautionaryapproachisimplementedandmanagementdecisionscan
bemadeaswellasmakesureappropriateobjectivescanbesetupfor
thefishery

ActionDescription

Thisactionwillimplementthoserecommendationsatprovinciallevel.
2.3.1Designforupgradetrawlfisheriesdatacollectionsystemthatcan
providecorrectinformationaboutspeciescaughtandland,species
composition,CPUEandotherfishingeffortdata;
2.3.2IntroducetheupdrgaretoDARDandsub-DOFofBRVTandpropose
forpilotapplication;
2.3.3PilotwithsometrawlfleetsthatregistrewithBRVTauthorities;
2.3.4Analysedata;
2.3.5Holdworkshopstosharewithstakeholdersaboutpilotresultsand
discussforexpansionofapplicationtoalltrawlfleetsunderBRVT
administration;
2.3.6PresenttoBRVTPeople'sCommitteeandDARD;
2.3.7Followup

ExpectedCompletionDate

April2024

Priority

High

EstimatedCost

16.000USD

ResponsibleParties

-

FisheriesInformationCenter

-

Reliable&CompetentInstitution

-

FisherySub-DepartmentofBRVT

-

Landingportauthorities

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)
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GapsaddressedbytheAction

Section1,PartA-Totalaggregatecatch
Section1,PartB-High-riskspecies/speciesgroups

Table2.4PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.4DevelopBR-VTETPspeciesdatabase
ActionNumberandName

2.4DevelopBR-VTETPspeciesdatabase.

ActionGoal

Havesufficientinformationtoenableassessmentoftheimpactoftrawl
fisheriesinBRVTonETPspecies,measurementsoftrendsand
managementoftheimpact.

ActionDescription

InformationonETPspeciesofBRVTisscattered.Thereisaneedfor
gatheringinformationfromavailableandongoingstudiesbyenvironmental
organizations(e.g:WWF,IUCN)andinstitutionsinBRVTandlandingdata
sothatafullassessmentoftheimpactoftrawlingontheETPspeciesin
BRVTcanbecompleted.
2.4.1RevisefishinglogbookfortrawlfisheriesthatenablerecordETP
speciescaught;
2.4.2Introducethenewlogbooktosub-DOFofBRVTandproposefor
pilotapplication;
2.4.3PilotwithsometrawlfleetsthatregistrewithBRVTauthorities;
2.4.4ConductlandingsiteinspectionsofBRVTtrawlvesselsandcheck
forETPspecieslandings;
2.4.5Analysedataandrevise(ifnecessary);
2.4.6Holdworkshopstosharewithstakeholdersaboutpilotresultsand
discussforexpansionofapplicationtoalltrawlfleetsunderBRVT
administration;
2.4.7PresenttoBRVTPeople'sCommitteeandDARD;
2.4.8Followup.

ExpectedCompletionDate

April2024

Priority

High

EstimatedCost

15.000USD

ResponsibleParties

-

DirectorateofFisheriesofVietnam

-

FisheriesInformationCenter

-

Reliable&CompetentInstitution

-

FisherySub-DepartmentofBRVT

-

Landingportauthorities

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

GapsaddressedbytheAction Section1,PartB-High-riskspecies/speciesgroups
Section2b-Endangered,threatenedandprotectedspeciesgroups
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Table2.5PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.5Conductassessmentaboutimpactsoftrawl
fisheriesonETPspeciesinBRVT
ActionNumberandName

2.5ConductassessmentaboutimpactsoftrawlfisheriesonETPspecies
inBRVT.

ActionGoal

BeabletosetimpactlimitsonETPspecies.

ActionDescription

InordertomitigatetheimpactsoftrawlingonETPspecies,itisessential
tounderstandhowtrawlinghasandisaffectingETPspecies.Thiswork
includesareviewofavailableandongoingstudiesintheBRVTby
institutions,andobservationoffishingtrawlersatsea.Theresearch
resultsarethensharedwiththeauthorities,stakeholdersandinterested
parties.Organizeconsultationswithstakeholdersontheissueof
determiningthelimitofimpactoftrawlingonETPspecies.
2.5.1ConductanassessmentabouttheinteractionofBRVTtrawl
fisherieswithETPspecies,includingobservationonboardfishingvessel;
2.5.2Introducetheassessmentresultstostakeholdersandhavetheir
consultationforproposedimpactlimitsonETPspecies.

ExpectedCompletionDate

April2023

Priority

High

EstimatedCost

4.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

DirectorateofFisheriesofVietnam

-

FisheriesInformationCenter

-

Reliable&CompetentInstitution

-

FisherySub-DepartmentofBRVT

-

Landingportauthorities

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section1,PartB-High-riskspecies/speciesgroups
Section2b-Endangered,threatenedandprotectedspeciesgroups

Table2.6PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.6Collectinginformationrelatingtoat-sea
garbagedisposalandgearloss/retrieval,andassociatedghostfishing
ActionNumberandName

2.6Collectinginformationrelatingtoat-seagarbagedisposalandgear
loss/retrieval,andassociatedghostfishing.

ActionGoal

Havingsufficientinformationaboutthenature,distributionandvulnerability
ofthecommonlyencounteredhabitatsinwaterswithinUoAtoallow
identificationofthemainimpactsoftrawlfisheriesonthecommonly
encounteredhabitatsinBRVT.
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ActionDescription

2.6.1Scientificdeskreviewaboutthenature,distributionandvulnerability
ofthecommonlyencounteredhabitatsinwatersunderBRVT
administration;
2.6.2Developinformationcollectingsystemforat-seagarbagedisposal
andgearloss/retrieval,andassociatedghostfishing;
2.6.3Introducetosub-DOFofBRVT;
2.6.4Collectdata;
2.6.5Analysedata;
2.6.6PresenttoBRVTPeople'sCommitteeandDARD.

ExpectedCompletionDate

July2024

Priority

High

EstimatedCost

12.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

DirectorateofFisheriesofVietnam

-

FisheriesInformationCenter

-

Reliable&CompetentInstitution

-

FisherySub-DepartmentofBRVT

-

Landingportauthorities

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2c-Habitats

Table2.7PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.7ConductastudyaboutVulnerableMarine
Ecosystems(VMEs)withinthewatersundertheadministrativemanagementofBRVTprovince.
ActionNumberandName

2.7ConductastudyaboutVulnerableMarineEcosystems(VMEs)within
thewatersundertheadministrativemanagementofBRVTprovince.

ActionGoal

Identifyfeaturesthatarephysicallyorfunctionallyfragile,andthemost
vulnerablearebotheasilydisturbedandareveryslowtorecover.

ActionDescription

TheSouth-easternwaterswherethetraditionalfishinggroundofBRVT
trawlfisheriesareflatwithamuddyandsandybottom.Thecoral
distributedinConDaoislandsandseagrassareincoastalzones.Thereis
noscientificresearchonhabitatdegradationduetotrawling,althoughitis
believedthatthetrawlactivitieshaverisksonhabitats.Studiesabout
VulnerableMarineEcosystems(VMEs)withinthewatersunderthe
administrativemanagementofBRVTprovince.Anyknownimpactsfrom
ghostfishing,asrelatedtoat-seagarbagedisposalandgearloss/retrieval
shouldbecoveredbysuchstudies.
2.7.1ConductastudyaboutVulnerableMarineEcosystems(VMEs)within
thewatersundertheadministrativemanagementofBRVTprovince;
2.7.2Presentthestudy'sresultstoDARDandthesub-DOFofBRVT.

ExpectedCompletionDate

July2024

Priority

Medium
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EstimatedCost
ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

2.000USD
-

Reliable&CompetentInstitution

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2c-Habitats

Table2.8PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.8Develophabitatsmanagementplanfor
BRVT.
ActionNumberandName

2.8DevelophabitatmanagementplanforBRVT.

ActionGoal

Introduceappropriateconservationmeasurestomitigatetheimpactoftrawl
fisheriesinBRVTonhabitatsinplace.

ActionDescription

2.8.1Develophabitatmanagementplan;
2.8.2Holdconsultationworkshopswithstakeholders;
2.8.3PresentfinalplantoDARDandthesub-DOFofBRVTandsupportfor
implementation.

ExpectedCompletionDate

April2023

Priority

Medium

EstimatedCost

2.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

Reliable&CompetentInstitution

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2c-Habitats

Table2.9PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.9Conductastudyaboutthekeyecosystem
elementsoftheUoA.
ActionNumberandName

2.9ConductastudyaboutthekeyecosystemelementsoftheUoA.

ActionGoal

Understandingofkeyecosystemelementsandthetrawlfisheries’simpact
ontheecosystem.

ActionDescription

Thereisnoinformationtoidentifythekeyecosystemelements,hence
mainimpactsoftheUoAonthesekeyecosystemelementscannotbe
inferred.Inthisaction,acompetentinstitutionwillconductastudyabout
keyecosystemelementsofwaterunderjurisdictionofBRVT.Theresults
willbepresentedtoDARDandsub-DOFofBRVTforfurtheractions.
2.9.1ConductastudyaboutthekeyecosystemelementsoftheUoA;
2.9.2Presentthestudy'sresultstoDARDandthesub-DOFofBRVT.

ExpectedCompletionDate

April2023

Priority

Medium
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EstimatedCost
ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

1.000USD
-

Reliable&CompetentInstitution

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2d-Ecosystems

Table2.10PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.10 Conductstudiesonstatusandchanges
ofdemersalresourceswithimpactsoftrawlfisheries.
ActionNumberandName

2.10Conductstudiesonstatusandchangesofdemersalresourceswith
impactsoftrawlfisheries.

ActionGoal

Gettingcomprehensiveinformationondemersalresources.

ActionDescription

Informationonstatusandchangesofdemersalresourceswithimpactsof
trawlfisheriesisscattered.Acompletedeskstudyisnecessarytoassess
whethertheUoAishighlyunlikelytodisruptthekeyelementsunderlying
ecosystemstructureandfunctiontoapointwheretherewouldbeaserious
orirreversibleharm.ThestudyresultswillbepresentedtoDARDand
sub-DOFfortheirfutureactions.
2.10.1Conductadeskstudytoreviewandanalysistheavailablehistorical
trawlsurveydatainBRVT;
2.10.2Presentthestudy'sresultstoDARDandthesub-DOFofBRVT.

ExpectedCompletionDate

April2023

Priority

Medium

EstimatedCost

2.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

Reliable&CompetentInstitution

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2d-Ecosystems

Table2.11PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.11Developecosystemmanagementplanfor
theUoA.
ActionNumberandName

2.11DevelopecosystemmanagementplanfortheUoA.

ActionGoal

EffectivelyaddressingecosystemimpactsfromtheUoA.

ActionDescription

Thereisnoevidenceofspecificmanagementmeasuresinplace,hence
withthisaction,FIPVungTauwilldevelopanecosystemmanagement
plan,basedonecosysteminformationandoutcomethatareaddressedby
previousactions.Consultationprocesseswithstakeholderswillbecarried
outpriortotheplanbeingpresentedtoDARDandsub-DOF.
2.11.1Developecosystemmanagementplan;
2.11.2Holdconsultationworkshopswithstakeholders;
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2.11.3PresentfinalplantoDARDandthesub-DOFofBRVTandsupport
forimplementation.
ExpectedCompletionDate

April2023

Priority

Medium

EstimatedCost

1.000USD

ResponsibleParties

GapsaddressedbytheAction

-

Reliable&CompetentInstitution

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Section2d-Ecosystems

Table2.12PerformanceIndicatorActionPlanTableforAction2.12Managetheprojectofimplementationof
FisheryImprovementworkplan(ProjectManagement)
ActionNumberandName

2.12ProjectManagement

ActionGoal

Ensurethatallactionscoveredbythisactionplanareexecuted and
achieveitsgoalswithintheagreedtimeframeandbudget.

ActionDescription

2.12.1DevelopToRs&contracts
2.12.2Organizeworkshops,conferences,meetings
2.12.3Administrationandpayments

ExpectedCompletionDate

December2024

Priority

High

EstimatedCost

45.000USD

ResponsibleParties
GapsaddressedbytheAction

-

KimDeltaT&C(Projectmanagement)

Allidentifiedgaps.
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Vietnam mixed species - trawl - FIP Vung Tau

Fishery Improvement Project (FIP) Workplan
Table 1: Work Plan Overview

Workplan Version and Date

1.0 / June 29, 2021

Start date (expected)

End date (anticipated month/year)

01/07/2021

31/12/2024

FIP Lead (organization/individual responsible for Action Plan)

Improvements recommended by (meeting/group that supported
the development)

The Fishmeal & Fish Oil Association of Ba Ria - Vung Tau
province

1. Ba Ria - Vung Tau Fisheries Department (LE Tong Van,
NGUYEN Van Bi)
2. Department of Marine Fisheries Resources Research of
Research Institute Of Marine Fisheries (VU Viet Ha, TRAN
Van Cuong, MAI Cong Nhuan, HOANG Minh Tung)
3. Fishery Management Department / Institute for Marine
Science & Fishing Technology - Nha Trang University (TRAN
Van Hao)
4. Kim Delta T&C (NGUYEN Kim Thanh)

FIP Coordinator (organization/individual responsible for

Work Plan developed by (consultant or person)

reporting on FisheryProgress)

KIM DELTA T&C
1. STARMANS Steven - Project Manager
2. NGUYEN Kim Thanh - Project Coordinator

1. STARMANS Steven / Kim Delta T&C
2. NGUYEN Kim Thanh / Kim Delta T&C
3. VU Viet Ha / RIMF
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Acronyms
BRVT

Ba Ria - Vung Tau province

MARD

Ministry of Agriculture and Rural Development

DARD

Department of Agriculture and Rural Development (provincial level)

Sub-DOF

Sub Department of Fisheries (provincial level)

EEZ

Exclusive economic zone

ETP

Endanger, Threaten and Protected

ToR

Terms of References

CPUE

Catch per unit effort

VMEs

Vulnerable Marine Ecosystems

MSC

Marine Stewardship Council

UoA

Unit of Assessment, or trawl fisheries of BRVT

Unit of Assessment(s)
Table 2. Unit(s) of Assessment (UoA)
UoA 1
Target species (common and scientific name)

Description

Multispecies, demersal resources
Indicator species:
1. Greater lizardfish (Saurida tumbil);
2. Blunt-nose lizardfish (Trachinocephalus myops);
3. Sulphur goatfish (Upeneus sulphureus);
4. Bigeye scad (Selar crumenophthalmus); and
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5. Yellowtail scad (Atule mate)
Stock

Demersal resources

Geographical area

Southeast Area of Vietnam (the coastal waters, inshore waters under
administration of Ba Ria - Vung Tau province) and waters from the inshore
route to the outer boundary (offshore) of Vietnam’s exclusive economic zone
(EEZ)
Fishing area is FAO 71

Fishing method or gear type

Otter trawl, Pair trawl

Fishing fleet or group of vessels, or individuals
fishing operators pursuing stock

All trawl fleets registered and licensed by People's Committee of Vung Tau
Trawl fleets allowed to land at ports in Ba Ria - Vung Tau province

FIP Actions
Table 3.1 Performance Indicator Action Plan Table for Action 1. Develop guidance for Multi-species stock assessment applicable for
trawl fisheries
Action Number and Name
(One sentence description)

1. Develop guidance for Multi-species stock assessment applicable for trawl fisheries

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Be able to conduct stock assessment for indicator species of mixed species trawl
fisheries of BRVT.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action and
importance of the action in achieving the FIP objectives)

There are several guidelines for multi-species stock assessment, however, reports
about specific application for trawl fisheries are not available. The stock assessment
for multi-species must be feasible to enable other activities of Principle 1. Steps are
as following:
1.1 Develop guidance for ‘Multi-species stock assessment’
1.2 Form the peer review committee
1.3 Conduct the peer review
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1.4 Finalise the guidance document
1.5 Develop ToRs & contracts
June 2022

Expected Completion Date

High
Priority
(Based on the implementers criteria: e.g., lowest scoring
issues are high priority or actions that are necessary to
complete before beginning other actions are high
priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)
Responsible Parties
(List of participants)

MSC PI(s) Addressed by the Action

31,239 USD

-

Fish Matter Pty Ltd

-

Nha Trang University / Institute for Marine Science & Fishing Technology

-

Kim Delta T&C

1.2.3 Information monitoring
1.2.4 Assessment of stock status

Table 3.2 Performance Indicator Action Plan Table for Action 2 Multi-species stock assessment for BRVT
Action Number and Name
(One sentence description)

2 Conduct multi-species stock assessment for BRVT with focus on 5 other species as defined
in the Environment Rapid Assessment.

Be able to set target reference points and strategies for harvest and stock rebuilding.
Action Goal
(One sentence that describe the result of the
action)
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Action Description
(Brief summary of the steps involved in the
action and importance of the action in achieving
the FIP objectives)

Once the stocks are known, target reference points can be set up, the stock rebuilding
strategy will be suggested, and so are the harvest strategy and harvest rules. These activities
are closely related and therefore should be included in a component. Steps are as following:
2.1a Design stock assessment for trawl fisheries in BRVT;
2.1b VN trip stock assessment for trawl fisheries in BRVT;
2.2 Form peer review committee
2.3 Conduct peer review for stock assessment framework
2.4 Finalise the stock assessment framework
2.5 Conduct stock assessment for trawl fisheries in BRVT

Expected Completion Date

July 2024

High
Priority
(Based on the implementers criteria: e.g.,
lowest scoring issues are high priority or actions
that are necessary to complete before
beginning other actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete
the action)
Responsible Parties
(List of participants)

MSC PI(s) Addressed by the Action

93,926 USD

-

Fish Matter Pty Ltd

-

Nha Trang University / Institute for Marine Science & Fishing Technology

-

Kim Delta T&C (Project management)

1.1.1 Stock status outcome
1.1.2 Stock rebuilding outcome
1.2.1 Harvest strategy
1.2.2 Harvest control rules
1.2.4 Assessment of stock status

Table 3.3 Performance Indicator Action Plan Table for Action 3 BRVT Trawl fisheries data collection
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Action Number and Name
(One sentence description)

3 Collect data of BRVT Trawl fisheries.

Gathering sufficient information will help ensure an appropriate precautionary approach is
Action Goal
(One sentence that describe the result of the action) implemented and management decisions can be made as well as make sure appropriate
objectives can be set up for the fishery
Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

Root cause of most of the gaps from the Environment Rapid Assessment report are due
to lack of data. Action 1.1 will partly result in recommendations for trawl fisheries data
collection system. This action will implement those recommendations at provincial level.
3.1 Design for upgrade trawl fisheries data collection system that can provide correct
information about species caught and land, species composition, CPUE and other fishing
effort data;
3.2 Introduce the updrgare to DARD and sub-DOF of BRVT and propose for pilot
application;
3.3 Pilot with some trawl fleets that registre with BRVT authorities;
3.4 Analyse data;
3.5 Hold workshops to share with stakeholders about pilot results and discuss for
expansion of application to all trawl fleets under BRVT administration;
3.6 Present to BRVT People's Committee and DARD;
3.7 Follow up

Expected Completion Date

April 2024

Priority
(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)

High

Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

15,865 USD

Responsible Parties
(List of participants)

-

Fisheries Information Center

-

Reliable & Competent Institution
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MSC PI(s) Addressed by the Action

-

Fishery Sub-Department of BRVT

-

Landing port authorities

-

Kim Delta T&C (Project management)

1.2.1 Harvest strategy
1.2.3 Information monitoring
1.2.4 Assessment of stock status
PI 2.2.3 Other species information
PI 2.2.1 Other species outcome
PI 2.2.2 Other species management
3.2.1 Fishery-specific objectives
3.2.2 Decision-making process

Table 3.4 Performance Indicator Action Plan Table for Action 4 Develop BR-VT ETP species database
Action Number and Name
(One sentence description)

4 Develop BR-VT ETP species database.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Have sufficient information to enable assessment of the impact of trawl fisheries in BRVT
on ETP species, measurements of trends and management of the impact.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

Information on ETP species of BRVT is scattered. There is a need for gathering
information from available and ongoing studies by environmental organizations (e.g:
WWF, IUCN) and institutions in BRVT and landing data so that a full assessment of the
impact of trawling on the ETP species in BRVT can be completed.
4.1 Revise fishing logbook for trawl fisheries that enable record ETP species caught;
4.2 Introduce the new logbook to sub-DOF of BRVT and propose for pilot application;
4.3 Pilot with some trawl fleets that registre with BRVT authorities;
4.4 Conduct landing site inspections of BRVT trawl vessels and check for ETP species
landings;
4.5 Analyse data and revise (if necessary);
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4.6 Hold workshops to share with stakeholders about pilot results and discuss for
expansion of application to all trawl fleets under BRVT administration;
4.7 Present to BRVT People's Committee and DARD;
4.8 Follow up.
Expected Completion Date

April 2024

Priority
(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)

High

Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

14,491 USD

Responsible Parties
(List of participants)

MSC PI(s) Addressed by the Action

-

Directorate of Fisheries of Vietnam

-

Fisheries Information Center

-

Reliable & Competent Institution

-

Fishery Sub-Department of BRVT

-

Landing port authorities

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.3.3 ETP species information

Table 3.5 Performance Indicator Action Plan Table for Action 5 Conduct assessment about impacts of trawl fisheries on ETP species in
BRVT
Action Number and Name
(One sentence description)

5 Conduct assessment about impacts of trawl fisheries on ETP species in BRVT.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Be able to set impact limits on ETP species.
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Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

In order to mitigate the impacts of trawling on ETP species, it is essential to understand
how trawling has and is affecting ETP species. This work includes a review of available
and ongoing studies in the BRVT by institutions, and observation of fishing trawlers at
sea. The research results are then shared with the authorities, stakeholders and
interested parties. Organize consultations with stakeholders on the issue of determining
the limit of impact of trawling on ETP species.
5.1 Conduct an assessment about the interaction of BRVT trawl fisheries with ETP
species, including observation on board fishing vessel;
5.2 Introduce the assessment results to stakeholders and have their consultation for
proposed impact limits on ETP species.

Expected Completion Date

April 2023

Priority
(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)

High

Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

4,348 USD

Responsible Parties
(List of participants)

MSC PI(s) Addressed by the Action

-

Directorate of Fisheries of Vietnam

-

Fisheries Information Center

-

Reliable & Competent Institution

-

Fishery Sub-Department of BRVT

-

Landing port authorities

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.3.1 ETP species outcome
2.3.2 ETP species management

Table 3.6 Performance Indicator Action Plan Table for Action 6 Collecting information relating to at-sea garbage disposal and gear
loss/retrieval, and associated ghost fishing
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Action Number and Name
(One sentence description)

6 Collecting information relating to at-sea garbage disposal and gear loss/retrieval, and
associated ghost fishing.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Having sufficient information about the nature, distribution and vulnerability of the
commonly encountered habitats in waters within UoA to allow identification of the main
impacts of trawl fisheries on the commonly encountered habitats in BRVT.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

6.1 Scientific desk review about the nature, distribution and vulnerability of the commonly
encountered habitats in waters under BRVT administration;
6.2 Develop information collecting system for at-sea garbage disposal and gear
loss/retrieval, and associated ghost fishing;
6.3 Introduce to sub-DOF of BRVT;
6.4 Collect data;
6.5 Analyse data;
6.6 Present to BRVT People's Committee and DARD.

Expected Completion Date

July 2024

Priority
(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)

High

Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

12,065 USD

Responsible Parties
(List of participants)

-

Directorate of Fisheries of Vietnam

-

Fisheries Information Center

-

Reliable & Competent Institution

-

Fishery Sub-Department of BRVT

-

Landing port authorities
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MSC PI(s) Addressed by the Action

Kim Delta T&C (Project management)

2.4.3 Habitats information

Table 3.7 Performance Indicator Action Plan Table for Action 7 Conduct a study about Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) within the
waters under the administrative management of BRVT province.
Action Number and Name
(One sentence description)

7 Conduct a study about Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) within the waters under
the administrative management of BRVT province.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Identify features that are physically or functionally fragile, and the most vulnerable are
both easily disturbed and are very slow to recover.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

The South-eastern waters where the traditional fishing ground of BRVT trawl fisheries are
flat with a muddy and sandy bottom. The coral distributed in Con Dao islands and
seagrass are in coastal zones. There is no scientific research on habitat degradation due
to trawling, although it is believed that the trawl activities have risks on habitats. Studies
about Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) within the waters under the administrative
management of BRVT province shall be carried out according to the GSA3.13.3.2 of MSC
standard, v2.01. Any known impacts from ghost fishing, as related to at-sea garbage
disposal and gear loss/retrieval should be covered by such studies.
7.1 Conduct a study about Vulnerable Marine Ecosystems (VMEs) within the waters
under the administrative management of BRVT province;
7.2 Present the study's results to DARD and the sub-DOF of BRVT.

Expected Completion Date

July 2024

Priority

Medium

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

2,043 USD
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Responsible Parties
(List of participants)
MSC PI(s) Addressed by the Action

-

Reliable & Competent Institution

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.4.1 Habitats outcome

Table 3.8 Performance Indicator Action Plan Table for Action 8 Develop habitats management plan for BRVT.
Action Number and Name
(One sentence description)

8 Develop habitat management plan for BRVT.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Introduce appropriate conservation measures to mitigate the impact of trawl fisheries in
BRVT on habitats in place.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

8.1 Develop habitat management plan;

Expected Completion Date

April 2023

Priority

Medium

8.2 Hold consultation workshops with stakeholders;
8.3 Present final plan to DARD and the sub-DOF of BRVT and support for
implementation.

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)
Responsible Parties
(List of participants)
MSC PI(s) Addressed by the Action

1,652 USD

-

Reliable & Competent Institution

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.4.2 Habitats management
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Table 3.9 Performance Indicator Action Plan Table for Action 9 Conduct a study about the key ecosystem elements of the UoA.
Action Number and Name
(One sentence description)

9 Conduct a study about the key ecosystem elements of the UoA.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Understanding of key ecosystem elements and the trawl fisheries’s impact on the
ecosystem.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

There is no information to identify the key ecosystem elements, hence main impacts of
the UoA on these key ecosystem elements cannot be inferred. In this action, a competent
institution will conduct a study about key ecosystem elements of water under jurisdiction
of BRVT. The results will be presented to DARD and sub-DOF of BRVT for further
actions.
9.1 Conduct a study about the key ecosystem elements of the UoA;
9.2 Present the study's results to DARD and the sub-DOF of BRVT.

Expected Completion Date

April 2023

Priority

Medium

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)
Responsible Parties
(List of participants)
MSC PI(s) Addressed by the Action

1,065 USD

-

Reliable & Competent Institution

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.5.3 Ecosystem information

Table 3.10 Performance Indicator Action Plan Table for Action 10 Conduct studies on status and changes of demersal resources with
impacts of trawl fisheries.
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Action Number and Name
(One sentence description)

10 Conduct studies on status and changes of demersal resources with impacts of trawl
fisheries.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Getting comprehensive information on demersal resources.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

Information on status and changes of demersal resources with impacts of trawl fisheries is
scattered. A complete desk study is necessary to assess whether the UoA is highly
unlikely to disrupt the key elements underlying ecosystem structure and function to a point
where there would be a serious or irreversible harm. The study results will be presented
to DARD and sub-DOF for their future actions.
10.1 Conduct a desk study to review and analysis the available historical trawl survey
data in BRVT;
10.2 Present the study's results to DARD and the sub-DOF of BRVT.

Expected Completion Date

April 2023

Priority

Medium

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)
Responsible Parties
(List of participants)
MSC PI(s) Addressed by the Action

2,043 USD

-

Reliable & Competent Institution

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.5.1 Ecosystem outcome
2.5.3 Ecosystem Information

Table 3.11 Performance Indicator Action Plan Table for Action 11 Develop ecosystem management plan for the UoA.
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Action Number and Name
(One sentence description)

11 Develop ecosystem management plan for the UoA.

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Effectively addressing ecosystem impacts from the UoA.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

There is no evidence of specific management measures in place, hence with this action,
FIP Vung Tau will develop an ecosystem management plan, based on ecosystem
information and outcome that are addressed by previous actions. Consultation processes
with stakeholders will be carried out prior to the plan being presented to DARD and
sub-DOF.
11.1 Develop ecosystem management plan;
11.2 Hold consultation workshops with stakeholders;
11.3 Present final plan to DARD and the sub-DOF of BRVT and support for
implementation.

Expected Completion Date

April 2023

Priority

Medium

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)
Responsible Parties
(List of participants)
MSC PI(s) Addressed by the Action

1,065 USD

-

Reliable & Competent Institution

-

Kim Delta T&C (Project management)

2.5.2 Ecosystem management

Table 3.12 Performance Indicator Action Plan Table for Action 12 Manage the project of implementation of Fishery Improvement work
plan (Project Management)
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Action Number and Name
(One sentence description)

12 Project Management

Action Goal
(One sentence that describe the result of the action)

Ensure that all actions covered by this action plan are executed and achieve its goals
within the agreed timeframe and budget.

Action Description
(Brief summary of the steps involved in the action
and importance of the action in achieving the FIP
objectives)

12.1 Develop ToRs & contracts

Expected Completion Date

December 2024

Priority

High

12.2 Organize workshops, conferences, meetings
12.3 Administration and payments

(Based on the implementers criteria: e.g., lowest
scoring issues are high priority or actions that are
necessary to complete before beginning other
actions are high priority)
Estimated Cost
(An estimate of the budget needed to complete the
action)

44,913 USD

-

Responsible Parties
(List of participants)

Kim Delta T&C (Project management)

All indicators are not coloured as green.

MSC PI(s) Addressed by the Action

Action

Tasks/ Milestones

Responsible (lead)

Responsible
(supporting role)

1 Multi-species
stock assessment
methodology

1.1 Develop
guidance for
‘Multi-species stock
assessment’

Fish Matter

Nha Trang University / 01/02/2022
IMSF
Kim Delta T&C
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Starting date

Expected
completion date

Evidence of completion /
results

29/04/2022

Draft guidance

1.2 Form Peer review Fish Matter
committee

Nha Trang University / 21/03/2022
IMSF

07/04/2022

List of the peer review
committee with CVs

31/05/2022

Peer review report

20/06/2022

Guidance Multi-species stock
assessment

30/01/2022

ToRs

Kim Delta T&C
1.3 Conduct the peer Fish Matter
review

Nha Trang University / 02/05/2022
IMSF
Kim Delta T&C

1.4 Finalise guidance Fish Matter
document

Nha Trang University / 01/06/2022
IMSF
Kim Delta T&C

1.5 Develop ToRs &
contracts

2 Multi-species
stock assessment
for BRVT

Kim Delta T&C

Not applicable

01/07/2021

Contracts

2.1a Design stock
Fish Matter
assessment for trawl
fisheries in BRVT

Nha Trang University / 23/08/2022
IMSF

2.1b VN trip stock
Fish Matter
assessment for trawl
fisheries in BRVT

Nha Trang University / 29/01/2024
IMSF

09/09/2022

Framework for multi-species
stock assessment

12/07/2024

Draft report of stock
assessment

Kim Delta T&C

Kim Delta T&C

2.2 Form peer review Nha Trang University Fish Matter
committee
/ IMSF
Kim Delta T&C

01/08/2022

18/08/2022

List of the peer review
committee with CVs

2.3 Conduct peer
review for stock
assessment
framework

12/09/2022

11/11/2022

Peer review report

2.4 Finalise the stock Fish Matter
assessment
framework

Nha Trang University / 14/11/2022
IMSF

11/01/2023

Final stock assessment
report

2.5 Conduct stock
Fish Matter
assessment for trawl
fisheries in BRVT

Nha Trang University / 12/09/2022
IMSF

31/05/2024

Draft report of stock
assessment

Nha Trang University Fish Matter
/ IMSF
Kim Delta T&C

Kim Delta T&C

Kim Delta T&C
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3 Collect data of
BRVT Trawl
fisheries

3.1 Design for
upgrade trawl
fisheries data
collection system

Reliable &
Fisheries Information
Competent Institution Center

30/11/2022

19/12/2022

Guidance for Trawl fisheries
data collection

20/12/2022

06/01/2023

Meeting minutes;

Fishery
Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C

3.2 Introduce the
updrgare to DARD
and sub-DOF of
BRVT and propose
for pilot application

Reliable &
Fisheries Information
Competent Institution Center

MoU with provincial
authorities / Pilot Agreement

Fishery
Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C

3.3 Pilot with some
trawl fleets that
registre with BRVT
authorities

Reliable &
Fisheries Information
Competent Institution Center

09/01/2023

01/03/2024

Copies of fishing logbooks

04/03/2024

08/03/2024

Data analysis reports (with
recommendations)

29/03/2024

04/04/2024

Photos

Fishery
Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C

3.4 Analyse data

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

3.5 Hold workshops Reliable &
to share with
Competent Institution
stakeholders about
pilot results and
discuss for
expansion of
application to all trawl
fleets under BRVT
administration

Fisheries Information
Center
Fishery
Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C
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MoU with relevant
stakeholders

3.6 Present to BRVT Reliable &
Fisheries Information
People's Committee Competent Institution Center
and DARD
Fishery
Sub-Department of
BRVT

05/04/2024

11/04/2024

Approval from BRVT People's
Committee and DARD for
application in trawl fishing
vessels

30/11/2022

19/12/2022

Revised fishing logbook for
trawl fisheries

20/12/2022

06/01/2023

Meeting minutes;

Landing port
authorities
Kim Delta T&C
4 Develop BR-VT
ETP species
database

4.1 Revise fishing
logbook for trawl
fisheries that enable
record ETP species
caught

Reliable &
Fishery
Competent Institution Sub-Department of
BRVT
Kim Delta T&C

4.2 Introduce the
Reliable &
new logbook to
Competent Institution
sub-DOF of BRVT
and propose for pilot
application

Fishery
Sub-Department of
BRVT

MoU with provincial
authorities / Pilot Agreement

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

4.3 Pilot with some
trawl fleets that
registre with BRVT
authorities

Reliable &
Fishery
Competent Institution Sub-Department of
BRVT

09/01/2023

01/03/2024

Copies of fishing logbooks

09/01/2023

01/03/2024

Landing report

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

4.4 Conduct landing
site inspections of
BRVT trawl vessels
and check for ETP
species landings

Reliable &
Fishery
Competent Institution Sub-Department of
BRVT

Photos

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

4.5 Analyse data

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution
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04/03/2024

08/03/2024

Data analysis reports (with
recommendations)

4.6 Hold workshops Reliable &
to share with
Competent Institution
stakeholders about
pilot results and
discuss for
expansion of
application to all trawl
fleets under BRVT
administration

Fishery
Sub-Department of
BRVT

29/03/2024

04/04/2024

Photos
MoU with relevant
stakeholders

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

4.7 Present to BRVT Reliable &
Fishery
People's Committee Competent Institution Sub-Department of
and DARD
BRVT

05/04/2024

11/04/2024

Approval from BRVT People's
Committee and DARD for
application in trawl fishing
vessels

01/01/2023

30/03/2023

Draft assessment report
about interaction of BRVT
trawl fisheries with ETP
species

31/03/2023

19/04/2023

Photos

Landing port
authorities
Kim Delta T&C
5 Conduct
assessment about
impacts of trawl
fisheries on ETP
species in BRVT

6 Collecting
information relating
to at-sea garbage
disposal and gear
loss/retrieval, and
associated ghost
fishing

Reliable &
5.1 Conduct an
Competent Institution
assessment about
the interaction of
BRVT trawl fisheries
with ETP species,
including observation
on board fishing
vessel

Fishery
Sub-Department of
BRVT

5.2 Introduce the
Reliable &
assessment results
Competent Institution
to stakeholders and
have their
consultation for
proposed impact
limits on ETP species

Fishery
Sub-Department of
BRVT

6.1 Scientific desk
Reliable &
review about the
Competent Institution
nature, distribution
and vulnerability of
the commonly
encountered habitats
in waters under
BRVT administration

Fishery
Sub-Department of
BRVT

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

Final assessment report with
impact limits on ETP species

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

Kim Delta T&C
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01/11/2022

30/01/2023

Scientific report about the
nature, distribution and
vulnerability of the commonly
encountered habitats in
waters under BRVT
administration

6.2 Develop
Reliable &
information collecting Competent Institution
system for at-sea
garbage disposal and
gear loss/retrieval,
and associated ghost
fishing
6.3 Introduce to
sub-DOF of BRVT

Fishery
Sub-Department of
BRVT

31/01/2023

30/03/2023

Guidance for at-sea data
collection

20/04/2023

28/04/2023

Meeting minutes;

12/06/2023

07/06/2024

Sampling records

10/06/2024

27/06/2024

Analysis report

28/06/2024

17/07/2024

Photos

01/11/2022

30/01/2023

BRVT VMEs report

Landing port
authorities
Kim Delta T&C

Reliable &
Fishery
Competent Institution Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C

6.4 Collect data

Reliable &
Fishery
Competent Institution Sub-Department of
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C

6.5 Analyse data

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

6.6 Present to BRVT Reliable &
Fishery
People's Committee Competent Institution Sub-Department of
and DARD
BRVT
Landing port
authorities
Kim Delta T&C
7 Conduct a study
about Vulnerable
Marine Ecosystems
(VMEs) within the
waters under the
administrative
management of
BRVT province

7.1 Conduct a study
about Vulnerable
Marine Ecosystems
(VMEs) within the
waters under the
administrative
management of
BRVT province

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution
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8 Develop habitat
management plan
for BRVT

9 Conduct a study
about the key
ecosystem
elements of the
UoA

10 Conduct studies
on status and
changes of
demersal resources
with impacts of
trawl fisheries

7.2 Present the
study's results to
DARD and the
sub-DOF of BRVT

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

20/04/2023

28/04/2023

Photos

8.1 Develop habitat
management plan

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

01/11/2022

30/01/2023

BRVT habitat management
plan

8.2 Hold consultation Reliable &
Kim Delta T&C
workshops with
Competent Institution
stakeholders

11/04/2023

17/04/2023

Photos

8.3 Present final plan Reliable &
Kim Delta T&C
to DARD and the
Competent Institution
sub-DOF of BRVT
and support for
implementation

20/04/2023

28/04/2023

Photos

9.1 Conduct a study Reliable &
Kim Delta T&C
about the key
Competent Institution
ecosystem elements
of the UoA

01/11/2022

30/01/2023

BRVT ecosystem report

9.2 Present the
study's results to
DARD and the
sub-DOF of BRVT

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

20/04/2023

28/04/2023

Photos

10.1 Conduct a desk Reliable &
Kim Delta T&C
study to review and Competent Institution
analysis the available
historical trawl survey
data in BRVT

01/11/2022

30/01/2023

BRVT historical trawl survey
data report

10.2 Present the
study's results to
DARD and the
sub-DOF of BRVT

20/04/2023

28/04/2023

Photos

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution
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Meeting minutes

11 Develop
ecosystem
management plan
for the UoA

12 Project
Management

11.1 Develop
ecosystem
management plan

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

01/11/2022

30/01/2023

BRVT ecosystem
management plan

11.2 Hold
consultation
workshops with
stakeholders

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

11/04/2023

17/04/2023

Photos

11.3 Present final
plan to DARD and
the sub-DOF of
BRVT and support
for implementation

Reliable &
Kim Delta T&C
Competent Institution

20/04/2023

28/04/2023

Photos

12.1 Develop ToRs & Kim Delta T&C
contracts

01/07/2022

31/12/2024

ToRs & Contracts

12.2 Organize
workshops,
conferences,
meetings

Kim Delta T&C

01/01/2022

31/12/2024

Programs & Participant lists

12.3 Administration
and payments

Kim Delta T&C

01/01/2022

31/12/2024

Audit
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Meeting minutes

THỎA THUẬN ĐỐI TÁC / PARTNER AGREEMENT
FIP VŨNG TÀU / FIP Vung Tau
Giai đoạn triển khai: 2022-2024 / Implementation Phase : 2022-2024
Mục đích của Thỏa thuận Đối tác (PA) này là để các
công ty bột cá và thức ăn chăn nuôi (các bên) tham gia
đồng ý thực hiện dự án FIP Vũng Tàu - giai đoạn triển
khai, mục tiêu, quy tắc và kinh phí của dự án.

The purpose of this Partner Agreement (PA) is for the
participating fishmeal and feed companies (parties) to
agree upon the execution of the FIP Vung Tau project implementation phase, its objectives, rules and funding.

CÁC BÊN

PARTIES

CÔNG TY CỔ PHẦN C.P VIỆT NAM, địa chỉ tại KCN
Biên Hòa II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai, Việt Nam, do ông Montri Suwanposri đại diện hợp
pháp, sau đây được gọi là “C.P Việt Nam";

C.P VIETNAM CORPORATION, located No. 2, 2A
road, Bien Hoa II Industrial Zone, Long Binh Tan ward,
Bien Hoa city, Dong Nai province, Vietnam, hereby
duly represented by Mr Montri Suwanposri, hereinafter
referred to as “C.P Vietnam“;

CÔNG TY TNHH GROBEST VIỆT NAM, địa chỉ tại Số
9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, phường Long Bình
Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam, do ông
Phạm Hải Văn đại diện hợp pháp, sau đây được gọi là
“Grobest Việt Nam”;

GROBEST INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD,
located at No. 9, Street 3A, Bien Hoa 2 Industrial
Park, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa city, Dong Nai
Province, Vietnam, hereby duly represented by Mr
Pham Hai Van, hereinafter referred to as “Grobest
Vietnam“;

CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT
NAM), địa chỉ tại Lầu 8, 13-13 Bis, Kỳ Đồng, Phường
9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, do bà Bùi Thủy
Tiên đại diện hợp pháp, sau đây được gọi là “Skretting
Việt Nam”;

NUTRECO INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD,
located at 8th Floor, 13-13 Bis, Ky Dong Street, Ward
9, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam, hereby duly
represented by Ms. Bui Thuy Tien, hereinafter referred
to as “Skretting Vietnam“;

CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG,
địa chỉ tại Lô A05, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa
Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam, do ông
Chuang Jie Cheng đại diện hợp pháp, sau đây được
gọi là "Thăng Long";

SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO.,
LTD, located at Lot A05, Duc Hoa 1 Industrial Park,
Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District,
Long An Province, Vietnam, hereby duly represented
by Mr Chuang Jie Cheng, hereinafter referred to as “
Thang Long“;

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG HẢI, địa chỉ tại
Thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Lê Xuân Hải đại diện hợp
pháp, sau đây gọi là “Đông Hải”;

DONG HAI PRIVATE ENTERPRISE, located at
Hamlet 1, Long Son Commune, Vung Tau city, Ba Ria
- Vung Tau province, Vietnam, hereby duly
represented by Mr Le Xuan Hai, hereinafter referred to
as ¨Dong Hai“;

CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC VŨNG TÀU, địa chỉ tại
Đường Láng Cát, Xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Nguyễn Thành Lộc
đại diện hợp pháp, sau đây gọi là “Phúc Lộc”;

PHUC LOC VUNG TAU COMPANY LIMITED, located
at Lang Cat Street, Tan Hai Commune, Phu My Town,
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam, hereby duly
represented by Mr Nguyen Thanh Loc, hereinafter
referred to as “Phuc Loc“;

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN TIẾN, địa chỉ tại 159
Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Trần Văn Châu
làm đại diện hợp pháp, sau đây gọi là “Tân Tiến”;

TAN TIEN PRIVATE ENTERPRISE, located at 159
Huyen Tran Cong Chua, Ward 8, City. Vung Tau, Ba
Ria - Vung Tau province, Vietnam, hereby duly
represented by Mr Tran Van Chau, hereinafter referred
to as “Tan Tien“;
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CÔNG TY TNHH NGHÊ HUỲNH, địa chỉ tại Đường
Láng Cát, xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Trình Kim Hải đại diện
hợp pháp, sau đây gọi là “Nghê Huỳnh”;

NGHE HUYNH CO., LTD, located at Lang Cat Street,
Hoi Bai Commune, Tan Thanh District, Ba Ria - Vung
Tau Province, Vietnam, hereby duly represented by Mr
Trinh Kim Hai, hereinafter referred to as “Nghe
Huynh“;

CÔNG TY TNHH HẢI SẢN TÂN LONG, địa chỉ tại Tổ
27, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Cao Văn Tôn đại diện hợp
pháp, sau đây gọi là “Tân Long”;

TAN LONG SEAFOOD CO., LTD, located at Group
27, An Hai Hamlet, Loc An Commune, Dat Do District,
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam, hereby duly
represented by Mr Cao Van Ton, hereinafter referred to
as “Tan Long“;

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG SƠN,
địa chỉ tại Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Nguyễn Tuấn
Anh đại diện hợp pháp, sau đây gọi là “Long Sơn”;

LONG SON SEAFOOD PROCESSING CO., LTD,
located at Lang Cat hamlet, Tan Hai commune, Tan
Thanh district, Ba Ria - Vung Tau province, Vietnam,
hereby duly represented by Mr Nguyen Tuan Anh,
hereinafter referred to as “Long Son“;

CHI HỘI CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ DẦU CÁ TỈNH BÀ
RỊA - VŨNG TÀU, địa chỉ tại số 9 đường Huỳnh Ngọc
Hay, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam, do ông Nguyễn Thành Lộc làm
đại diện hợp pháp, sau đây gọi là “Chi hội Bột cá”;

BA RIA - VUNG TAU FISHMEAL & FISH OIL
ASSOCIATION, located at no. 9 Huynh Ngoc Hay
street, Phuoc Hiep ward, Ba Ria city, Ba Ria - Vung
Tau province, Vietnam, hereby duly represented by Mr
Nguyen Thanh Loc, hereinafter referred to as
“Fishmeal Association“;

riêng lẻ còn được gọi là “Bên” và gọi chung là “Các
bên”.

individually also referred to as “Party” and collectively
as “Parties”.

ĐỒNG Ý NHƯ SAU ĐÂY: / AGREE ON THE FOLLOWING:
Điều 1: Đối tượng và phạm vi của PA này / Article 1: Subject and scope of this PA
1.1 Mục đích của Thỏa thuận này là để thực hiện:
a. MarinTrust: Nghề lưới kéo đa loài Việt Nam FIPVũng Tàu Dự án Cải thiện Nghề cá Kế
hoạch làm việc;
b. MSC: Workplan-Vietnam mixed species - trawl
- Ba Ria Vung Tau;
cho chuỗi giá trị bột cá ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt
Nam nhằm tạo điều kiện cho các nhà sản xuất bột cá ở
Vũng Tàu chứng nhận MarinTrust và MSC trước năm
2025.

1.1 The purpose of this Agreement is to implement:
a. MarinTrust: Fisheries Action Plan-Vietnam
mixed species - trawl-Ba Ria Vung-Tau;
b. MSC: Workplan-Vietnam mixed species - trawl
- Ba Ria Vung Tau;
for the Fishmeal value chain in the province of Ba Ria
Vung Tau, Viet Nam in order to enable fishmeal
producers in Vung Tau to certify for MarinTrust and
MSC before 2025.

1.2 Tên dự án: Triển khai FIP Vũng Tàu.

1.2 The project name: FIP Vung Tau Implementation.

Kế hoạch dự án được đính kèm với thỏa thuận này.

Project plan is attached to this agreement.

1.3 Cụ thể, Thỏa thuận này, liên quan đến dự án FIP
Vũng Tàu, nhằm thiết lập:

1.3 In particular, this Agreement is intended, in relation
to the FIP Vung Tau project, to establish:

a. Cơ cấu tổ chức;

a. The organization structure;

b. Kinh phí;

b. The funding;

c. Các thủ tục có liên quan;

c. Relevant procedures;

d. Trao đổi thông tin;

d. Communication;

e. Quy tắc ứng xử.

e. Code of conduct.

Page 2 of 17

Chi tiết về Kết quả, Đầu ra, Ngân sách và Kế hoạch
làm việc có thể được tìm thấy trong Dự án Triển khai
FIP Vũng Tàu đính kèm.

Details of Outcomes, Outputs, Budget and Workplan
can be found in attached FIP Vung Tau
Implementation Project.

1.4 Thời gian thực hiện dự án này là 3 năm (1 tháng 1
năm 2022 - 31 tháng 12 năm 2024).

1.4 Duration of this project will be 3 years (January 1,
2022 - December 31, 2024).

1.5 Tổng ngân sách cho Dự án Triển khai FIP Vũng
Tàu sẽ là 6.165 tỷ đồng (268.043 USD), được chia qua
các năm:

1.5 The total budget for the FIP Vung Tau
Implementation Project will be 6,165 billion VND
(268.043 USD), which is divided over the years:

2022: 2.960.000.000 VND / 128.695 USD

2022: 2.960.000.000 VND / 128.695 USD

2023: 2.438.000.000 VND / 106.000 USD

2023: 2.438.000.000 VND / 106.000 USD

2024: 767.000.000 VND /

2024: 767.000.000 VND / 33.348 USD

33.348 USD

Điều 2: Bối cảnh của PA này / Article 2: Background of this PA
FIP Vũng Tàu được khởi xướng từ tháng 11 năm
2015, được chính quyền cấp tỉnh chính thức công
nhận từ tháng 7 năm 2016, bởi Bàn tròn các nhà sản
xuất bột cá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khách hàng
của họ - Các nhà sản xuất thức ăn hỗn hợp tại Việt
Nam. Chủ dự án là Chi hội Bột cá.
Vào năm 2021, giai đoạn đầu tiên của dự án được
thực hiện bởi Kim Delta T&C, kết quả là Kế hoạch
Hành động Nghề cá MarinTrust và Kế hoạch Công việc
của MSC.
Các loài mục tiêu ưu tiên:

FIP Vung Tau was initiated in November 2015,
officially recognised by provincial authorities since
July 2016, by the Round Table of Fishmeal producers
of Ba Ria - Vung Tau province and their clients Compound Feed Manufacturers in Vietnam.
The project owner is the Fishmeal Association.
In 2021 the first phase of the project was implemented
by Kim Delta T&C, resulting in the MarinTrust
Fisheries Action Plan and the MSC Workplan.

Target species are a priori:

1. Cá tráo mắt to (Selar crumenophthalmus)

1. Big-eye Scad (Selar crumenophthalmus)

2. Cá ngân (Atule mate)

2. Yellowtail Scad (Atule mate)

3. Cá mối (Saurida tumbil)

3. Greater Lizardfish (Saurida tumbil)

4. Cá mối hoa (Trachinocephalus myops)

4. Blunt-nose Lizardfish (Trachinocephalus myops)

5. Cá phèn hai sọc (Upeneus sulphureus).

5. Sulphur Goatfish (Upeneus sulphureus).

Các loài mục tiêu chính có thể thay đổi về chất lượng
và số lượng trong quá trình dự án.

Main target species may change in quality and
quantity during the project.

Dụng cụ đánh bắt: Lưới kéo.

Fishing gear: Trawl.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức / Article 3: The organization structure
Các Đối tác FIP chỉ định Chi hội Bột cá là pháp nhân
thay mặt họ hành động cho dự án này. Chi hội Bột Cá
sẽ ký hợp đồng phụ với bên thứ ba để quản lý dự án.

FIP Partners appoint Fishmeal Association as the
legal entity that acts on their behalf for this project.
The Fishmeal association will subcontract a third party
for the management of the project.
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Điều 4: Kinh phí / Article 4: The funding
Mỗi đối tác sẽ đóng góp một phần bằng nhau. Số tiền
hàng năm sẽ cao hơn trong hai năm đầu do chi phí thu
thập dữ liệu cao.

Each partner will have an equal share for contribution.
The yearly amount will be higher in the first two years
due to the high costs for data collection.

Đóng góp cho mỗi đối tác:

Contribution per partner:

2022: 296.000.000 VND / 12.870 USD

2022: 296.000.000 VND / 12.870 USD

2023: 243.800.000 VND / 10.600 USD

2023: 243.800.000 VND / 10.600 USD

2024: 76.700.000 VND /

2024: 76.700.000 VND /

3.335 USD

Total: 616.500.000 VND / 26.804 USD

3.335 USD

Total: 616.500.000 VND / 26.804 USD

Điều 5: Các thủ tục có liên quan / Article 5: Relevant procedures
Các Quy tắc & Quy định Đính kèm (R&R) mô tả chính
sách và thủ tục được thống nhất trong dự án này.
Đáng chú ý nhất:

The Attached Rules & Regulations (R&R) describe the
policy and procedures that are agreed upon in this
project. Most notably:

a. Báo cáo (R&R - 3.3) bởi bên nhận tài trợ (Kim
Delta):

a. Reporting (R&R - 3.3) by grant recipient (Kim
Delta):

-

Báo cáo tường thuật (hàng năm / hàng quý);

-

The (annual/quarterly) narrative report;

-

Báo cáo tài chính;

-

The financial report;

-

Các báo cáo khác.

-

Other reports.

b. Các khoản thanh toán và tài khoản ngân hàng
(R&R - 3.2) cho bên nhận tài trợ:
-

Chi hội Bột cá sẽ chuyển một khoản tạm ứng
tối đa 50% tổng số tiền tài trợ;

-

-

b. Payments and bank account (R&R - 3.2) to the
grant recipient:
-

Khoản tạm ứng sẽ được chuyển theo kỳ hạn,
dựa trên các mốc đạt được và các kết quả;

The Fishmeal Association will transfer an
advance payment of a maximum of 50% of
the total grant amount;

-

Số tiền chính xác của các khoản thanh toán
tạm ứng được quy định trong lịch thanh toán
tạm ứng của khoản tiền tài trợ;

The advance payment will be transferred in
terms, based on achieved milestones and
outputs;

-

The exact amount of the advance payments
is stipulated in an advance payment
schedule in the grant award;

-

The final payment or claim will be made
after grant settlement.

Khoản thanh toán hoặc yêu cầu cuối cùng sẽ
được thực hiện sau khi quyết toán tài trợ.

Điều 6: Trao đổi thông tin / Article 6: Communication
1. Phương thức trao đổi thông tin:

1. Methods of communication:

a. Mọi trao đổi thông tin có liên quan sẽ được
thực hiện bằng email tới tất cả (các) người
liên hệ được chỉ định của mỗi đối tác;

a. All relevant communication will be done by
email to all designated contact person(s) of
each partner;

b. Một thư mục Google Drive được chia sẻ sẽ
đảm bảo quyền truy cập cho tất cả (các)
người liên hệ được chỉ định của mỗi đối tác;

b. A shared Google Drive folder will ensure
access to all designated contact person(s) of
each partner;

2. Tần suất liên lạc bởi bên nhận tài trợ:

2. Frequency of communication by grant recipient:

a. Với mỗi báo cáo (hàng quý);

a. With each report (quarterly);

b. Bất cứ khi nào đạt được một cột mốc;

b. Whenever a milestone is achieved;

c. Trong trường hợp quan trọng hoặc thay đổi có
liên quan hoặc khi có cơ hội, được thông báo

c. In case of important or relevant change or
occassion, either informing or needing of a
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hoặc cần có quyết định của đối tác.
3. Ngôn ngữ báo cáo sẽ là song ngữ tiếng Việt và
tiếng Anh.

partner decision.
3. Language of reporting will be bilingual Vietnamese
and English.

Điều 7: Quy tắc ứng xử / Article 7: Code of conduct
1. Công khai - Các bên đồng ý không đưa ra bất kỳ
tuyên bố công khai nào về các hoạt động mà
không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của
các bên khác.
2. Bảo mật - Các bên sẵn sàng cung cấp cho nhau
thông tin bảo mật độc quyền liên quan đến các
Hoạt động và sẽ ký kết một thỏa thuận bảo mật
riêng nếu điều đó có thể trở nên thích hợp.
3. Độc quyền - Trong thời hạn của PA này, các Bên
sẽ không tham gia vào các cuộc đàm phán với
bên thứ ba về các Hoạt động và các Bên do đó sẽ
dành cho nhau sự độc quyền về mặt này.
4. Chống tham nhũng - Liên minh cam kết áp dụng
các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và
tính chính trực trong dự án này. Mọi cá nhân đại
diện cho liên minh đều có trách nhiệm tiến hành
hoạt động kinh doanh một cách trung thực và
chuyên nghiệp. Chúng tôi thực hiện một cách tiếp
cận không khoan nhượng đối với hối lộ và tham
nhũng.

1. Publicity - Parties agree not to make any public
statements in respect to the activities without the
prior written approval of the other parties;
2. Non-Disclosure - Parties are prepared to provide
each other with proprietary confidential information
in respect to the project and shall conclude a
separate non-disclosure agreement thereto if such
may become appropriate;
3. Exclusivity - During the term of this PA, Parties
shall not participate in negotiations with third
parties with regard to the activities of the project
and Parties shall therefore grant each other
exclusivity in this respect;
4. Anti-corruption - Parties are committed to
applying the highest standards of ethical conduct
and integrity in this project. Every individual acting
on the Parties behalf is responsible for conducting
business honestly and professionally. We take a
zero-tolerance approach to bribery and corruption.

Điều 8: Thông tin liên lạc / Article 8: Contact information
Tên công ty / Company name

CÔNG TY CỔ PHẦN C.P VIỆT NAM

Người liên lạc /
Contact person

Email

Mr Thành / Mr Thắng withichai@cp.com.vn

C.P VIETNAM CORPORATION

worawit@cp.com.vn
xuanthanh030683@gmail.com
thanglecp@cp.com.vn

CÔNG TY TNHH GROBEST VIỆT NAM
GROBEST INDUSTRIAL (VIETNAM) CO., LTD.

Mr Alfred / Hiền
Thương / Mr Khai

alfred_low@grobest.com
hien_thuong@grobest.com
dinhtuankhai_tran@grobest.com

CÔNG TY TNHH NUTRECO INTERNATIONAL (VIỆT
NAM)

Ms Hà / Ms Huong /
Ms Vi

NUTRECO INTERNATIONAL (VIETNAM) CO., LTD

CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

nguyen.thi.thuha@nutreco.com
dinh.huong@nutreco.com
tran.thi.tuongvi@nutreco.com

Ms Lễ

quachbaole@gmail.com

SHENG LONG BIO-TECH INTERNATIONAL CO., LTD. Ms Hường/ Ms. Hằng slcertificate@gmail.com
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐÔNG HẢI
DONG HAI PRIVATE ENTERPRISE

Mr Hải / Mr Tấn

xuanhai1406@gmail.com
leminhtan0404@gmail.com
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CÔNG TY TNHH PHÚC LỘC VŨNG TÀU

Mr Lộc

thanhlocvt@gmail.com

Mr Châu / Mr Sang

chautantien@gmail.com

PHUC LOC VUNG TAU COMPANY LIMITED
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂN TIẾN
TAN TIEN PRIVATE ENTERPRISE

htsang09@gmail.com

CÔNG TY TNHH NGHÊ HUỲNH

Ms Nhi

ttnhi.nghehuynh@gmail.com

NGHE HUYNH CO., LTD
CÔNG TY TNHH HẢI SẢN TÂN LONG

Mr Thanh

Botcatanlong@gmail.com

TAN LONG SEAFOOD CO., LTD
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN LONG SƠN

Mr Lộc

thanhlocvt@gmail.com

LONG SON SEAFOOD PROCESSING CO., LTD
Ms Thanh

Đại diện CHI HỘI CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ DẦU CÁ
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

thanh@kimdelta.org

On behalf of BA RIA - VUNG TAU FISHMEAL & FISH
OIL ASSOCIATION

Điều 9: Thời hạn và sự chấm dứt của PA / Article 9: Duration and termination of the PA
9.1 PA này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2021
và sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2024
hoặc lâu hơn nếu dự án được gia hạn với sự đồng ý
bằng văn bản của tất cả các bên.

9.1 This PA enters into effect on 01 November 2021
and shall remain in force until 31 December 2024 or
longer if the project is extended with mutual written
agreement of all parties.

9.2 Điều này được hiểu một cách rõ ràng rằng bất kỳ
việc chấm dứt PA này vì bất kỳ lý do gì sẽ không làm
phát sinh bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của một Bên.

9.2 It is expressly understood that any termination of
this PA for whatever reason shall not give rise to any
liability of a Party.

Điều 10: Ký tên chấp nhận / Article 10: Signatures for acceptance
Để thuận tiện, mỗi bên sẽ ký thỏa thuận và chấp nhận
của họ trên các trang riêng biệt, sau đó sẽ kết hợp tất
cả trong một bản pdf và gửi đến các bên.

Each party will sign their agreement and acceptance on
separate pages for practical purposes, which will then
be combined in one pdf and distributed among parties.

Attachment. Quy tắc & Quy định / Rules & Regulations
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Quy tắc & Quy định / Rules & Regulations
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1. Giới thiệu / Introduction
Tài liệu này trình bày các điều khoản dành cho các
dự án được cấp tài trợ cho Kim Delta.

This document presents the terms for projects
granted to Kim Delta.

Nghĩa vụ và điều kiện của Tài trợ này tạo thành một
phần của khoản tài trợ dành cho bên nhận tài trợ và
cung cấp nghĩa vụ áp dụng cho khoản tài trợ. Bằng
cách gửi yêu cầu tài trợ, người nộp đơn chấp nhận
nghĩa vụ và điều kiện Tài trợ.

These Grant obligations and conditions form part
of the grant award for grant recipients and
provide the obligations that apply to the grant. By
submitting a grant request, the applicant accepts
these Grant obligations and conditions.

2. Nghĩa vụ và điều kiện chung / General obligations and conditions
1. Người nộp đơn tài trợ và/ hoặc bên nhận tài trợ
phải xác nhận những mục tiêu của FIP Vũng
Tàu.

1. The grant applicant and/ or the grant recipient
must endorse the objectives of the FIP Vung
Tau.

2. Những hoạt động mà khoản tài trợ được trao
sẽ được thực hiện dưới trách nhiệm của Bên
nhận tài trợ.

2. The activities for which the grant is awarded
will be carried out under the responsibility of
the grant recipient.

3. Bên nhận tài trợ phải thực hiện các hoạt động
một cách hữu hiệu, hiệu quả và có trách
nhiệm.

3. The grant recipient must implement the
activities in an effective, efficient and
accountable manner.

4. Khung pháp lý sau áp dụng cho khoản tài trợ:
Pháp luật Việt Nam.

4. The following legal framework applies to the
grant: Legislation Vietnam.

5. Khoản tài trợ được trao với điều kiện là các đối
tác của FIP Vũng Tàu có đủ vốn (Thỏa thuận
Đối tác).

5. The grant is awarded subject to the condition
that sufficient funds are made available by
FIP Vung Tau partners (Partner Agreement).

6. Bên nhận tài trợ, đối tác dự án hoặc nhà thầu
phụ không được phép cung cấp hoặc tặng
hoặc gạ gẫm hoặc nhận từ bên thứ ba bất kỳ
món quà, phần thưởng, khoản bồi thường hoặc
lợi ích nào dưới bất kỳ hình thức nào có thể
được hiểu là bất hợp pháp hoặc tham nhũng.

6. The grant recipient, project partners or
subcontractors are not allowed to offer or give
or solicit or accept from a third party any gift,
reward, compensation or benefit of any kind
in any way that could be construed as illegal
or corrupt.

7. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thiết lập các quy
trình và/ hoặc thực hiện các biện pháp khác để
ngăn chặn việc gian lận hoặc sử dụng khác bất
hợp pháp khoản tài trợ.

7. The grant recipient is obliged to establish
processes and/ or to take other measures in
order to prevent fraud or other illegitimate use
of the grant.

8. Bất kỳ thông tin hoặc ấn phẩm nào được thực
hiện bởi Bên nhận tài trợ liên quan đến các
hoạt động được trợ cấp, bao gồm tại các hội
nghị, hội thảo hoặc trong bất kỳ thông tin hoặc
tài liệu quảng cáo nào (chẳng hạn như tài liệu
quảng cáo, tờ rơi, áp phích, bản trình bày, trang

8. Any communication or publication made by
the grant recipient that relates to the
subsidised
activities,
including
at
conferences, seminars or in any information
or promotional materials (such as brochures,
leaflets, posters, presentations, website,
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web, video, mạng xã hội, v.v.) nếu có thể phải:

video, social medial, etc.), must if possible:

a. Chỉ ra rằng các hoạt động này là một
phần của dự án FIP Vũng Tàu.

a. Indicate that the activities are part of the
FIP Vung Tau project.

b. Nếu có thể/ có liên quan bao gồm biểu
trưng của các bên tài trợ ở trên.

b. Where possible/ relevant include the above
funding parties’ logos.

9. Bên nhận tài trợ và các bên tài trợ được coi là
chủ sở hữu của tất cả các tài liệu được sản
xuất toàn bộ hoặc một phần từ khoản tài trợ.

9. The grant recipient and funding parties are
jointly considered owners of all materials
wholly or partly produced out of the grant.

10. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thông báo ngay
cho Chi hội Bột cá ngay khi biết rõ các hoạt
động mà khoản tài trợ được trao sẽ không diễn
ra hoặc sẽ không diễn ra kịp thời, hoặc sẽ
không diễn ra đầy đủ hoặc các nghĩa vụ tài trợ
sẽ không được thực hiện.

10. The grant recipient is obliged to inform the
Fishmeal Association immediately as soon
as it becomes clear the activities for which
the grant was awarded will not take place or
will not take in time, or will not take place in
full or the grant obligations will not be met.

11. Người nộp đơn và / hoặc người nhận chịu
trách nhiệm về mọi thông tin liên lạc và thông
báo chính xác cho các đối tác hoặc bất kỳ bên
nào khác có liên quan đến hoạt động tài trợ về
các chi tiết (ví dụ: mục đích, tiêu chí, thủ tục,
nghĩa vụ và điều kiện) của khoản tài trợ.

11. The applicant and/or recipient is responsible
for all communication and for correctly
informing partners, or any other party
involved in the grant activities about the
details (e.g. aim, criteria, procedures,
obligations and conditions) of the grant.

12. Chi hội Bột cá có thể thu hồi, sửa đổi, giải quyết
khoản tài trợ với số tiền thấp hơn và yêu cầu
trả lại toàn bộ hoặc một phần bất kỳ khoản tiền
nào mà Chi hội đã chuyển nếu Bên nhận tài trợ
không hoàn thành các nghĩa vụ và điều kiện
kèm theo khoản tài trợ hoặc nếu (các) đầu ra
và/ hoặc (các) kết quả và/ hoặc những hoạt
động mà khoản tài trợ được trao đã không
hoặc sẽ không đạt được, không hoặc sẽ không
đạt được đúng lúc hoặc không hoặc sẽ không
đạt được đầy đủ.

12. The Fishmeal Association can withdraw,
amend, settle the grant on a lower amount
and demand the return of all or part of any
sum it has already transferred if the grant
recipient fails to fulfil the obligations and
conditions attached to the grant or if the
output(s) and/ or the outcome(s) and/ or the
activities for which the grant was awarded
have not or will not be achieved, have not or
will not be achieved in time or have not or will
not be achieved in full.

13. Việc quản lý tài trợ và hồ sơ phải được lưu giữ
trong năm (5) năm sau khi quyết toán khoản tài
trợ.

13. The grant administration and files must be
kept for five (5) years after the grant
settlement.

14. Chi hội Bột cá có thể đi ngược lại các quy định
trong Nghĩa vụ tài trợ trong những trường hợp
ngoại lệ nếu việc thực hiện và/ hoặc thực hiện
các nghĩa vụ Tài trợ dẫn đến sự bất công hoặc
bất bình đẳng đáng kể về bản chất.

14. The Fishmeal Association can deviate from
the provisions in the Grant obligations in
exceptional circumstances if implementation
and/ or execution of the Grant obligations
result in injustice or inequities of considerable
nature.
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3. Quản lý tài trợ / Grant Management
3.1 Quy tắc quản trị chung / General administration rules
Đoạn này mô tả các quy tắc quản trị Dự án.
1. Bên nhận tài trợ phải có một ban quản trị dự án
riêng tuân thủ những điều sau
a. Các thủ tục cho phép thực hiện dự án một
cách hiệu quả;
b. Quản lý mở cho phép kiểm toán bên
ngoài;
c. Bên nhận tài trợ phải có khả năng cung
cấp các hồ sơ có trật tự để từ đó có thể thiết
lập:
i. Việc chi tiêu đang diễn ra phù hợp với
thỏa thuận tài trợ;
ii. Việc chi tiêu đang được ghi hồ sơ theo
các tiêu đề thích hợp;
iii. Việc chi tiêu không vi phạm quy định
của pháp luật;
iv. Việc chi tiêu đang diễn ra trong khuôn
khổ Tuyên ngôn Thế giới về quyền con
người;
v. Việc chi tiêu, bao gồm cả thời gian đã
bỏ ra, có thể xác định và kiểm chứng
được và có thể được sao lưu bằng các
tài liệu gốc được trình bày làm bằng
chứng hỗ trợ. Phải sử dụng hệ thống
quản lý dự án riêng biệt bao gồm thủ tục
đăng ký thời gian hoặc hệ thống, phải
phù hợp với quy trình/ hệ thống đăng ký
thời gian được chấp nhận bởi công ty
kiểm toán của bên nhận tài trợ;
vi. Việc ủy quyền chi tiêu tuân theo thủ
tục địa phương và tuân theo hệ thống
kiểm soát nội bộ.
d. Các khoản chi tiêu được thực hiện phù
hợp với khoản tài trợ và các nghĩa vụ và
điều kiện tài trợ được áp dụng;

This paragraph describes the Project administration
rules.
1. The grant recipient must keep a separate
project administration that complies with the
following:
a. Procedures allow for an efficient
implementation of the project;
b. The administration is open to external
audit;
c. The grant recipient must be able to
provide orderly records from which it can
be established that:
i. Expenditure is taking place in
accordance with the grant letter;
ii. Expenditure is being recorded under
the proper headings;
iii. Expenditure is not in breach of legal
regulations;
iv. Expenditure is taking place within
the framework of the Universal
Declaration of human rights;
v. Expenditure, including time spent, is
identifiable and verifiable and can be
backed up with original documents
presented as supporting evidence. A
separate
project
administration
including a time registration procedure
or system must be used, which must
be in accordance with the time
registration
procedure/
system
accepted by the audit firm of the grant
recipient;
vi. Authorisation of expenditure is in
accordance with the local procedures
and subject to a system of internal
control.
d. Expenditures are taking place in
accordance with the grant award and the
applicable
grant
obligations
and
conditions;
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e. Duy trì quản lý minh bạch các giao dịch
tiền mặt nhỏ;

e. A transparent administration
petty-cash transactions is kept;

f. Các khoản đầu tư mua từ nguồn quỹ dự
án phải được quản lý riêng trong sổ đăng ký
tài sản, phải là một phần của báo cáo cuối
cùng;

f. Investments purchased from project
funds must be administered separately in
a register of assets, that must be part of
the final report;

g. Chi phí bằng các đơn vị tiền tệ không phải
là Đồng Việt Nam (VND) sẽ được quy đổi
theo tỷ giá hối đoái bình quân phổ biến do
ngân hàng Vietcombank niêm yết trong
tháng có chi phí phát sinh.

g. Expenditures in currencies other than
Vietnamese Dong (VND) will be
converted at the prevailing average
exchange rate published by Vietcombank
in the month in which the cost is incurred.

2. Chi hội Bột cá hoặc một bên thứ ba độc lập
được chỉ định có thể thực hiện kiểm tra và
đánh giá (tại chỗ) để điều tra các hoạt động tài
trợ và/ hoặc các khoản chi sau khi khoản tài
trợ đã được giải quyết. Bên nhận tài trợ phải
hợp tác với cuộc điều tra như vậy và có thể
cung cấp cho Chi hội Bột cá tất cả các chi tiết
và tài liệu cần thiết để xác định liệu các khoản
chi có phù hợp với khoản tài trợ không, các
nghĩa vụ và điều kiện của Khoản tài trợ và
(các) báo cáo đã nộp hay không, nếu được
yêu cầu như thế.

2. The Fishmeal Association or an appointed
independent third party can carry out (on the
spot) checks and audits in order to
investigate the grant activities and/ or
expenditures, also after the grant has been
settled. The grant recipient must cooperate
with such an investigation and be able to
provide the Fishmeal Association with all
necessary details and documentation to
ascertain whether the expenditures are in
agreement with the grant award, the Grant
obligations and conditions and the submitted
report(s), if so requested.

3. Bên nhận tài trợ có nghĩa vụ thông báo cho Chi
hội Bột cá ngay lập tức bằng văn bản ngay khi
biết (các) đầu ra và/ hoặc (các) kết quả mà
khoản tài trợ đã được trao sẽ không đạt được,
sẽ không đạt được kịp thời hay không đạt
được đầy đủ hoặc các nghĩa vụ tài trợ sẽ
không được đáp ứng.

3. The grant recipient is obliged to inform the
Fishmeal Association immediately in writing
as soon as it becomes clear the output(s)
and/ or outcome(s) for which the grant was
awarded will not be achieved, will not be
achieved in time or not be achieved in full or
the grant obligations will not be met.

4. Chi hội Bột cá có thể thu hồi, sửa đổi hoặc giải
quyết khoản tài trợ với số tiền thấp hơn và yêu
cầu trả lại toàn bộ hoặc một phần bất kỳ khoản
tiền nào mà Chi hội đã chuyển nếu Bên nhận
tài trợ không hoàn thành các nghĩa vụ và điều
kiện kèm theo khoản tài trợ hoặc nếu (các) đầu
ra và / hoặc (các) kết quả và / hoặc các hoạt
động mà khoản tài trợ được trao đã không
hoặc sẽ không đạt được, không hoặc sẽ không
đạt được đúng lúc hoặc không hoặc sẽ không
đạt được đầy đủ. Điều này bao gồm nhưng
không giới hạn trong các trường hợp sau:

4. The Fishmeal Association can withdraw,
amend or settle the grant on a lower amount
and demand the return of all or part of any
sum it has already transferred if the grant
recipient fails to fulfil the obligations and
conditions attached to the grant or if the
output(s) and/or the outcome(s) and/or the
activities for which the grant was awarded
have not or will not be achieved, have not or
will not be achieved in time or have not or
will not be achieved in full. This includes but
is not limited to the following situations:

a. Nếu tiền được chi cho một mục đích
khác với mục đích ban đầu;

a. If money is spent for a purpose other than
that for which it was intended;

b. Nếu các hoạt động bị chậm so với kế
hoạch hoặc tiến độ chậm đến mức có thể
nghi ngờ rằng các mục tiêu sẽ không đạt

b. If activities are so far behind of schedule
or progress is otherwise so slow that it is
doubtful that the objectives will be achieved;
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of

được;

c. If irregularities or fraud occur;

c. Nếu xảy ra bất thường hoặc gian lận;
d. Nếu các bên dường như đề nghị hoặc
tặng cho bên thứ ba hoặc gạ gẫm hoặc
nhận từ bên thứ ba bất kỳ món quà, phần
thưởng nào;
f. Nếu một khoản bồi thường hoặc lợi ích
được áp dụng dưới bất kỳ hình thức nào
và theo cách có thể được hiểu là bất hợp
pháp hoặc tham nhũng.

d. If parties appear to offer or give to a third
party or solicit or accept from a third party
any gift, reward;
f. If a compensation or benefit is applied of
any kind and in a way that could be
construed as illegal or corrupt.

3.2 Thanh toán và tài khoản ngân hàng / Payments and bank account
1. Tất cả các khoản thanh toán của Chi hội Bột cá
sẽ được thực hiện bằng Đồng Việt Nam
(VND).

1. All payments by the Fishmeal Association will
be made in Vietnamese Dong (VND).

2. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được thực
hiện dưới danh nghĩa của bên nhận tài trợ vào
tài khoản ngân hàng do bên nhận tài trợ cung
cấp.

2. All payments will be made in the name of the
grant recipient to the bank account provided
by the grant recipient.

3. Bên nhận tài trợ phải:

3. The grant recipient must:

a. Có tài khoản thu lãi (nếu có thể) bằng
Đồng Việt Nam (VND) cho dự án;
b. Quản lý riêng biệt bất kỳ khoản lãi nào
kiếm được trên tài khoản. Lãi suất còn
lại sau khi chi phí ngân hàng đã được
khấu trừ phải được thêm vào quỹ dự
án.

a. Have a (if possible) interest-earning,
Vietnamese Dong (VND) account for
the project;
b. Administrate any interest earned on the
account separately. Interest that
remains after bank costs have been
deducted must be added to the project
funds.

4. Chi hội Bột cá sẽ chuyển khoản tạm ứng tối đa
là 50% tổng số tiền tài trợ.

4. The Fishmeal Association will transfer an
advance payment of a maximum of 50% of
the total grant amount.

5. Khoản thanh toán trước sẽ được chuyển theo
kỳ hạn, dựa trên các mốc và đầu ra đạt được.

5. The advance payment will be transferred in
terms, based on achieved milestones and
outputs.

6. Số tiền chính xác của các khoản thanh toán
tạm ứng được quy định trong một lịch trình
thanh toán tạm ứng trong khoản tài trợ.

6. The exact amount of the advance payments
is stipulated in an advance payment schedule
in the grant award.

7. Khoản thanh toán hoặc yêu cầu cuối cùng sẽ
được thực hiện sau khi quyết toán tài trợ.

7. The final payment or claim will be made after
grant settlement.

8. Chi hội Bột cá có thể thay đổi kế hoạch thanh
toán tạm ứng trong trường hợp có chi tiêu thấp
đáng kể hoặc nếu có nghi ngờ về năng lực tài
chính của Bên nhận tài trợ.

8. The Fishmeal Association can deviate from
the advance payment scheme in case of
significant under expenditure or if any doubt
arises about the financial capacity of the grant
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recipient.

3.3 Yêu cầu báo cáo / Reporting requirements
Các nghĩa vụ tài trợ và báo cáo cụ thể được quy
định trong đoạn này.

The specific grant and reporting obligations are
specified in this paragraph.

1. Các báo cáo liên quan đến các khoản tài trợ
khác nhau phải được nộp riêng.

1. Reports relating to different grants must be
submitted separately.

2. Bên nhận tài trợ phải gửi báo cáo trước thời
hạn báo cáo hiện hành.

2. The grant recipient must submit the reports
before the applicable reporting deadline.

3. Bên nhận tài trợ phải báo cáo về dự án và
những thay đổi có thể xảy ra.

3. The grant recipient must report about the
project and possible changes.

4. Nếu bên nhận tài trợ không nộp (các) báo cáo
đúng hạn, Chi hội Bột cá có thể giảm (các)
quyết toán với một tỷ lệ phần trăm của số tiền
đã giải quyết của kỳ báo cáo hiện hành.

4. If the grant recipient does not submit the
report(s) on time, the Fishmeal Association
can reduce the settlement(s) with a
percentage of the settled amount of the
applicable reporting period.

5. Việc gửi báo cáo cuối cùng sẽ được coi là yêu
cầu quyết toán khoản tài trợ.

5. Submitting the final report will be considered
as a request to settle the grant.

6. Ba loại báo cáo cho dự án là:

6. The three types of reports for the project are:

a. Báo cáo tường thuật (hàng năm);

a. The (annual) narrative report;

b. Báo cáo tài chính;

b. The financial report;

c. Báo cáo khác.

c. Other reports.

3.4 Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) / The (annual/quarterly) narrative
report
Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) là bản
cập nhật tình trạng đạt được các chỉ số kết quả và
đầu ra mà dự án cần đạt được.

The (annual/quarterly) narrative report is an
update of the status of achievement of the
outcome and output indicators that are to be
achieved by the project.

1. Những kết quả và đầu ra cụ thể của dự án như
đã nêu trong phần tài trợ phải được đưa vào
báo cáo.

1. Project-specific outcomes and outputs as
stated in the grant award must be included in
reporting.

2. Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) nên
ngắn gọn, trọng tâm và được soạn thảo bằng
các ngôn ngữ quy định (tiếng Anh và tiếng
Việt).

2. The (annual/quarterly) narrative report should
be concise and to the point and drafted in the
prescribed
languages
(English
and
Vietnamese).

3. Báo cáo tường thuật (hàng năm/hàng quý) phải
được phê duyệt của giám đốc dự án của bên
nhận tài trợ.

3. The (annual/quarterly) narrative report must
be signed for approval by the project director
of the grant recipient.

4. Bên nhận tài trợ phải nộp (các) báo cáo tường

4. The grant recipient must submit the annual
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thuật hàng năm trong vòng ba (3) tháng sau khi
kết thúc năm dự án như đã nêu trong thỏa
thuận tài trợ.

narrative report(s) within three (3) months
after the end of the project year as stated in
the grant letter.

5. Bên nhận tài trợ phải nộp báo cáo cuối cùng
trong vòng ba (3) tháng sau khi kết thúc giai
đoạn tài trợ như đã nêu trong thỏa thuận tài trợ.

5. The grant recipient must submit a final report
within three (3) months after the end of the
project year as stated in the grant letter.

6. Thời hạn cụ thể để nộp báo cáo được quy định
trong thỏa thuận tài trợ.

6. The specific deadlines for submitting the
reports are stipulated in the grant letter.

3.5 Báo cáo tài chính / Financial reporting
Trong suốt thời gian tài trợ, bên nhận tài trợ phải
nộp (một) (các) ngân sách và (một) báo cáo chi
tiêu.

During the grant period the grant recipient is
required to submit (a) budget(s) and (a)
statement(s) of expenditures.

Ngân sách và kế hoạch làm việc / Budget and work plan
Bên nhận tài trợ phải nộp ngân sách (sửa đổi) tuân
thủ các điều sau:

The grant recipient must submit a (revised)
budget that complies with the following:

1. Ngân sách phải phù hợp với Nghĩa vụ & Điều
kiện Tài trợ.

1. The budget must be in accordance with the
Grant Obligations & Conditions.

2. (Các) kết quả (phụ) nêu trong ngân sách phải
phù hợp với (các) kết quả (phụ) như đã đề cập
trong khoản tài trợ.

2. The (sub)output(s) indicated in the budget
must be consistent with the (sub)output(s) as
mentioned in the grant award.

3. Phí cho các chuyên gia được sử dụng trong
thời gian tài trợ không được vượt quá mức phí
trong đơn xin tài trợ và được giới hạn ở mức
tối đa được quy định trong Điều kiện & Nghĩa
vụ Tài trợ.

3. The fees for the experts used during the grant
period may not exceed the fees in the grant
application and are limited to maximum levels
specified in the Grant Obligations &
Conditions.

4. Bên nhận tài trợ phải lập kế hoạch và lập ngân
sách dự án thực tế để bảo vệ việc đạt được
những kết quả và (các) đầu ra (phụ).

4. The grant recipient must make realistic
project planning and budgeting in order to
safeguard the achievement of the outcomes
and (sub)output(s).

Báo cáo chi tiêu / Statement of Expenditure
5. Trong thời gian tài trợ, Bên nhận tài trợ phải
nộp (một, các) bản kê khai chi tiêu.

5. During the grant period the grant recipient is
required to submit (a) statement(s) of
expenditures.

6. Báo cáo chi tiêu phải được đệ trình hàng năm
hoặc bất cứ khi nào có yêu cầu tạm ứng.

6. Statements of expenditures must be
submitted yearly or whenever a request for
an advance payment is made.

7. Bên nhận tài trợ có trách nhiệm gửi báo cáo chi
tiêu hàng năm cho mỗi 12 tháng trong vòng ba
(3) tháng sau khi kết thúc giai đoạn 12 tháng.

7. The grant recipient is responsible for
submitting
an
annual
statement
of
expenditures for each 12-months within three
(3) months after the end of the 12-month
period.
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8. Nếu yêu cầu kiểm toán, báo cáo chi tiêu phải
được nộp trong vòng ba (3) tháng sau khoảng
thời gian 12 tháng.

8. If an audit is required, the statement of
expenditure must be submitted within three
(3) months after the 12-month period.

9. Một cuộc kiểm toán phải bao gồm báo cáo chi
tiêu và là:

9. An audit has to cover the statement of
expenditures and is:

a. Tùy chọn sau năm đầu tiên thực hiện;

a. Optional after
implementation;

b. Yêu cầu sau hai (2) năm thực hiện, trong
vòng ba (3) tháng sau năm dự án thứ hai;

b. Required after two (2) years of
implementation, within three (3) months after
the second project year;

c. Yêu cầu sau khi dự án kết thúc và phải
được nộp trong vòng ba (3) tháng sau khi kết
thúc dự án. Bản báo cáo chi tiêu cuối cùng
này phải bao gồm các chi phí liên quan đến
việc viết báo cáo tường thuật cuối cùng và
chi phí kiểm toán cuối cùng (và chi phí phát
sinh trong vòng ba (3) tháng kể từ khi kết
thúc dự án).

the

first

year

of

c. Required after the project has ended and
is to be submitted within three (3) months
after the end of the project. This final
statement of expenditures must include the
costs related to the writing of the final
narrative report and the final audit costs (and
that are incurred within three (3) months of
the end of the project).

Trường hợp số tiền tài trợ dưới 2 tỷ đồng thì áp
dụng như sau:

Where the grant amount is less than VND 2 billion
the following applies:

10. Khoản tài trợ sẽ được trao dưới hình thức tổng
hợp liên quan đến kết quả đầu ra (được kỳ
vọng). Bên nhận tài trợ được yêu cầu thể hiện
(theo cách được nêu trong thỏa thuận tài trợ)
rằng (các) đầu ra và (các) kết quả mà khoản
tài trợ được trao, được thực hiện và đạt được
cũng như tuân thủ các Nghĩa vụ & Điều kiện
của tài trợ

10. The grant will be awarded in the form of a
lump sum related to the (expected) outputs.
The grant recipient is required to show (in the
manner indicated in the grant agreement) that
the output(s) and outcome(s) for which the
grant was awarded, are implemented and
achieved, and are in compliance with the
Grant Obligations & Conditions.

11. Nếu chi phí liên quan đến kết quả đầu ra (dự
kiến) không chắc chắn đến mức không thể lập
trước ngân sách thực tế, Chi hội Bột cá có thể
xác định trong thỏa thuận tài trợ rằng sau thời
gian tài trợ, bên nhận tài trợ phải đưa ra bản kê
khai chi phí liên quan đến những đầu ra. Những
chi phí được đề cập trong báo cáo chi phí phải
phát sinh trong thời gian tài trợ. Không cần báo
cáo kiểm toán.

11. If the costs related to the (expected) outputs
are so uncertain that a realistic budget cannot
be made in advance, the Fishmeal
Association can determine in the grant letter
that after the grant period, the grant recipient
is required to give a statement of expenses
related to the outputs. The costs mentioned in
the statement of expenses must be incurred
within the period of the grant. No audit report
is required.

Nộp báo cáo chi tiêu / Submitting the statement of expenditure
Những điều sau đây về việc nộp báo cáo chi tiêu
được áp dụng.

The following on submitting a statement of
expenditures apply.

12. Báo cáo chi tiêu phải phù hợp với Nghĩa vụ &
Điều kiện Tài trợ.

12. The statement of expenditures must be in
accordance with the Grant Obligations &
Conditions.
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13. Tất cả các khoản chi tiêu phải được phân bổ
vào một loại chi phí. Các điều này được quy
định và làm rõ trong chương 4.

13. All expenditures must be allocated to a cost
category. These are prescribed and clarified
in chapter 4.

14. Báo cáo chi tiêu phải được nộp dưới dạng bản
mềm (cả Excel và PDF).

14. The statement of expenditures must be
submitted in soft copy (both in Excel and
PDF).

15. Báo cáo của kiểm toán viên phải được gửi:

15. The auditor’s report has to be submitted:

a. Bằng bản cứng (bản gốc) hoặc;

a. In hard copy (original) or;

b. Như một bản mềm đã được thẩm tra.

b. As a verified soft copy.

16. Các khoản chi phải phù hợp với kế hoạch hoạt
động của dự án đã được phê duyệt. Bất kỳ sai
lệch nào lớn hơn 20% ngân sách hàng năm
trên mỗi đầu ra, trên mỗi dòng ngân sách quản
lý dự án và mỗi loại chi phí phải được làm rõ
trong báo cáo hàng năm.

16. The expenditures must be in accordance with
the approved project work plan. Any
deviations of more than 20% of the annual
budget per output, per project management
budget line and per cost category must be
clarified in the annual report.

17. Quyết toán chi tiêu phải được thể hiện bằng
Đồng Việt Nam (VND).

17. The statement of expenditures must be
expressed in Vietnamese Dong (VND).

18. Báo cáo chi tiêu phải nêu rõ số tiền theo năm
dự án.

18. The statement of expenditures must state the
amounts by project year.

19. Tất cả các khoản chi được yêu cầu phải dựa
trên thời gian thực tế đã chi tiêu và chi phí thực
tế trừ khi có quy định khác trong chương 4.

19. All expenditures claimed must be based on
actual time spent and actual costs unless
otherwise specified in chapter 4.

20. Bất kỳ khoản chiết khấu nào (ví dụ, đối với
thiết bị, vật liệu, vé máy bay đã mua) phải
được hoàn lại cho dự án.

20. Any discounts (for example, on purchased
equipment, materials, airline tickets) must be
refunded to the project.

21. Các chi phí được đề cập trong báo cáo chi tiêu
phải phát sinh trong thời gian tài trợ với ngoại lệ
duy nhất là chi phí liên quan đến việc viết báo
cáo tường thuật cuối cùng và chi phí kiểm toán
cuối cùng (nếu có). Các chi phí này cần được
phát sinh trước khi báo cáo (kiểm toán) cuối
cùng được đệ trình (trong vòng ba (3) tháng
sau khi kết thúc dự án).

21. The costs mentioned in the statement of
expenditures must be incurred within the
period of the grant with the only exception
being the costs related to the writing of the
final narrative report and the final audit costs
(if applicable). These costs need to be
incurred before the final (audit) report is
submitted (within three (3) months after the
end of the project).

22. Các chi phí được bao gồm trong báo cáo chi
tiêu phải liên quan đến dịch vụ hoặc hàng hóa
được giao trong năm dự án đó. Các chi phí liên
quan đến dịch vụ hoặc hàng hóa được giao
trong kỳ tiếp theo phải được tính vào báo cáo
của năm dự án mà dịch vụ hoặc hàng hóa đã
được giao.

22. The costs included in the statement of
expenditures must be related to services or
goods delivered in that project year.
Expenditures relating to services or goods
delivered in the following period should be
taken up in the statement of the project year
in which the services or goods have been
delivered.

Quyết toán khoản tài trợ / Settlement of the grant
23. Đối với các khoản tài trợ có số tiền tài trợ dưới

23. For grants with a grant amount less than to
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2 tỷ đồng, khoản tài trợ sẽ được quyết toán
dựa trên (các) đầu ra và (các) kết quả. Trừ khi
có quy định khác trong thỏa thuận tài trợ.

VND 2 billion, the grant will be settled based
on the (sub)output(s) and outcome(s). Unless
otherwise specified in the grant letter.

24. Chỉ các chi phí được chỉ ra là đủ điều kiện
trong chương Tính hợp lệ của chi phí mới có
thể được hoàn trả.

24. Only expenditures indicated as being eligible
in the chapter Eligibility of costs can be
reimbursed.

25. Các khoản chi vượt quá số tiền tài trợ tối đa sẽ
không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

25. Expenditures exceeding the maximum grant
amount will under no circumstances be
reimbursed.

3.6 Mở rộng ngân sách trung lập (BNE) / Budget-neutral extension (BNE)
1. Bên nhận tài trợ có thể yêu cầu kéo dài thời
gian tài trợ trung lập với ngân sách nhưng
không muộn hơn ba (3) tháng trước ngày kết
thúc thời kỳ tài trợ.

1. The grant recipient can request for a
budget-neutral extension of the grant period
but no later than three (3) months before the
end date of the grant period.

2. Yêu cầu cho phần mở rộng ngân sách trung
lập phải:

2. The request for a budget-neutral extension
must:

a. Được nộp bằng văn bản;

a. Be submitted in writing;

b. Được chứng minh rõ ràng và xác định rõ
khoảng thời gian và ngân sách liên quan;

b. Be soundly substantiated and specifies the
period and budget involved;

c. Bao gồm một kế hoạch làm việc được điều
chỉnh cho giai đoạn BNE;

c. Include an adjusted work plan for the BNE
period;

d. Bao gồm ngân sách được điều chỉnh cho
giai đoạn BNE.

d. Include an adjusted budget for the BNE
period.

4. Chi phí hợp lệ / Eligibility of costs
Chương này cung cấp thông tin về tính đủ điều kiện
của chi phí. Vì không phải tất cả chi phí đều hợp lệ
cho tài trợ, người nhận tài trợ cũng như các công ty
kiểm toán phải lấy chương này làm cơ sở để xác
định tính hợp lệ.

This chapter provides information on the eligibility
of costs. As not all costs are eligible for funding,
the grant recipient as well as audit firms must take
this chapter as the basis to determine eligibility.

4.1 Giới thiệu / Introduction
1. Khoản tài trợ được trao để bên nhận tài trợ
thực hiện các hoạt động (giúp) đạt được (các)
kết quả và (các) đầu ra như được mô tả trong
khoản tài trợ.

1. The grant is awarded in order for the grant
recipient to finance the activities that (help to)
achieve the outcome(s) and output(s) as
described in the grant award.

2. Khoản tài trợ là một khoản đóng góp vào chi
phí. Các chi phí không hợp lệ và / hoặc vượt
quá số tiền tài trợ tối đa sẽ không được hoàn
trả.

2. The grant is a contribution towards the costs.
Costs that are not eligible and/or exceed the
maximum grant amount will not be
reimbursed.

Quy tắc & Quy định / Rules & Regulations - Kim Delta T&C - 2021

11 / 17

3. Khoản tài trợ bao gồm việc hoàn trả các chi phí
thực tế, số tiền cố định và mức phí cố định
được quy định như trong chương này.

3. The grant consists of the reimbursement of
actual costs, fixed amounts and fixed-fee
rates specified as such in this chapter.

4. Tất cả các chi phí trong dự án phải đóng góp
vào (các) kết quả (phụ) tương ứng hoặc dòng
ngân sách quản lý dự án. Ngoài ra, tất cả các
chi phí phải được phân bổ vào các loại chi phí.

4. All costs in the project must contribute to a
corresponding (sub)output(s) or project
management budget lines. In addition, all
costs must be allocated to cost categories.

5. Các chi phí không đóng góp vào đầu ra và /
hoặc kết quả của dự án và / hoặc các chi phí
được coi là không sử dụng hiệu quả nguồn tài
trợ của dự án sẽ không được hoàn trả.

5. Costs which do not contribute to the output
and/or outcome of the project and/or costs
which are considered not being efficient use
of project funding will not be reimbursed.

6. Chi phí phải có thực (thực hiện và thanh toán)
và được lập thành văn bản, bao gồm cả bằng
chứng thanh toán.

6. Costs must be real (made and paid) and
documented, including proof of payment.

7. Chi phí phải được hạch toán và thanh toán
trong năm mà hàng hóa hoặc dịch vụ đã được
giao.

7. Costs must be accounted for and paid in the
year in which the goods or services were
delivered.

8. Tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được ghi ngày
tháng và có chữ ký của đại diện bên nhận tài
trợ trước khi thanh toán.

8. All supporting documents must be dated and
signed by the representative of the grant
recipient before payment takes place.

9. Bất kỳ khoản chiết khấu nào (ví dụ như thiết bị,
vật liệu, vé máy bay, v.v. đã mua) phải được
hoàn lại cho dự án.

9. Any discounts (on for example equipment,
materials, airline tickets, etc. purchased)
must be refunded to the project.

10. Các chi phí sau sẽ không được hoàn trả trong
bất kỳ trường hợp nào và do đó bên nhận tài
trợ không được đưa các chi phí này vào ngân
sách tài trợ hoặc bảng kê khai chi tiêu:

10. The following costs will not be reimbursed
under any circumstances and the grant
recipient must therefore not include these
costs in the grant budget or statement of
expenditures:

a. Lương, phụ cấp, ưu đãi, phí, phụ cấp hoặc
bất kỳ phần thưởng nào khác được trả hoặc
được trả cho thời gian mà nhân viên của các
bên liên quan dành cho dự án.

a. Salaries, stipends, incentives, fees,
allowances or any other rewards paid or to be
paid for the time which staff members of
´beneficiary stakeholders´ spend on the
project.

b. Chi phí thay thế các nhân viên đang làm việc
trong dự án hoặc những người tham gia vào
việc đào tạo nhân viên được tài trợ bởi khoản
tài trợ.
Các loại chi phí sau đây đủ điều kiện để tài trợ từ
khoản tài trợ:
A. Thời gian / đầu vào của nhân viên và
chuyên gia phương Tây;
B. Thời gian / đầu vào của nhân viên và
chuyên gia khu vực / địa phương;
C. Chi phí đi lại, trợ cấp sinh hoạt phí hàng

b. The costs of replacing staff members who
are working on the project or who are
engaged in staff training financed by the
grant.
The following cost categories are eligible for
funding out of the grant:
A. Time/input by Western staff and experts;
B. Time/input by
experts;

regional/local staff and

C. Travel, Daily Subsistence Allowance (DSA)
and hotel costs;
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ngày (DSA) và khách sạn;
F. Đầu tư;

F. Investments;

G. Dự phòng;

G. Contingencies;

H. Các chi phí khác.

H. Other costs.

4.2 Thời gian / đầu vào của các chuyên gia / Time/input by experts
1. Cần có sự phân biệt giữa các chuyên gia
phương Tây và các chuyên gia địa phương /
khu vực.

1. A distinction must be made between Western
experts and local/regional experts.

2. Thời gian thực tế cho dự án của các chuyên
gia phương Tây được trả tối đa 20 triệu đồng /
ngày, tùy theo chuyên môn.

2. The actual time spent on the project by
Western experts is reimbursed at a
maximum of 20 million VND/day, depending
on expertise.

3. Thời gian thực tế dành cho dự án của các
chuyên gia trong nước / khu vực được hoàn
trả tối đa 8 triệu đồng / ngày, tùy theo chuyên
môn.

3. The actual time spent on the project by
local/regional experts is reimbursed at a
maximum of 8 million VND/day, depending on
expertise.

4. Quy trình / hệ thống đăng ký thời gian phải
được sử dụng phù hợp với các quy tắc quản trị
chung (đoạn 3.1). Thời gian sử dụng phải nộp
hàng tháng và có chữ ký của nhân viên và
quản lý. Ngày và chữ ký phải hiển thị trên các
tài liệu bên dưới, điều này cũng có thể được
thực hiện bằng cách hiển thị phê duyệt trực
tuyến trong hệ thống đăng ký thời gian điện tử.

4. A time registration procedure/system must
be used in accordance with the general
administration rules (paragraph 3.1). The time
spent must be submitted monthly and signed
by the staff member and the supervisor. The
date and signatures must be visible on the
underlying documents, this can also be done
by showing the digital approval in an
electronic time registration system.

5. Chỉ khi do các quy định về quyền riêng tư,
không thể cung cấp đăng ký thời gian đã ký,
ghi ngày tháng và được ủy quyền (hàng tháng
hoặc hàng tuần), tuyên bố của điều phối viên
dự án từ người được cấp bổ sung với ủy
quyền từ giám đốc dự án có thể dùng làm bằng
chứng thay thế. Nếu liên quan đến việc đăng
ký thời gian của điều phối viên dự án hoặc
giám đốc dự án thì người đại diện theo pháp
luật phải ủy quyền.

5. Only if due to privacy regulations it is not
possible to make signed, dated and
authorised time registration (monthly or
weekly) available, a project coordinator's
statement from a grantholder supplemented
with an authorization from the project director
can serve as replacement evidence. If it
concerns the time registration of the project
coordinator or project director the legal
representative has to authorise.

6. Lượng thời gian thực tế dành cho việc điều
phối dự án cũng có thể được xác nhận. Điều
này bao gồm thời gian dành cho điều phối hoạt
động, điều phối nội dung, viết báo cáo, chuẩn bị
ngân sách / công bố.

6. The actual amount of time spent on project
coordination can also be claimed. This
includes time spent on activity coordination,
content
coordination,
report
writing,
preparation of budgets/declarations.

7. Chi phí đào tạo ngôn ngữ không được tính vào
dự án.

7. Costs of language training cannot be charged
to the project.
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8. Đối với các chuyên gia bên ngoài, người nhận
tài trợ có thể cộng thêm tối đa 15% phí xử lý.

8. For external experts, a maximum of 15%
handling fee can be added on top of the fee
by the grant recipient.

4.3 Chi phí đi lại, DSA và khách sạn / Travel, DSA1 and hotel costs
Chi phí đi lại, DSA và khách sạn cho việc đi lại liên
quan đến dự án là hợp lệ để được hoàn trả.

Travel, DSA and hotel costs for project related
travel are eligible for reimbursement.

Chi phí đi lại / Travel costs
1. Chi phí đi lại ngắn hạn phát sinh cho các hoạt
động của dự án là hợp lệ để được tài trợ:

1. The following short-term travel cost incurred
for project activities are eligible for funding:

a. Đi lại quốc tế: chi phí cho một chuyến đi về
(bao gồm vé máy bay, thuế phi trường và
visa). Bên nhận tài trợ kiểm tra các chi phí.

a. International travel: the costs of a return trip
(including the airline ticket, airport tax and the
visa). The grant recipient checks the costs.

b. Chi phí đi lại trong nước: chi phí thực tế của
phương tiện giao thông công cộng hoặc đi bằng
phương tiện giao thông riêng phải hợp lý và
dựa trên giá cước trên km phù hợp với giá
cước trong nước, tối đa là 5.000 đồng trên km.

b. In-country travel costs: actual costs of public
transport or travel by own transport must be
reasonable and be based on a rate per
kilometre that fits the country rate, with a
maximum amount is VND 5.000 per kilometer.

2. Đối với đi lại bằng đường hàng không, vé hoặc
hóa đơn từ đại lý du lịch và thẻ lên máy bay
phải được bao gồm trong hồ sơ dự án.

2. For travel using air travel, the tickets or
invoices from the travel agent and boarding
passes must be included in the project file.

Chi phí khách sạn và trợ cấp hàng ngày / Hotel cost and daily allowance

1

3. Khách sạn: Liên quan đến trợ cấp sinh hoạt,
các bên không được yêu cầu nhiều hơn:

3. Hotel: As regards the subsistence allowance,
parties can claim no more than:

a. Chi phí thực tế của khách sạn và bữa
sáng trong một khách sạn tầm trung;
b. Và một khoản cố định dưới dạng trợ cấp
mỗi ngày để trang trải các chi phí sinh hoạt
hàng ngày khác. Bên nhận tài trợ kiểm tra
các chi phí.

a. The actual costs of hotel and breakfast in
a medium-range hotel;

4. Trợ cấp hàng ngày: cố định 500.000 VND một
đêm nghỉ

4. The daily allowance: a fixed amount of
500.000 VND per night stay

5. Trợ cấp hàng ngày chỉ hợp lệ nếu nó có thể
được chứng minh rằng những ngày liên quan
đã được dành cho mục đích của dự án.

5. A daily allowance is only eligible if it can be
proved that the days concerned were spent
for the purpose of the project.

6. Trợ cấp hàng ngày cho thời gian đi lại của
người khác chỉ có thể được kê khai nếu số tiền
đã được trả cho người đó hoặc cho người sử

6. A daily allowance for the travel period of other
persons can only be declared if the amounts
have been paid to that person or to his/her

b. And a fixed amount as allowance per day
to cover the other costs of daily subsistence.
The grant recipient checks the costs.

DSA: Trợ cấp Sinh hoạt phí Hàng ngày / Daily Subsistence Allowance
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dụng lao động của họ.

employer.

7. Bên nhận tài trợ chỉ có thể kê khai một khoản
trợ cấp hàng ngày cho chuyến đi của chuyên
gia khác nếu số tiền đã thực sự được trả cho
chuyên gia đó.

7. The grant holder can only declare a daily
allowance for other expert travel if the
amounts have been actually paid to that
expert involved.

8. Hồ sơ dự án cho kiểm toán viên, trong trường
hợp có chi phí khách sạn, ít nhất phải bao gồm
các ghi chú của khách sạn về chi phí lưu trú.
Nếu khách sạn không được sử dụng, nhưng ví
dụ như chỗ ở tạm thời, thì giấy cho thuê của
chỗ ở này được yêu cầu làm bằng chứng.

8. The project file for the auditor, in case of hotel
costs, must include at least the hotel’s notes
for the costs of the stay. If no use is made of
a hotel, but for example a temporary
accommodation, the rental notes of this
accommodation are required as proof.

9. Nếu một nhân viên đi cùng với các thành viên
trong gia đình, các chi phí bổ sung liên quan
không thể được tính vào dự án.

9. If a travelling staff member is joined by family
members, the related additional costs cannot
be charged to the project.

4.4 Đầu tư / Investments
1. Tối đa 10% ngân sách tài trợ là hợp lệ cho chi
phí thiết bị, cơ sở hạ tầng và các khoản đầu tư
khác.

1. A maximum of 10% of the grant budget is
eligible for costs of equipment, infrastructure
and other investments.

2. Các khoản đầu tư được đề xuất phải góp phần
đạt được (các) kết quả và hiện thực hóa (các)
đầu ra của dự án và phải được đưa vào báo
cáo hàng năm.

2. The proposed investments must contribute to
achievement of the outcome(s) and
realisation of the output(s) of the project and
must be included in the annual report.

3. Các thủ tục mua sắm phải tuân theo luật và
quy định hiện hành.

procedures
must
3. Procurement
applicable laws and regulations.

4. Đối với các gói thầu trên 10.000.000 VND, ít
nhất ba (3) hồ sơ dự thầu và tiêu chí “thuận lợi
về kinh tế” phải là cơ sở cho việc đầu tư.

4. For procurements above the sum of VND
10.000.000 at least three (3) bids and the
criterion “economically favourable” must form
the basis for the investment.

5. Hồ sơ dự án trong mọi trường hợp phải bao
gồm (tối thiểu) ba báo giá và quyết định trúng
thầu. Ngoài ra, phải có sẵn ảnh cho đầu tư xây
dựng.

5. The project file must in any case include the
(minimum) three offers and the award
decision. In addition, photographs must be
available for construction investments.

6. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) trả cho hàng hóa
mua lại là không hợp lệ. Có thể yêu cầu hoàn
thuế GTGT tại cơ quan thuế tại thời điểm xuất
khẩu. Các bên tham gia dự án có trách nhiệm
hoàn trả thuế GTGT. Các khoản đầu tư vào
hàng hóa đó phải được đưa vào ngân sách tài
trợ không bao gồm VAT.

6. The value-added tax (VAT) paid for goods
acquired is not eligible for funding. VAT-refund
can be requested at the tax office at the time
of export. It is the full responsibility of the
project parties to have VAT reimbursed.
Investments in such goods must be included
in the grant budget excluding VAT.

7. Các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại
và các khoản đầu tư khác, chẳng hạn như chi
phí vận chuyển, bảo hiểm và lắp đặt là hợp lệ.

7. Costs directly related to acquisitions and
other investments, such as the costs of
transport, insurance and installation are
eligible for funding.
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4.5 Chi phí khác / Other costs
Các chi phí không được đề cập trong các loại đã
nêu trên có thể được đưa vào ngân sách với các
điều kiện sau:

Costs that are not mentioned under the
aforementioned categories can be included in the
budget on the following conditions:

1. Các đối tác dự án phải thực hiện ý thức chung
trong việc xác định chi phí nào hợp lệ và chi
phí nào không. Chi phí phải luôn liên quan đến
việc đạt được kết quả và đầu ra của khoản tài
trợ.

1. Project partners must exercise common
sense in identifying which costs are eligible
and which are not. Costs must always be
related to achieving the outcomes and
outputs of the grant.

2. Nếu một đối tác sử dụng các phòng ban của
mình để thực hiện các dịch vụ (chẳng hạn như
sản xuất, in ấn, phân phối, dịch thuật, v.v.), phí
được tính phải phù hợp với quy định riêng của
tổ chức và không được vượt quá mức mà tổ
chức thường tính phí nội bộ.

2. If a partner uses its own departments to
perform services (such as production,
printing, distribution, translation, etc.), the fees
charged must be consistent with the
organisation’s own regulations and must not
exceed what the organisation would normally
charge internally.

3. Áp dụng các quy tắc về lập hồ sơ, mua sắm và
phê duyệt trong các chương trước.

3. The rules for documentation, procurement
and approval mentioned in previous chapters
apply.

Quản lý dự án / Project management
4. Số tiền tối đa dành cho việc quản lý dự án
của bên nhận tài trợ và các đối tác liên danh
là số tiền tối đa 20% ngân sách tài trợ.

4. The maximum amount available for project
management by the grant recipient and
consortium partners has a maximum of 20%
of the grant budget.

5. Chi phí quản lý chung và thời gian mà nhân
viên dành cho các hoạt động quản lý, điều
hành và thư ký dự án có thể được hoàn trả
trong phạm vi ngân sách quản lý dự án.

5. The general costs of the administration and
the time that staff members spend on project
management, administration and secretarial
activities can be reimbursed within the
budget for project management.

6. Số tiền quản lý dự án phải bao gồm các hoạt
động sau:

6. The amount for project management must
cover the following activities:

a. Tất cả chi phí quản lý dự án và chi phí
hành chính chung: chi phí không cụ thể
cho một hoạt động cụ thể của dự án,
chẳng hạn như thông tin liên lạc (điện
thoại, fax, thư, dịch vụ đưa tin, v.v.), vật
tư văn phòng, photocopy và các chi phí
hoạt động khác, chẳng hạn như vận
chuyển, nhiên liệu và bảo dưỡng xe ô tô
dự án, hợp đồng bảo hiểm, v.v.

a. All project management and general
administrative costs: costs that are not
specific to a particular project activity,
such as communications (telephone,
fax, mail, messenger service, etc.),
office supplies, photocopying and other
operational
costs,
such
as
transportation, fuel and maintenance for
project cars, insurance policies, etc.

b. Chi phí đi lại liên quan đến quản lý dự

b. Travel costs
management.
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án.
Chi phí kiểm toán / Costs of audit
7. Chi phí kiểm toán sẽ được hoàn trả theo các
điều kiện sau: Chi phí thực tế cho cuộc đánh
giá phải được tính trước vào ngân sách tài trợ.

7. The costs of an audit will be reimbursed
under the following conditions: The actual
costs for the audit must be included on
forehand in the grant budget.

8. Năm cuối của một dự án có tổng số tiền tài trợ
hơn 2 tỷ đồng luôn phải có báo cáo kiểm toán,
bất kể số chi là bao nhiêu.

8. The final year of a project with a total grant
amount of more than 2 billion VND always
requires an audit report, regardless of the
amount of expenditures.

4.6 Dự phòng / Contingencies
1. Dự phòng là những chi phí phụ không lường
trước được mà không thể tránh khỏi nếu dự án
đạt được mục tiêu của nó. Những chi phí phụ
này không được lường trước khi dự thảo ngân
sách, nhưng được coi là cần thiết để dự án đạt
được các mục tiêu của nó.

1. Contingencies are unforeseen extra costs
that cannot be avoided if the project is to
achieve its objectives. These extra costs
must not have been anticipated when the
budget was drafted, but are considered
essential for the project to achieve its
objectives.

2. Các khoản dự phòng phải được ghi vào ngân
sách phù hợp với hình thức ngân sách quy
định.

2. The contingencies have to be stated in the
budget in accordance with the prescribed
budget format.

3. Khi sử dụng hơn 20 triệu đồng trong một năm
dự án, phải được sự chấp thuận trước của
Hiệp hội Bột cá.

3. When more than 20 million VND is to be used
in one project year, prior approval of the
Fishmeal Association has to be obtained.

4. Người nhận tài trợ có trách nhiệm gửi yêu cầu
sử dụng các khoản dự phòng.

4. The grant recipient is responsible for
submitting the request for the use of
contingencies.

5. Khi việc sử dụng các khoản dự phòng đã được
Chi hội Bột cá phê duyệt, số tiền được phê
duyệt phải được trích từ các khoản dự phòng
dòng ngân sách như một khoản chi và được
thêm vào (các) kết quả tương ứng như một
khoản chi tiêu.

5. Once the use of contingencies has been
approved by the Fishmeal Association, the
amount approved must be deducted from the
budget line contingencies as an expenditure
and added to the corresponding output(s) as
expenditure
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