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Tên và Mã Dự án: Tăng cường sản xuất lâm sản có trách nhiệm ở khu vực 
Tiểu vùng Mê Kong/40001365 

Tên vị trí: Tư vấn về chính sách lâm nghiệp & nâng cao năng lực 

Giám sát bởi/báo cáo cho: Ông Lê Văn Đông, Cố vấn kỹ thuật dự án SBARP/WWF 
Việt Nam 

Nơi làm việc: Tại Huế và công tác ở các tỉnh khác khi có yêu cầu. 

Thời gian: Từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 1 năm 2020. 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ NHIỆM VỤ TƯ VẤN 

WWF Tiểu vùng Mê Kong (WWF-GM) 

WWF là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên làm việc tại Việt Nam. 
Năm 1985, WWF bắt đầu thực hiện chiến lược bảo tồn quốc gia và từ đó đã hợp tác chặt 
chẽ với Chính phủ Việt Nam trên một loạt các vấn đề khác nhau về môi trường cũng như các 
hoạt động được thực hiện trên thực địa trong phạm vi cả nước. Tìm hiểu thêm tại 
www.panda.org/greatermekong.  WWF Việt Nam là một phần của WWF Tiểu vùng Mê 
Kông, hoạt động tại 5 quốc gia: Lào, Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Tìm hiểu 
thêm tại http://vietnam.panda.org/. 

Những cánh rừng ở khu vực tiểu vùng Mê Kông (Thái Lan, Việt Nam, Lào, Myanmar và 
Cam-pu-chia) được xem là một trong số những vùng có tỷ lệ cao nhất về mất rừng và suy 
thoái rừng trên thế giới. Hệ động vật hoang dã, các chức năng về sinh thái và thuỷ văn cũng 
như các cộng đồng địa phương sống và phụ thuộc nhiều vào các cảnh quan này đang gặp 
phải những tác động tiêu cực đáng kể. Các yếu tố trực tiếp và gián tiếp làm mất và suy thoái 
rừng bao gồm việc tăng dân số, quy hoạch sử dụng đất không được điều phối hiệu quả, 
quản lý yếu, nhu cầu thị trường ngày càng tăng cùng với các chính sách ưu tiên kết quả 
ngắn hạn hơn là tính bền vững. 

IKEA và WWF nhận thức được những thách thức này và trong thập kỷ qua đã làm việc 
cùng nhau để chuyển đổi thị trường bằng cách sử dụng nhu cầu thị trường bền vững làm 
động lực cho sự thay đổi tích cực. WWF đã thành công trong việc thúc đẩy quản lý bền 
vững, sản xuất và thu mua có trách nhiệm các mặt hàng lâm sản (chủ yếu là mây, tre, gỗ 
rừng trồng) do các cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ và vừa ở khu vực tiểu vùng Mê Kong 
cung cấp. WWF đã hỗ trợ sinh kế địa phương và cải thiện công tác bảo tồn bằng cách giúp 
các cộng đồng tổ chức tốt hơn về quản lý tài nguyên thiên nhiên và qua việc phát triển và 
tăng cường chuỗi cung ứng xanh. Sau khi thí điểm, nhân rộng và tăng cường các can thiệp 



2 
 

một cách thành công, các kết quả cần phải được củng cố trong toàn khu vực. Trong bối 
cảnh đó, Dự án hợp tác IKEA/WWF Pha 6 (Dự án SBARP) sẽ được thực hiện theo bốn mặt 
hàng chính (1) Cao su ở Thái Lan; (2) Keo ở Việt Nam; (3) Mây ở Việt Nam và Lào; (4) Tre ở 
Việt Nam, Lào và Camphuchia; và (5) Những mặt hàng chính khác liên quan sẽ được xác 
định tại Myanmar. 

Trong thời gian tới, Dự án tiếp tục và mở rộng sự tham gia với các bên liên quan chính để 
(i) thúc đẩy các hoạt động quản lý và thương mại rừng có trách nhiệm đối với các chuỗi 
cung ứng bền vững và các tiêu chuẩn của gỗ keo và sợi tự nhiên (mây), (ii) thúc đẩy các 
chính sách cấp quốc gia, luật pháp và cơ cấu quản trị địa phương cũng như tận dụng các 
tiêu chuẩn quốc tế để tăng cường quản lý và quy định rừng có chứng chỉ  FSC® ở cấp quốc 
gia nhằm hỗ trợ các hộ gia đình trồng keo tiếp tục đầu tư vào trồng rừng bền vững. Song 
song với những điều này, việc chuẩn bị cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất 
nhỏ tuân thủ các yêu cầu về thị trường 'xanh', hướng đến việc tuân thủ Đạo luật Lacey của 
Hoa Kỳ, Quy định về Gỗ của Cộng đồng Châu Âu và các luật tương tự khác, theo đó, là điều 
kiện tiên quyết để các doanh nghiệp nhỏ hợp tác kinh doanh với các đối tác quốc tế. 

Với bối cảnh như vậy, để đảm bảo tăng cường chuỗi cung mây hợp pháp, đáp ứng thị 
trường quốc tế, nhân rộng, chia sẻ các kinh nghiệm FSC rừng trồng keo thực hiện thành 
công bởi WWF ở Trung Trường Sơn một cách hiệu quả, một chuyên gia tư vấn đáp ứng điều 
kiện sẽ được Dự án tuyển dụng và ký hợp đồng để nhận nhiệm vụ này.. 

II. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 

Tư vấn về Chính sách Lâm nghiệp và Nâng cao Năng lực sẽ hỗ trợ các tác nhân trong chuỗi 
đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững, hợp pháp, đạt tiêu chuẩn quốc tế của gỗ keo và sợi tự 
nhiên (mây) về các chính sách liên quan đến lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển trong khuôn 
khổ Dự án hợp tác IKEA-WWF Pha 6 “Tăng cường sản lâm sản có trách nhiệm ở khu vực Tiểu 
vùng sông Mê Kông” (Dự án SBARP) như bên dưới: 

III. PHẠM VI CÔNG VIỆC/TRÁCH NHIỆM CHÍNH 

Trong khuôn khổ mục tiêu và kế hoạch hoạt động Dự án, Tư vấn sẽ (a) làm việc dưới sự 
giám sát của Ông Lê Văn Đông, Cố vấn kỹ thuật Dự án SBARP/WWF Việt Nam, hỗ trợ kỹ 
thuật cho đội ngũ cán bộ dự án và các đối tác dựa vào các kế hoạch hoạt động liên quan 
đến các đầu ra đã thống nhất theo kế hoạch 5 tháng; (b) được huy động theo từng trường 
họp cụ thể để hỗ trợ Văn phòng hiện trường WWF Huế về các chính sách lâm nghiệp liên 
quan; (c) chuẩn bị các hoạt động, kế hoạch công việc cũng như các cuộc họp với các bên 
liên quan trong sự thống nhất với Ông Lê Văn Đông, Cố vấn kỹ thuật dự án SBARP/WWF 
Việt Nam.  

Theo đó, Tư vấn sẽ cùng với đội ngũ Dự án, hỗ trợ SBARP/WWF Việt Nam trong giai đoạn 
năm tháng (từ ngày 01 tháng 09/2019 đến ngày 31 tháng 01/ 2020) có khả năng gia 
hạn hợp đồng với sự đồng ý của hai bên, thực hiện:  

1. Soạn thảo tài liệu tập huấn và triển khai các khóa tập huấn về Luật Lâm Nghiệp mới 
cũng như các Nghị định và Thông tư liên quan đến quản lý rừng bền vững, bảo tồn, 
quản lý lâm sản, giám sát rừng và truy nguyên nguồn gốc lâm sản cho các nhân viên 
WWF và các đối tác;  
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2. Soạn thảo các câu Hỏi/Đáp về Lâm sản ngoài gỗ/Mây dựa vào các chính sách hiện 
hành của Việt Nam cũng như những yêu cầu của thị trường có trách nhiệm. Các câu 
Hỏi/Đáp về tính hợp pháp và truy nguyên nguồn gốc sẽ được in ấn và phổ biến cho 
các tác nhân trong chuỗi cung ứng liên quan. Ngoài ra, hỗ trợ soạn thảo ‘biểu tham 
chiếu’ về sản lượng khai thác Mây bền vững trên 1 đơn vị hecta. 

3. Triển khai các lớp tập huấn về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp và truy 
nguyên nguồn gốc lâm sản cho các đối tượng khai thác, các chủ rừng và cơ sở sơ 
chế Mây.  

4. Dựa vào các bài học kinh nghiệm từ hoạt động thực tế của Hội chủ rừng Phát triển 
Bền vững Thừa Thiên Huế (TTH-FOSDA), soạn thảo những tài liệu thực tiễn tốt nhất 
về (i) thành lập Hợp Tác Xã Lâm nghiệp Bền vững từ việc chuyển đổi các Nhóm lâm 
hộ Chứng chỉ rừng FSC và (ii) quá trình hợp tác kinh doanh bền vững giữa các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng gỗ có chứng chỉ rừng FSC để chia sẻ với Tổng cục Lâm 
nghiệp Việt Nam (VNFOREST) nhằm phổ biến và nhân rộng ở các tỉnh thành khác. 

5. Hỗ trợ đội ngũ cán bộ dự án xúc tiến và quảng bá Chứng chỉ rừng FSC qua việc vận 
động cấp chính sách cùng với Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam/VNFOREST   (ví dụ: 
hoạt động đối thoại/vận động chính sách với VNFOREST nhằm xúc tiến và quảng bá 
Chứng chỉ rừng FSC trong mối quan hệ hợp tác với đại diện FSC ở Việt Nam, kinh 
nghiệm tiếp cận các chương trình của chính phủ như hỗ trợ 300.000 đồng/1ha cho 
các nhóm hộ thực hiện Chứng chỉ rừng FSC, v.v.) 

6. Dành thời gian tương ứng khoảng 1 ngày/tháng đóng vai trò như là ‘nguồn tham 
vấn’ để đội ngũ cán bộ WWF nhận lời khuyên liên quan đến  lĩnh vực bảo tồn và phát 
triển và các chính sách liên quan khác. 

Những nhiệm vụ kể trên được tóm tắt trong 3 kết quả chính được cụ thể hóa ở mục IV 
bên dưới có nội dung: “Các kết quả đầu ra/kết quả công việc và khung thời gian”. 

Tổng số ngày tư vấn sẽ là 12 ngày/tháng. 

Sau mỗi nhiệm vụ tại hiện trường, tư vấn sẽ tóm tắt lại cho đội ngũ dự án về tiến trình và 
kết quả công việc để xác định phương pháp phù hợp cho việc thực hiện thành công các 
hoạt động tiếp theo sau đó. Những nhiệm vụ nào khác sẽ được phân bổ và thống nhất với 
Ông Lê Văn Đông, cố vấn kỹ thuật dự án SBARP/WWF-Việt Nam. 
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IV. CÁC KẾT QUẢ ĐẦU RA/KẾT QUẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG THỜI GIAN 
Tổng số 

ngày làm 
việc 

Kết quả  #1 Kết quả #2 Kết quả #3 

60 16 21 23 
Đầu ra/ 
tháng 

Soạn thảo tài liệu tập huấn và triển khai các 
khóa tập huấn về Luật Lâm Nghiệp mới cũng 
như các Nghị định và Thông tư liên quan đến 
quản lý rừng bền vững, bảo tồn, quản lý lâm 
sản, giám sát rừng và truy nguyên nguồn gốc 
lâm sản;  

Soạn thảo các câu Hỏi/Đáp về Lâm sản 
ngoài gỗ/Mây dựa vào các chính sách hiện 
hành của Việt Nam cũng như những yêu 
cầu của thị trường có trách nhiệm; Triển 
khai các lớp tập huấn về các vấn đề liên 
quan đến tính hợp pháp và truy nguyên 
nguồn gốc lâm sản cho các đối tượng khai 
thác, các chủ rừng và cơ sở sơ chế Mây; hỗ 
trợ soạn thảo ‘biểu tham chiếu’ về sản 
lượng khai thác Mây bền vững trên 1 đơn 
vị hecta’ 

Soạn thảo tài liệu về các ‘thực tiễn tốt’ theo các 
lĩnh vực (i) thành lập HTX Lâm nghiệp Bền vững 
chuyển đổi từ các Nhóm lâm hộ CCR FSC, (ii) quá 
trình hợp tác kinh doanh bền vững giữa các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng gỗ có chứng chỉ rừng 
FSC; iii) kinh nghiệm tiếp cận và sử dụng ngân 
sách nhà nước để hỗ trợ các lâm hộ thực hiện 
chứng chỉ rừng FSC để chia sẻ với Tổng Cục Lâm 
Nghiệp (VNFOREST) và vận động chính sách với 
cơ quan này để xúc tiến và quảng bá chứng chỉ 
rừng FSC. 

 

Tháng 9 
2019 
(12 

ngày) 

- Nghiên cứu các tài liệu liên quan về luật lâm 
nghiệp mới hiện hành, các thông  tư, nghị định 
liên quan đến bảo tồn rừng và phát triển bền 
vững để chuẩn bị chương trình đào tạo; (04 
ngày) 
-  

- Xem xét các tài liệu liên quan đến chính sách 
hiện hành của VN và các yêu cầu của thị 
trường có trách nhiệm để chuẩn bị mục hỏi/ 
đáp về tính hợp pháp và truy xuất nguồn gốc 
của LSNG / mây (04 ngày) 

- Tài liệu hóa ‘thực tiễn tốt’từ hoạt động của các nhóm 
FSC / hợp tác xã lâm nghiệp và mô hình hợp tác kinh 
doanh bền vững; kinh nghiệm của FOSDA TT Huế 
trong việc tiếp cận ngân sách chính phủ dành cho các 
hộ trồng rừng FSC (300.000 VND/ha FSC) để chia sẻ 
với Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) và các tỉnh 
khác. 
- Thực hiện công tác vận động và kết nối với Tổng cục 
Lâm nghiệp (VNFOREST) để quảng bá chứng chỉ 
rừng FSC có hợp tác với FSC Việt Nam, v.v. (04 ngày) 

 

Tháng 10 
2019 
(12 

ngày) 

- Tiến hành khóa tập huấn đầu tiên về luật lâm 
nghiệp mới cho nhân viên WWF và / hoặc đối 
tác. 
- Báo cáo tóm tắt két quả lớp đào tạo thứ nhất; 
điều chỉnh tài liệu đào tạo dựa vào phản hồi từ 
các bên tham gia/bài học rút ra (04 ngày) 

- Hoàn thiện và in ra mục Hỏi & Đáp về tính 
hợp pháp và truy xuất nguồn gốc của LSNG / 
mây. 
- Tiến hành khóa tập huấn đầu tiên cho chủ 
rừng, người khai thác và chế biến mây. 
- Bắt đầu nghiên cứu để phát triển ra một 

- Tiếp tục tài liệu hóa’ thực tiễn tốt’ từ kinh nghiệm 
của FOSDA TT- Huế để chia sẻ với Tổng cục Lâm 
Nghiệp (VNFOREST) và các tỉnh thành khác. 
- Tiếp tục công tác vận động và kết nối với Tổng cục 
Lâm nghiệp (VNFOREST) để quảng bá chứng chỉ 
rừng FSC cùng với FSC Việt Nam; chia sẻ ‘thực tiễn 
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Tổng số 
ngày làm 

việc 
Kết quả  #1 Kết quả #2 Kết quả #3 

60 16 21 23 
Đầu ra/ 
tháng 

Soạn thảo tài liệu tập huấn và triển khai các 
khóa tập huấn về Luật Lâm Nghiệp mới cũng 
như các Nghị định và Thông tư liên quan đến 
quản lý rừng bền vững, bảo tồn, quản lý lâm 
sản, giám sát rừng và truy nguyên nguồn gốc 
lâm sản;  

Soạn thảo các câu Hỏi/Đáp về Lâm sản 
ngoài gỗ/Mây dựa vào các chính sách hiện 
hành của Việt Nam cũng như những yêu 
cầu của thị trường có trách nhiệm; Triển 
khai các lớp tập huấn về các vấn đề liên 
quan đến tính hợp pháp và truy nguyên 
nguồn gốc lâm sản cho các đối tượng khai 
thác, các chủ rừng và cơ sở sơ chế Mây; hỗ 
trợ soạn thảo ‘biểu tham chiếu’ về sản 
lượng khai thác Mây bền vững trên 1 đơn 
vị hecta’ 

Soạn thảo tài liệu về các ‘thực tiễn tốt’ theo các 
lĩnh vực (i) thành lập HTX Lâm nghiệp Bền vững 
chuyển đổi từ các Nhóm lâm hộ CCR FSC, (ii) quá 
trình hợp tác kinh doanh bền vững giữa các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng gỗ có chứng chỉ rừng 
FSC; iii) kinh nghiệm tiếp cận và sử dụng ngân 
sách nhà nước để hỗ trợ các lâm hộ thực hiện 
chứng chỉ rừng FSC để chia sẻ với Tổng Cục Lâm 
Nghiệp (VNFOREST) và vận động chính sách với 
cơ quan này để xúc tiến và quảng bá chứng chỉ 
rừng FSC. 

‘biểu tham chiếu’ về khối lượng mây khai thác 
bền vững trên 1 đơn vị ha, phối hợp chặt chẻ 
với đội ngũ dự án (04 ngày) 

tốt’ vv (04 ngày) 

 

Tháng 11 
2019 

(12 days) 

- Chuẩn bị và hoàn tất tài liệu tập huấn cho lớp 
tập huấn thứ 2 liên quan đến Luật lâm nghiệp 
mới và các vấn đề liên quan khác. 
- Tư vấn kỹ thuật cho nhân viên WWF về bảo tồn 
và mảng lâm nghiệp theo yêu cầu (04 ngày) 

- Báo cáo tóm tắt về kết quả khóa tập huấn 
đầu tiên.  
- Tiếp tục nghiên cứu để phát triển ra một 
‘biểu tham chiếu’ về khối lượng mây khai thác 
bền vững trên 1 đơn vị ha, phối hợp chặt chẻ 
với đội ngũ dự án (04 ngày) 

- Chia sẻ các bài viết và / hoặc ‘nghiên cứu điển 
hình’về thực tiễn tốt’ của FOSDA TT-Huế với đội ngũ 
dự án để góp ý và điều chỉnh (nếu có). 
- Củng cố các bài viết về ‘thực tiễn tốt’ của FOSDA TT 
Huế chia sẻ với Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) để 
phổ biến và nhân rộng ở các tính thành khác (04 
ngày) 

 

Tháng 12 
2019 

 

(12 
ngày) 

- Tiến hành lớp tập huấn thứ 2 về Luật lâm 
nghiệp mới và các vấn đề liên quan cho đội ngũ 
WWF và/hoặc các đối tác liên quan.  
- Tư vấn kỹ thuật cho nhân viên WWF về bảo tồn 
và mảng lâm nghiệp theo yêu cầu (04 ngày) 
 

- Chuẩn bị cho  khóa tập huấn thứ 2 tính hợp 
pháp và truy xuất nguồn gốc Mây. 
- Soạn thảo ra một ‘biểu tham chiếu’ về khối 
lượng mây khai thác bền vững trên 1 đơn vị 
ha, phối hợp chặt chẻ với đội ngũ dự án (04 
ngày) 
 

-  Hỗ trợ đội ngũ dự án họp với Tổng cục Lâm nghiệp 
(VNFOREST) để thảo luận và thống nhất sự hợp 
tác/đối tác khuyến khích làm chứng chỉ rừng FSC tại 
Việt Nam (ví dụ: ký kết Biên bản ghi nhớ/MoU) (04 
ngày) 
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Tổng số 
ngày làm 

việc 
Kết quả  #1 Kết quả #2 Kết quả #3 

60 16 21 23 
Đầu ra/ 
tháng 

Soạn thảo tài liệu tập huấn và triển khai các 
khóa tập huấn về Luật Lâm Nghiệp mới cũng 
như các Nghị định và Thông tư liên quan đến 
quản lý rừng bền vững, bảo tồn, quản lý lâm 
sản, giám sát rừng và truy nguyên nguồn gốc 
lâm sản;  

Soạn thảo các câu Hỏi/Đáp về Lâm sản 
ngoài gỗ/Mây dựa vào các chính sách hiện 
hành của Việt Nam cũng như những yêu 
cầu của thị trường có trách nhiệm; Triển 
khai các lớp tập huấn về các vấn đề liên 
quan đến tính hợp pháp và truy nguyên 
nguồn gốc lâm sản cho các đối tượng khai 
thác, các chủ rừng và cơ sở sơ chế Mây; hỗ 
trợ soạn thảo ‘biểu tham chiếu’ về sản 
lượng khai thác Mây bền vững trên 1 đơn 
vị hecta’ 

Soạn thảo tài liệu về các ‘thực tiễn tốt’ theo các 
lĩnh vực (i) thành lập HTX Lâm nghiệp Bền vững 
chuyển đổi từ các Nhóm lâm hộ CCR FSC, (ii) quá 
trình hợp tác kinh doanh bền vững giữa các tác 
nhân trong chuỗi cung ứng gỗ có chứng chỉ rừng 
FSC; iii) kinh nghiệm tiếp cận và sử dụng ngân 
sách nhà nước để hỗ trợ các lâm hộ thực hiện 
chứng chỉ rừng FSC để chia sẻ với Tổng Cục Lâm 
Nghiệp (VNFOREST) và vận động chính sách với 
cơ quan này để xúc tiến và quảng bá chứng chỉ 
rừng FSC. 

 

 
Tháng 1 

2020 
 

(12 
ngày) 

 

  - Tiến hành buổi tập huấn thứ 2 cho các chủ 
rừng, người khai thác và các đơn vị sơ chế 
mây và viết báo cáo đào tạo sau cùng để chia 
sẻ với đội ngũ dự án. 
- Hoàn tất và chia sẻ ‘Biểu tham chiếu’ về khối 
lượng mây khai thác bền vững trên 1 đơn vị 
ha với các bên liên quan để xác tín thông tin  
(05 ngày) 

- Tài liệu hóa ‘mô hình kinh doanh’ giữa các hợp tác 
xã lâm nghiệp liên kết với công ty thu mua thông qua 
MoU đã ký với FOSDA TT Huế, vv để chia sẻ với Tổng 
cục Lâm nghiệp (VNFOREST) và các tỉnh thành khác. 
- Tiếp tục hỗ trợ  triển khai Biên bản ghi nhớ/ MoU đã 
ký giữa dự án và Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) 
trong việc thúc đẩy chứng nhận rừng FSC tại VN (07 
ngày) 
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V. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ 
1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn 

• Có kiến thức tốt về chiến lược bảo tồn và phát triển ngành lâm nghiệp của VN. 

• Kiến thức tốt về chuỗi giá trị / chuỗi cung ứng và phát triển bền vững về các vấn đề 
liên quan đến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là keo, mây và tre. 

•  Có kiến thức về phát triển bền vững tổ chức quy mô nhỏ là một lợi thế. 

•  Có kiến thức và kinh nghiệm về lâm sản, truy xuất nguồn gốc và xác minh pháp lý cũng 
như chứng chỉ nhận rừng. 

• Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm công việc về vận động chính sách và kết nối với các 
cấp hoạch định chính sách (cụ thể là ngành lâm nghiệp) tại Việt Nam. 

• Có kinh nghiệm làm tư vấn cao cấp trong các dự án bảo tồn và phát triển, đặc biệt là 
quản lý rừng bền vững và các vấn đề về các chính sách liên quan. 

• Có kinh nghiệm trong việc thực hiện đào tạo với các kỹ năng huấn luyện và thúc đẩy 
tốt. 

• Có kinh nghiệm làm việc với các quan chức chính phủ cấp cao cả cấp quốc gia và cấp 
tỉnh, cộng đồng địa phương /nông hộ nhỏ/ hoặc các công ty ở tất cả các cấp trong 
ngành lâm nghiệp và lâm sản. 

2. Yêu cầu về kỹ năng và năng lực 

• Có kinh nhiều nghiệm với vai trò là người xây dựng năng lực, đào tạo và người hướng 
dẫn; 

• Hiểu biết xuất sắc về các quy trình làm việc với thái độ và sự sẵn lòng làm việc mang 
tính xây dựng và hiệu quả với khối nhà nước và tư nhân; 

• Có thái độ chủ động và sáng tạo, hướng đến kết quả và có tham vọng, cam kết và nỗ 
lực để đạt được các kết quả xuất sắc; 

• Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, có thể giao tiếp rõ ràng và hiệu quả với cộng đồng, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ và các quan chức chính phủ cấp cao, v.v. 

 
Hồ sơ xin gửi qua email tới các địa chỉ bên dưới trước ngày 29 tháng 8 năm 
2019: 	 
dong.levan@wwf.org.vn	 
vu.nguyen@wwf.org.vn	 
trang.huynhdieu@wwf.org.vn 

 

 

 


