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Bối cảnh  

PanNature tham gia cùng với đối tác WWF Văn phòng Việt Nam và Tổng Cục Lâm nghiệp 

thực hiện dự án “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định Đối tác tực nguyện VPA 

FLEGT tại Lào và Việt Nam” (sau đây được gọi là dự án FLEGT) được Liên minh Châu Âu và 

Quỹ Môi trường Thuỵ Điển tài trợ. Dự án được triển khải tại 2 nước Lào và Việt Nam trong 

thời gian từ tháng 4 năm 2014 đến hết tháng 3 năm 2018, WWF là tổ chức chịu trách nhiệm 

chính chính trước các nhà tài trợ về việc thực thực hiện của dự án. 

Mục tiêu tổng thể của dự án là thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của các bên vào các tiến 

trình đàm phán và thực thi VPA ở Việt Nam và Lào sẽ đảm bảo cho các mặt hàng gỗ và sản 

phẩm có nguồn gốc từ gỗ trong nước cũng như thương mại liên biên giới đảm với các yêu cầu 

của quy định về tính hợp phá về nguồn gốc của gỗ vào thị trường Châu Âu, đáp ứng được mục 

tiêu phát triển kinh tế cũng như có trách nhiệm với việc ổn định xã hội và bền vững về môi 

trường trong lĩnh vực lâm nghiệp. Về mục tiêu cụ thể, việc thực hiện dự án sẽ góp phần đảm 

bảo rằng nhu cầu và lợi ích của các tổ chức  xã hội dân sự, các cộng đồng phụ thuộc vào rừng, 

các công ty lâm nghiệp vừa và nhỏ được quan tâm và đưa vào hiệp định VPA FLEGT một cách 

đầy đủ; giải quyết một cách hiệu quả các vấn đề về thương mại gỗ xuyên biên giới, bao gồm 

các tác động lên dịch vụ rừng và nhu cầu của các nhóm hưởng lợi. 

Theo đó, PanNature chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hợp phần 6 và một phần hoạt 

động trong hợp phần 1 và 2 của dự án, giúp dự án đặt được mục tiêu thúc đẩy cộng đồng địa 

phương tại các địa bàn được lựa chọn tham gia đóng góp và tiến trình đàm phán và thực thi 

hiệp định VPA tại Việt Nam, nhằm đảm bảo rằng đến năm 2017 thì nhu cầu và lợi ích của các 

tổ chức xã hội dân sự, các cộng đồng phụ thuộc vào rừng sẽ được đưa vào hiệp định một cách 

đầy đủ và chính đáng. Các hoạt động chính bao gồm:  

1) Làm việc với các cộng đồng và các nhóm đối tượng khác ở các huyện được chọn tại các 

tỉnh mục tiêu để thành lập các ủy ban lâm nghiệp cộng đồng (CBFCs) 

2) Hỗ trợ CBFCs xây dựng các kế hoạch mạng lưới tập trung vào học hỏi và chuẩn bị 

VPAs và các quá trình chính sách lâm nghiệp 

3) Tổ chức một loạt các cuộc họp xây dựng mạng lưới cho CBFCs ở các tỉnh mục tiêu 

được chọn để trao đổi ý kiến và học hỏi và xây dựng các liên kết hợp tác 
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4) Trong tham vấn với CBFCs và các nhóm mục tiêu khác, lập kế hoạch quá trình tham 

vấn đa cấp, đa bên cho VPAs và các quá trình chính sách lâm nghiệp liên quan ở mỗi 

tỉnh mục tiêu 

5) Hỗ trợ và thực hiện quá trình tham vấn các nội dung liên quan quan đến nguồn gốc gỗ 

hợp pháp và quản lý rừng. 

6) Hỗ trợ phát sóng phát thanh địa phương thường xuyên và các phương tiện truyền thông 

khác bằng ngôn ngữ địa phương để công bố công khai quá trình và kết quả tham vấn. 

7) Hỗ trợ CBFCs tài liệu hóa và phổ biến các kết quả của các cuộc họp tham vấn địa 

phương tới Tiểu ban kỹ thuật về FLEGT và các bên liên quan khác về chính sách lâm 

nghiệp. 

8) Làm việc với CBFCs và các nhóm mục tiêu khác để xác định và thực hiện các biện pháp 

thể chế hóa và nhân rộng mô hình CBFC 

9) Tài liệu hóa và phổ biến kinh nghiệm, bài học kinh nghiệm và các tác động của CBFCs 

tại Lào và Việt Nam. 

Các hoạt động trên đây sẽ được PanNature thúc đẩy và tổ chức thực hiện tại địa bàn 7 tỉnh bao 

gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai.  

Để hỗ trợ PanNature hoàn thiện được nhiệm vụ tại hiện trường, PanNature tìm kiếm những ứng 

viên có đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm đóng vai trò là cán bộ tư vấn thúc đẩy cộng 

đồng địa phương làm việc bán thời gian với nhiệm vụ hỗ trợ PanNature kết nối, truyền tải các 

hoạt động, kế hoạch, sự kiện được thiết kế trong văn kiện dự án FLEGT tại địa bàn một cách 

có hiệu quả.  

 

Tóm tắt nội dung công việc 
 Tham gia lập kế hoạch thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn xã, huyện và tỉnh được 

phân công. 

 Làm việc với các đối tác địa phương (Kiểm lâm, chính quyền và cộng đồng địa phương) để 

triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án: “Hỗ trợ tiến trình đàm phán và thực hiện 

hiệp định đối tác tự nguyên VPA/FLEGT tại Việt Nam” 

 Hỗ trợ nhóm CBFC tại địa bàn phụ trách thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao 

nhận thức trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt 

Nam. 

 Có nhiệm vụ chuyển tải các thông tin liên quan đến tiến trình đàm phán và thực thi VPA 

đến các thành viên nhóm CBFC. Đồng ghi nhận các thông tin phản hồi của các thành viên 

nhóm CBFC đến cán bộ quản lý dự án nhắm đóng góp vào tiến trình đàm phán và thực thi 

VPA 

 Hỗ trợ các cán bộ dự án triển khai các hoạt động dự án tại địa bàn mình phụ trách 

 Hàng tháng có báo cáo gửi cho cán bộ dự án và quản lý dự án của Trung tâm Con người và 

Thiên nhiên 

 

Yêu cầu chung đối với Cán bộ tư vấn thúc đẩy cộng đồng dự án 
FLEGT của PanNature 
Chuyên gia tư vấn thúc đẩy cộng đồng tại địa phương phải luôn đảm bảo tính chuyên nghiệp 

và chất lượng chuyên môn cao nhất trong các hành vi và hoạt động của mình. Cụ thể: 

 

 Sẵn sàng chia sẻ kiến thức và thông tin liên quan đến công việc và hoạt động của tổ chức 

với đồng nghiệp trong cơ quan; 

 Đảm bảo chất lượng công việc cao nhất và trung thực nhất; 

 Đảm bảo sử dụng đúng và hợp lý nguồn kinh phí được phân bổ; 



 Duy trì quan hệ tốt với các cơ quan, tổ chức đối tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, minh 

bạch, trách nhiệm nhằm đảm bảo các hoạt động của cơ quan được thực hiện thành công; 

 Làm việc nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng đúng mục đích của dự án đã đề ra; 

 Không trao đổi những thông tin nội bộ, bằng văn bản hoặc lời nói, với các cá nhân và tổ 

chức bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của điều phối viên và cố vấn dự án của PanNature; 

 Không được thực hiện các hành động hoặc biểu hiện có thể gây ảnh hưởng xấu đến hình 

ảnh và uy tín của PanNature;  

 Thực hiện công việc với khả năng cao nhất trong bất kỳ tình huống nào. Không được phép 

cố tình bỏ qua mục tiêu và các ưu tiên của dự án và PanNature; 

 Cần mẫn, nghiêm túc, trung thực, có trách nhiệm, cố gắng trong công việc;  

 Tôn trọng, nhã nhặn có ý thức giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong quan hệ với đồng nghiệp. 

 Giữ gìn và bảo vệ tài sản, trang thiết bị của dự án và của Trung tâm nếu có;  

 Tuân thủ các quy trình, thủ tục, hướng dẫn của dự án và của Trung tâm.  

 

Trong bất cứ trường hợp nào, cán bộ tư vấn thúc đẩy cộng đồng không nỗ lực để tuân thủ 

những yêu cầu này sẽ bị xem là coi thường thoả thuận và sẽ bị yêu cầu thôi việc. 

 

Trách nhiệm và Nghĩa vụ 
 

1. Tham gia thực thi các kế hoạch hoạt động dự án trên địa bàn dưới sự hướng dẫn 

của Cán bộ dự án và Quản lý dự án. 

2. Tham gia quá trình thành lập và hỗ trợ các hoạt động của nhóm CBFC tại địa 

phương phụ trách. 

3. Dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án, Cán bộ Tư vấn thúc đẩy cộng đồng tổ chức các 

hoạt động tập huấn, tuyên truyền, tham quan học tập chia sẻ kinh nghiệm nhằm 

nâng cao năng lực, sự hiểu biết của cộng đồng đặc biệt là cho các thành viên 

nhóm CBFC. 

4. Hỗ trợ nhóm CBFC liên kết với các nhóm CBFC tại các tỉnh khác, các nhóm 

cộng đồng tại các địa phương khác có hoạt động tượng. Nhằm giúp họ giao lưu 

và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực thi Hiệp định đối tác tự nguyên VPA  

5. Hỗ trợ việc thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động trên địa bàn dự án theo 

phân công của Cán bộ sự án và Quản lý dự án của PanNature; 

6. Tham gia góp ý cho các dự thảo báo cáo kỹ thuật và báo cáo chính sách của dự 

án trước khi công bố chính thức;  

7. Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, chính quyền và đối tác tại 

địa phương, đảm bảo hỗ trợ thực hiện hoạt động dự án hiệu quả;  

8. Chuẩn bị các báo cáo tuần, tháng và các báo cáo chuyên môn khác có liên quan 

cho Cán bộ dự án hoặc theo yêu cầu của Quản lý dự án;  

9. Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu của dự án. 

 

Yêu cầu năng lực  

 

 Có bằng đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp các chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp, 

môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên; 

 Có kinh nghiệm làm việc tại hiện trường và dự án về công tác bảo tồn và phát triển cộng 

đồng;  

 Có kinh nghiệm về lập kế hoạch và báo cáo dự án; Có năng lực tổ chức tốt; 

 Có nhiệt tình, tâm huyết làm việc nhằm phục vụ mục tiêu của PanNature và dự án; 

 Có năng lực kỹ thuật tốt và có thể sử dụng tốt các phương tiện kỹ thuật cao phục vụ công 

việc;  

 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; 



 Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt; 

 Có tính cách cẩn thận, chính xác, trung thực và nhiệt tình trong công việc; 

 Có khả năng tổ chức tốt, thực hiện công việc đúng thời hạn và theo kế hoạch đề ra; 

 Sẵn lòng học hỏi từ đồng nghiệp, đối tác và qua các hoạt động nâng cao năng lực; 

 Ưu tiên nhứng ứng viên tại địa bàn dự án 

 

Điều kiện làm việc 
Sử dụng phương tiện cá nhân khi đi làm việc. 

 

Hàng tháng Cán bộ tư vấn thúc đẩy cộng đồng tại địa phương có trách nhiệm bố trí thời gian 

6,5 ngày và mỗi ngày 8 giờ. Trong trường hợp đặc biệt sẽ phải bố trí thời gian, kể cả thời gian 

ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ, để đảm bảo tiến độ công việc các dự án. Việc nghỉ bù sẽ 

tính đi theo thời gian tương ứng. 

 

Quyền lợi 
 

 Được tính thù lao theo số ngày làm việc, cụ thể là 300.000 đồng/ngày, Tổng thù lao 1 

tháng: 6,5 ngày x 300.000 = 1.950.000 vnd/tháng 

 Ngoài ra còn được hưởng một số phụ cấp sau: 

- Phụ cấp xăng xe và hao mòn phương tiện cá nhân: 700.000 vnd/tháng 

- Phụ cấp điện thoai: 300.000 vnd/tháng 

- Phụ cấp Internet: 150.000/tháng. 

 Hưởng các chế độ công tác phí khi đi công tác bên ngoài địa bàn hoạt động khi được yêu 

cầu theo quy định của Trung tâm. 

 Các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn 

con người sẽ do Tư vấn thúc đẩy cộng đồng tự chi trả. 

 

 

 


