
 

 

  

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT 

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đang triển khai dự án “ Hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai và đa 

dạng hóa thu nhập cho người dân tộc thiểu số ở  Việt Nam”. Thời gian thực hiện dự án từ 

6/2015 đến hết tháng 12/2017. Địa bàn thực hiện dự án là 11 xã, phường của thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum. Đối tác địa phương là Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum.  

NIAPP cần tuyển một Cán bộ hòa nhập khuyết tật , làm việc tại thành phố Kon Tum để hỗ trợ 

cho NIAPP và đối tác triển khai dự án này. Mô tả công việc của Cán bộ dự án được đi kèm 

với thông báo.  

Ứng viên muốn dự tuyển vào vị trí này cần gửi Hồ sơ dự tuyển bao gồm (i) Thư xin dự tuyển; 

(ii) Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Việt và gửi qua bưu điện đến địa chỉ Phòng Hợp tác quốc 

tế và Quản lý dự án, Viện Quy hoạch và Thiết kê nông nghiệp, 61, Hàng Chuối, Hà Nội hoặc 

bằng email đến địa chỉ nmtoan20@gmail.com; nguyen.hai.anh.nd@gmail.com; 

hongnga.nguyen@cbm.org trước 16h00 ngày 15/11/2015  

NIAPP sẽ chỉ liên hệ với các ứng viên được lựa chọn cho vòng phỏng vấn Xin vui lòng 

không liên lạc qua email hoặc điện thoại.  

mailto:nmtoan20@gmail.com
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁN BỘ HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT 

THÔNG TIN CHUNG  

Dự án Hòa nhập người khuyết tật trong quản lý rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập cho 

người dân tộc thiểu số ở Tây nguyên” có mục tiêu tổng quát “Nâng cao khả năng chống chịu 

với thiên tai của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Dự án có 3 mục tiêu cụ thể là (i) Nâng 

cao kiến thức và kỹ năng về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa 

dạng thu nhập cho cộng đồng địa phương, chú trọng NKT; (ii) Tăng cường nhận thức và 

tham vấn cho các bên liên quan ở cấp Trung ương và Địa phương về hòa nhập người khuyết 

tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập, nhằm nhân rộng phương pháp 

này; (iii) Xây dựng các bộ tài liệu liên quan về hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi 

ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập nhằm phổ biến ở quy mô quốc gia. Thời gian thực hiện 

dự án từ 6/2015 đến 6/2017. Đơn vị thực hiện dự án là Viện Quy hoạch và thiết kế nông 

nghiệp (NIAPP) và đối tác thực hiện dự án tại địa phương là Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

Tum. 

NIAPP đã thành lập Ban Quản lý dự án và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã thành lập 

Ban tiếp nhận dự án để tổ chức thực hiện và quản lý dự án. Dự án cần tuyển một Cán bộ dự 

án để hỗ trợ cho Ban Quản lý dự án và Ban tiếp nhận dự án trong việc thực hiện nhiệm vụ của 

hai ban này.  

CHỨC VỤ 

Cán bộ hòa nhập khuyết tật  

BỘ PHẬN 

Ban Tiếp nhận dự án 

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

THỜI HẠN HỢP ĐỒNG 

Một năm với khả năng gia hạn lớn dựa trên kết quả đánh giá công việc hàng năm và ngân 

sách dự án 

BÁO CÁO CHO 

Trưởng Ban, Ban tiếp nhận dự án, NIAPP 

GIỜ LÀM VIỆC 

40 giờ/tuần – Thứ Hai đến Thứ Sáu 



 

 

  

 

 

 

LỢI ÍCH, BẢO HIỂM 

 Hợp đồng thử việc 02 tháng. 

Sau thời gian thử việc, nêu hoàn thành tốt công việc và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng sẽ được 

ký hợp đồng lao động với quyền lợi như sau: 

 Lương thỏa thuận, ghi trong hợp đồng 

 Tháng lương thứ 13 theo Luật Lao động  

 Trợ cấp thôi việc: theo chính sách của dự án và Luật Lao động 

 Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp: theo Luật BHXH và Luật Việc làm  

 Công tác phí: theo chính sách công tác phí của dự án 

 Các ngày nghỉ trong năm: 

 Nghỉ phép: 15 ngày/năm  

 Nghỉ ốm: 15 ngày/năm được hưởng lương nếu BHXH không chi trả và nghỉ ốm 

theo quy định của Luật Lao động Việt Nam 

 Nghỉ việc riêng: theo Luật Lao động Việt Nam  

 Nghỉ đẻ:  theo Luật Lao động Việt Nam 

 Nghỉ lễ:  theo Luật Lao động Việt Nam 

 Không áp dụng chế độ nghỉ không lương. 

KẾT THÚC HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN 

Thông báo bằng thư trước 30 ngày.  

NHIỆM VỤ 

Nhiệm vụ chung 

Vi trí này làm việc dưới sự điều hành của Phó Ban, Ban tiếp nhận dự án nhằm điều phối và 

thực hiện các hoạt động hòa nhập khuyết tật tại thành phố Kon Tum.  Cán bộ hòa nhập 

khuyết tật có các nhiệm vụ chung như sau: 

1. Hỗ trợ Ban tiếp nhận dự án về Hòa nhập khuyết tật trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và 

sinh kế. Làm việc tại Phòng kinh tế, UBND TP Kontum, cán bộ hòa nhập khuyết tật 

cũng có thể lồng ghép hòa nhập khuyết tật vào các hoạt động khác của Phòng kinh tế, 

ví dụ Kế hoạch phát triển nông thôn và kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai của Chi cục 

thủy lợi. 

2. Nâng cao năng lực của các bên liên quan, cán bộ địa phương trong việc hòa nhập 

người khuyết tật trong quản lý thiên tai và nâng cao sinh kế, chú trọng người khuyết 

tật, phụ nữ và đồng bào dân tộc; 

3. Phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp nhận dự án, Ban Quản lý dự án của NIAPP, chính 

quyền địa phương, các đối tác tại địa phương để triển khai thực hiện hòa nhập khuyết 

tật .  

Trách nhiệm/nhiệm vụ cụ thể 

Hỗ trợ kỹ thuật 



 

 

  

 

 

 

 Hỗ trợ Ban tiếp nhận dự án trong xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát thực 

hiện các hoạt động hòa nhập khuyết tật của dự án, đảm bảo thực hiện trong sự hợp tác 

với các đối tác địa phương và các bên liên quan; 

 Hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Tiếp nhận dự án và các đối tác tại địa phương trong hòa nhập 

người khuyết tật trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và sinh kế. 

Tổ chức thực hiện  

 Phối hợp với Ban quản lý dự án của NIAPP và Ban tiếp nhận dự án để triển khai các 

hoạt động hòa nhập khuyết tật của dự án trên địa bàn các xã/phường của thành phố 

Kon Tum; 

 Theo ủy quyền của Trưởng/Phó ban tiếp nhận dự án, thay mặt Ban Tiếp nhận liên hệ 

và thảo luận phối hợp thực hiện hòa nhập khuyết tật với các bên liên quan tại địa 

phương. 

 

Giám sát thực hiện 

 Giám sát thực hiện các hoạt động hòa nhập khuyết tật trên địa bàn các xã/phường của 

thành phố Kon Tum; 

TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

Kiến thức 

 Bằng tốt nghiệp đại học về các lĩnh vực liên quan đến phát triển cộng đồng, môi 

trường, quản lý thiên tai/biến đổi khí hậu/, công tác xã hội; 

 Có kiến thức về quản lý dự án theo chu trình dự án; 

 Có kiến thức tốt về các lĩnh vực kỹ thuật của dự án, bao gồm quản lý rủi ro thiên tai, 

hòa nhập người khuyết tật và sinh kế;  

 Có kiến thức tốt về lĩnh vực thông tin, giáo dục, truyền thông.  

Các kỹ năng  

 Kỹ năng giao tiếp, điều hành và thuyết trình tốt 

 Kỹ năng thúc đẩy, điều phối, tổ chức hoạt động 

 Sử dụng máy tính tốt: Microsoft Word, Excel, SPSS, email và internet. 

 Kỹ năng giám sát và đánh giá tốt 

 Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập với áp lực cao 

 Kỹ năng làm việc chi tiết 

 Có khả năng đọc và viết tiếng Anh tốt. 

Kinh nghiệm 

 Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực hòa nhập khuyết tật, ưu 

tiên người có kinh nghiệm về phát triển cộng đồng,  quản lý rủi ro thiên tai/biến đổi 

khí hậu, sinh kế bền vững, công tác xã hội; 

 Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong trực tiếp về quản lý dự án, , đặc biệt là các dự án 

tài trợ của các Tổ chức Quốc tế và/hoặc Tổ chức Phi chính phủ 



 

 

  

 

 

 

 Ưu tiên người khuyết tật, người địa phương hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại 

tỉnh Kon Tum. 

Thái độ 

 Trung thực, nhiệt tình với công việc 

 Sẵn sàng làm việc tại cộng đồng với cán bộ và người dân địa phương 

 Cẩn thận 

 Độc lập 

 Giúp đỡ đồng nghiệp 

 Tôn trọng các sứ mệnh, giá trị và niềm tin của CBM 

 Tuân thủ các chính sách làm việc của Dự án và các chỉ dẫn về nhân sự. 

Các yêu cầu khác 

 Có thể làm việc lâu dài tại tỉnh Kon Tum 

 Sẵn sàng công tác ở cộng đồng 

 Sẵn sàng học hỏi và nâng cao trình độ 

 


