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I.

Công việc

Tư vấn xây dựng tài liệu về phòng chống buôn bán động vật
hoang dã trái pháp luật

Báo cáo cho

Quản lý Chương trình Nâng cao năng lực

Địa điểm

Toàn quốc

THÔNG TIN CHUNG
Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động nhằm
bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã trên toàn thế giới thông qua các hoạt động
khoa học, bảo tồn, giáo dục và khuyến khích mọi người nhận thức được giá trị của
thiên nhiên. WCS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006 thông qua hợp tác với các
cơ quan chính phủ nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và xây dựng chính sách để
bảo vệ các loài động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý, hiếm.
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (ĐHKSHN) là cơ sở đào tạo cán bộ kiểm sát và bồi
dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức ngành kiểm sát. Từ tháng 3 đến tháng 12
năm 2019, WCS sẽ hỗ trợ Trường ĐHKSHN xây dựng và lồng ghép một (01) môn
học tự chọn về các vấn đề tư pháp trong phòng chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật
vào chương trình đào tạo. Môn học nhằm cung cấp thông tin, kiến thức về tình hình
buôn bán ĐVHD trái pháp luật ở Việt Nam và trên thế giới; khung pháp luật về bảo
vệ ĐVHD trong nước và quốc tế, bao gồm việc thực thi Công ước về buôn bán quốc
tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); điều tra, truy tố, xét xử tội
phạm về ĐVHD và kinh nghiệm thực tiễn tốt trong xử lý các vụ việc liên quan đến
ĐVHD.
WCS cần tuyển nhóm tư vấn để thực hiện hoạt động nêu trên.

II.

PHẠM VI CÔNG VIỆC
Xây dựng tài liệu về phòng chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật để lồng ghép vào
chương trình đào tạo của Trường ĐHKSHN với các sản phẩm đầu ra và thời gian
theo yêu cầu của WCS.

III.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
Nhóm tư vấn phối hợp với WCS thực hiện các hoạt động cụ thể như sau:
1. Điều phối, thực hiện chung:
 Xây dựng đề cương hoạt động, bao gồm ngân sách và kế hoạch thực hiện


2.

3.


IV.

Điều phối thực hiện hoạt động, bao gồm phụ trách hậu cần tổ chức các cuộc
họp/hội thảo kỹ thuật trong phạm vi hoạt động.
Xây dựng tài liệu:
Xây dựng tài liệu với hình thức và nội dung phù hợp để lồng ghép vào chương
trình đào tạo của Trường ĐHKSHN.
Thử nghiệm tài liệu:
Tham gia quá trình áp dụng thí điểm tài liệu vào chương trình đào tạo cho học
viên, hiệu đính và tập huấn cách sử dụng tài liệu cho giảng viên.

YÊU CẦU TƯ VẤN
Các chuyên gia trong nhóm tư vấn cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể như sau:






V.

TIỀN CÔNG VÀ CHI PHÍ


VI.

Là công dân Việt Nam;
Có bằng thạc sỹ trở lên thuộc các chuyên ngành luật, giáo dục;
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo và
biên soạn giáo trình/tài liệu đào tạo;
Có kỹ năng và kinh nghiệm tập huấn cho giảng viên nguồn;
Có khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng tốt các kết quả đầu ra với chất
lượng cao đúng thời hạn được thỏa thuận.

Tiền công tư vấn và các chi phí liên quan (ăn, ở, đi lại, nếu có) trong thời gian
thực hiện dịch vụ tư vấn được áp dụng dựa trên đề xuất của tư vấn và theo định
mức của WCS, trong phạm vi ngân sách hoạt động.

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Nhóm tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển như mẫu đính kèm tới chị
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Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những nhóm tư vấn được lựa chọn.

