
DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VỚI NHỮNG TÁC ĐỘNG 

CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CÁC CỘNG ĐỒNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 

VEN BIỂN VIỆT NAM” DO QUỸ KHÍ HẬU XANH TÀI TRỢ (GCF) TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH NAM ĐỊNH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: 

 

  Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí 
hậu cho các công đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh tài 
trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (gọi tắt là Dự án GCF) sẽ được 
thực hiện trong 05 năm (từ năm 2017 – 2021) tại 7 tỉnh gồm: Nam Định, Thanh Hóa, 
Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau. 

  Mục tiêu cụ thể của dự án:   

  - Tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác 
động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ ổn định cuộc sống và điều kiện an toàn cho các hộ dân 
tại những vùng thường xuyên bị thiên tai vùng duyên hải. 

 - Tăng tỷ lệ che phủ và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, làm chức năng 
phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển, góp phần hấp thụ khí carbon để 
giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao đa dạng sinh học. 

  - Thiết lập và tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin rủi ro thiên tai và rủi ro khí 
hậu để hỗ trợ quá trình ra quyết định và lập quy hoạch, kế hoạch có tính tới rủi ro và khả 
năng chống chịu với biến đổi khí hậu. 

  Dự án gồm 3 hợp phần: Hợp phần 1 - Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt; Hợp 
phần 2 - Trồng rừng ngập mặn; Hợp phần 3 - Thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai. Tỉnh 
Nam Định sẽ tham gia các hoạt động của Hợp phần 2 và Hợp phần 3. 

  Hiện tại, Ban Quản lý Dự án cần tuyển vị trí Điều phối viên dự án (thay thế 
Điều phối viên sắp chuyển công tác) là người Việt Nam làm việc tại văn phòng Ban 
quản lý dự án GCF tỉnh và đi công tác tại các huyện vùng dự án, dưới sự điều hành 
trực tiếp của Giám đốc Ban quản lý Dự án tỉnh Nam Định, cụ thể: 

1. Yêu cầu: 

1.1 Nhiệm vụ: 

* Nhiệm vụ chính: 

 - Chủ trì lập kế hoạch dự án (Kế hoạch năm, quý, tháng); 

 - Điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động dự án theo kế hoạch đã được 
phê duyệt để đảm bảo đạt được kết quả như mong đợi;  

 - Phối hợp và làm việc trực tiếp với các thành viên thực hiện dự án ở tỉnh Nam 
Định và những tổ chức, cá nhân khác có liên quan nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các Hợp 
phần của Dự án;  

 - Chủ trì lập báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm về tiến độ và 
kết quả thực hiện dự án theo kế hoạch; 



 - Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc dự án quốc gia và Giám đốc dự 
án tỉnh Nam Định về các nhiệm vụ được giao; 

  - Hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ Ban quản lý dự án tỉnh Nam Định xây dựng 
các kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng quý, hàng tháng, hàng năm và tổng 
thể đảm bảo các kế hoạch này được trình lên Ban quản lý trung ương (BQLDATW) 
kịp thời, phù hợp với Văn kiện dự án và các quy định có liên quan (HPPMG, cẩm 
nang thực hiện Chương trình - PIM và hướng dẫn của BQLDATW); 

 - Hướng dẫn và hỗ trợ Ban quản lý dự án tỉnh chuẩn bị các điều khoản tham 
chiếu/mô tả công việc để triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh theo 
kế hoạch; 

 - Đề xuất với Ban quản lý TW về việc lồng ghép các kế hoạch năm/báo cáo 
tiến độ của Ban quản lý dự án thành phần tỉnh (hàng quý, hàng năm và tổng thể) với 
các kế hoạch/báo cáo của BQLDATW; đề xuất các biện pháp thực hiện các hoạt 
động của tỉnh theo kế hoạch công tác được phê duyệt. 

* Nhiệm vụ khác: 

- Điều phối các nhân sự dự án để hỗ trợ và giám sát các tư vấn hoặc nhà thầu 
thực hiện hoạt động: 

+ Điều phối và hỗ trợ thực hiện lập kế hoạch dựa vào cộng đồng để đảm bảo 
việc khôi phục rừng ngập mặn chỉ trong những khu vực ổn định lâu dài; 

+ Tổ chức chia sẻ và học hỏi các cuộc họp theo chủ đề liên quan đến lâm 
nghiệp và các hoạt động giám sát và đánh giá; 

+ Xây dựng bản đồ rủi ro dựa vào cộng đồng và đảm bảo sự tham gia của các 
đối tác liên quan từ các tổ chức phi chính phủ (NGO), các tổ chức quần chúng và các 
cơ quan chuyên môn, các viện nghiên cứu thuộc Chính phủ; 

 + Đảm bảo sự phối hợp giữa các bên liên quan ở các cấp khác nhau; 

 + Đảm bảo các nhóm tư vấn quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cấp xã 
bao gồm ít nhất 30% phụ nữ và có vai trò đưa ra quyết định. 

 - Phối hợp với các nhân viên có liên quan của Ban quản lý dự án thành phần 
tỉnh để đảm bảo chất lượng cho tất cả các hoạt động, sản phẩm, kết quả của dự án tại 
cấp tỉnh; 

- Phối hợp tạo điều kiện cho các hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc 
lập và kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu;  

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc dự án giao. 

 1.2. Yêu cầu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực: 

 - Có bằng Cử nhân Lâm nghiệp, Khoa học Môi trường, Quản lý Tài nguyên, 
Kinh tế môi trường hoặc tương đương; 

 - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm điều phối viên dự án trong lĩnh vực lâm 
nghiệp hoặc phát triển nông thôn, quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với 
BĐKH ở Việt Nam; 



 - Có kinh nghiệm ít nhất 12 tháng làm việc cho các dự án ODA tại các tỉnh của 
Việt Nam; 

 - Có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị, điều phối và giám sát việc thực hiện các 
hoạt động của chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật, lãnh đạo các nhóm làm việc. Ưu 
tiên ứng viên có chứng chỉ quản lý dự án; 

 - Có kỹ năng giao tiếp và kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ, các 
Ban quản lý dự án, điều phối các hoạt động của cấp quốc gia và cấp tỉnh; 

 - Có kiến thức về giới, các vấn đề truyền thông; 

 - Có khả năng giao tiếp, viết báo cáo thành thạo bằng tiếng Anh; 

 - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng; 

 - Có hiểu biết về thủ tục và kinh nghiệm tham gia các dự án của UNDP là một 
lợi thế. 

2. Ngân sách lương và thời hạn hợp đồng: 

- Ngân sách lương: Theo bảng lương quy định của UNDP: 1.200 USD/tháng. 

- Thời hạn hợp đồng: Một năm hợp đồng, thử việc 2 tháng. Dựa trên trình độ 
và kết quả hoạt động được công bố trong năm đầu tiên để gia hạn hợp đồng đến khi 
kết thúc dự án. 

3. Hồ sơ dự tuyển (bằng tiếng Việt và tiếng Anh): Lý lịch công tác (CV) và 
bản sao văn bằng, chứng chỉ có liên quan. 

- Địa chỉ gửi hồ sơ: Ứng viên quan tâm, nộp hồ sơ trực tiếp tại BQL dự án 
GCF tỉnh Nam Định, địa chỉ số 07 - Trần Nhật Duật – Tp Nam Định (gặp bà Nguyễn 
Thị Thu Hoài) hoặc có thể gửi qua đường bưu điện.  

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến 17h00’ ngày 20/5/2019 

Những ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn. Hồ sơ đã nộp không 
hoàn trả lại. Thông tin chi tiết, liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hoài – Cán bộ dự án 
GCF tỉnh; số điện thoại: 0889.288269; Email: thuhoaisnn@gmail.com. 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GCF TỈNH NAM ĐỊNH. 

 

 




