
 

Thông tin tuyển dụng 

(Gia hạn nộp đơn) 

Vị trí: Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin  

Báo cáo tới: Trưởng nhóm Hỗ trợ thực thi Pháp luật (HTTTPL) 

Nơi làm việc: Hà Nội 

Chương trình: WCS Việt Nam 

Nhóm: Hỗ trợ Thực thi Pháp luật 

Loại hợp đồng:  Toàn thời gian  

Liên hệ nội bộ với: Các Trưởng nhóm, các Quản lý của WCS Việt Nam, nhóm Chương 

trình Chống buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) khu vực châu Á 

Thời gian đi công tác: Khoảng 50% thời gian 

 

Thông tin chung về tổ chức: 

Wildlife Conservation Society (WCS) là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận và được miễn thuế, 

được thành lập tại Hoa Kỳ năm 1895 và hoạt động để bảo tồn động vật và sinh cảnh hoang dã 

trên toàn thế giới thông qua tìm hiểu các vấn đề quan trọng, tạo ra các giải pháp dựa trên khoa 

học và thực hiện các hành động bảo tồn mang lại lợi ích cho thiên nhiên và nhân loại. Với kinh 

nghiệm làm việc hơn một thế kỷ, cam kết lâu dài với hàng chục cảnh quan, hiện diện tại hơn 60 

quốc gia, và kinh nghiệm hỗ trợ thiết lập hơn 150 khu bảo tồn trên toàn cầu, WCS đã tích lũy 

kiến thức sinh học, hiểu biết văn hóa và quan hệ đối tác để đảm bảo nơi sinh động, sinh cảnh 

hoang dã và động vật hoang dã phát triển mạnh cùng với cộng đồng địa phương. Trong quan hệ 

hợp tác với các cộng đồng và tổ chức địa phương, các tri thức được áp dụng để giải quyết các 

vấn đề về loài, môi trường sống và quản lý hệ sinh thái đặc thù nhằm cải thiện chất lượng cuộc 

sống của người nghèo ở nông thôn với sinh kế phụ thuộc vào việc sử dụng trực tiếp tài nguyên 

thiên nhiên.  

Tổng quan về Chương trình WCS Việt Nam: 

WCS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2006, tập trung vào việc tăng cường cam kết, nâng cao 

năng lực và hành động của chính phủ Việt Nam trong đấu tranh chống buôn bán động vật hoang 

dã. Thông qua hỗ trợ và hợp tác với các ngành hành pháp và tư pháp, bao gồm Bộ Công an, 

Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, và Quốc hội, WCS đã cung cấp và chia sẻ thông tin về mạng lưới tội 

phạm động vật hoang dã giúp tạo ra các quyết định hiệu quả trong  thực thi pháp luật. WCS 

Việt Nam đã thu thập một hệ thống lớn dữ liệu đáng tin cậy về một số vấn đề liên quan đến 

buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật, đã đào tạo và cập nhật thông tin cho khoảng 3.300 

cán bộ thực thi pháp luật, nhà hoạch định chính sách, nhà báo, nhà nghiên cứu và nhà quản lý 

trên toàn quốc về kỹ thuật điều tra và thực thi, rào cản pháp lý và phân phối một số sổ tay kỹ 

thuật và hướng dẫn. Tổ chức đã hỗ trợ các cơ quan trung ương xem xét và đề xuất những thay 



đổi cần thiết đối với luật pháp quốc gia, hệ thống phân tích tình báo hình sự, hợp tác liên cơ 

quan. WCS cũng đã tạo điều kiện cho Chính phủ đối thoại với Chính phủ thông qua các nỗ lực 

hợp tác đa phương và song phương, giữa Việt Nam và các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ 

Latinh, để phát hiện và ứng phó với các mạng lưới buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. 

Các thẩm định chuyên môn về sức khỏe động vật hoang dã của WCS đã được sử dụng ở Việt 

Nam để giải quyết các vấn đề bảo tồn cốt lõi, như buôn bán động vật hoang dã, thông qua nghiên 

cứu hợp tác, đào tạo và phát triển chính sách.  

Tóm tắt công việc: 

Cán bộ Chương trình, Nghiên cứu thông tin làm việc chặt chẽ với và dưới sự giám sát của 

Trưởng nhóm HTTTPL, có trách nhiệm nghiên cứu và thu thập thông tin buôn bán động vật 

hoang dã (ĐVHD) tại hiện trường và thông qua các nguồn thông tin mở. Cán bộ Chương trình 

đóng góp vào việc thu thập, quản lý dữ liệu thực thi pháp luật, và đưa ra các kết quả nghiên cứu. 

Cán bộ Chương trình làm việc với các bên liên quan và các cơ quan thực thi pháp luật để thúc 

đẩy các hành động phòng, chống buôn bán ĐVHD dựa trên kết quả nghiên cứu. 

 

Trách nhiệm chính: 

A. Nghiên cứu và Phân tích thông tin  

1. Thiết lập và duy trì quan hệ với các cán bộ thực thi pháp luật tại các địa điểm được ưu 

tiên; 

2. Tổ chức, thực hiện các chuyến đi gặp gỡ đối đối tác và nghiên cứu trên internet để thu 

thập thông tin về các hoạt động buôn bán động vật hoang dã (hoạt động săn, bắn, buôn 

bán và các vụ việc bắt giữ động vật hoang dã); 

3. Tiến hành các nghiên cứu trên tình huống giả định, bao gồm kiểm tra thông tin từ nguồn 

mở, tìm kiếm dữ liệu đã có kết hợp với thông tin từ các đồng nghiệp nội bộ ; 

4. Phối hợp chặt chẽ với các đối tác, cộng tác viên, tình nguyện viên khi cần để thu thập 

thông tin dựa trên các yêu cầu thu thập dữ liệu; 

5. Theo dõi các vụ việc buôn bán động vật hoang dã từ khi chia sẻ thông tin đến khi có kết 

quả xử lý, xử phạt đối với vụ việc;  

6. Phát triển và cập nhật thông tin buôn bán động vật hoang dã, nhập thông tin vào cơ sở 

dữ liệu i2 iBase; 

7. Đưa ra các báo cáo, kết quả nghiên cứu về hoạt động buôn bán động vật hoang dã để 

chia sẻ với các cơ quan chức năng, tổ chức phi chính phủ và quốc tế, nội bộ và bên 

ngoài; 

8. Báo cáo, thực hiện các phân tích thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn: vấn đề, thị 

trường và đối tượng vi phạm; cảnh báo thông tin; phân tích tình hình; biểu đồ và bản đồ 

lưu chuyển hàng hóa và mạng lưới buôn bán; để xác định điểm yếu và khoảng cách; và 

đưa ra các đánh giá phân tích về mạng lưới và xu hướng của hoạt động buôn bán động 

vật hoang dã. 

 
B. Xây dựng và thực hiện dự án 

9. Thực hiện tất cả các hoạt động được giao (bao gồm cả lên kế hoạch hoạt động và ngân 

sách); 

10. Cung cấp các phân tích và thông tin về hoạt động buôn bán động vật hoang dã vào các 

hoạt động và đề xuất gây quỹ; 

11. Cung cấp dữ liệu và phân tích hoạt động buôn bán động vật hoang dã có liên quan cho 

các báo cáo dự án và các cập nhật chương trình. 

C. Quản lý nhân sự 



12. Quản lý các cộng tác viên, tình nguyện viên dự án theo chỉ đạo, làm việc với các tư vấn; 

 

D. Các nhiệm vụ khác 

13. Đại diện WCS tại các cuộc họp và hội thảo theo yêu cầu; 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Người giám sát trực tiếp. 

 

Yêu cầu tối thiểu: 

• Bằng cử nhân/thạc sỹ chuyên ngành Luật (hình sự), lịch sử, nghiên cứu khu vực, nhân 

chủng học, tội phạm học, khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, hoặc các ngành có liên 

quan; 

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực phân tích thông tin trong 

hoạt động phòng, chống buôn bán động vật hoang dã, tội phạm tài chính, tổ chức tội 

phạm, rủi ro tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan khác;  

• Kỹ năng nghiên cứu và phân tích tốt và chú ý đến chi tiết; 

• Có kinh nghiệm trong việc soạn thảo báo cáo và các sản phẩm phân tích thông tin - 

nghiên cứu thường xuyên và đột xuất - cho các đối tượng ưu tiên là cơ quan thực thi 

pháp luật hoặc bảo mật; 

• Có khả năng thực hiện nghiên cứu và quản lý dữ liệu; 

• Thành thạo các kỹ năng giao tiếp trực tiếp và qua văn bản bằng tiếng Anh; Biết ngôn 

ngữ khác là một lợi thế nhất định; 

• Có kỹ năng sử dụng máy tính tốt, thành thạo bộ ứng dụng Microsoft Office; 

• Hiểu biết về phần mềm phân tích hoặc ứng dụng GIS là một lợi thế; 

• Quan tâm đến bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ môi trường là một lợi thế. 

 

Quy trình ứng tuyển: Các ứng viên quan tâm và đáp ứng các yêu cầu nêu trên mời nộp đơn 

trực tuyến theo đường dẫn: https://forms.gle/JQWYfSXV721gYafE9 trước 23:59 ngày 05 

tháng 9 năm 2020. 

WCS là một nhà tuyển dụng tạo cơ hội bình đẳng và là tổ chức tuân thủ tất cả các luật và quy 

định về việc làm và lao động nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng và đảm bảo rằng 

các ứng viên từ tất cả các nền tảng đều được xem xét công bằng và nhất quán trong quá trình 

tuyển dụng. Chúng tôi tuyển dụng và hỗ trợ một lực lượng lao động đa dạng. Chúng tôi cam 

kết xây dựng một môi trường làm việc hòa nhập và tìm kiếm các thành viên nhóm trong tương 

lai, những người có chung giá trị đó. Tổ chức cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả các 

ứng viên đủ điều kiện. Tổ chức không phân biệt việc làm dựa trên tuổi tác, màu da, khuyết tật, 

xác định giới tính, nguồn gốc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tình trạng 

cựu chiến binh hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác được bảo vệ bởi luật pháp và quy định. 

https://forms.gle/JQWYfSXV721gYafE9

