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CẦN TUYỂN 

Chuyên gia tư vấn hoặc Nhóm chuyên gia tư vấn về giải pháp ứng dụng công nghệ 
trong xử lý ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Quốc Đại 

thuộc xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
 

1. Thông tin chung: 

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 

phê duyệt tại Quyết định số 3040/QĐ-BNN-HTQT ngày 24/12/2013 nhằm “Thúc đẩy sự chuyển 

đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, hạn chế phát thải nhà 

kính”. Dự án bắt đầu từ năm 2013 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Qua 

04 năm triển khai thực hiện, Dự án đã hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa thực hiện các hoạt động thuộc 

Hợp phần cảnh quan bền vững, tập trung chủ yếu vào: (i) Hỗ trợ xây dựng Kế hoạch tăng trưởng 

xanh tỉnh Thanh Hóa; (ii) hỗ trợ xây dựng phát triển ngành tre luồng của tỉnh; (iii) hỗ trợ triển 

khai chương trình Redd+…. 

Trong kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh tại tỉnh Thanh Hóa và trong báo cáo tiến độ 

thực hiện KHHĐTTX, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có nhấn mạnh 

ưu tiên của tỉnh là sẽ giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất trong tỉnh. Công ty Quốc 

Đại được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở làng nghề truyền thống của xã Hoằng Thịnh- huyện 

Hoằng Hóa – tỉnh Thanh Hóa sản xuất nguyên liệu từ nan Tre, Vầu để làm đồ thủ công mỹ nghệ 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các vấn đề ô nhiễm môi trường công ty đang gặp phải bao gồm ô 

nhiễm nước thải, ô nhiễm tiếng ồn, khí bụi, rác thải từ việc đốt sản phẩm loại từ chế biến. Tuy 

nhiên mặc dù công ty có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm nước thải nhung vẫn còn ô 

nhiễm tiếng ồn, khí bụi rác thải. Để có thể giúp công ty tìm ra giải pháp khắc phục được vấn đề 

này, dự án Rừng và đồng bằng Việt Nam cần tuyển Chuyên gia tư vấn hoặc nhóm chuyên gia tư 

vấn độc lập có thể đề xuất giải pháp phù hợp và khả thi cho cho công ty Quốc Đại.  

2. Mục tiêu:  

Nghiên cứu đánh giá tình hình hô nhiễm tiếng ồn, khí bụi rác thải hiện có và đề xuất các giải 

pháp và phương án xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường (khí thải, phế phẩm, tiếng ồn) từ hoạt động 

sản xuất mang lại. Các đề xuất cần phải khả thi về tài chính và nguồn lực cho công ty. Xây dựng 

hướng dẫn chung về quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường (nước, khí thải, bụi, tiếng ồn, ô 

nhiễm không khí) tại các công ty có hoạt động tương tự để các công ty khác có thể áp dụng bài 

học kinh nghiệm từ công ty Quốc Đại. 

 



3. Nhiệm vụ: 

Hoạt động này được thực hiện bởi 01 tư vấn hoặc1 nhóm tư vấn 2 người tập trung vào các 

nhiệm vụ sau: 

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án VFD tỉnh Thanh Hóa và VFD Hà Nội. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung và Chương trình làm việc cụ thể; 

- Khảo sát, đánh giá tình hình và điều kiện sản xuất của Công ty; 

- Khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường (xử lý nguyên liệu, chế biến) đối với môi 

trường xung quanh và cộng đồng dân cư khu vực nhà máy có xưởng chế biến; 

- Khảo sát việc xử lý môi trường hiện có tại Công ty và tuân thủ các quy định về môi trường..; 

- Đánh giá ưu, nhược điểm các biện xử lý môi trường hiện có của Công ty đối với bụi, khí thải, 

xử lý rác thải; 

- Đề xuất đưa ra các giải pháp xử lý môi trường (khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội...) phù 

hợp, hiệu quả và kinh tế để công ty có thể áp dụng. 

- Tham vấn các cơ quan/tổ chức có liên quan về các giải pháp xử lý môi trường, từ đó lựa chọn 

giải pháp tối ưu, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty; 

- Xây dựng các hướng dẫn chung cho các công ty có mô hình sản xuất tương tự trong tỉnh để 

các công ty có thể áp dụng nhằm khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường. 

 

4. Sản phẩm giao nộp: 

Hoạt động Sản phẩm giao nộp 

Rà soát kinh nghiệm trong nước quốc tế 01 báo cáo ý tưởng 

ban đầu 

Báo cáo khởi động và kế hoạch làm việc được phê duyệt bởi Dự án 

Rừng và Đồng bằng Việt Nam khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tư vấn 

01 báo cáo 

Bảng câu hỏi - được phê duyệt trước khi áp dụng tại thực địa 01 bảng câu hỏi 

Đi đánh giá tại công ty 01 báo cáo  

Một báo cáo phân tích đầy đủ về hiện trạng ô nhiễm môi trường tại 

Công ty TNHH Quốc Đại (ưu, nhược điểm), và đề xuất các giải pháp 

kiến nghị việc xử lý. 



Họp với công ty và Sở tài nguyên trước và sau khi đánh giá trình bày 

kết quả đánh giá và giải pháp 

Bài trình bày 

Hoàn thiện báo cáo và chuyển giao cho công ty Báo cáo hoàn thiện 

Xây dựng hướng dẫn chung về giải pháp khắc phục ô nhiễm môi 

trường, yêu cầu về môi trường cho các đơn vị/công ty có hoạt động 

tương tự trong toàn tỉnh. Hướng dẫn chung cần đề cập đến các khía 

cạnh như ô nhiễm nước (bài học kinh nghiệm từ công ty Quốc Đại), 

không khí, tiếng ồn, xử lý rác thải.  

Sổ tay hướng dẫn 

 

5. Yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ học vấn: 

 Có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ chuyên ngành về môi trường/công nghệ môi trường. Ưu tiên 

tư vấn có kinh nghiệm làm việc tại các Viện, trường về các chuyên ngành nêu trên. 

 Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lến về nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường; đã có 

thời gian làm việc với các công ty về chế biến Tre, Luồng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là một 

lợi thế. 

 Có khả năng phân tích, đánh giá khách quan, độc lập. 

 Có hiểu biết và kinh nghiệm về kinh tế vi mô. 

 

6. Thời gian thực hiện: 

Hoạt động tư vấn cần diễn ra từ tháng 3-6/2018. Thời gian cụ thể sẽ được xác định với sự thống 

nhất giữa dự án VFD và tư vấn. 

7. Cách nộp hồ sơ: 

Ứng viên quan tâm cần gửi 1 bộ hồ sơ gồm Sơ yếu lý lịch và thư bày tỏ quan tâm (Đối với nhóm 

tư vấn thì cần có thêm bản phân công công viêc và vai trò của từng thành viên) về các địa chỉ 

sau: 

 Bản cứng gửi bằng bưu điện về địa chỉ: Ban quản lý dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại 

tỉnh Thanh Hóa; số 23, Phan Bội Châu, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 

 Bản mềm hoặc bản scan gửi về các địa chỉ email sau: winrockvfd@gmail.com và 

datvqg@gmail.com với tiêu đề thư: “Tu van xu ly moi truong”. 

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất là ngày 20/3/2018. 

Chỉ các ứng viên đạt yêu cầu mới được mời tham dự phỏng vấn. Hồ sơ nộp không hoàn trả lại. 
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