DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Vị trí tuyển dụng: 02 giảng viên quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Thời gian: Tuần thứ 3, tháng 3 2017
Địa điểm: huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Mã hoạt động: 1.ACT.TH.SL.3.3.1.3

1.Giới thiệu
Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam là dự án của Cơ quan hợp tác phát triển Hoa Kỳ được thực hiện bởi
Tổ chức Winrock International theo thỏa thuận hợp tác ngày 25/9/2012. Chương trình được tổ chức
Winrock đồng thực hiện với Bộ NN&PTNT và thông qua các đơn vị thầu phụ là Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ, Tổ
chức phát triển nông thôn bền vững, tổ chức phát triển Hà Lan và Hội chữ Thập Đỏ VN. Ngày
24/12/2013, Bộ NN&PTNT đã thông qua quyết định số 3040/QĐ-BNN-HTQT về Hồ sơ chi tiết; tạo nền
tảng pháp lý để triển khai dự án.
Hợp phần Cảnh quan bền vững tập trung vào các khu vực vùng cao với mục tiêu giảm phát thải khí nhà
kính từ việc giảm phá rừng và suy thoái tài nguyên rừng, duy trì và nâng cao dự trữ rừng, giảm thiểu
biến đổi khí hậu và tăng tính bền vững cho cảnh quan tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

2. Bối cảnh
Hiện nay, dự án Rừng và Đồng bằng đang hỗ trợ khu bảo tồn các loài quý hiếm Nam Động nhằm xây
dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CBFM) theo yêu cầu của chi cục kiểm lâm tỉnh Thanh
Hóa. Hai bên đã cùng thông nhất lập chương trình tập huấn nhằm nâng cao năng lực và nhận thức cho
cán bộ kiểm lâm cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các xã trong vùng đệm ở hai huyện Wuan Hóa và Quan
Sơn. Vì thế, chúng tôi đang cần tuyển dụng 02 giảng viên có kinh nghiệm và năng lực về các nội dung và
yêu cầu trên.

3. Mục tiêu
Cung cấp khóa tập huấn bao gồm kiến thức cơ bản về quản lý rừng dựa vào cộng đồng và cơ chế chia sẻ
lợi ích rừng ở cấp thôn bản cùng các quy định liên quan đến bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học
cho các cán bộ chủ chốt tại các xã vùng đện trong địa bàn quản lý của Hạt kiểm lâm Quan Sơn và Quan
Hóa.
Sau khóa học, học viên có khả năng thực hiện thí điểm phương pháp quản lý rừng dựa vào cộng đồng tại
các thôn bản được lựa chọn và đóng góp cho công tác bảo tồn tại khu Bảo tồn Nam Động

4. Các hoạt động và khung thời gian
STT

Hoạt động

Ngày công tối đa

1
2

Chuẩn bị giáo án, bài trình bày
Thực hiện tập huấn, bao gồm các nội
dung (i) quản lý rừng dựa vào ba loại
rừng, trọng tâm Rừng Đặc Dụng; quản lý
rừng dựa vào cộng đồng và cơ chế chia
sẻ lợi ích, (ii) quy định pháp luật liên
quan đến bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng
sinh học, (iii) đặc tính sinh thái và sinh
học của các loại động thực vật quý hiếm
tại khu bảo tồn Nam Động, (iv) công tác
bảo tồn đa dạng sinh học tại vùng Nam
động
Thúc đẩy các bài tập nhằm xây dựng
được kế hoạch thí diểm Quản lý rừng
dựa vào cộng đồng tại các thôn được
chọn lựa
Viết báo cáo về các kết quả của khóa tập
huấn bao gồm kết quả từ đánh giá của
học viên, đề xuất các hoạt động tiếp nối
phù hợp đối với dự án và chi cục kiểm
lâm tỉnh
TỔNG

3.5
3

Thời gian dự kiến hoàn
thành
Tuần 2/tháng 3
Tuân 3/tháng 3

0.5

Tuần 4/ tháng 3

3

7

5. Kết quả mong muốn/ sản phẩm bàn giao
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trên, nhóm giảng viên cần phải bàn giao lại cho phía dự án các sản
phẩm sau:
-

Lịch tập huấn, giáo trình
Bài giảng cùng các bài trình bày PPT
Báo cáo hoàn thiện bao gồm các sản phẩm đầu ra, kết quả đánh giá học viên và đề xuất cho các
hoạt động tiếp nối

6. Báo cáo và giám sát
- giảng viên sẽ báo cáo và làm việc dưới sự giám sát của Cố vấn lâm nghiệp và Trưởng hợp phần Cảnh
quan bền vững.
- giảng viên được mong đợi làm việc chặt chẽ với Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa và các Hạt kiểm lâm Quan
Hóa, Quan Sơn

7. Tiêu chí chọn lựa

- có bằng thạc sỹ liên quan đến Lâm nghiệp và có kinh nghiệm chuyên môn về giảng dạy, công tác bảo
tồn cũng như quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng tài liệu và cung cấp tập huấn cho các đơn vị địa
phương;
- có kính nghiệm làm việc với đối tác địa phương đặc biệt là chi cục kiểm lâm Thanh Hóa và các dự án
lâm nghiệp
- có kính nghiệm và kỹ năng giao tiếp hiệu quả để truyền đạt được kiến thức cho nhiều cấp học viên
khác nhau
- có kinh nghiệm làm việc với dự án USAID là một lợi thế
- Thành thạo tiếng Anh và
- sử dụng thành thạo vi tính (MS word, Excel, PPT…)

8. Cách ứng tuyển
Ứng viên quan tâm có đầy đủ năng lực theo yêu cầu vui lòng gửi thư ngỏ cùng hồ sơ lý lịch bằng tiếng
Anh tới địa chỉ email sau: winrockvfd@gmail.com; nội dung ghi “giảng viên quản lý rừng dựa vào cộng
đồng” trước 17h ngày 28/2/2017.

