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Cán Bộ hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách 

Vị trí: Cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách (6 người). 

Địa điểm làm việc: 100% thời gian làm việc tại các địa điểm thuộc dự án (Vườn quốc gia Pù 
Mát - Nghệ An).  

Trách nhiệm báo cáo: Báo cáo trước ban lãnh đạo Vườn quốc gia Pù Mát và Trung tâm Nghiên 
cứu và Bảo tồn động vật hoang dã. 

Về Quản lý hành chính:  

Vườn quốc gia Pù Mát – tỉnh Nghệ An và Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã 
(Save Vietnam’s Wildlife) nhận thấy việc cấp thiết phải tăng cường thực thi pháp luật để bảo vệ 
rừng và động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Pù Mát. Nhằm tăng cường lực lượng và đẩy mạnh 
sự phối hợp với các cán bộ Công chức, viên chức Kiểm lâm tại Vườn, hai đơn vị đã xây dựng dự 
án dài hạn trong đó có việc thành lập đội phản ứng nhanh nhằm phối hợp với lực lượng Kiểm 
lâm tại vườn để tiến hành tuần tra bảo vệ rừng. Cán bộ được tuyển dụng sẽ được ký hợp đồng lao 
động có thời hạn với VQG Pù Mát, trên cở sở mọi chi phí lương thưởng sẽ được đảm bảo chi trả 
từ Trung tâm NC và BT ĐVHD. 

Sứ mệnh: Đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, cũng như sự phát triển cho các quần thể động vật hoang 
dã tại Vườn quốc gia Pù Mát. 

Mục tiêu: 

o!Triển khai có hiệu quả các chương trình tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện và phối hợp truy 
bắt các trường hợp vi phạm đến công tác bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Pù Mát; 

o!Phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để triệt phá tận gốc các hoạt động buôn 
bán, săn bắt động vật hoang dã trái phép và các hoạt động chặt phá rừng bên trong và 
xung quanh Vườn quốc gia Pù Mát.  

o!Đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục và thay đổi hành vi săn bắt và sử dụng động 
vật hoang dã của người dân địa phương bên trong và xung quanh VQG Pù Mát. 

o!Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học để chứng minh sự thay đổi làm tăng quần thể 
động vật hoang dã tại VQG Pù Mát.  

o!Xây dựng mô hình bảo vệ rừng hiệu quả và đề xuất mô hình với với cơ quan chức năng 
nhằm đem lại sự thay đổi tích cực, lâu dài cho bảo tồn động vật hoang dã; 

Về vị trí Cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách 

Với vai trò là một Cán bộ hiện trường, vị trí này sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và phối hợp 
với Kiểm Lâm viên triển khai các tuyến tuần tra, truy quét bảo vệ rừng và kịp thời ngăn chặn 
cũng như gỡ bỏ các loại bẫy, lán trại khai thác động thực vật tại VQG Pù Mát. Đây là cơ hội thú 
vị để được làm việc cùng một tổ chức tiên phong trong ngành bảo tồn, dành cho những ai có đam 
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mê, nhiệt huyết với ngành, mong muốn được mang tiếng nói của Việt Nam đóng góp vào hoạt 
động bảo tồn trên trên thế giới, và đang tìm kiếm kinh nghiệm trong mảng quản lý bảo vệ rừng.  

Thời gian làm việc: Ít nhất 3-5 năm (cam kết làm việc trong thời gian tối thiểu 3 năm). 

Ngày bắt đầu làm việc: Sớm nhất có thể (trước 10/4/2018) 

Mức lương và bảo hiểm xã hội: 9.900.000 VND/tháng và xem xét tăng lương hàng năm. 

Trách nhiệm của Cán bộ hợp đồng bảo vệ rừng chuyên trách 

•! Tiến hành các hoạt động tuần tra bảo vệ rừng (ít nhất 15-20 ngày tuần tra bảo vệ trong 
rừng) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Vườn và Hạt Kiểm lâm Pù Mát để tổ chức 
truy bắt các đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật trong khu vực VQG Pù Mát. Đảm 
bảo triệt tiêu tận gốc các hành vi săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép. 

•! Triển khai các chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phương án phòng, chống các hành vi 
vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng dưới sự chỉ 
đạo của Lãnh đạo VQG Pù Mát. 

•! Kiểm tra, kiểm soát việc bảo vệ rừng, khai thác rừng, sử dụng rừng, lưu thông, vận 
chuyển, kinh doanh lâm sản; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo 
vệ và phát triển rừng. 

•! Triển khai kế hoạch và phối hợp với Kiểm Lâm viên để tuần tra các tuyến đã được lên kế 
hoạch và kịp thời ngăn chặn cũng như tháo gỡ các loại bẫy, lán trại khai thác lâm sản trái 
phép trong Vườn quốc gia Pù Mát. 

•! Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ và phát triển rừng; phối hợp với Trạm kiểm lâm, 
các thôn bản sống quanh rừng, Uỷ ban nhân dân xã, xây dựng và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 
lực lượng quần chúng bảo vệ rừng. 

•! Thực hiện việc hợp tác với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực bảo vệ rừng và kiểm 
soát kinh doanh, buôn bán thực vật rừng, động vật rừng. 

Yêu cầu 

•! Là công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện dự tuyển theo quy định của Pháp luật.  

•! Có bằng Đại học hoặc Cao đẳng các chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng, sinh học, bảo 
tồn, động vật học, môi trường và các ngành liên quan; 

•! Có hiểu biết và nhận thức rõ tầm quan trọng của động vật hoang dã, môi trường rừng và 
tài nguyên thiên nhiên.  

•! Có hiểu biết về pháp luật bảo vệ rừng và đảm bảo thực hiện các hoạt động một cách kiên 
quyết theo pháp luật quy định.  

•! Không có tư tưởng tham ô, tham nhũng và có thái độ kiên quyết đấu tranh chống các 
hành vi tiêu cực.  

•! Không ngài khó, ngại khổ, sẵng sàng đương đầu với các đối tượng săn bắt, buôn bán 
động vật hoang dã và chặt phá rừng. 
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•! Kiên nhẫn, thái độ tích cực với công việc và thích nghi tốt với môi trường mới; 

•! Có khả năng làm việc nhóm, truyền tải kiến thức và kỹ năng cho đồng nghiệp quản lý 
công việc tốt; 

•! Có khả năng để đối phó với sự cô lập về văn hóa và điều kiện sống cơ bản; 

•! Chấp nhận làm việc với điều kiện cơ sở hạ tầng còn hạn chế và nhiều khó khăn, sẵn sàng 
có thể đi rừng và ngủ rừng đến 20 ngày/tháng. 

•! Có nhiệt tình, tâm huyết với các mục tiêu của VQG Pù Mát và Trung tâm nghiên cứu và 
bảo tồn động vật hoang dã; 

•! Có tính cách cẩn thận, chính xác, trung thực và nhiệt tình trong công việc; 

•! Chịu được áp lực công việc, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian; 

•! Có sức khoẻ tốt (được cơ sở ý tế chứng nhận), có thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 
đêm tối, sẵn sàng đi công tác thường xuyên; 

•! Đã được đào tạo về võ thuật sẽ là một ưu tiên tuyển dụng. 

•! Chiều cao, cân nặng và tình trạng sức khoẻ là một ưu tiên tuyển dụng. 

Lợi ích và cơ hội 

•! Được tham gia tập huấn và đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng 
Kiểm lâm.  

•! Được cung cấp các dụng cụ đi rừng như GPS, giầy dép, võng, túi ngủ, và các dụng cụ 
bảo vệ tiên tiến.  

•! Khi đi rừng sẽ được chi trả trực tiếp các kinh phí ăn uống (với mức 100.000 VND/ngày). 

•! Ngoài các bảo hiểm thông thường, cán bộ kiểm lâm hợp đồng sẽ được đóng chế độ bảo 
hiểm thân thể với kinh phí trên 10 triệu đồng/năm, và được đảm bảo các chi phí khám 
chữa bệnh tốt nhất.  

•! Được trang bị xe và xăng xe đi lại liên quan đến công việc. 

•! Được hỗ trợ chỗ ở (sinh hoạt chung) tại VQG Pù Mát. 

•! Được đào tạo các kỹ năng như sử dụng chương trình SMART, GPS, bẫy ảnh, các kỹ năng 
đi thực địa.  

•! Được làm việc trong môi trường lành mạnh, không hối lộ, tham ô, tham nhũng. 

•! Có cơ hội học hỏi và cải thiện Tiếng anh. 
 

Nộp hồ sơ 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV mô tả chi tiết lý lịch, kinh nghiệm công việc, kiến thức về 
rừng và động vật hoang dã, kỹ năng đi rừng, và bản mềm scan các bằng cấp, chứng nhận sức 
khoẻ, chứng minh thư về địa chỉ: jobs@svw.vn hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu ứng viên 
không dùng email điện tử) đến một trong các địa chỉ sau:  
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+ Vườn quốc gia Pù Mát, xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. 

+ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình. 

Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.  

Quy trình xét duyệt 

Vòng 1: Loại hồ sơ và phỏng vấn nhanh sẽ do Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang 
dã.  

Vòng 2: Những ứng viên được chọn sẽ được tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại VQG Pù Mát, 
huyện Con Cuông – tỉnh Nghệ An. Các ứng viên được chọn phải mang theo hồ sơ gốc hoặc bản 
công chứng. Việc phỏng vấn do VQG Pù Mát và Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn ĐVHD phối 
hợp thực hiện). 

Vòng 3: Kiểm tra kỹ năng đi thực địa và các kiến thức về pháp luật Việt Nam tại Vườn quốc gia 
Pù Mát (do VQG Pù Mát – và Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn ĐVHD phối hợp thực hiện). 

Điện thoại liên hệ: 02293 848 053; 02383873374 

Hạn chót nộp hồ sơ 

Lúc 17h00, Thứ sáu, 06/4/2018 (nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện phải trước ngày 30/3/2018) 

*****************
Nguồn: Page Việc làm tại các Tổ chức phi chính phủ - các tổ chức vì cộng đồng

(facebook.com/vieclamphichinhphu)
*****************


