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I. THÔNG TIN CHUNG 

Vùng núi Tây Bắc Việt Nam có diện tích khoảng 5,6 triệu ha gồm 6 tỉnh là Điện Biên, Lai 
Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái. Sinh kế của người dân địa phương chủ yếu là từ 
nông nghiệp. Các nguồn thu phi nông nghiệp hạn chế. Đây là vùng nghèo nhất của cả nước, 
với tỷ lệ hộ nghèo từ 10,5% (Hòa Bình) đến 33% (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu), so với tỷ lệ 
trung bình toàn quốc 5,7%. Tây Bắc là nơi sinh sống của hơn 20 dân tộc thiểu số Việt Nam. 
Các dân tộc chính là Thái, Mường, HMông, Dao, Tày với bề dày văn hóa và tri thức. Đặc điểm 
của vùng Tây Bắc là địa hình chia cắt, núi cao và độ dốc lớn. Mặc dù sinh kế của địa phương 
chủ yếu là từ nông nghiệp nhưng việc địa hình bị chia cắt mạnh, núi cao, độ dốc lớn (khoảng 
87% diện tích đất của khu vực có độ dốc> 25%) đã hạn chế khả năng sản xuất lương thực và 
đảm bảo an ninh lương thực của người dân địa phương.  

Để phát triến bền vững sinh kế của người dân địa phương dựa trên cách tiếp cận sinh thái 
nông nghiệp Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho 

người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” được ra đời. Dự án này được tài trợ bới tổ chức Bánh 

mỳ cho thế giới của Cộng hòa liên bang Đức, được thực hiện trong 4 năm (2021 – 2025) bởi 2 tổ 

chức là Tổ chức Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) và Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền 

núi (CISDOMA) thực hiện tại 4 xã thuộc 2 huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái và huyện Kim Bôi, 
tỉnh Hòa Bình.  
 Dự án sẽ góp phần giải quyết vấn đề sinh kế không bền vững của đồng bào dân tộc thiểu 
số nghèo tại địa phương thông qua cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái với sự tham gia hiệu 
quả của các bên liên quan, đặc biệt là các nhóm mục tiêu. Các cảnh quan nông nghiệp sinh thái 
có định hướng giới sẽ được thực hiện thí điểm tại các khu vực dự án để giải quyết các vấn đề 
về suy giảm hệ sinh thái, năng suất đất thấp, tăng cường nhận thức về kiến thức bản địa và sự 
tham gia của người dân địa phương hạn chế. Liên kết thị trường, chế biến sau thu hoạch và 
đóng gói sẽ được hỗ trợ; các cơ chế đồng lợi ích sẽ được đánh giá để thúc đẩy việc áp dụng 
các thực hành nông nghiệp sinh thái. Kết quả dự án và bài học kinh nghiệm sẽ được tài liệu 
hóa để nhân rộng. Dự án cũng sẽ đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực của những người 
hưởng lợi để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của dự án và quá trình ra quyết định ở địa 
phương. 

 

II. TÓM TẮT DỰ ÁN:  



 

2.1. Mục đích 

Mục đích dự án là “Nông nghiệp sinh thái góp phần xây dựng và duy trì cảnh quan bền 
vững và sinh kế thân thiện với môi trường cho người dân tộc thiểu số nghèo ở địa phương, 
nhằm giảm nghèo ở vùng Tây Bắc Việt Nam”. 

 

2.2. Mục tiêu và chỉ số đánh giá  

 

Mục tiêu Chỉ số1 
1. Các cảnh quan nông nghiệp 
sinh thái được nam nữ người 
Mường và HMông phục hồi ở 4 
xã dự án hiện dự án 

1.1. Đến cuối dự án, sẽ tăng thêm ít nhất một nguồn thu 
nhập cho tất cả các nông hộ tham gia các cảnh quan 
nông nghiệp sinh thái 
1.2. Đến cuối dự án, bình quân có thêm 2 loài cây (bản 
địa/dưới tán) trong mỗi ô mẫu. 
1.3. Đến cuối dự án, ít nhất 4 trong số 12 nhóm nông 
dân do dự án thành lập sẽ do phụ nữ lãnh đạo 

2. Các bài học kinh nghiệm của 
dự án về thiết lập cảnh quan 
nông nghiệp sinh thái sẽ được 
cân nhắc để lồng ghép vào 
trong các chính sách cấp quốc 
gia/cấp tỉnh và thực hiện bởi 
chính quyền các cấp. 

2.1. Đến cuối dự án, ít nhất một dự thảo chính sách cấp 
tỉnh/quốc gia liên quan đến nông nghiệp sinh thái đề 
cập đến các bài học kinh nghiệm của dự án được thảo 
luận với Sở và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
2.2. Đến cuối dự án, các mô hình thí điểm sẽ được nhân 
rộng ở ít nhất một địa điểm nữa trong 2 tỉnh dự án 
  

III. NHIỆM VỤ CÁN BỘ HỖ TRỢ DỰ ÁN 

1. Hỗ trợ triển khai các hoạt động dự án tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình  

2. Hỗ trợ công tác hành chính của Dự án 

3. Thực hiện những công việc khác được quản lí trực tiếp giao. 

IV. YÊU CẦU NĂNG LỰC ỨNG VIÊN 

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nông, lâm nghiệp, kinh tế, ngoại ngữ, hoặc lĩnh vực liên 

quan.  

2. Nhiệt tình, tâm huyết, sẵn sàng đi công tác 

3. Có kỹ năng tài liệu hóa và sử dụng các phần mềm và ứng dụng văn phòng. 

V. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN 

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) bao gồm : 

1. Thư bày tỏ quan tâm cho vị trí “Cán bộ hỗ trợ dự án” 

2. CV, Sơ yếu lý lịch cá nhân 

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử tại địa chỉ email: nha.ntt@cisdoma.org.vn hoặc bản 

cứng gửi về địa chỉ: Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền núi – CISDOMA, số 24 Khu 

 
1 Note: If an adjustment of the indicators becomes necessary, this is possible upon request (to Bread for the World) within the first 
12 months after the starting date of the project. 

mailto:nha.ntt@cisdoma.org.vn


K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Liên hệ: 0243.784.3681/ 0987798115. Hạn cuối nhận hồ sơ  

30/6/2022. 

 

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những ứng viên được lựa chọn vào danh sách ngắn. 

 

 


