
 
 

  

 

Dự tuyển: 

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi (1) Đơn xin dự tuyển (nêu rõ vị trí muốn dự tuyển ), (2) Sơ 

yếu lý lịch (CV) bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh (có dán ảnh chụp gần đây) và (3) Bằng thạc sỹ 

hoặc Đại học. 

Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu đối với các ứng viên được lựa chọn vào vòng kiểm tra và phỏng vấn. 

Hồ sơ gửi về chị Nguyễn Thị Nga; địa chỉ email: nguyennga54mt@gmail.com trước ngày 17/06/2018. 

 

 

Bộ môn nghiên cứu Kinh tế tài nguyên và Tôi 

trường (DNREE) 

DNREE là 1 trong 4 bộ môn nghiên cứu  và tư vấn 

chính sách thuộc Viện Chính sách và Chiến lược 

Phát triển Nông nghiệp Nông thôn.  

DNREE xác định mục tiêu là chỗ dựa tin cậy cho 

việc xây dựng, tham vấn và phản biện các chiến 

lược, chính sách trong quản lý tài nguyên, môi 

trường, biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn phục vụ quản lý nhà nước của bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; là cầu nối 

giữa người dân, các nhà nghiên cứu trong nước và 

quốc tế, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính 

sách trong quản lý bền vững và hiệu quả các 

nguồn tài nguyên, môi trường, BĐKH để hướng 

đến một nền nông nghiệp xanh hơn, sạch hơn, các 

bon thấp, giá trị gia tăng cao và bền vững. 
 

Cơ hội khi làm việc tại DNREE 

 Chế độ lương, thưởng tương xứng đáng; 

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế hóa; 

 Tham gia các khóa đào tạo và tập huấn trong và 

ngoài nước; 

 Cơ hội thăng tiến. 

 
Địa chỉ:  

16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Website:  http://ipsard.gov.vn/news/default.aspx 

 

 

 
 
01 cán bộ nghiên cứu kinh tế và chính sách Quản 

lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường 

 Có trình độ Thạc sỹ trở lên các ngành Kinh tế Tài 

nguyên và môi trường, Kinh tế phát triển, Kinh tế 

nông nghiệp, kinh tế Lâm nghiệp, Chính sách công 

và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí tuyển 

dụng (ưu tiên có bằng đào tạo tại nước ngoài hoặc 

trong các chương trình liên kết với nước ngoài). 

 Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh) 

 Ưu tiên ứng viên có kỹ năng về thống kê và phân 

tích kinh tế lượng, có kinh nghiệm sử dụng các 

phần mềm thống kê (ví dụ: STATA, SPSS, Excel 

v.v.) 

01 cán bộ nghiên cứu kinh tế và chính sách tăng 

trưởng xanh, BĐKH 

 Có trình độ Thạc sỹ trở lên các ngành Kinh tế Tài 

nguyên và Môi trường, Kinh tế BĐKH, Kinh tế nông 

nghiệp, Kinh tế Lâm nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh 

tế nông nghiệp, Quản lý tài nguyên, Phát triển bền 

vững và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

tuyển dụng (ưu tiên có bằng đào tạo tại nước ngoài 

hoặc trong các chương trình liên kết với nước 

ngoài); 

 Thông thạo ít nhất 1 ngoại ngữ (tiếng Anh); 

 Ưu tiên ứng viên có kỹ năng và kinh nghiệm đánh 

giá, phân tích khả thi các dự án đầu tư phát triển 

bền vững, phát triển chuỗi giá trị các bon thấp, tư 

vấn triển khai thực hiện dự án kinh doanh nông 

nghiệp, dự án thích ứng BĐKH, dự án nông nghiệp 

xanh, sạch, nông nghiệp hữu cơ; có kỹ năng về 

thống kê và phân tích kinh tế lượng, có kinh nghiệm 

sử dụng các phần mềm thống kê (ví dụ: STATA, 

SPSS, Excel v.v.). 
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