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THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN 

THÔNG TIN CHUNG  

Vị trí: Chuyên gia Môi trường Phòng/Ban: Làm việc tại Dự án 

 

Mô tả công việc: 

 1. Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu được quy định trong EMP (Kế hoạch quản 
lý môi trường) và CEMPs; tiến hành kiểm tra thường xuyên tất cả các công trường xây dựng, 
lán trại, trạm trộn và các bãi đổ phế thải; theo dõi và báo cáo về các tác động xấu đến môi 
trường và việc không tuân thủ các yêu cầu về an toàn/vệ sinh lao động và cộng đồng trong 
quá trình xây dựng; xác định các biện pháp khắc phục cần thiết, ban hành thông báo khắc 
phục và tư vấn cho Ban QLDA các biện pháp xử phạt đối với nhà thầu không tuân thủ khi cần 
thiết; 

2. Thực hiện kế hoạch giám sát tác động ứng môi trường phù hợp với kế hoạch giám sát được 
xác định trong EMP, phân tích kết quả giám sát, xác định nguyên nhân của việc không tuân 
thủ tiềm ẩn và các hành động khắc phục cần thiết; 

3. Cập nhật EMP để xác định các thay đổi đối với phạm vi tiểu dự án trong quá trình thực hiện 
có thể dẫn đến các tác động môi trường bất lợi không được giải quyết trong IEE và EMP đã 
được phê duyệt (nếu có); 

4. Tổ chức các cuộc họp và khảo sát cộng đồng tại các khu vực bị ảnh hưởng của dự án theo 
kế hoạch tham vấn được xác định trong EMP nhằm trình bày và thảo luận về tiến độ thực 
hiện EMP, trưng cầu ý kiến và mối quan tâm của cộng đồng, đồng thời thống nhất về các 
hành động khắc phục cần thiết; đánh giá mức độ hài lòng của cộng đồng đối với việc thực 
hiện dự án, kết quả đầu ra của dự án và hiệu quả thực hiện EMP; 

5. Hỗ trợ Ban QLDA trong việc điều phối GRM; 

6. Hỗ trợ Ban QLDA và các cơ quan liên quan khác trong việc phổ biến tài liệu về chính sách 
an toàn tại địa phương, bao gồm IEE / EMP cạp nhật và các báo cáo giám sát định kỳ; 

Phối hợp với Sở TN&MT về tất cả các vấn đề tuân thủ quy định có liên quan (ví dụ như chất 
lượng nước, tiếng ồn xung quanh các công trường xây dựng, điều kiện vệ sinh tại các khu 
cắm trại của công nhân, v.v.); 

7. Chuẩn bị các báo cáo giám sát chính sách an toàn bán niên và dự thảo báo cáo EMP hoàn 
thành để đệ trình ADB; 

8. Chuẩn bị các báo cáo giám sát hàng quý về việc thực hiện EMP và an toàn để đệ trình sở 
TNMT (thông qua cơ quan điều hành/thực hiện dự án) 

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng đoàn dự án. 

Yêu cầu: 

Học vấn: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành chuyên ngành khoa học/kỹ 

thuật/quản lý môi trường hoặc các chuyên ngành liên quan 

Kinh nghiệm: - Có hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý, giám sát, đánh giá tác động môi 
trường 

- Am hiểu các yêu cầu về chính sách an toàn của ADB, các yêu cầu về 
quản lý dự án và các quy trình/thủ tục về quản lý môi trường của Việt 
Nam nói chung và các tỉnh thành nói riêng.  
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- Có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả với chính quyền địa phương, 
các nhà thầu và các cơ quan nhà nước. 

- Đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án đa ngành và các dự án quản lý 

thi công được tài trợ bởi các nguồn vốn đa phương hoặc song phương 

của các tổ chức tài chính quốc tế. 

Yêu cầu khác: - Có kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm. 
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, có khả năng phân tích, đánh giá, giải quyết vấn 

đề. 

- Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa nhà. 

Thông tin về mức thu nhập sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

Email nhận hồ sơ: n.t.t.diep@halcom.vn 

 
 
 


