
  
 

THÔNG BÁO: TUYỂN TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU 

 

Về Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) 

Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

EEPSEA được phát triển chuyển tiếp từ “Chương trình Kinh tế và Môi trường Đông Nam Á” – một chương 

trình nâng cao năng lực nghiên cứu về kinh tế môi trường đã vận hành hơn 20 năm từ năm 1993. Tiếp nối 

truyền thống đó, EEPSEA hướng đến việc triển khai các nghiên cứu liên đa ngành để giải quyết các thách 

thức về môi trường toàn cầu.  

Về EfD Việt Nam 

EfD Việt Nam là một trong các trung tâm Môi trường cho Phát triển (Environment for Development - EfD) 

trên toàn cầu nằm trong mạng lưới các trung tâm chính sách kinh tế môi trường, Sáng kiến Môi trường 

cho Phát triển (EfD Initiative). EfD Việt Nam được quản lý bởi Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á 

(EEPSEA). Sáng kiến Môi trường cho Phát triển (EfD Initiative) là một chương trình xây dựng năng lực về 

kinh tế môi trường tập trung vào nghiên cứu, tương tác chính sách và các chương trình học thuật. Mục 

tiêu tổng thể của EfD toàn cầu là hỗ trợ giảm nghèo và phát triển bền vững bằng cách xây dựng năng lực 

kinh tế môi trường trong quá trình hoạch định chính sách. 

EfD-Vietnam đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững ở Việt Nam bằng cách thúc đẩy giáo dục 

và nghiên cứu kinh tế môi trường dựa trên sự tích hợp kiến thức và phát triển các kỹ năng phân tích. 

Chủ đề nghiên cứu 

EfD Việt Nam đang triển khai dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu và thực hiện nghiên cứu liên quan tới phát 

triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản và đánh bắt hải sản tại Việt Nam. Đây là một trong những đề 

tài nghiên cứu hợp tác giữa EfD Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH) và EfD initiative, 

Trường ĐH Gothenburg, Thụy Điển. Chúng tôi đang tìm ứng viên làm việc với vai trò là trợ lý nghiên cứu. 

Cụ thể công việc được mô tả như sau: 

• Tập hợp và lọc số liệu từ các nghiên cứu thực nghiệm về các chỉ số đánh giá ngành nuôi trồng 

thủy sản theo các khía cạnh như kinh tế, quản lý, môi trường và xã hội. 

• Tổng hợp số liệu và báo cáo liên quan về thực trạng và các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động 

của ngành thủy sản Việt Nam. 

• Thực hiện một số nhiệm vụ về khai thác, phân tích dữ liệu và viết báo cáo liên quan tới chủ đề 

về ngành thủy hải sản khác. 



Thời hạn thực hiện công việc & lợi ích: 

• Thời hạn: 6 tháng liên tục kể từ ngày ký hợp đồng. 

• Có thể làm bán thời gian hoặc toàn thời gian tùy theo sự thỏa thuận của hai bên. 

• Mức lương tương đương khoảng 12 - 15 triệu đồng/ tháng.  

• Môi trường làm việc học thuật và có cơ hội tiếp cận nhiều dự án nghiên cứu theo hướng kinh tế 

môi trường, kinh tế phát triển, kinh tế ứng dụng và liên ngành.  

Yêu cầu: 

• Ứng viên có mối quan tâm về học thuật và nghiên cứu về các lĩnh vực khoa học xã hội; 

• Có kiến thức về ngành nuôi trồng thủy sản hoặc kinh tế thủy sản; 

• Đang tìm kiếm cơ hội nghiên cứu sinh về các lĩnh vực như kinh tế ứng dụng, kinh tế môi trường 

và kinh tế thủy sản.  

• Có khả năng đọc tài liệu là các báo cáo và bài báo khoa học bằng tiếng Anh. 

• Ứng viên có kinh nghiệm nghiên cứu, sử dụng phần mềm Stata hay R là một lợi thế.  

Hồ sơ bao gồm: 

• Thư bày tỏ quan tâm ứng tuyển (tối đa 2 trang). 

• Lý lịch khoa học 

• Bản sao văn bằng và bảng điểm 

Qui trình ứng tuyển & địa điểm làm việc: 

• Hồ sơ bản mềm gửi về theo địa chỉ: TS Hồ Quốc Thông, thong.ho@eepsea.org, và c/c Ms Trần 

Khánh Hòa, hoa.tran@eepsea.org.  

• Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 30/10/2020. Chúng tôi sẽ phỏng vấn ứng viên phù hợp và dự 

kiến sẽ triển khai công việc từ tuần thứ nhất, tháng 11/2020. 

• Địa điểm làm việc: Viện Kinh tế Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA), Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí 

Minh, 1 A Hoàng Diệu, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.  
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