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Gà lôi lam Mào trắng (GLLMT) được liệt kê là loài chim Rất nguy cấp, đặc hữu của Việt Nam. 

GLLMT đã không được nhìn thấy bên ngoài môi trường nuôi nhốt kể từ năm 2000, và được 

cho rằng chúng có thể đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Tuy nhiên, một quần thể nuôi nhốt 

khoảng 1500 con trên toàn cầu là cơ hội để phục hồi loài này thông qua việc tái thả loài. 

Chúng tôi đang tìm kiếm một cá nhân có động lực cao, nhiệt huyết, có kỹ năng và kinh nghiệm 

chăn nuôi chim và quản lý dự án để tham gia vào nhóm của chúng tôi tại Việt Nam với tư 

cách là Quản lý Dự án Phục hồi loài Gà lôi lam mào trắng. Bạn sẽ làm việc để góp phần xây 

dựng và thực hiện kế hoạch phục hồi loài nhằm đưa loài này thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng. 

Một phần chính của công việc trên là việc thành lập và phát triển một trung tâm nhân nuôi bảo 

tồn loài này, nằm ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, gần với một trong những địa điểm dự 

kiến tái thả tại khu bảo tồn thiên nhiên Khe Nước Trong. 

Quản lý Dự án sẽ giám sát việc thành lập, xây dựng và vận hành một trung tâm nhân nuôi 

bảo tồn tại Việt Nam được thiết kế để nhân giống một quần thể Gà lôi lam mào trắng phù hợp 

để tái thả loài về một địa điểm được chỉ định ở miền Trung Việt Nam. Quản lý Dự án sẽ tuyển 

dụng, dẫn dắt, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ những người nhân nuôi và nhân viên bảo trì, những 

người sẽ chịu trách nhiệm về việc nhân nuôi loài GLLMT. Họ sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe 

và chăm sóc GLLMT tại trung tâm nhân giống và nuôi dưỡng những con gà này, cũng như 

về việc chuẩn bị để đưa chúng trở lại tự nhiên thông qua việc giảm thiểu sự tiếp xúc của con 

người và huấn luyện hành vi. 

Quản lý dự án cũng sẽ liên lạc với các nhóm thực địa chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu 

của dự án tại các địa điểm tái thả tiềm năng và họ sẽ tham gia vào chiến lược và lập kế hoạch 

dự án thông qua các buổi làm việc với các lãnh đạo của Thiên nhiên Việt và Nhóm phục hồi 

GLLMT (VPSRT). Họ sẽ theo dõi việc giám sát và đánh giá dự án và cung cấp các báo cáo 

thường xuyên cho VPSRT. 

Vị trí này sẽ làm việc tại Việt Nam và ứng viên trúng tuyển sẽ sống tại trung tâm nhân nuôi 

bảo tồn mới tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, miền Trung Việt Nam. Chỗ ở sẽ được cung 

cấp miễn phí ngoại trừ một khoản đóng góp nhỏ cho các tiện ích (điện, v.v.). 

Mức lương có thể thương lượng nhưng sẽ khoảng $25,000 mỗi năm. Quản lý Dự án sẽ làm 

việc 5 ngày một tuần và sẽ được nghỉ phép 15 ngày có lương mỗi năm cộng với 10 ngày nghỉ 

lễ quốc gia tại Việt Nam. 

Ứng viên phù hợp sẽ cần có trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân như sau: 

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm thực tế trong vai trò liên quan, bao gồm cả nhiệm vụ 

quản lý nhân viên 

• Có trình độ cử nhân hoặc tương đương 



• Có kinh nghiệm quản lý, chăm sóc chim trong nuôi nhốt, bao gồm cả kiến thức về xây 

dựng chuồng trại 

• Có kinh nghiệm làm việc trong một dự án trên nhiều phương diện bao gồm viết báo 

cáo và quản lý ngân sách 

• Có kiến thức về bảo tồn động vật hoang dã, bao gồm các quy trình của IUCN liên quan 

đến việc tái thả và lập kế hoạch bảo tồn 

• Là một nhà lãnh đạo sáng suốt và người có khả năng làm việc nhóm hiệu quả, chủ 

động sáng tạo trong công việc 

• Có kỹ năng giao tiếp và CNTT tốt 

• Sáng tạo, có khả năng thích nghi và tháo vát để đáp ứng nhu cầu của môi trường đầy 

thách thức 

• Thông thạo tiếng Anh 

• Có một số kiến thức về tiếng Việt sẽ là một lợi thế. 

 

Để biết thêm chi tiết, bao gồm bản mô tả công việc và cách đăng ký, vui lòng truy cập trang 

web: https://vietnature.org hoặc www.vietnampheasant.org  

Nếu có câu hỏi về vị trí này, vui lòng liên hệ Jan Dams, jan.dams@kmda.org, Phạm Tuấn Anh 

tuananh.pham@thiennhienviet.org.vn hoặc Simon Dowell s.dowell@chesterzoo.org qua thư 

điện tử. 

1Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt (Viet Nature Conservation Centre) là một tổ chức không 

vì lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam. Trung tâm đang phối 

hợp chặt chẽ với WPA, EAZA, Birdlife International và Nhóm chuyên gia về bảo tồn các loài 

Trĩ của IUCN/SSC trong một Kế hoạch phục hồi lâu dài để đưa Gà lôi lam mào trắng về tự 

nhiên. 

 

https://vietnature.org/
http://www.vietnampheasant.org/
mailto:jan.dams@kmda.org
mailto:tuananh.pham@thiennhienviet.org.vn
mailto:s.dowell@chesterzoo.org

