
Description about The TOF Vietnam Team 

In Vietnamese: Đội ngũ tại Việt Nam bao gồm các chuyên gia về xã hội, môi trường và sinh 
kế cộng đồng, người dân tộc thiểu số, kiến thức bản địa, rừng, biến đổi khí hậu; có kinh 
nghiệm trong quản lý và triển khai các dự án phát triển với sự tài trợ của các tổ chức quốc tế 
song phương và đa phương. Những thành viên trong nhóm hiểu biết đầy đủ các khái niệm về 
phát triển bền vững, đặc biệt các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), có kinh nghiệm trong 
các lĩnh vực : 

- Nghiên cứu và triển khai các dự án phát triển với  các can thiệp liên quan đến các vấn 
đề nhằm thúc đẩy phát triển bền vững trên cả 3 lĩnh vực Môi trường – Xã hội – Kinh 
tế. Đặc biệt, trong lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng với Biến đổi khí hậu, bảo tồn tài 
nguyên rừng, quản lý rừng cộng đồng, quyền sử dụng đất và rừng,  phát triển sinh kế, 
kiến thức bản địa, bình đằng giới và bình đẳng các dân tộc; 

- Phát triển các tổ chức cộng đồng, mạng lưới các tổ chức dân sự của cộng đồng, đặc 
biết nhóm yếu thế có vị thế tốt hơn, hành động tập thể, chủ động tham gia vào quá 
trình phát triển; 

- Ưu tiên hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương nhất, đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ 
hướng tời tự lực phát triển; 

- Có kỹ năng nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh tốt. 

In English: The team in Vietnam includes experts in social, environmental and community 
livelihoods, ethnic minorities, indigenous knowledge, forest, climate change, with experience 
in management and implementation of the development projects with funding from bilateral 
and multilateral international organizations. The team members are knowledgeable at the 
concepts of sustainable development, especially the Sustainable Development Goals (SDGs), 
with experience in the following areas: 

- Research and implement the development projects with interventions related to issues 
of promoting sustainable development in all three areas of Environment - Society - 
Economy. In particular, in the field of climate change mitigation and adaptation, forest 
resource conservation, community forest management, land and forest use rights, 
livelihood, indigenous knowledge, gender equality and equality of ethnic groups; 

- Develop community organizations, network of civil organization of communities, 
especially promote the disadvantaged groups for better position, collective action, and 
actively participating in the development process; 

- Experience in FPIC processes and facilitator for achieving board community support 
(BCS);   

- Priority is given to supporting the most vulnerable groups, ethnic minorities and 
women towards self-help in self-development; 

- Good skills in speaking and writing Vietnamese and English. 



Email adress  :  

Team Members 

1. Vu Thi Hien – Team Coordinator -  Email : tranvuhientk@gmail.com 

2. Nguyen Van Anh – Email: chiaseanhnv@gmail.com 

3. Le Van Son – Email:  lesonvan@yahoo.com 

4. Mai Sy Luan – Email:  maisyluan@gmail.com 
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