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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

TẬP HUẤN TOT VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI, HÒA NHẬP KHUYẾT TẬT,  

BẢO VỆ TRẺ EM 

--- 

 DỰ ÁN “NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ   

TẠI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG’ (VN05-010)  

 (Hoạt động 3.1) 

 
1. GIỚI THIỆU 

ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế độc lập 
và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu giảm nghèo cho trẻ em tại các cộng đồng đang phát triển. 

ChildFund Australia là một thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức đang 
hỗ trợ cho gần 23 triệu trẻ em và gia đình tại 70 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng ký hoạt 
động và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình viện 
trợ nước ngoài của chính phủ Australia.  

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1995 và triển khai các chương trình phát triển cộng đồng tập 
trung vào các lĩnh vực chính là giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo 
vệ trẻ em, an ninh lương thực, chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ em, bao gồm hoạt động phòng chống HIV. Tập 
trung vào việc xây dựng khả năng tự lực/tự chủ của thanh thiếu niên, ChildFund tạo cơ hội cho các em tham gia 
các hoạt động thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia vào các quá trình ra quyết định 
tại địa phương. 

Các chương trình của ChildFund được thực hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao 
Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các dân tộc thiểu số, thường là những đối tượng dễ bị tổn thương 
và sao nhãng trong xã hội. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN và MỤC ĐÍCH 

Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng dân tộc thiểu số huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” được ChildFund New Zealand và Australia tài trợ thông qua ChildFund Việt Nam. 
Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2023. 

Với mục tiêu nâng cao nâng cao năng lực ứng phó các rủi ro biến đổi khí hậu thông qua biện pháp cải tiến canh 
tác chanh leo tại 4 xã huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. 

Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1: Các kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu được triển khai. 
Mục tiêu 2: Kiến thức và kỹ năng về canh tác chanh leo của thành viên THT chanh leo được nâng cao và các thực 
hành cải tiến được áp dụng. 
Mục tiêu 3: Tăng cường tiếp cận thông tin về DRR, bình đẳng giới, hòa nhập khuyết tật và bảo vệ trẻ em của các 
nhóm dễ bị tổn thương. 

Dự án sẽ tổ chức một số các hoạt động, thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm tập huấn, truyền 
thông nhóm lớn, nhóm nhỏ để nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt phụ nữ, thanh niên về bình đẳng 
giới hòa nhập khuyết tật và bảo vệ trẻ em. Hình thức tổ chức sẽ dựa vào vào văn hóa , khả năng tiếp cận thông 
tin, nguồn lực và sự quan tâm của cộng đồng.  

Để hỗ trợ cho việc tổ chức, dự án sẽ lựa chọn và tập huấn cho đại diện nhóm DRR và nhóm tham gia mô hình 
sinh kế (có năng lực không đồng đều, trình độ học vấn từ lớp 7 đến lớp 12, chưa được tham gia các lớp tập 
huấn về phương pháp và kỹ năng, ít được tham gia các sự kiện đông người nên họ chưa tự tin đứng trước đám 
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đông), cán bộ phụ nữ xã, huyện. Họ sẽ là những người tham gia hỗ trợ tổ chức các khóa tập huấn lại hoặc 
truyền thông cho thành viên nhóm của họ và cộng đồng về các kiến thức đã được đào tạo.  

Để thực hiện các hoạt động này, chúng tôi cần tuyển tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện các hoạt động sau tại huyện 
Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng: 

(1) Khóa 1: Tập huấn TOT 3 ngày về “Kiến thức, kỹ năng về thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập khuyết 
tật” cho 30 người nòng cốt (24 trưởng/phó nhóm DRR và nhóm tự lực người khuyết tật, 6 đại diện cấp 
huyện/ xã) trong năm tài chính 2020-2021; 

(2) Khóa 2 - 3: Tập huấn mẫu 1 ngày về “Kiến thức về bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật” cho 60 thành 
viên nhóm DRR, nhóm tự lực người khuyết tật, nhóm sinh kế cộng đồng trong năm tài chính 2020-2021; 

(3) Khóa 4: Tập huấn TOT về “Kiến thức, kỹ năng về thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật” cho 
30 người nhóm hướng dẫn viên 24 trưởng/phó nhóm DRR và nhóm tự lực người khuyết tật, 6 đại diện 
cấp huyện/ xã) trong năm tài chính 2021-2022, Khóa tập huấn này nhắc lại và củng cố kiến thức và 
phương pháp, kỹ năng tập huấn lại. 

(4) Khóa 5 – 6: Tập huấn mẫu 1 ngày về “Kiến thức về bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật” cho 60 thành 
viên nhóm DRR, nhóm tự lực người khuyết tật, nhóm sinh kế cộng đồng trong năm tài chính 2021-2022 

3. KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA CÔNG VIỆC 

EO1. 30 học viên có kiến thức về bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật;  

EO2.     30 học viên có kiến thức, phương pháp và kỹ năng hỗ trợ/thực hiện tập huấn lại về bình đẳng giới và 

hòa nhập khuyết tật cho công đồng; 

E03.  30 học viên được hỗ trợ xây dựng một chương trình tập huấn/truyền thông dự kiến và các công cụ 

đề xuất có thể tiến hành tập huấn/truyền thông tại cộng đồng theo đúng yêu cầu chất lượng. 

EO4.     Ít nhất 600 người dân tại cộng đồng 13 thôn thực hiện kế hoạch DRR và thôn tham gia mô hình sinh 

kế có kiến thức về về bình đẳng giới (Giới và giới tính; Định kiến giới; Vai trò giới; Sử dụng và quản lý 

nguồn lực, ra quyết định; Bình đẳng giới); kiến thức về hòa nhập khuyết tật (Khuyết tật, phân biệt 

đối xử, hòa nhập);   

4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ 

 Phương pháp  

EO1/2/3/4: Do tư vấn xây dựng. 

 Các nhiệm vụ chính: 

EO1/2/3/4: 

 Thảo luận với phía ChildFund về tài liệu, chương trình tập huấn , công cụ tập huấn, chương trình 
tập huấn; 

 Xây dựng nội dung, tài liệu tập huấn, tài liệu phát tay cho học viên; 

 Thiết kế chương trình tập huấn phù hợp với đối tượng tại cộng đồng. 

 Tổ chức khóa tập huấn ToT cho 30 người tham dự, trong đó 70% là thực hành và 30% là lý 
thuyết. Ưu tiên các phương pháp trải nghiệm có sự tham gia; 

 Hỗ trợ và hướng dẫn thành viên xây dựng  chương trình tập huấn tại cộng đồng. 

 Hỗ trợ học viên thực hiện 2 khóa tập huấn tại cộng đồng; 

 Thảo luận và thống nhất cùng cán bộ quản lý dự án  về phương pháp phù hợp và xây dựng công 
cụ thích hợp (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn, và đảm bảo bao gồm tất cả đối 
tượng mục tiêu, đặc biệt là người khuyết tật; 
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 Soạn thảo và nộp báo cáo theo TOR. 
 

5. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

 
Địa điêm: 
Tư vấn sẽ làm việc tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.  
 
Khung thời gian:  
Thời gian thực hiện – từ tháng 4/2020 tới tháng 12/2021.  
 

1. Khóa tập huấn do tư vấn bên ngoài thực hiện: 
 

Thời gian Hoạt động Ngày làm việc tư vấn  

Thực hiện năm tài 

chính FY2021 

  

Tuần 1 tháng 4/2021 Thảo luận với ChildFund thông nhất nội dung và khung 

chương trình tập huấn   

 

Tuần 2 tháng 4/2021 Thiết kế tài liệu truyền thông và khung chương trình cho 

học viên tập huấn tại cộng đồng  

 

Tuần 2 tháng 4/2021 Chuẩn bị nội dung tài liệu tập huấn, tài liệu phát tay   

Tuần 3 tháng 5/2021 Thực hiện khóa tập huấn TOT  
 

Tuần 3 tháng 5/2021 Hỗ trợ học viên thực hành 2 khóa tập huấn cho cộng 

đồng 
 

Tuần 4 tháng 5/2021 Viết báo cáo   

 Ngày đi lại X 50%  thời gian X50% phí tư vấn  
 

 Tổng số ngày   

Thực hiện năm tài 

chính FY2122 

  

Tuần 1 tháng 11 /2021 Thực hiện khóa tập huấn TOT  
 

Tuần 1 tháng 11/2021 Hỗ trợ học viên thực hành 2 khóa tập huấn cho cộng 

đồng 
 

Tháng 12/ 2021 Viết báo cáo   

 Ngày đi lại X 50%  thời gian X50% phí tư vấn  
 

 Tổng số ngày  
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Đầu ra/ Kết quả chính:  

Đầu ra: 

EO1/2/3/4: 

 Phương pháp;  

 Nội dung và công cụ (bao gồm công cụ đánh giá trước và sau tập huấn) , tài liệu phát tay và tài liệu tập 
huấn; 

 Tập huấn tại thực địa;  

 Chương trình kế hoạch tập huấn cho cộng đồng 

 Báo cáo. 
 

Kết quả mong đợi: 
EO1/2/3: 

 100% người tham dự (30 thành viên nhóm HDV) được tập huấn và thực hành kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến bình đẳng giới, hòa nhập khuyết tật;  

 100% học viên được đào tạo và thực hành các kỹ năng và phương pháp tập huấn; 

 Ít nhất 7-80% học viên xây dựng được kế hoạch tập huấn, kế hoạch truyền thông và áp dụng tập huấn 
lại cho phụ nữ và nam giới trong nhóm và cộng đồng. 

EO4:  

 600 phụ nữ và nam giới có kiến thức về bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật; 

 60% người tham gia có thể áp dụng trong gia đình và chia sẻ được cho các hộ gia đình khác.  

Giám sát/ quản lý nhiệm vụ 

- Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Quản lý Vùng (QLV) Văn phòng Cao 
Bằng; 

- Làm việc với chuyên gia, QLV và cán bộ dự án (PO) để trao đổi và thống nhất kế hoạch tập huấn và 
phương pháp hỗ trợ. Khi thực hiện tập huấn tại Trùng Khánh, tư vấn sẽ làm việc trực tiếp với PO phụ 
trách dự án tại Văn phòng Cao Bằng; 

- Tư vấn báo cáo cho chuyên gia và QLV. Tất cả  báo cáo phải được viết bằng tiếng Việt và gửi bản mềm 
(Microsoft Word). 

Bảo mật: 

Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến TOR này sẽ được hai bên giữ bảo mật. 

An toàn cho trẻ em:  

Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho trẻ em của ChildFund Australia 
và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu tư vấn làm việc, liên hệ trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá 
nhân của trẻ, tư vấn phải nộp bản xác nhận lý lịch tư pháp. 

Chống khủng bố:  

ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Úc liên quan đến chống khủng bố. Để có thể thực hiện 
nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định của Bộ Ngoại giao và Thương 
mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ tài chính.   
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6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

 Có kiến thức và kinh nghiệm tập huấn về giới và hòa nhập khuyết tật; 

 Có kiến thức và kinh nghiệm trong phát triển cộng đồng; 

 Có kinh nghiệm trong huy động sự tham gia của học viên; 

 Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ; 

 Có kỹ năng làm việc nhóm; 

 Có kỹ năng tập huấn có sự tham gia của người lớn; 

 Có kỹ năng hướng dẫn, lập kế hoạch và lắng nghe. 

 

7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH  

Gửi hồ sơ Đề xuất bao gồm:   

 Chương trình và phương pháp tập huấn; 

 Phân bổ thời gian (xem chi tiết trong phần “Khung thời gian”); 

 Tổng ngân sách đề xuất bao gồm cả phí tư vấn hàng ngày và chi phí cho chuyến đi thực địa; 

 

Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau: 

 CV của tư vấn (hoặc nhóm tư vấn); 

 Thông tin của ít nhất 2 người tham chiếu; 

 Hai mẫu báo cáo đánh giá trước đó có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn này. 

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email recruitment.VN@childfund.org.vn trước ngày 

06/05/2021. 
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