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Vietnamese version below 

 
Terms of Reference 

 

Consultancy assignment: Brochure to guide on career counselling 
for whole school and training to core trainers in Nghe An and 

Quang Nam 
 
Function title: One national consultant  
Starting Date: August 2013 
Place: Tam Ky, Vinh 
Timeframe: August – September 2013 
Supervision: Filip Lenaerts and Nguyen Thi Chau, VVOB Vietnam 

 
1. BACKGROUND 

 
The Flemish Association for Development Cooperation and Technical Assistance (VVOB) is 
a non-profit organization that by order of the Flemish and the Belgian government 
contributes to the improvement of the quality of education in developing countries.  
The current education programme (2008 – 2013) aims to improve the quality of lower 
secondary education in 5 provinces of North and Central Vietnam (Thai Nguyen, Quang 
Ninh, Nghe An, Quang Nam, Quang Ngai) through an integrated support to the Active 
Teaching and Learning (ATL). Building on and in coordination with the education 
programme, the career guidance programme 2011-2013 took its initial steps in 2011. 
 
The programme targets career guidance in secondary education and the appreciation of the 
value of vocational education by communities. By doing so, the programme seeks to 
contribute to the improvement of the quality and relevance of vocational education which is 
delivered by secondary schools. Initially two provinces which are also covered by the 
education programme, Quang Nam and Nghe An, will participate. The operational partners 
are the Departments of Education and Training (DOETs) and Women’s Union (WU) in both 
provinces. Also the Provincial People’s Committees (PPC) and Departments of Labor, War 
Invalids and Social Affairs (DOLISAs) are closely involved to ensure relevance of the 
intervention, and coordination and integration with other initiatives. 
 
Since September 2011, VVOB Vietnam has supported its partners in material development 
and builds capacity on career guidance with specific topics e.g. individual career counselling 
skills; career guidance management; the additional materials to teachers’ books on 
education of career orientation etc. Based on practical situation and needs from local level, it 
was recognised that career counselling for whole school especially for students grade 12 in 
preparing for enrolment exam is very crucial and effective modality to help students in 
deciding their future study and career choices. Therefore, VVOB Vietnam is seeking for a 
national consultant to help in developing guidance on career counselling for whole school 
and facilitate 2 training sessions (together with two demos) for core trainers of two provinces 
(Nghe An and Quang Nam). 
 

2. OBJECTIVE AND SCOPE OF THE CONSULTANCY 
 

The consultant aims to prepare a brochure and deliver two training sessions to core trainers 
in the two provinces. It is expected that aside from training in theory, there will be 
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demonstration with video clips recorded in order to help the core trainers to promote the 
activity into whole provinces. Therefore, the consultant can also work with another consultant 
to co-facilitate the demonstrations.   
The consultant needs to take into account situation of teachers’ understanding on career 
guidance, needs on career counselling from students and schools’ conditions on organising 
such event as well as VVOB’s developed materials on career guidance while developing 
suitable and friendly user guidelines.  
After each demonstration, it is required to have a discussion on lesson learnt. Results of this 
discussion will be incorporated in the guidelines as learning experiences.  
 

3. METHODOLOGY 
The selected national consultant will collaborate with the VVOB coordinator and adviser in 
whole process of this mission to ensure cohesion. VVOB will together with its partners 
provide consultant necessary information on related situation of teachers’ capacity, needs on 
counselling and schools’ conditions for guideline development. Also VVOB will support and 
collaborate with its partners to organise training and demos in accordance to plan that 
agreed with the consultant beforehand.  
 
The guidelines will include but not restricted to the following elements of the career 
counselling for whole school: 
 

 Objectives  

 Conditions: facilitators, infrastructure, logistics etc. 

 Steps and its detail content 

 Visual aids needed 

 Attention when organise the career counselling event 

 Script for implementation of the career counselling event 
 
In line with the objective of VVOB’s education programme the training will apply an active 
teaching and learning approach. 
 
All supporting documents will be prepared in Vietnamese. 
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4. RESPONSIBILITIES AND TIMEFRAME 
 
The specific tasks for the expert are as follows: 

TASK 
Time OUTPUT 

Aug Sept  

1. Preparation outline of the 
guidelines  

The consultant will prepare detail 
outline of the guidelines and discuss 
with VVOB for agreement before writing 
detail  

x
x
 

 

1.1. Written draft outline  
 
1.2. Final outline 

2. Development of the guidelines in 
brochure format  

The consultant develop the guidelines 
according to agreed outline and 
supplemented information from VVOB 

x
x
x
 

 

2.1. Final draft of the Guidelines 

 

3. Facilitation of 2 training including 
demos  

This will be included preparation and 
facilitation of the training & demos  

x
x
x
x
 3.1. Training reports; 

3.2. Video clips; 

3.3. Updated the guidelines 

All outputs will be submitted to VVOB in Vietnamese, in writing. Number of working days will 
be discussed and agreed with the selected consultant. 
 
5. QUALIFICATIONS, EXPERIENCE AND COMPETENCIES 

 Post graduate degree in education or a related field complemented with relevant 
experience in the education sector; 

 Proven track record of knowledge and experiences in career guidance; 

 Strong analytical skillsls; 

 Excellent facilitation skills; 

 Ability to work independently and in team; 

 Previous experience in working with international organizations and/or NGOs; 

 Experience with gender mainstreaming is an asset ; 

 Excellent spoken and written Vietnamese; 

 Good communication skills in English are an asset; 

 Good networking on career guidance.  
 

6.HOW TO APPLY? 
 

Interested applicants are requested to send a detailed CV either in Vietnamese or in English, 
including 3 reference persons with contact details, to the email address 
ntchau.vvobvn@gmail.com   
 
Deadline: Wednesday 31st July 2013, COB 
 
7. REMUNERATION 

The remuneration for consultants of VVOB in Vietnam is based on EU-UN Cost Norms. 

 
VVOB retains the intellectual property of all data collected and produced as part of this 
consultancy. Prior permission to publish or present findings arising from this consultancy 
must be obtained. 

mailto:ntchau.vvobvn@gmail.com
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Điều khoản tham chiếu 
 

Công việc tƣ vấn: Tài liệu hƣớng dẫn tƣ vấn hƣớng nghiệp toàn 
trƣờng và tập huấn cho nhóm tập huấn viên nòng 
cốt của hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam   

 
Vị trí: Một tư vấn trong nước  

Ngày bắt đầu: Tháng 8/2013 

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Vinh 

Thời gian: Tháng 8 đến tháng 9 năm 2013 

Ngƣời phụ trách: Filip Lenaerts và Nguyễn Thị Châu, VVOB Việt Nam 

 

 

1. GIỚI THIỆU 

Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Fla-măng, Vương quốc Bỉ (VVOB) là 
một tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ Vương quốc Bỉ và vùng 
Flamăng với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục tại những nước đang phát triển.  

Chương trình giáo dục hiện nay (2008-2013) hướng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục 
cấp trung học cơ sở tại 5 tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam (Thái Nguyên, Quảng Ninh, 
Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi) thông qua hỗ trợ cho quá trình đổi mới Dạy học Tích 
cực (DHTC). Chương trình Hướng nghiệp (2011-2013) được xây dựng dựa trên chương 
trình giáo dục và được khởi động vào năm 2011. 

Chương trình tập trung vào công tác hướng nghiệp trong giáo dục trung học và sự đánh giá 
đúng của cộng đồng về giá trị của giáo dục nghề. Qua đó, Chương trình sẽ góp phần nâng 
cao chất lượng và sự phù hợp của công tác giáo dục nghề phổ thông tại các trường trung 
học. Ban đầu có hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An sẽ tham gia Chương trình. Các đối tác 
thực hiện là các Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cả hai tỉnh. Ngoài ra, Uỷ 
ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng sẽ tham gia vào 
chương trình để đảm bảo sự  phù hợp của các hoạt động can thiệp, và sự phối hợp và lồng 
nghép với các hoạt động khác có liên quan. 
Từ tháng 9 năm 2011, VVOB Việt Nam đã hỗ trợ các đối tác phát triển tài liệu và xây dựng 
năng lực hướng nghiệp với các chủ đề như, các kĩ năng tư vấn cá nhân về nghề nghiệp; 
Quản lý hướng nghiệp; Các tài liệu bổ sung sách giáo viên hoạt động giáo dục hướng 
nghiệp v..v. Dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của hai tỉnh, tư vấn hướng nghiệp toàn 
trường, đặc biệt là cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh được công nhận là 
một trong các phương thức rất quan trọng và hiệu quả để giúp học sinh quyết định hướng 
học và lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai của mình . Vì thế, VVOB Việt Nam muốn mời 
một tư vấn trong gia để hỗ trợ xây dựng tài liệu hướng dẫn về tư vấn hướng nghiệp toàn 
trường và điều hành 2 khóa tập huấn (cùng với hai hoạt động mẫu) cho các giảng viên nòng 
cốt của hai tỉnh (Nghệ An, Quảng Nam). 
 
2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI TƢ VẤN 
Mục đích của dịch vụ tư vấn là xây dựng tài liệu hướng dẫn dưới dạng sách mỏng và tiến 
hành 2 khóa tập huấn cho các tập huấn viên nòng cốt của hai tỉnh Nghệ An và Quảng Nam. 
Theo kế hoạch, bên cạnh việc tập huấn về lí thuyết, sẽ có phần thực hành và được ghi lại  
bằng video clips để hỗ trợ các tập huấn viên nòng cốt xúc tiến nhân rộng hoạt động ra toàn 
tỉnh. Vì vậy, tư vấn cũng có thể làm việc với một tư vấn khác để cùng điều hành phần hoạt 
động minh họa mẫu. 
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Tư vấn cần xem xét đến sự hiểu biết của giáo viên về hướng nghiệp, nhu cầu về tư vấn 
nghề của sinh viên và các điều kiện của nhà trường để tổ chức sự kiện cũng như các tài liệu 
về hướng nghiệp đã có của VVOB để xây dựng tài liệu hướng dẫn phù hợp và thuận tiện 
cho người dùng. 
Sau mỗi hoạt động minh họa mẫu, cần có phần thảo luận về bài học kinh nghiệm. Kết quả 
của những phần thảo luận này cũng sẽ được đưa vào tài liệu hướng dẫn. 
 
3. PHƢƠNG THỨC LÀM VIỆC 
 
Tư vấn được tuyển chọn sẽ phối hợp với Cố vấn và Điều phối viên Chương trình Hướng 
nghiệp của VVOB trong quá trình thực hiện để đảm bảo tính liên kết. VVOB cùng đối tác sẽ 
cung cấp cho tư vấn những thông tin cần thiết liên quan đến hiện trạng năng lực về giáo dục 
hướng nghiệp của giáo viên, nhu cầu tư vấn và các điều kiện của trường trường học để 
phát triển tài liệu. VVOB cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp với đối tác để tổ chức tập huấn và hoạt 
động minh họa mẫu theo kế hoạch đã thống nhất trước với tư vấn. 
 
Tài liệu hướng dẫn sẽ bao gồm không giới hạn các nội dung của tư vấn hướng nghiệp toàn 
trường sau: 

 Các mục tiêu 

 Các điều kiện: người điều hành, cơ sở vật chất, hậu cần… 

 Các bước thực hiện và nội dung chi tiết 

 Phương tiện cần thiết 

 Những lưu ý trong quá trình tổ chức sự kiện tư vấn hướng nghiệp 

 Kịch bản thực hiện sự kiện tư vấn hướng nghiệp 
 

Trong khuôn khổ mục tiêu chương trình giáo dục của VVOB, khóa tập huấn cũng sẽ sử 
dụng các phương pháp dạy và học tích cực. 
 
 
4. TRÁCH NHIỆM VÀ KHUNG THỜI GIAN 
Các nhiệm vụ cụ thể cho tư vấn bao gồm: 

NHIỆM VỤ 
Thời gian KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

T8 T9  

1. Chuẩn bị đề cƣơng tài liệu 

Tư vấn sẽ chuẩn bị chi tiết đề cương và 
thảo luận thông nhất với VVOB trước 
khi viết nội dung chi tiết 

 

x
x
 

 

1.1. Phác thảo đề cương  
1.2. Đề cương chính thức 

2. Phát triển tài liệu hƣớng dẫn dƣới 
dạng sạch mỏng 

Tư vấn phát triển tài liệu hướng dẫn 
dựa trên đề cương đã thống nhất và 
các thông tin bổ sung từ VVOB 

x
x
x
 

 

2.1. Bản thảo cuối cùng của tài 
liệu hướng dẫn 

3. Điều hành 2 khóa tập huấn, kể cả 
hoạt động minh họa mẫu 

Bao gồm việc chuẩn bị và điều hành 
khóa tập huấn và hoạt động minh họa 

 

x
x
x
 

3.1 Báo cáo tập huấn 

3.2 Các đoạn video clips 

3.3 Tài liệu hướng dẫn đã cập 
nhật 

Toàn bộ kết quả nộp cho VVOB sẽ bằng văn bản tiếng Việt. Số ngày làm việc sẽ được 
thống nhất cụ thể với tư vấn được lựa chọn. 
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5. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM VÀ NĂNG LỰC 

 Bằng sau đại học về giáo dục hay lĩnh vực liên quan được bổ sung bằng kinh 
nghiệm phù hợp trong lĩnh vực giáo dục; 

 Kiến thức sâu và chắc về các vấn đề liên quan đến hướng nghiệp; 

 Kỹ năng phân tích tốt; 

 Kỹ năng điều hành tốt; 

 Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; 

 Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và/hoặc phi chính phủ; 

 Kinh nghiệm lồng ghép giới là một lợi thế; 

 Kỹ năng nói và viết tiếng Việt tốt; 

 Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế; 

 Có mạng lưới hoạt động về hướng nghiệp 

 
 

6. QUY TRÌNH NỘP ĐƠN 
Ứng viên quan tâm đề nghị gửi Sơ yếu lý lịch chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, trong đó 
bao gồm 3 người giới thiệu với địa chỉ liên lạc cụ thể, tới địa chỉ email: 
ntchau.vvobvn@gmail.com   
 

Hạn nhận hồ sơ: 17h thứ tƣ, ngày 31 tháng 7 năm 2013 

 

7. MỨC THANH TOÁN 

Thù lao sẽ được tính theo định mức áp dụng cho Chuyên gia cấp Quốc gia và Tư vấn cấp 
Quốc gia trong bản Định mức Chi tiêu của Liên minh châu Âu – Liên Hợp Quốc (EU/UN 
Cost Norms). 

Tổ chức VVOB giữ quyền sở hữu tất cả các dữ liệu do chuyên gia tư vấn thu thập và xây 
dựng trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn. Mọi vấn đề liên quan đến phát hành hay 
công bố kết quả cần phải được sự chấp thuận của VVOB. 
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