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THÔNG BÁO MỜI CHUYÊN GIA TƢ VẤN  

THỰC HIỆN KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA CÔNG CHÚNG VỀ  

CÁC VẤN ĐỀ ĐẤT ĐAI, Y TẾ VÀ KHAI KHOÁNG 

Bản tham chiếu 

1. Bối cảnh:  

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên thế 

giới. Chúng tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực 

xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng. Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ 

chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm 

thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng 

thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.  

Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động Chính sách là một sáng kiến của Oxfam và Bộ Phát 

triển Vương quốc Anh (DFID) nhằm tạo cơ hội cho các công dân Việt Nam tham gia xây dựng 

chính sách bằng cách hỗ trợ các liên minh tham gia vận động và giám sát thực thi chính sách 

nhằm đảm bảo các chính sách phù hợp và đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. “Liên 

minh” được dùng để chỉ sự hợp tác nhiều bên giữa, các cơ quan chính phủ các cấp, các tổ chức 

phi chính phủ Việt Nam, các trường đại học, các viện nghiên cứu, khu vực tư nhân, báo chí, các 

cộng đồng và các cá nhân có ảnh hưởng. Trong năm 2013 và đầu năm 2014, Chương trình đã 

chọn ra 6 liên minh để hỗ trợ vận động chính sách về những vấn đề được xã hội quan tâm nhất. 

Các liên minh này đang họat động trong các lĩnh vực về khoáng sản, đất rừng, đất đai, nước 

sạch, y tế và nông nghiệp. 

Liên minh Đất đai (LANDA), Nhóm Nghiên cứu Vận động Chính sách Y tế dựa trên Bằng chứng 

(EBHPD) và Liên minh Khai khoáng là ba trong số sáu liên minh tham gia Chương trình. LANDA 

hiện tập trung các nỗ lực thực hiện tham vấn cộng đồng và các nghiên cứu để vận động cho hệ 

thống pháp luật đất đai, bao gồm Luật Đất đai, các nghị định chính liên quan tới đất đai, trong đó 

bao gồm các vấn đề về định giá đất, thu hồi, đền bù, hỗ trợ tái định cư, sự tham gia của người 

trong giám sát thực thi pháp luật đất đai và vấn đề quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ.  

EBHPD hiện đang tập trung vận động để tạo được sự thay đổi tại Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) 

trong năm 2014 theo hướng cải thiện quyền của người bệnh trong tiếp cận và s  dụng dịch vụ y 

tế thanh toán bằng    T. Đến cuối năm 2015, nhóm sẽ vận động tiếp để tạo được sự thay đổi 

trong các quy định hiện hành về chăm sóc sớm cho tr  trong 1000 ngày đầu đời tại Luật Chăm 

sóc,  iáo dục và  ảo vệ Tr  em (Luật C    VT   ph  hợp với các khuyến cáo của Tổ chức   

tế Thế giới. 

Liên minh Khai khoáng vận động cho các chính sách nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực về môi 

trường và xã hội đối của các hoạt động khai thác khoáng sản. Hiện tại, Liên minh Khai khoáng 

đang tập trung thúc đẩy để Việt Nam gia nhập Sáng kiến Quốc tế về Minh bạch trong Quản trị 
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Khai thác Khoáng sản, song song với thực hiện các nghiên cứu và xây dựng mô hình thí điểm về 

áp dụng sáng kiến này tại một số tỉnh ở Việt Nam.  

Trong các hoạt động do cả LANDA, EBHPD và Liên minh Khai khoáng thực hiện, huy động báo 

chí vào vận động chính sách là một nội dung hoạt động quan trọng.  áo chí được huy động với 

mục đích đẩy mạnh sự quan tâm và thảo luận của xã hội đối với các vấn đề có liên quan tới lợi 

ích thiết thân của người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.  áo chí cũng được xác định là một 

trong những kênh quan trọng nhất để truyền tải các thông điệp then chốt tới các nhà làm chính 

sách cũng như gây sức ép của công luận đối với những thay đổi cần thiết. 

Với các hoạt động nói trên, Chương trình kỳ vọng rằng các liên minh sẽ tham gia hiệu quả vào 

quá trình vận động chính sách, trong đó có những đóng góp vào việc tăng cường nhận thức của 

công chúng về các vấn đề chính sách trong các lĩnh vực liên quan.  

Để có căn cứ đánh giá những tác động của các liên minh vận động chính sách nói trên, cũng như 

tác động của Chương trình trong những năm tiếp theo, Chương trình  ỗ trợ Liên minh cần tìm 

kiếm sự hợp tác của đơn vị hay nhóm chuyên gia tư vấn để thực hiện một khảo sát nhằm đánh 

giá nhận thức ban đầu của công chúng về các vấn đề được xác định trong ba lĩnh vực đất 

đai, y tế, khai thác khoáng sản và các chính sách liên quan trong các lĩnh vực đó.   

 

2. Đối tƣợng nghiên cứu: 

 Công chúng 

 Đối tượng nghiên cứu có thể lựa chọn ngẫu nhiên tại các địa bàn được xác định. 

 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Khảo sát sẽ nhằm xác định nhận thức hiện tại của người dân đối với các vấn đề mà Chương 

trình lựa chọn và các chính sách liên quan tới các vấn đề đó trong ba lĩnh vực là đất đai, y tế và 

khoáng sản. 

  

4. Các câu hỏi nghiên cứu: 

Các câu hỏi nghiên cứu sẽ được xây dựng đơn giản nhằm làm rõ được thái độ đối với ba vấn đề 

được lựa chọn và mức độ hiểu biết của công chúng đối với các chính sách trong ba lĩnh vực 

được xác định trên đây. Cụ thể: 

1. Lĩnh vực đất đai: Vấn đề quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ. 

Theo Luật Đất đai 2013, giấy chứng nhận quyền s  dụng đất phải ghi tên của cả vợ và 

chồng. Đối với những giấy chỉ ghi tên hoặc vợ hay chồng thì Nhà nước sẽ cấp lại có ghi 

tên cả vợ và chồng nếu có yêu cầu.  

2. Lĩnh vực y tế:  Vấn đề được lựa chọn là bảo hiểm y tế cho người dân. 

3. Lĩnh vực khai khoáng: Vấn đề lựa chọn là lợi ích của người dân địa phương từ các hoạt 

động khai thác khoáng sản tại các địa phương. 

Các câu hỏi chính để đánh giá nhận thức của người dân do tư vấn thiết kế với sự đồng thuận 

của Chương trình Hỗ trợ Liên minh. Có thể là: i) Vấn đề đánh giá (sổ đỏ có tên cả vợ chồng, bảo 

hiểm y tế, lợi ích của người dân địa phương từ các hoạt động khai khoáng) có quan trọng đối với 

họ không?; ii) Họ có biết về các chính sách liên quan tới các vấn đề đó không? iii) Họ có thỏa 

mãn với các chính sách liên quan hiện hành? 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Nhóm nghiên cứu sẽ linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu khác nhau để tiếp 

cận nhóm đối tượng trong phạm vi các điều kiện địa lý cho phép nhằm thu thập thông tin cần 

thiết. 

 

6. Địa bàn nghiên cứu:  

 Đối với đất đai:  òa  ình, Quảng Trị 

 Đối với y tế: Hà Nội, Quảng Trị (hoặc 1 tỉnh khác) 

 Đối với khai khoáng:  ình Định, Thái Nguyên 

 

7. Mô tả phạm vi nội dung công việc: 

Đơn vị tư vấn/nhóm chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện một khảo sát đánh giá nhận thức của nhóm 

đối tượng là công chúng đối với chủ đề đất đai, y tế và khai thác khoáng sản bao gồm những 

công việc chính sau đây: 

 Thảo luận với nhóm cán bộ Chương trình để đảm bảo cách hiểu chung về mục đích 

khảo sát 

 Thống nhất bộ câu hỏi với Chương trình 

 Xác định phương pháp khảo sát để đảm bảo thu thập được các thông tin cần thiết 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện  

 Thực hiện khảo sát tại các điểm được xác định sau khi thống nhất với Chương trình 

 Tổng hợp dữ liệu  

 

8. Các sản phẩm yêu cầu và thời hạn hoàn thành: 

 Dữ liệu đã được tổng hợp kèm theo các phụ lục tài liệu tham khảo, kế hoạch và 

phương pháp khảo sát, bộ câu hỏi được s  dụng để khảo sát; 

 Thời hạn hoàn thành: 15 tháng 6 năm 2014. 

 

9. Thời hạn nộp hồ sơ tƣ vấn:  

Các đơn vị nghiên cứu/nhóm tư vấn quan tâm hãy g i hồ sơ tư vấn, bao gồm: 

 Đề xuất nghiên cứu, kế hoạch nghiên cứu, thời gian cần thiết để hoàn thành và mức 

phí tư vấn; 

  ơ yếu lý lịch (CV  của tư vấn/ nhóm tư vấn. 

HẠN NỘP HỒ SƠ: Hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày 18/5/2014. Chỉ những hồ sơ đạt yêu 

cầu sẽ đƣợc liên hệ phỏng vấn. 

Địa chỉ nhận  ồ sơ tư vấn: Đề nghị gửi hồ sơ đồng thời vào hai địa chỉ email sau: 

1. Chị Nguyễn Điệp Hoa, email: ndhoa@oxfam.org.uk, ĐT: 04-39454449, số máy l : 715; 

 i động: 0904 388 292 

2. Chị Phạm Thùy Dung, email: ptdung@oxfam.org.uk, ĐT: 04-39454449, số máy l : 713; 
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