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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RVNA99  
“T ăng c��ng trách nhi �m gi �i trình trong l ĩnh v�c 

giáo d �c t	i Vi�t Nam” 
HỢP PHẦN: ðĂK NÔNG 

 
 

 
ðIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Tổ chức 02 hội thảo Tập huấn dành cho PHHS, c ộng ñồng và giáo viên t ại 
tỉnh ðăk Nông:  

(1) KỸ NĂNG ðIỀU HÀNH SINH HOẠT CÁC TỔ NHÓM/ CLB PHHS & 
TUYÊN TRUYỀN VỀ QUYỀN TRẺ EM 
(2) KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH CÓ SỰ THAM GIA, GIÁM SÁT &         
ðÁNH GIÁ VÀ K Ỹ NĂNG ðỐI THOẠI GIỮA CÁC BÊN 

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG 

 
ðược thành lập vào năm 1942 tại Anh, hiện nay Oxfam là một trong những tổ chức phát 
triển, cứu trợ nhân ñạo và vận ñộng chính sách hàng ñầu thế giới. Oxfam Anh cùng làm 
việc với các ñối tác ñể tìm ra giải pháp bền vững nhằm khắc phục tình trạng ñói nghèo 
và ñau khổ trên toàn thế giới. Oxfam Anh là thành viên của Oxfam Quốc tế. Từ 1 tháng 7 
năm 2011, Việt Nam là một trong các nước ñầu tiên áp dụng sự thay ñổi về cơ cấu hoạt 
ñộng của Oxfam trên toàn cầu nhằm làm tăng thêm hiệu quả của việc hỗ trợ người 
nghèo chống lại sự bất công. Oxfam Anh và các thành viên khác của Oxfam tại Việt Nam 
ñang sử dụng một tên chung là Oxfam và một chiến lược quốc gia chung bao gồm năm 
(05) mục tiêu chiến lược: Sinh kế nông thôn, Sinh kế ñô thị, ðảm bảo quyền con người 
trong khủng hoảng nhân ñạo, Công bằng giới và không phân biệt ñối xử, và Quản trị và 
trách nhiệm giải trình. 

 
Tại Việt Nam, Oxfam duy trì sự hợp tác tích cực với chính phủ các cấp và các tổ chức xã 
hội dân sự ñể thúc ñẩy bình ñẳng, phát triển của con người và an sinh kinh tế cho người 
dân thông qua các thay ñổi về chính sách kinh tế - xã hội ở cấp quốc gia. Hoạt ñộng của 
Oxfam tại Việt Nam dựa trên mô hình ñưa ra cách làm mới, tiến hành thử nghiệm tại các 
vùng dự án và sau ñó là vận ñộng chính sách ñể áp dụng rộng rãi các thành công ñó 
nhằm cải thiện cuộc sống của phụ nữ và nam giới nghèo.   

 
Oxfam luôn ñặt quyền phụ nữ vào trọng tâm của tất cả các hoạt ñộng. Ở cấp ñộ dự án, 
quyền của phụ nữ và bình ñẳng giới sẽ ñược lồng ghép ở tất cả các hoạt ñộng dự án. 
Nằm trong khuôn khổ một dự án toàn cầu “Quy ền và Ti ếng nói c ủa chúng em”,  với sự 
tham gia của 8 quốc gia thành viên, RVNA99 “Tăng cường trách nhi ệm gi ải trình 
trong l ĩnh vực giáo d ục tại Việt Nam”   ñược triển khai ñồng thời tại ba tỉnh ðăk Nông, 
Ninh Thuận và Lào Cai. 

 
Mục tiêu của dự án RVNA99 là tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản có chất 
lượng của trẻ em (ñặc biệt là trẻ em gái và trẻ em dân tộc thiểu số). ðể ñạt ñược mục 
tiêu này, dự án sẽ tập trung vào trẻ em như một tác nhân thay ñổi chính trong trường 
học và cộng ñồng bằng cách trang bị cho các em kiến thức và công cụ nhằm giúp các 
em hiểu ñược các quyền của mình ñồng thời có thể trao ñổi các nhu cầu, nguyện vọng 
của mình với giáo viên, các cấp quản lý và các nhà hoạch ñịnh chính sách một cách tích 
cực. PHHS sẽ ñóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra tầm ảnh hưởng lớn ñối với 
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tiếng nói của con em mình nhằm ñảm bảo các giáo viên và nhà quản lý giáo dục tăng 
cường cam kết và trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng cho 
trẻ em. Vì vậy, một số hoạt ñộng của dự án ñược thiết kế nhằm nâng cao nhận thức của 
các thành viên hội PHHS về Quyền trẻ em, quyền của trẻ em gái trong trường học, ñồng 
thời tăng cường năng lực của họ về lập kế hoạch, lập ngân sách, giám sát và ñánh giá 
các hoạt ñộng nhà trường có sự tham gia. Bên cạnh ñó, thanh niên, giáo viên, các nhà 
quản lý giáo dục sẽ ñược hỗ trợ ñể nâng cao năng lực về quản trị nhà trường hiệu quả 
nhằm nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, quyền của trẻ em gái trong trường học. Dự 
án cũng tạo ra nhiều cơ hội ñể tăng cường sự giao tiếp và chia sẻ thông tin giữa học 
sinh, thanh niên, PHHS và giáo viên, các nhà quản lý giáo dục và các nhà hoạch ñịnh 
chính sách thông qua nhiều hoạt ñộng khác nhau. Hội Phụ nữ, ðoàn TNCS Hồ Chí Minh 
và Hội ñồng nhân dân (HðND) sẽ ñóng một vai trò quan trong trọng việc tạo ra môi 
trường thuận lợi ñể giúp học sinh, thanh niên và PHHS tham gia vào quản trị nhà trường. 
ðồng thời, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam cũng là những ñối tác chiến lược của dự 
án thông qua các hoạt ñộng vận ñộng chính sách về giáo dục cũng như hỗ trợ kỹ thuật 
cho trẻ em và thanh niên ñể thúc ñẩy việc thực hiện Quyền trẻ em trong trường học và 
tại cộng ñồng.  
 
Các hoạt ñộng của dự án ñược thi ết kế theo 5 m ục tiêu sau: 
Mục tiêu 1 : Nâng cao năng lực cho trẻ em (ñặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em 
gái) ñể nói lên nhu cầu và nguyện vọng của mình với người lớn và các nhà hoạch ñịnh 
chính sách. 

Mục tiêu 2 : Nâng cao năng lực cho thanh niên ñể ñưa ra tiếng nói của mình và thúc ñẩy 
tiếng nói của trẻ em nhằm tăng cường quyền ñược học tập của trẻ em 

Mục tiêu 3:  Tăng cường cam kết, năng lực và trách nhiệm của người lớn và các nhà 
hoạch ñịnh chính sách trong việc ñáp ứng nhu cầu của trẻ em và thanh niên. 

Mục tiêu 4 : Thúc ñẩy bình ñẳng giới trong trường học (ñặc biệt là năng lực lãnh ñạo của 
trẻ em gái) 

Mục tiêu 5 : Các mô hình/thực hành tốt về quản trị nhà trường hiệu quả sẽ ñược lồng 
ghép vào chương trình, chính sách giáo dục tại ñịa phương. Bên cạnh ñó, các mô 
hình/thực hành tốt này cũng như các kết quả/khuyến nghị từ các nghiên cứu sẽ ñược 
xem xét trong quá trình sửa ñổi luật trẻ em và Chương trình quốc gia thúc ñẩy quyền 
tham gia của trẻ em 
 

ðể thực hiện có hiệu quả các hoạt ñộng nhằm ñạt ñược các mục tiêu (3) của dự án, 
Oxfam cùng với Ban quản lý Dự án RVNA99 – Hợp phần ðĂK NÔNG dự kiến tổ chức 
02 hội thảo tập huấn về:  

(1) Kỹ năng ñiều hành sinh ho ạt các t ổ nhóm/ CLB PHHS & tuyên truy ền về 
Quyền Trẻ em 
(2) Kỹ năng l ập kế hoạch có s ự tham gia, giám sát & ñánh giá và k ỹ năng ñối 
thoại giữa các bên 

 
Trên cơ sở ñó, chúng tôi  ñang tìm kiếm sự hợp tác của tư vấn ñể tiến hành 02 hội thảo 
tập huấn nêu trên dành cho PHHS, giáo viên, hội phụ nữ và chính quyền ñịa phương tại 
02 huyện ðăk Glong và Krông Nô, tỉnh ðăk Nông.   
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II. MỤC TIÊU CỦA 02 HỘI THẢO TẬP HUẤN 
 

MỤC TIÊU CHUNG 
• Tăng cường cơ chế phối hợp hiệu quả của các tổ nhóm/ CLB PHHS, cộng ñồng, 

chính quyền ñịa phương với nhà trường trong quá trình nâng cao chất lượng giáo 
dục; 

• Tăng cường vai trò ñiều phối của Hội phụ nữ các cấp (Tỉnh, Huyện, Xã) trong các 
hoạt ñộng của tổ nhóm/ CLB PHHS. 

• Nâng cao các kỹ năng mềm ñể PHHS, chính quyền ñịa phương, ñoàn thể, cộng 
ñồng và nhà trường có thể cùng tham gia ñóng góp, trình bày ý kiến một cách xây 
dựng trong các hoạt ñộng của trường học và cộng ñồng.  
 

MỤC TIÊU CỤ THỂ ðỐI VỚI TỪNG HỘI THẢO TẬP HUẤN 
 

1.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng ñiều hành sinh ho ạt các t ổ nhóm/ CLB PHHS & 
tuyên truy ền về Quyền Trẻ em 
• Nâng cao nhận thức về ý nghĩa & tầm quan trọng của phụ huynh học sinh (PHHS) 

và cộng ñồng tham gia vào các hoạt ñộng nhà trường 
• Tăng cường các hoạt ñộng tổ nhóm, sinh hoạt CLB PHHS: thành lập, kiện toàn, tổ 

chức hoạt ñộng, các nguyên tắc duy trì và bảo ñảm tính bền vững 
• Hướng dẫn cụ thể tiến trình của các buổi sinh hoạt nhóm, gắn liền với các nội dung 

tuyên truyền về Quyền Trẻ em (QTE), ñặc biệt là nhóm quyền ñược tham gia và 
ñược phát triển tại cộng ñồng (hướng dẫn cách sử dụng bộ tài liệu truyền thông về 
QTE của Oxfam), từ ñó áp dụng vào quá trình tham gia hỗ trợ các hoạt ñộng trong 
nhà trường, góp phần ñẩy mạnh tiếng nói/ sự tham gia của trẻ em.  

• Nâng cao các kỹ năng mềm liên quan ñến ñiều hành sinh hoạt nhóm, kỹ năng trao 
ñổi thông tin, giám sát & ñánh giá cho PHHS, chính quyền ñịa phương, hội phụ nữ 
và giáo viên. 
 

2.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng l ập kế hoạch có s ự tham gia, giám sát & ñánh 
giá và k ỹ năng ñối tho ại giữa các bên 
• Trang bị cho PHHS, ñoàn thể, cộng ñồng và nhà trường các kỹ năng lập kế hoạch 

có sự tham gia (ngắn hạn & dài hạn) liên quan ñến các hoạt ñộng tổ nhóm/ CLB 
PHHS trong quá trình hỗ trợ hoạt ñộng trong trường học 

• Nâng cao kỹ năng giáo sát với các cộng cụ cụ thể ñể PHHS có thể giám sát quá 
trình thực hiện các kế hoạch và ñánh giá chất lượng của ñầu ra.  

• Nâng cao các kỹ năng mềm về trình bày, thảo luận, ñàm phán và ñối thoại dành 
cho PHHS, ñoàn thể, chính quyền ñịa phương và nhà trường nhằm ñạt ñược  
 

III. KẾT QUẢ MONG ðỢI 
1.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng ñiều hành sinh ho ạt các t ổ nhóm/ CLB PHHS & 
tuyên truy ền về Quyền Trẻ em 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên có thể: 
• Hiểu về các cách thức tổ chức sinh hoạt & duy trì của tổ nhóm/ CLB PHHS 
• Nắm ñược các tiến trình thực hiện một buổi sinh hoạt nhóm và một số gợi ý 

cách thức ñiều hành các buổi sinh hoạt hiệu quả 
• Trải nghiệm sâu hơn các kiến thức về Quyền trẻ em (ở mức ñộ trải nghiệm và 

áp dụng vào thực tế thông qua sử dụng bộ tài liệu truyền thông về Quyền trẻ 
em của Oxfam cùng các ví dụ minh họa) 

• Xây dựng kế hoạch áp dụng sau tập huấn 
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2.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng l ập kế hoạch có s ự tham gia, giám sát & ñánh giá 
và kỹ năng ñối tho ại giữa các bên 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên ñược trang bị:  
• Các kiến thức & kỹ năng cơ bản về lập kế hoạch có sự tham gia (có lồng ghép 

về giới) dựa trên phương pháp WEMAN/ GALS (Liên kết và Lồng ghép tăng 
quyền cho phụ nữ) 

• Các kiến thức và kỹ năng về ñối thoại cùng các bước ñể tổ chức buổi ñối thoại 
giữa các bên 

• Các kiến thức, kỹ năng và công cụ ñể giám sát quá trình thực hiện hoạt ñộng 
và ñánh giá chất lượng ñầu ra 

 

Ngoài ra, học viên có thể: 
• Xây dựng các kế hoạch 03 tháng và 01 năm của các tổ nhóm/ CLB PHHS 
• Xác ñịnh các chủ ñề và xây dựng nội dung buổi ñối thoại (sắp tới) tại trường/ 

cụm xã/ ñịa phương của mình 
  

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC 
 

THÀNH PHẦN THAM GIA của cả 02 hội thảo tập huấn như sau (dự kiến 48 người):   
• 01 ñại diện BQLDA RVNA99 - Hội LHPN tỉnh ðăk Nông 
• 01 ñại diện BQLDA RVNA99 - Sở GD&ðT tỉnh ðăk Nông 
• 02 ñại diện Hội Phụ nữ 02 huyện ðăk Glong và Krông Nô (01 người/ huyện) 
• 02 ñại diện Phòng GD&ðT 02 huyện ðăk Glong và Krông Nô (01 người/ huyện)  
• 03 ñại diện Hội Phụ nữ của 03 xã Nam Xuân, Nâm Nung và ðăk Som (01 người/ 

xã) 
• 03 ñại diện chính quyền của 03 xã Nam Xuân, Nâm Nung và ðăk Som (01 người/ 

xã) 
• 24 ñại diện PHHS thuộc 06 trường dự án (04 người/ trường) 
• 12 ñại diện từ 06 trường dự án thuộc 02 huyện ðăk Glong và Krông Nô (02 người: 

01 cán bộ quản lý & 01 giáo viên/ trường) 
 

Các thành viên nhóm PHHS là người dân tộc Kinh, M’Nông, Mạ, Nùng, Mông, Dao, 
Khmer, Ê ñê, Tày, Thái, Mường... 

 

LƯU Ý VỀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC 
• PHHS vẫn gặp khó khăn ñối với rào càn ngôn ngữ; hầu hết còn thiếu tự tin khi 

tham gia tập huấn, ñặc biệt là nhóm PHHS nữ (do phong tục, tập quán ít giao thiệp 
với cộng ñồng và chịu ảnh hưởng của bất bình ñẳng giới). Do vậy, phương pháp 
tập huấn cần linh hoạt và tránh sa vào thuyết giảng, cần sử dụng các từ ngữ, cách 
nói ñơn giản, dễ hiểu trong quá trình giao tiếp và triển khai các hoạt ñộng tập huấn 
cho PHHS.  

• Ngoài ra, ñể huy ñộng tối ña sự tham gia của tất cả PHHS trong hội thảo, các nội 
dung tập huấn cần ñược trực quan hóa như: sử dụng tranh minh họa, phim ngắn, 
ảnh chụp, hoặc thực hiện các hoạt ñộng theo các hình thức như: chia nhóm làm 
việc, sắm vai & tổ chức trò chơi học tập...  

• Chương trình Quản trị Giáo dục của Oxfam ñã phát triển Bộ tài liệu truyền thông về 
Quyền Trẻ em với bộ thẻ game cùng các tình huống, hình vẽ minh họa sinh ñộng. 
Tư vấn cần nghiên cứu bộ tài liệu truyền thông này ñể lồng ghép tổ chức các hoạt 
ñộng tại hội thảo tập huấn cũng như hướng dẫn ñưa vào các buổi sinh hoạt của tổ 
nhóm/ CLB PHHS.  

• ðặc biệt, các bài tập tình huống cần ñược thiết kế dựa trên sự tham vấn của 
BQLDA ñể phù hợp với ñặc ñiểm thực tế và văn hóa của ñịa phương. 
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V. TRÁCH NHIỆM CỦA TƯ VẤN 
Tư vấn sẽ ñảm nhận các nhi ệm vụ (nhưng không gi ới hạn) dưới ñây: 
• Thiết kế chương trình tập huấn/ hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với mục tiêu và nhóm ñối 

tượng tham gia; 
• Thảo luận và thống nhất với BQLDA RVNA99 - hợp phần ðĂK NÔNG và cán bộ 

Oxfam về phương pháp, nội dung cách thức triển khai tập huấn/ hỗ trợ kỹ thuật 
trước khi thực hiện. Nội dung và phương pháp tập huấn/ hỗ trợ kỹ thuật cần ñược 
thiết kế theo hướng lấy người học làm trung tâm, tránh thiên hướng về thuyết trình 
và giảng giải, mà tập trung vào các hoạt ñộng ñể huy ñộng tối ña sự chủ ñộng tham 
gia tích cực của người học;  

• Viết báo cáo kết quả hội thảo tập huấn & kết quả các chuyến thực ñịa hỗ trợ kỹ 
thuật tại các buổi ñối thoại (báo cáo ñầy ñủ bằng tiếng Việt và 3 trang báo cáo tóm 
tắt bằng tiếng Anh), ñưa ra các ñề xuất/ khuyến nghị giúp Oxfam và BQLDA thực 
hiện các hoạt ñộng hỗ trợ sau tập huấn, thúc ñẩy sự tham gia một cách hiệu quả và 
chủ ñộng của PHHS vào các hoạt ñộng của nhà trường phù hợp với ñiều kiện của 
ñịa phương; 

• Phối hợp chặt chẽ với BQLDA RVNA99 - hợp phần ðĂK NÔNG và cán bộ Oxfam 
trong quá trình triển khai tập huấn 

• ðảm bảo sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong quá trình triển khai tập 
huấn 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan sau khi thống nhất với BQLDA và cán bộ 
Oxfam. 

 

VI. YÊU CẦU VỚI TƯ VẤN 
• Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và tổ chức các chương trình nâng 

cao năng lực về kỹ năng mềm như ñối thoại, lập kế hoạch có sự tham gia cho 
nhiều nhóm ñối tượng khác nhau, ñặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số.  

• Có kinh nghiệm thực tế trong việc tư vấn về các hoạt ñộng bảo vệ và thúc ñẩy QTE 
ñặc biệt là tại các tỉnh miền núi; 

• Có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng và thực hiện chương trình tập huấn/ 
nâng cao năng lực/ nhận thức lấy người học làm trung tâm và các phương pháp 
ðào tạo cho người học là người lớn (adult learners); 

• Kỹ năng thúc ñẩy/ ñiều hành, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt; 
• Có kiến thức và kinh nghiệm trong phương pháp huy ñộng sự tham gia, và bình 

ñẳng giới, ñặc biệt ñối với cộng ñồng dân tộc thiểu số. 
• Có kinh nghiệm tập huấn sử dụng phương pháp WEMAN/ GALS (Liên kết và lồng 

ghép tăng quyền cho phụ nữ) 
 

VII. THỜI GIAN VÀ ðỊA ðIỂM THỰC HIỆN 
1.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng ñiều hành sinh ho ạt các t ổ nhóm/ CLB PHHS & 
tuyên truy ền về Quyền Trẻ em 

• Thời gian d ự kiến:  18 - 22/07/2015 
• ðịa ñiểm:  Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ðăk Nông  

 

2.  Hội thảo tập huấn về kỹ năng l ập kế hoạch có s ự tham gia, giám sát & ñánh giá 
và kỹ năng ñối tho ại giữa các bên 

• Thời gian d ự kiến:  08 - 12/08/2015 
• ðịa ñiểm:  Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ðăk Nông  
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VIII. PHÍ TƯ VẤN 
Phí tư vấn sẽ ñược trả dựa trên kinh nghiệm làm việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ ñược quyết ñịnh sau khi 
thảo luận và thống nhất với văn phòng Oxfam tại Việt Nam cũng như BQLDA RVNA99 - hợp phần ðĂK NÔNG. 
Chi phí ñi lại, ăn, nghỉ sẽ ñược chi trả bởi Oxfam theo các quy ñịnh và ñịnh mức của Oxfam ñã thống nhất với 
cơ quan ñối tác. 
 

IX. HỒ SƠ TƯ VẤN 
ðề nghị nhà tư vấn vui lòng gửi hồ sơ ñề xuất tư vấn bằng tiếng Việt tới ñồng thời BQLDA RVNA99 - Hội LHPN 
tỉnh ðăk Nông và Chương trình Quản trị giáo dục Oxfam, bao gồm:  
� ðề xuất kỹ thuật (trong ñó bao gồm bản kế hoạch/ quy trình làm việc...); 
� ðề xuất về tài chính/phí tư vấn (nêu rõ số ngày tư vấn và phí tư vấn); 
� Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn. 
 
HẠN NỘP HỒ SƠ:  

Thứ Hai, ngày 13/07/2015 
 
ðịa ch ỉ liên hệ 
Vũ Thu Trang 
Cán bộ Chương trình Quản trị Giáo dục 
Oxfam, 22 Lê ðại Hành, Hà Nội 
ðT:   04 3 945 4448 (số máy lẻ 521) 
Email: vttrang@oxfam.org.uk 
 
 

ðịa ch ỉ gửi hồ sơ tư vấn: ðề nghị gửi hồ sơ ñồng thời 
vào hai ñịa chỉ email sau: 
1. Vũ Thu Trang 
Cán bộ Chương trình Quản trị Giáo dục - Oxfam 
Email: vttrang@oxfam.org.uk 
2. Nguy�n Th � Bích Ng c – Cán bộ chuyên trách - 
BQLDA RVNA99 - hợp phần ðĂK NÔNG 
Ban Gia ñình xã hội, Hội LHPN tỉnh ðăk Nông  
Email: hoamoclan2886@gmail.com 
 

 
 
 

 


