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Điều khoản tham chiếu  
Dự án Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của 

người khuyết tật tại Viêṭ Nam.  

Đề tài Hỗ trợ xây dựng 01 báo cáo giám sát đánh giá về việc thực hiện Công 

ước quốc tế về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam 

Báo cáo cho Trung tâm hành động vì sự phát triển cộng đồng 

Thời gian bắt đầu Tháng 04 - 12/2016 Thời hạn 9 tháng (không toàn thời gian) 

 

1. CƠ SỞ VÀ LÝ DO 

Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật được Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc 

thông qua ngày 13-12-2006, mở cho các nước ký ngày 30-3-2007 và có hiệu lực từ ngày 3-5-

2008 sau khi được 20 quốc gia phê chuẩn. Đến nay đã có 160 nước ký và trở thành quốc gia 

thành viên của Công ước qua việc phê chuẩn hay gia nhập. Việt Nam đã ký Công ước về 

quyền của NKT ngày 22-10-2007 và phê chuẩn ngày 5-2-2015 với Nghị quyết của Quốc hội 

số 84/2014/QH13 ngày 28-11-2014. Sau khi phê chuẩn Công ước, việc thực thi Công ước 

dần được thực hiện dựa theo tình hình thực tiễn của từng địa phương, đáp ứng những quyền, 

chính sách cơ bản của người khuyết tật. 

Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người 

khuyết tật tại Viêṭ Nam” do Trung tâm ACDC thực hiện dưới sự tài trợ của Tổ chức CBM. 

Dự án nhằm tăng cường cơ hội hòa nhập, tiếp cận các chính sách của nhà nước đối với NKT 

và hoàn thiện mô hình tư vấn pháp luật cho NKT Việt nam của trung tâm ACDC thông qua 

các khóa tập huấn sẽ được thực hiện năm 2016.  

Trong khuôn khổ kế hoạch các hoạt động của Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực 

hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Viêṭ Nam”, báo cáo giám sát việc 

thực hiện Công ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Viêṭ Nam (sau đây gọi là báo 

cáo giám sát) được xây dựng nhằm đánh giá những mặt tích cực lẫn khiếm khuyết trong quá 

trình thực thi Công ước và bổ sung cho Báo cáo do Chính phủ thực hiện. Báo cáo giám sát 

cũng đưa ra những khuyến nghị dựa trên thực tế thực thi Công ước ở Việt Nam.  

2. MIÊU TẢ HOẠT ĐỘNG 

2.1. Tên của hoạt động 

Xây dưṇg báo cáo giám sát cho Dự án “Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công 

ước quốc tế về quyền của Người khuyết tật tại Viêṭ Nam” 

2.2. Mục tiêu của hoạt động 

- Mục tiêu chung: Xây dựng Báo cáo giám sát có chất lượng, thể hiện sát tình hình 

thực tế kết quả quá trình thực thi Công ước ở Việt Nam 

- Mục tiêu cụ thể: 
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Tiến hành khảo sát, phân tích, nghiên cứu và đánh giá thực tiễn từng địa phương 

trong quá trình thực thi Công ước. 

Tham khảo kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong việc xây dựng và 

hoàn thiện báo cáo giám sát 

TT Hoạt động 

dự kiến 

Kết quả mong đợi Số ngày 

dự kiến 

Thời hạn 

1 Nghiên cứu 

tài liệu hiện 

có và đánh 

giá nhu cầu 

1.1 Báo cáo về kết quả nghiên cứu 

tài liệu (có tổng hợp tóm tắt 

nội dung các tài liệu kèm 

theo) 

1.2  Đề xuất đề cương hướng dẫn 

xây dựng báo cáo dựa trên kết 

quả nghiên cứu tài liệu và 

đánh giá tình hình thực tế 

2 Tháng 04/2016 

2 Lập kế hoạch 

xây dựng báo 

cáo giám sát 

2.1. Xây dựng kế hoạch sơ bộ cho 

báo cáo giám sát dựa trên đề 

cương đã đề xuất 

2.2. Tham vấn ý kiến các bên liên 

quan về kế hoạch sơ bộ 

2 Tháng 04/2016 

3 Hội thảo tập 

huấn cho các 

Hội/nhóm 

NTK nòng 

cốt nội dung 

của kế hoạch 

3.1 Chuẩn bị những nội dung cần 

thiết để tập huấn cho trưởng 

các nhóm NKT nòng cốt về kế 

hoạch xây dựng báo cáo giám 

sát 

3.2 Trao đổi khinh nghiệm quốc tế 

3.3. Hỗ trợ các nhóm lập kế hoạch 

giám sát cụ thể 

2 Tháng 04/2016 

4 Hỗ trợ các 

Hội/nhóm 

NKT trong 

quá trình xác 

định tổng 

hợp, thu thập 

thông tin 

4.1 Xây dựng bộ công cụ hướng 

dẫn, bộ công cụ khảo sát 

4.2. Hỗ trợ các nhóm trong việc 

xác định các nguồn dữ liệu có 

thể thu thập cách tiếp cận các 

nguồn dữ liệu. 

4.3. Hỗ trợ các nhóm đưa ra 

khuyến nghị từ các thông tin 

thu thập được 

4.3. Hỗ trợ các nhóm xây dựng 

báo cáo 

6 Tháng 5-9/2016 
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5 Hội thảo 

tham vấn ý 

kiến của các 

cơ quan nhà 

nước về báo 

cáo giám sát 

5.1. Tham gia trao đổi về kết quả 

sơ bộ của báo cáo giám sát 

sau khi đánh giá tình hình 

thực hiện của từng địa 

phương 

5.2 Tham vấn ý kiến phản hồi về 

kết quả giám sát đánh giá của 

phía các Cơ quan Nhà nước 

1 Tháng 10/2016 

6 Xây dựng dự 

thảo báo cáo 

giám sát 

6.1. Tổng kết thông tin, báo cáo 

của các hội nhóm NKT 

6.2. Đề xuất các khuyến nghị 

nâng cao tình hình thực thi 

Công ước phù hợp với tình 

hình các địa phương 

6.3. Củng cố bản dự thảo đầy đủ 

 

3 Tháng 11/2016 

7 Tham vấn 

báo cáo 3 

miền Bắc, 

Trung, Nam 

7.1. Tham gia tham vấn ý kiến 

của các Hội/nhóm NKT ở ba 

miền Bắc, Trung, Nam về dự 

thảo báo cáo 

2 Tháng 11/2016 

8 Hội thảo 

quốc gia  

8.1 Tham gia trao đổi kết quả của 

báo cáo giám sát sau quá trình 

thu thập và đánh giá thực tiễn  

8.3. Góp ý vào bản khuyến nghị 

về việc thực thi Công ước 

2 Tháng 11-12/2016 

 Tổng số 

ngày 

 20  

 

 

2.3. Phương pháp 

Báo cáo giám sát do một nhóm chuyên gia thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, chuyên gia sẽ hợp tác với ACDC chuẩn bị chương trình 

làm việc nhằm đảm bảo tiến trình và sự đồng nhất của báo cáo 

Nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế từng địa 

phương, chuyên gia sẽ tham gia các hội thảo vùng tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.  

Chuyên gia sẽ thảo luận và thống nhất sản phẩm của từng nhiệm vụ trước khi 

chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. 

Toàn bộ các kết quả làm việc sẽ bằng văn bản tiếng Việt và tiếng Anh. 
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2.4. Thời gian: 9 tháng 

2.5. Yêu cầu đối với chuyên gia 

 Có kinh nghiệm trong việc xây dựng báo cáo giám sát 

 Có kinh nghiệm làm việc về phát triển tổ chức và lĩnh vực phát triển cộng 

đồng 

 Kiến thức về tiếp cận nhân quyền trong hoạt động 

 Kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật 

 Nắm vững nội dung của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết 

tật 

 Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt (viết, nói, đọc) 

 Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc 

 Có thể làm việc độc lập và theo nhóm 

 

2.6. Mức phí tư vấn:  

Theo thỏa thuâṇ 

 

3. GIÁM SÁT VÀ BÁO CÁO 

Tư vấn báo cáo cho: 

Ms. Nguyễn Thị Lan Anh 

Giám đốc ACDC 

Email: lananh@acdc.org.vn 

Ms. Đàm Việt Hà – Trưởng phòng dự án 

Phó giám đốc ACDC 

Email:  vietha@acdc.org.vn 

Cc: Ms. Lương Minh Tâm – Cán bộ dự án 

Email: minhtam@acdc.org.vn 
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