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Vị trí:   2 Trợ lý dự án EHFP tại Huyện Tam Đường,Tỉnh Lai Châu và Huyện Lạc 

Sơn,Tỉnh Hòa Bình 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TERM OF REFERENCE) 

 

Giới thiệu chung: 

HKI-Việt Nam là một tổ chức phi chinh phủ của Mỹ, hoạt động tại Việt Nam từ năm 2004. Sứ 

mệnh và nhiệm vụ của HKI là bảo vệ đôi mắt và cuộc sống cho các trẻ em bị thiệt thòi và có 

nguy cơ cao bằng cách khắc phục những nguyên nhân và hậu quả của mù loài và suy dinh 

dưỡng. Chúng tôi đã thực hiện các chương trình này dựa trên các nghiên cứu về mắt và dinh 

dưỡng.  

 

Để giảm thiểu các nguy cơ về dinh dưỡng và an ninh lương thực ở các vùng địa bàn dự án, HKI 

Việt Nam đã thực hiện thí điểm thành công dự án mang tên: “Cải thiện An ninh lương thực hộ 

gia đình và Dinh Dưỡng thông qua tăng cường chế biến thực phẩm tại nhà trên địa bàn tỉnh 

Sơn La”, gọi tắt là EHFP. Mục tiêu nhắm đến của mô hình EHFP nhằm cải thiện tình trạng 

dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em dưới 2 tuổi thông qua truyền thông thay 

đổi hành vi, giáo dục về dinh dưỡng, các đào tạo về nông nghiệp và cách sản xuất và sử dụng 

các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng qua kênh sản xuất thực phẩm tại nhà của người dân. 

Tiếp theo sự thành công của dự án “Cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng thông qua 

tăng cường sản xuất lương thực tại hộ gia đình tại tỉnh Sơn La, Việt Nam (EHFP) được thực 

hiện từ năm 2013 tới 2016, Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam đã thông qua một gói hỗ trợ cho 

HKI mở rộng mô hình này tại hai tỉnh mới là Lai Châu và Hòa Bình. Chương trình sẽ được 

thực hiện trong 4 năm bắt đầu từ tháng 4/2017. 

 

Để giám sát và hỗ trợ các hoạt động của dự án tại 6 xã của hai huyện Tam Đường, Tỉnh Lai 

Châu và Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình, HKI đang cần tuyển 2 trợ lí dự án (một trợ lý cho mỗi 

tỉnh). Hai trợ lý dự án này sẽ làm việc tại địa bàn dự án và nhận dự hỗ trợ của văn phòng HKI 

tại Hà Nội để thực hiện các công việc sau:   

 

Nội dung công việc và Trách nhiệm của Trợ lý dự án: 

 

- Hỗ trợ cán bộ dự án tại văn phòng Hà Nội trong việc phối hợp với đối tác cấp huyện  để 

tổ chức thực hiện các hoạt động chương trình EHFP tại các xã dự án 

- Dưới sự hỗ trợ của cán bộ dự án, làm việc với ban quản lí dự án cấp xã và các bên liên 

quan chính để thực hiện các hoạt động tại 600 hộ và xây dựng các hộ trang trại mẫu 

VMFs tại 3 xã dự án: chia thành 2 giai đoạn 2 năm  

- Làm việc các trường mầm non, tiểu học cơ sở và trung học cơ sở thành lập mô hình 

vườn tại trường học, nâng cao giáo dục dinh dưỡng giáo viên và cộng đồng; 
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- Giám sát thực hành dinh dưỡng và nông nghiệp tại các hộ gia đình hưởng lợi và điền số 

liệu vào phần mềm giám sát theo quí 

- Phát hiện các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo cho quản lí dự án và 

cán bộ dự án để có giải pháp kịp thời 

- Chịu trách nhiệm báo cáo các nội dung theo yêu cầu của quản lý dự án và Điều phối 

viên tài chính 

- Tổng hợp số liệu và hoàn thành báo cáo tháng theo mẫu qui định và gửi báo cáo về cho 

quản lý dự án vào ngày 28 hàng tháng. 

- Quảng bá, giới thiệu về Tổ chức HKI 

 

Thời hạn hợp đồng: 1 năm và có thể gia hạn, bắt đầu từ 01 tháng 8 năm 2017 

 

Tiêu chí yêu cầu 

- Tốt ghiệp ở một trường trung cấp hay đại học hệ chính quy; 

- Thành thạo sử dụng vi tính văn phòng và Smart -phone: Word, Exel, và email, skype… 

- Giao tiếp tốt 

- Cẩn thận, năng động và nhiệt tình 

-  Ưu tiên người địa phương 

Mức lương:  Qua đàm phán và dựa vào kinh nghiệm của từng ứng cử viên 

Ứng cử viên quan tâm sẽ gửi qua email hoặc đường bưu điện:  

 
(i): lí lịch bản thân (CV); 
(ii): bản sao các bằng cấp liên quan 

 
Tới địa chỉ: 
Helen Keller International Vietnam 
Room 103, B5 Building, Van Phuc Diplomatic Compound, 
298 Kim Ma, Hanoi, Vietnam 
 
Hoặc qua Email: ngiang@hki.org  và copy nmai@hki.org   
Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: 30/6/2017  
Chỉ những ứng cử viên tiềm năng mới được liên hệ phỏng vấn.  
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