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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐẦU VÀO, ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC 

CHO CÁC BÊN LIÊN QUAN, VÀ XÂY DỰNG BỘ TÀI LIỆU TĂNG CƯỜNG KHẢ 

NĂNG SẴN SÀNG ĐI HỌC CỦA TRẺ.  

DỰ ÁN  

“Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ và cải thiện kỹ năng làm cha mẹ” 

 

I. BỐI CẢNH 

1.1. Giới thiệu về Aide et Action International (AEA)  

Aide et Action International (AEA) là một tổ chức Phi Chính phủ Quốc tế, thành lập năm 1981, 

hiện có mặt tại 25 quốc gia ở Châu Phi, Châu Á, Mỹ La Tinh, và Châu Âu với các dự án triển 

khai nhằm góp phần cải thiện khả năng tiếp cận cũng như chất lượng giáo dục cho hơn 3 triệu trẻ 

em trên thế giới. AEA bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003 với các dự án về Giáo dục 

mầm non, nâng cao tiếp cận và chất lượng giáo dục, giáo dục hòa nhập tại các vùng nông thôn, 

đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Nguyên. Trong Chiến lược hoạt 

động giai đoạn 2016-2020, vùng miền núi phía bắc Việt Nam được xác định là một trong những 

địa bàn hoạt động trọng điểm của tổ chức, trong đó có các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và Hòa Bình. 

AEA tập trung vào các can thiệp chính: Giáo dục và Chăm sóc Trẻ Thơ (ECCE), Tiếp cận Giáo 

dục Chất lượng, ILEAD – Sáng kiến về Giáo dục Sinh kế cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó 

khăn, và Hỗ trợ Sinh kế cho hộ gia đình nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ.  

1.2. Giới thiệu về Dự án   

Dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ và kỹ năng làm cha mẹ”có địa bàn 

triển khai dự án tại Việt Nam là huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, với thời hạn 3 năm, bắt đầu từ 

tháng 1/2019 đến hết tháng 12/2021.   

Mục đích của dự án nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng và phù hợp 

với các trẻ em dân tộc thiểu số tại hai xã của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Nùng Nàng, 
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Khun Há) thông qua việc cải thiện phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cải 

thiện môi trường học tập, tăng cường sự tham gia của phụ huynh và phát huy tính tự chủ 

của địa phương. Để đạt được mục đích này, dự án sẽ giới thiệu và áp dụng các phương pháp 

giảng dạy tiên tiến, phù hợp với điều kiện địa phương, cải thiện môi trường học tập, thúc đẩy sự 

tham gia tích cực và phụ huynh và của trẻ trong quá trình giáo dục; đồng thời, dự án cũng sẽ đẩy 

mạnh công tác truyền thông vận động đối với các nhà hoạch định chính sách tại cấp địa phương 

và quốc gia để hỗ trợ và nhân rộng những cách làm tốt.  

 

Trong phạm vi dự án, các giáo viên mầm non và tiểu học, chủ yếu là những giáo viên người 

Kinh, sẽ được trang bị thêm các kĩ năng, kiến thức và có thêm động lực nhằm thực hiện tốt hơn 

công tác giảng dạy cho học sinh dân tộc thiểu số trong vùng dự án. Giáo viên sẽ được bổ sung các 

kiến thức nâng cao về dạy học tích cực hiệu quả, giáo dục hòa nhập, sử dụng tiếng mẹ đẻ trong 

dạy học và áp dụng các kỹ thuật dạy học lấy trẻ làm trung tâm vào giờ học trên lớp.  

 

Cha mẹ học sinh sẽ được tập huấn cụ thể về dinh dưỡng, sức khỏe và vệ sinh cùng với các chủ đề 

khác, qua đó họ sẽ được trang bị các kiến thức và kỹ năng phù hợp để nuôi dạy chăm sóc con cái. 

Dự án cũng sẽ hỗ trợ để tăng cường vai trò của Hội phụ huynh học sinh (HPH) thông qua tập 

huấn và đổi mới cơ cấu hoạt động của Hội nhằm thúc đẩy sự tham gia, tính tích cực và sự hiệu 

quả hơn trong các hoạt động của Hội. Thông qua các hoạt động của dự án, trẻ em dân tộc thiểu số 

và khó khăn sẽ được dạy và học các các nội dung bổ trợ phù hợp bằng tiếng mẹ đẻ, và được cộng 

đồng quan tâm hỗ trợ nhiều hơn. 

 

Để đảm bảo các hoạt động dự án được tổ chức thực hiện hiệu quả và phù hợp nhằm đạt được các 

kết quả mong đợi và có thể kiểm tra, đánh giá được, AEA chủ trì và mời tư vấn thực hiện gói “tư 

vấn khảo sát đầu vào, đề xuất lộ trình và chiến lược nâng cao năng lực cho các bên liên quan bao 

gồm giáo viên và phụ huynh, và xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng trường học thân thiện 

và lấy trẻ làm trung tâm dựa trên đặc điểm của các xã dân tộc miền núi, từ đó cải thiện khả năng 

sẵn sàng đi học của trẻ, dự kiến tiến hành trong 2 tháng, bắt đầu thực hiện từ 21/1/2019 đến 

23/3/2019.  

II. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC  

Gói tư vấn này bao gồm các hạng mục công việc được thiết kế nhằm phục vụ các hợp phần khác 

nhau của dự án. Mục tiêu tổng thể của gói tư vấn này là nhằm tìm hiểu về hiện trạng các vấn đề 

liên quan đến giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) (từ 3-8 tuổi) tại huyện Tam Đường nói 

chung và 2 xã dự án nói riêng, nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan, lộ trình nâng cao 

năng lực cho các bên liên quan bao gồm giáo viên và phụ huynh,  xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn 

xây dựng trường học thân thiện và lấy trẻ làm trung tâm dựa trên đặc điểm của các xã dân tộc 

miền núi, và chỉ số đầu vào cho dự án. Gói tư vấn bao gồm 04 nội dung công việc như sau: 

2.1. Nội dung công việc: 
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i. Đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục dành cho trẻ em DTTS ở bậc mầm non và tiểu 

học tại 2 xã dự án. 

ii. Đánh giá các nhu cầu, bao gồm nhu cầu tập huấn/nâng cao năng lực của các đối tượng 

bao gồm giáo viên, phu huynh, nhằm cải thiện chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ 

em dân tộc thiểu số từ 3-8 tuổi tại địa phương. 

iii. Đánh giá về Kiến thức - Thái độ - Hành vi của các bên liên quan tại địa phương trong lĩnh 

vực chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số (từ 3-8 tuổi) tại huyện Tam Đường, 

tỉnh Lai Châu. Các đối tượng được khảo sát bao gồm các cán bộ giáo dục địa phương (cấp 

huyện/cấp xã/cấp trường), phụ huynh/lãnh đạo Hội phụ huynh học sinh, và học sinh.  

iv. Trên cơ sở các phát hiện của hoạt động (i), (ii) và (iii), xây dựng: 

-  Bộ công cụ đánh giá khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ dựa trên đặc điểm của xã dân 

tộc miền núi từ đó cải thiện khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập của trẻ 3- 8 tuổi.    

- Đánh giá đầu vào cho dự án, và đưa ra lộ trình các nội dung cần nâng cao năng lực trong 

3 năm tiếp theo cho các bên liên quan, bao gồm giáo viên và phụ huynh.  

2.2. Kết quả mong đợi: 

 01 báo cáo tổng hợp (Baseline Survey Report) bao gồm: 

 Thực trạng chất lượng giáo dục dành cho trẻ em DTTS ở bậc mầm non và tiểu học tại 2 

xã dự án. 

 Phần kết quả/phát hiện chính từ đánh giá Kiến thức – Thái độ - Hành vi của các bên liên 

quan tại địa phương trong lĩnh vực chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số từ 3-

8 tuổi tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. 

 Bộ cơ sở dữ liệu và các chỉ số đầu vào được tổng hợp từ tất cả các kết quả nghiên 

cứu/khảo sát nói trên và được phân loại cụ thể và phù hợp nhằm đánh giá/kiểm chứng các 

thay đổi căn cứ vào các kết quả đầu ra dự kiến của dự án. 

 01 chiến lược và lộ trình nâng cao năng lực  cho các bên liên quan, bao gồm giáo viên 

mầm non, tiểu học và phụ huynh  trong 03 năm tiếp theo nhằm giúp nâng cao chất lượng 

chăm sóc và giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số; 

 01 bộ công cụ đánh giá khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ dựa trên đặc điểm của xã 

dân tộc miền núi từ đó cải thiện khả năng sẵn sàng đi học và kết quả học tập của trẻ 3- 8 

tuổi 

Các sản phẩm sẽ được viết và hoàn thiện bằng tiếng Việt, sau đó dịch sang tiếng Anh.  

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Gói tư vấn này là tập hợp của 3 hoạt động nghiên cứu/đánh giá, sử dụng kết hợp nhiều phương 

pháp, công cụ nghiên cứu, thu thập và phân tích số liệu định tính kết hợp định lượng. Tư vấn cần 

xây dựng Đề xuất Nghiên cứu tổng thể, trong đó mỗi hạng mục công việc ứng với mục tiêu cụ thể 

cần có thiết kế nghiên cứu riêng, với các câu hỏi nghiên cứu, lựa chọn đối tượng, phương pháp 

nghiên cứu, công cụ thu thập và phân tích số liệu cho phù hợp. Dưới đây là một số gợi ý: 
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3.1. Phương pháp 

 Nghiên cứu tài liệu  

 Tham vấn chuyên gia 

 Điều tra bảng hỏi (giáo viên, phụ huynh, học sinh) 

 Phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan sát trực tiếp 

 Nghiên cứu trường hợp điển hình 

3.2. Đối tượng nghiên cứu/đánh giá/tham vấn: 

 Cấp tỉnh: 

 Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu: Lãnh đạo Sở, lãnh đạo Phòng/bộ phận GD mầm non/tiểu học 

 Cấp huyện: 

 UBND huyện Tam Đường: PCT UBND phụ trách Văn – Xã 

 Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường: Lãnh đạo Phòng, chuyên viên chính sách/pháp chế 

(bộ phận GD mầm non/tiểu học). 

 Cấp xã: 

 UBND các xã dự án: Lãnh đạo UBND 2 xã 

 Lãnh đạo/chuyên viên Trung tâm Học tập cộng đồng các xã. 

 Các ban ngành đoàn thể có liên quan 

 Trường:  

 Lãnh đạo 04 trường (2 mầm non và 2 tiểu học tại 2 xã). 

 Các thầy cô giáo ở 04 trường tại 2 xã. 

 Đại diện Hội phụ huynh học sinh nhà trường tại 04 trường 

 Phụ huynh và học sinh tại 02 xã dự án 

3.3. Quy mô, địa bàn nghiên cứu, chọn mẫu, và xử lý số liệu 

3.3.1. Quy mô và địa bàn nghiên cứu 

 Nghiên cứu/đánh giá được thực hiện ở quy mô cấp huyện (Tam Đường) với các địa bàn 

nghiên cứu điểm tập trung vào 2 xã dự án (Nùng Nàng, Khun Há).  

3.3.2. Chọn mẫu và xử lý số liệu: 

 Đối với mỗi hạng mục nghiên cứu đánh giá, tư vấn cân nhắc lựa chọn đối tượng và quy 

mô số mẫu cho phù hợp với mục tiêu và thiết kế nghiên cứu. Đặc biệt đối với hạng mục 

công việc (ii) và (iii), điều tra bảng hỏi kết hợp phân tích định lượng và định tính được 

cho là một trong những yêu cầu bắt buộc, việc chọn mẫu và cỡ mẫu đối với từng đối 

tượng (giáo viên, phụ huynh, học sinh) cần được tính toán rất tỷ mỷ. 
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IV. TỔ CHỨC, KINH PHÍ, KẾ HOẠCH VÀ LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN 

4.1. Tổ chức  

 Với vai trò là đơn vị chủ trì kỹ thuật, tư vấn chủ động xây dựng đề xuất nhân sự và phí tư 

vấn theo từng đầu mục công việc chi tiết, công tác tổ chức đánh giá trên thực địa trong Đề 

xuất nghiên cứu. 

 AEA sẽ cử cán bộ tham gia vào quá trình thực hiện các công việc điều tra/đánh giá trên 

thực địa như là thành viên của nhóm đánh giá do Tư vấn chủ trì. Dự kiến sẽ có 02 cán bộ 

AEA, 02 cán bộ địa phương (BQL DA và Phòng GD&ĐT), có thể tham gia từ đầu đến 

cuối quá trình điều tra thực địa. 

 Căn cứ vào đề xuất vào thời gian, phương án tổ chức, đối tượng tham vấn, lịch trình công 

việc, AEA sẽ phối hợp với các đối tác địa phương (bao gồm Ban quản lý Dự án, cán bộ 

Phòng GD&ĐT huyện Tam Đường) để thu xếp công tác tổ chức và hậu cần, đồng thời chi 

trả chi phí cho toàn bộ công tác đánh giá trên thực địa.    

* Lưu ý: Do đặc thù của địa phương (hầu hết là đồng bào dân tộc và địa bàn dàn trải, đi lại khó 

khăn, các điểm trường và các hộ dân ở khá cách xa nhau), tư vấn cần lưu ý về việc đi lại, thời 

gian và mức độ khó khăn quá trình tham vấn/thu thập thông tin với các đối tượng là phụ huynh và 

học sinh để tính toán thiết kế nghiên cứ và thu xếp lịch/công tác tổ chức điều tra thực địa cho phù 

hợp.    

4.2. Chi phí 

 AEA chịu trách nhiệm thu xếp phương tiện đi lại và chi trả tiền khách sạn cho tư vấn 

trong quá trình điều tra thực địa.  

 Phí tư vấn đã bao gồm thuế PIT nếu là tư vấn cá nhân và được khấu trừ tại nguồn. Tư vấn 

nếu là Công ty thì cần xuất hóa đơn VAT. 

4.2. Dự kiến thời gian và lịch trình thực hiện  

 Tổng thời gian tiến hành nghiên cứu/đánh giá: Dự kiến trong vòng 02 tháng, bắt đầu từ 

tuần 4 tháng 1 năm 2019 đến tuần 3 tháng 3 năm 2019. Khảo sát thực địa: Kết hợp tất cả 

các hạng mục công việc ứng với mỗi mục tiêu cụ thể trong 01 chuyến đi thực địa, dự kiến 

bắt đầu từ tuần 4 tháng 1 năm 2019 và kết thúc chậm nhất trong tuần 5 tháng 1 năm 2019. 

 Hai báo cáo của 02 hạng mục công việc (i) và (ii) cần được hoàn thành và gửi cho AEA 

trong tuần 2 tháng 3 năm 2019. Báo cáo cuối cùng (Báo cáo tổng thể và công cụ đánh giá 

khả năng sẵn sàng đến trường của trẻ) cần được hoàn thành và nộp AEA trong tuần 3 tháng 3 

năm 2019. 

 Tư vấn cần làm rõ lịch trình và thời gian thực hiện cho từng hạng mục công việc chi tiết, 

bao gồm các mốc công việc cụ thể. Dự kiến về lịch trình thực hiện công việc và các mốc 

công việc với các thời hạn chính như trong Bảng dưới đây.  

 



Điều khoản tham chiếu  Trang 6 

 

 

DỰ KIẾN LỊCH TRÌNH VÀ MỐC THỜI HẠN CÔNG VIỆC 

 

TT Hoạt động 

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

  

  

 

T1  T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 

Lập Đề xuất 

nghiên cứu 

 

                    

2 

Đàm phán và ký 

hợp đồng tư vấn 

 

                    

3 

Nghiên cứu tài 

liệu/ tham vấn 

chuyên gia 

 

    

        4 Đánh giá thực địa 

 

                    

5 

Xử lý, phân tích số 

liệu, và dự thảo 02 

báo cáo đầu tiên 

 

                    

6 

Gửi AEA dự thảo 

02 Báo cáo đầu 

tiên 

 

                    

7 

Hoàn thiện 02 Báo 

cáo đầu tiên 

 

    

        

8 

Gửi AEA dự thảo 

Báo cáo tổng thể 

và Bộ công cụ 

đánh giá khả năng 

sẵn sàng đến 

trường của trẻ. 

 

    

        

9 

Hoàn thiện Báo 

cáo tổng thể và Bộ 

công cụ đánh giá 

khả năng sẵn sàng 

đến trường của trẻ. 

 

    

        
 

V. YÊU CẦU DÀNH CHO TƯ VẤN 

1. Có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực giáo dục mầm non và tiểu học, đặc biệt là về phương pháp 

giảng dạy trong giáo dục dành cho trẻ em dân tộc thiểu số. 

2. Có hiểu biết sâu sắc về M&E, hiểu biết sâu và kinh nghiệm tổ chức/tiến hành các nghiên 

cứu/đánh giá định lượng và định tính, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em (ở bậc 

mầm non và tiểu học). 
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3. Có tư duy tổng thể với các kỹ năng tổng hợp/phân tích số liệu (định lượng và định tính), và khả 

năng viết báo cáo tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.  

4. Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan (giáo dục, 

xã hội học, phát triển xã hội). 

5. Có kỹ năng làm việc có sự tham gia, khả năng lãnh đạo, điều phối, làm việc nhóm, và tuân thủ 

thời hạn tốt.    

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 

1. Hồ sơ tư vấn bao gồm: (1) Thư quan tâm (Letter of Interest); (2) Hồ sơ năng lực (nếu là Công 

ty) và/hoặc CV của nhóm nghiên cứu, (3) Đề xuất nghiên cứu trong đó có đề cương sơ bộ của 

mỗi Báo cáo, kèm theo bản dự toán kinh phí tư vấn; và (4) 01 ví dụ về công việc tương tự đã 

thực hiện trước đây. Thời hạn nộp hồ sơ trước 5 p.m ngày 05/1/2019. 

2. Địa chỉ nôp hồ sơ: email: info-vietnam@aide et action.org hoặc văn phòng AEA, tòa nhà 

VNCC, số 243A, đê La Thành, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.  

 

 

 

mailto:diep.dao@aide


Điều khoản tham chiếu  Trang 8 

 

PHỤ LỤC I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

 

Tên dự án Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ thơ và cải thiện kỹ 

năng làm cha mẹ. 

Địa bàn thực hiện 2 xã (Nùng Nàng, Khun Há), Tam Đường, Lai Châu 

Thời gian thực hiện 12 tháng 

Mục tiêu chung Tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng, và nâng cao 

chất lượng chăm sóc trẻ từ 3 – 8 tuổi tại hai xã của huyện Tam 

Đường, tỉnh Lai Châu (Nùng Nàng, Khun Há) thông qua việc nâng 

cao phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cải thiện 

môi trường học tập, tăng cường sự tham gia của phụ huynh, phát 

huy tính tự chủ của địa phương.  

Mục tiêu cụ thể Mục tiêu cụ thể 1: nâng cao cơ hội học tập cho trẻ và tăng cường phát 
triển nhận thức và cảm xúc xã hội của trẻ em thông qua việc áp dụng 
phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm và cải thiện môi trường 
học tập. 
 Kết quả dự kiến 1.1: Trẻ em được tiếp cận môi trường học tập thân thiện 

Kết quả dự kiến 1.2: Trẻ được cải thiện khả năng sẵn sàng đến trường và 

nâng cao kết quả học tập ở Mẫu giáo và Tiểu học.  

Mục tiêu cụ thể 2: Thu hút sự tham gia tích cực của phụ huynh, giáo viên 
và chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ 
và dẫn dắt thay đổi hành vi trong cộng đồng. 
 Kết quả dự kiến 2.1: Giáo viên được nâng cao phương pháp giảng dạy 

nhằm hỗ trợ trẻ tốt hơn trong giai đoạn chuyển tiếp tiền tiểu học; 

Kết quả dự kiến 2.2: Năng lực của phụ huynh trong việc hỗ trợ giáo dục và 

phát triển trẻ em được nâng cao; 

Kết quả dự kiến 2.3: Chính quyền địa phương hỗ trợ các hoạt động liên 
quan đến chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, đặc biệt tập trung vào giai đoạn 
chuyển tiếp chất lượng. 

 

Đối tượng thụ hưởng Dự án nhằm hướng tới 1,232 trẻ em từ 3-8 tuổi tại 2 trường mẫu 

giáo và 2 trường tiểu học, 25 cán bộ lãnh đạo địa phương (trong đó 

bao gồm 5 cán bộ của phòng giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường, 

và ba cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu), 143 giáo 

viên mầm non và giáo viên tiểu học, 360 phụ huynh và người trông 

trẻ.  

 

 


