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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

“Khuyến khích các dịch vụ phù hợp cho người chuyển giới tại Việt Nam  

và hướng tới Luật Chuyển đổi giới tính” 

1. Thông tin chung và bối cảnh 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) là một tổ chức phi lợi nhuận, phi 

chính phủ, đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam từ năm 2010. 

SCDI hiện đang hỗ trợ các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương trong xã hội như: người sử dụng 

ma túy, mại dâm, HIV, người đồng tính và chuyển giới, thanh niên và trẻ em. 

Dự án “Khuyến khích các dịch vụ phù hợp cho người chuyển giới tại Việt Nam và hướng tới 

Luật Chuyển đổi giới tính” do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng thực hiện từ 

tháng 7/2017 đến tháng 6/2019 với sự tài trợ của tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới. Mục đích 

của dự án là đóng góp vào việc giảm bất bình đẳng giới, cải thiện sức khỏe và quyền của 

người chuyển giới, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững số 3,5 và 16 mà Việt Nam đã 

cam kết thực hiện.  

Dự án có 3 mục tiêu cụ thể sau: 1) Sự chấp nhận và nhận thức về nhu cầu và quyền của người 

chuyển giới của các đại diện dân cử, chính phủ và công chúng nói chung được cải thiện; 2) 

Môi trường pháp lý cho cộng đồng người chuyển giới được cải thiện; 3) Các dịch vụ tâm lý, y 

tế và pháp lý được cung cấp cho người chuyển giới.  

Để triển khai thực hiện dự án, trong 2 năm qua, SCDI đã phối hợp với các đối tác là các cơ 

quan Nhà nước như Vụ Pháp chế - Bộ Y tế; cơ quan Quốc Hội: Ủy ban các Vấn đề xã hội của 

Quốc hội, các tổ chức Liên hiệp quốc: UNAIDS, UN Women…; các tổ chức phi chính phủ 

trong nước: iSEE, CSAGA, RED; các cơ quan báo chí và đặc biệt là các tổ chức cộng đồng 

của người chuyển giới, mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG) và tổ chức của 

người chuyển giới nam: FTM Organization Vietnam.  

Sau 2 năm thực hiện, SCDI cùng đại diện cộng đồng người chuyển giới Việt Nam đã có nhiều 

hoạt động truyền thông trên mạng xã hội, tham vấn cộng đồng để đóng góp ý kiến cho Dự 

thảo Luật chuyển đổi giới tính; tổ chức các lớp tập huấn cho báo chí; hỗ trợ các đối thoại giữa 

các đại biểu dân cử, các bên liên quan với cộng đồng chuyển giới và các tổ chức xã hội; hỗ trợ 



2 

 

kỹ thuật trực tiếp cho ban soạn thảo dự thảo Luật chuyển đổi giới tính cũng như làm việc với 

các đơn vị cung cấp dịch vụ để thảo luận về các rào cản và nhu cầu trong cung cấp dịch vụ 

cho người chuyển giới tại Việt Nam. 

Nhằm đánh giá các kết quả của dự án và những thay đổi về môi trường chính sách cũng như 

các dịch vụ dành cho người chuyển giới sau gần 2 năm triển khai từ đó đưa ra các khuyến 

nghị cho giai đoạn tiếp theo, SCDI sẽ tiến hành thực hiện 1 cuộc đánh giá độc lập trong 

khoảng thời gian từ tháng 2-3/2019. 

2. Mục tiêu của đánh giá 

Một cuộc đánh giá độc lập sẽ được tiến hành nhằm phân tích và đánh giá kết quả của dự án, 

mức độ phù hợp và khả năng đạt được của các mục tiêu từ đó đưa ra các bài học và khuyến 

nghị cho giai đoạn tiếp theo. Báo cáo đánh giá sẽ được gửi tới nhà tài trợ là Tổ chức Bánh mỳ 

cho Thế giới và SCDI. 

3. Báo cáo đánh giá cần trả lời các câu hỏi sau:  

- Tính thích hợp: Dự án có được triển khai phù hợp với nhu cầu của những người hưởng 

lợi cũng như chiến lược (chính sách) của đối tác và nhà tài trợ.  

- Tính hiệu quả: Các mục tiêu của dự án có đạt được không?  

- Hiệu suất: Các nguồn lực được sử dụng như thế nào khi triển khai các hoạt động để 

đạt được mục tiêu và đảm bảo tính hiệu quả? 

- Tác động: Dự án có đóng góp như thế nào vào việc đạt được mục tiêu tổng thể? 

Những tác động tích cực và tiêu cực là gì? 

- Tính bền vững: Những thay đổi tích cực có mang lại hiệu quả lâu dài không? 

- Ngoài ra các nội dung liên quan đến quy trình của tổ chức và hệ thống M&E cũng sẽ 

được đánh giá. 

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ tháng 2-3/2019, trong đó thời gian tối đa cho mỗi 

công việc là: 

Nội dung công việc Thời gian tối đa 

1. Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo của dự án 

2. Xây dựng đề cương đánh giá: bao gồm kế hoạch, phương pháp 

thu thập số liệu và lấy thông tin, cách thức triển khai, số mẫu và 

chọn mẫu… do nhóm tư vấn và SCDI cùng thảo luận và ra quyết 

5 ngày 
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đinh. 

3. Xây dựng bộ công cụ đánh giá và kế hoạch đánh giá 5 ngày 

4. Thu thập dữ liệu  15 ngày 

5. Phân tích dữ liệu và viết báo cáo 20 ngày 

6. Thu thập thông tin góp ý cho báo cáo bằng văn bản và qua Hội 

thảo lấy ý kiến các bên 

7. Hoàn thiện báo cáo gửi Bánh mỳ cho Thế giới và SCDI 

5 ngày 

 

5. Phương pháp đánh giá: Tư vấn sẽ làm việc với SCDI để thảo luận chi tiết về phương 

pháp đánh giá, tuy nhiên cần đảm bảo tối thiểu các yêu cầu sau: 

- Nghiên cứu tài liệu 

- Thu thập thông tin định tính từ các đối tác và đại diện người hưởng lợi  

- Quan sát 

6. Sản phẩm bàn giao:  

- Báo cáo phân tích đánh giá (tiếng Việt và tiếng Anh), đảm bảo mục tiêu trên của đánh 

giá dài từ 25-30 trang;  

- Bài trình bày bằng powerpoint về kết quả đánh giá (tiếng Việt và tiếng Anh). 

- Bộ công cụ thu thập số liệu, số liệu và các tài liệu liên quan 

7. Yêu cầu với chuyên gia/nhóm chuyên gia tư vấn 

Nhóm chuyên gia tư vấn sẽ được lựa chọn để thực hiện khảo sát này với sự phối hợp và hỗ trợ 

của SCDI. 

Yêu cầu với trưởng nhóm 

- Có ít nhất bằng Thạc sỹ về Xã hội học hoặc Y hoặc các ngành liên quan;  

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm thực hiện nghiên cứu, xây dựng công cụ, thu thập và 

phân tích số liệu (đặc biệt nghiên cứu, điều tra xã hội học về các nhóm dễ bị tổn 

thương mà nổi bật là người chuyển giới); 

- Có kinh nghiệm tiến hành đánh giá dự án, kinh nghiệm làm Trưởng nhóm là lợi thế; 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề xã hội là lợi thế;  

- Có khả năng điều phối công việc và làm việc độc lập, viết báo cáo. 

Yêu cầu với thành viên nhóm 
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- Có ít nhất bằng thạc sỹ về Xã hội học hoặc các ngành liên quan và có ít nhất 3 năm 

kinh nghiệm 

- Có hiểu biết và kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực giới, LGBTI và các nhóm dễ bị 

tổn thương 

- Có kinh nghiệm nghiên cứu các vấn đề xã hội là lợi thế. 

8. Thanh toán 

Các lần thanh toán sẽ căn cứ theo sản phẩm bàn giao được duyệt bởi SCDI và đề nghị thanh 

toán của chuyên gia: 

 Sản phẩm bàn giao Tỷ lệ thanh toán 

Lần 1 Đề cương phân tích đánh giá, bộ công cụ thu 

thập số liệu (đã test) và kế hoạch thực địa chi 

tiết 

40% kinh 

nghiệm của chị 

là 1
st
 payment 

chỉ nên tối đa là 

40%, quy định 

của Bánh mì 

cũng thế. 

Lần 2 Báo cáo hoàn chỉnh +bài trình bày 

powerpoint về các phát hiện chính + số liệu 

và các tài liệu liên quan 

60% 

 

9. Phí chuyên gia 

 hí chuyên gia sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm làm việc nhưng không vượt quá định 

mức đã được nhà tài trợ phê duyệt.  

Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi nhóm tư vấn làm việc với SCDI. 

10. Hồ sơ năng lực 

Cá nhân hoặc tổ chức quan tâm chuẩn bị hồ sơ bao gồm:   

- Sơ yếu lý lịch khoa học của chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia; 

- Danh sách giới thiệu các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan; 

- Một đề xuất thực hiện đánh giá bao gồm:  

+ Đề xuất kỹ thuật cụ thể 

+ Bản giới thiệu ngắn gọn và lý do lựa chọn các phương pháp đánh giá 

- Đề xuất tài chính đi kèm: bao gồm đề xuất về phí tư vấn cũng như các chi phí khác 

phục vụ cho cuộc đánh giá. 
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- Ngoài ra đề xuất cần chỉ rõ về khung thời gian tiến hành đánh giá: bao gồm thu thập 

và viết báo cáo 

Căn cứ trên hồ sơ nhận được, SCDI sẽ tiến hành đánh giá để lựa chọn cá nhân hoặc đơn vị 

thực hiện đánh giá này. 

11. Hạn nộp hồ sơ 

Hạn chót nộp hồ sơ cho đánh giá này là trước 17h00 ngày 15/2/2019: 

12. Liên hệ gửi hồ sơ 

Chuyên gia quan tâm vui l ng gửi bản mềm hoặc bản cứng tới địa chỉ sau: 

Chị Nguyễn Thị Kim Dung – Quản lý chương trình K 2 

Email: dungnguyen@scdi.org.vn 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng 

240 Mai Anh Tuấn, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.572.0689 ext 120 




