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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

Chức danh:  Giảng viên truyền thông, thúc đẩy-điều hành, thuyết trình 

   

Địa điểm:  Hà Nội   

Thời gian:   Tháng 5 và 6 năm 2019   

Báo cáo cho:  Cán bộ truyền thông và cán bộ dự án  

CARE là một tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo và phát triển với sứ mệnh 

chống lại đói nghèo và bất công trên toàn cầu, tập trung đặc biệt vào phụ nữ và trẻ em gái để mang 

lại sự thay đổi lâu dài trong cộng đồng. 

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) là một tổ chức năng động đã làm việc với các tổ chức, đối 

tác Việt Nam trong suốt 30 năm qua với hơn 300 dự án. CVN nhận thấy chìa khóa để đạt được kết 

quả phát triển công bằng nằm ở việc tác động đến các nguyên nhân cơ bản và cốt lõi của nghèo đói, 

bất công xã hội và bất bình đẳng giới – những yếu tố góp phần đẩy một số nhóm dân số ra khỏi lề 

phát triển và rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương. 

Mục tiêu chương trình dài hạn của CVN là Phụ nữ dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và các nhóm dân 

số dễ bị tổn thương ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ phát triển, có khả năng chống chịu và phục 

hồi trong những hoàn cảnh liên tục thay đổi và có tiếng nói chính đáng trong xã hội. 

Thông tin về dự án: 

Dự án Tăng cường khả năng tiếp cận thông tin dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (gọi tắt là I2I – 

Informed to Influence) có mục tiêu tổng quan là các tổ chức xã hội đại diện các cộng đồng dân tộc 

thiểu số một cách chính đáng nhằm cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị, 

từ đó thúc đẩy hơn nữa quyền tiếp cận thông tin của các dân tộc thiểu số. Dự án do Liên minh Châu 

Âu tài trợ và có ba mục tiêu cụ thể là: 

1) Các tổ chức xã hội tăng cường khả năng đại diện cho lợi ích của phụ nữ DTTS. 

2) Phụ nữ DTTS được tiếp cận nhiều hơn đến thông tin về các chính sách và chương trình có liên 

quan đến người DTTS. 

3) Các nhà lập pháp và chính quyền đẩy mạnh hỗ trợ quyền tiếp cận thông tin đối với người 

DTTS 

Địa bàn: Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên (mỗi tỉnh 2 xã) 

Thông tin thêm về dự án: https://bit.ly/2VQrVY6  

 

https://bit.ly/2VQrVY6
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Lý do/cơ sở và mục đích: 

Để phục vụ mục tiêu (2), đồng thời nhằm triển khai Luật Tiếp cận Thông tin, sáu (06) Ban Thông tin 

Truyền thông cấp xã đã ra đời và đi vào hoạt động từ cuối năm 2017, đầu năm 2018. Mỗi ban gồm 

5-7 thành viên là cán bộ cấp xã phụ trách pháp luật, văn hóa, công tác phụ nữ, v.v…. Các ban có nhiệm 

vụ thu thập nhu cầu thông tin ở địa bàn mình, biên tập và sản xuất các bản tin dưới nhiều hình thức 

đa dạng: video, phát thanh, in ấn, … đồng thời kết hợp với gặp mặt trực tiếp với người dân để truyền 

thông các thông tin này.  

Cho đến nay, các ban đã được tập huấn về các kỹ năng cơ bản như: viết tin, trình bày bản tin, phát 

thanh, quay phim; và đã sản xuất các bản tin in, phát thanh,…. Sau một thời gian hoạt động, hiện các 

ban có nhu cầu nâng cao các kỹ năng trên và bổ sung thêm kỹ năng điều hành-thúc đẩy-thuyết trình 

để phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin trong cộng đồng mình. 

Mục tiêu chính:   

CARE tìm kiếm một nhóm tư vấn người Việt Nam để triển khai các hoạt động tập huấn cho 6 ban 

Thông tin Truyền thông trên. Mục tiêu của tập huấn là: 

 Các thành viên nắm được kỹ thuật biên tập các văn bản chính sách, pháp luật để các văn bản 

này trở thành các bản tin ngắn gọn, dễ hiểu, dễ sử dụng trong công tác truyền thông tại cộng 

đồng. 

 Các thành viên nắm vững kỹ thuật xây dựng phóng sự, bản tin bằng phim (ít nhất bao gồm kỹ 

thuật phỏng vấn cho video, quay phim bằng điện thoại thông minh và dựng phim bằng phần 

mềm cơ bản, miễn phí) 

 Các thành viên nắm vững kỹ thuật xây dựng một bài phỏng vấn hoặc bản tin, phóng sự phát 

thanh (ít nhất bao gồm kỹ thuật phỏng vấn cho phát thanh, ghi âm, biên tập âm thanh,…) 

 Các thành viên nắm được các kỹ năng thúc đẩy-điều hành-thuyết trình (bao gồm cả thực hành 

tạo slide thuyết trình). 

Phạm vi công việc và kết quả chính: 

 Phạm vi công việc/trách nhiệm của nhóm tư vấn: 

o Trước khi tập huấn diễn ra:  

 Xây dựng kế hoạch bài giảng chi tiết cho từng nhóm kỹ năng: A-biên tập văn 

bản chính sách, pháp luật; B và C-xây dựng bản tin truyền hình – xây dựng bản 

tin phát thanh; D-kỹ năng thúc đẩy-điều hành-thuyết trình. Kế hoạch này cần 

thể hiện rõ nội dung, mục tiêu, phương pháp, và chú trọng thực hành. 

 Xây dựng tài liệu phát tay chi tiết, phù hợp với đối tượng học viên của tập huấn. 

CARE sẽ in tài liệu này để học viên sử dụng trong và sau tập huấn. 

 Các công việc cần thiết khác tùy vào yêu cầu của giảng viên nhằm đảm bảo tập 

huấn đạt chất lượng tối đa (ví dụ: khảo sát trước và sau tập huấn). 
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o Triển khai tập huấn với khung thời gian dự kiến như sau (thứ tự các tỉnh có thể thay 

đổi): 

 

 

STT 

 

Kỹ năng 

Tỉnh/Số ngày 

Cao Bằng Bắc Kạn Điện Biên 

A Biên tập nội dung chính sách, pháp luật 1 1 1 

B Sản xuất bản tin truyền hình 1 1 1 

C Sản xuất bản tin phát thanh 1 1 1 

D Thúc đẩy-điều hành-thuyết trình 0 0 1 

 Tổng số ngày tập huấn 3 3 4 

Trong đó, với các nội dung A-B-C, tư vấn cần hỗ trợ để đến cuối thời gian tập huấn, 

các Ban có được sản phẩm cụ thể: ít nhất 2 bản tin viết hoàn thiện về chính sách, pháp 

luật (A); ít nhất 1 bản tin truyền hình (B); và ít nhất 2 bản tin phát thanh (C). 

o Sau tập huấn: 

 Bản báo cáo (tối đa 2 trang), trong đó nêu những nhận xét ngắn gọn của giảng 

viên về sự thay đổi của các học viên trước và sau tập huấn (lưu ý: cần kèm theo 

ví dụ và bằng chứng cụ thể để chứng minh sự thay đổi này), và khuyến nghị 

càng chi tiết càng tốt để thúc đẩy chất lượng hoạt động truyền thông của các 

thành viên trong từng Ban. 

Dự kiến thời gian: 

Cuối tháng 5 và trong tháng 6 năm 2019, tại ba tỉnh của dự án. 

Tiêu chí lựa chọn:  

 Có kinh nghiệm tập huấn các kỹ năng trên 

 Có kinh nghiệm làm việc với người dân và cán bộ cấp xã khu vực dân tộc thiểu số ở miền núi 

phía bắc 

 Có thái độ chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị, triển khai và áp dụng cách tiếp cận lấy học viên 

làm trung tâm 

Quy trình áp dụng: 

CARE ưu tiên hồ sơ gửi về theo nhóm (một nhóm tư vấn tối đa 3 người đảm nhận toàn bộ các nội 

dung tập huấn A-B-C-D ở trên), nhưng cũng chấp thuận các hồ sơ cá nhân. Trong trường hợp hồ sơ 

cá nhân, ưu tiên 01 tư vấn tập huấn cả hai kỹ năng B-C (phát thanh-truyền hình). Khi gửi hồ sơ, vui 

lòng nêu rõ bạn đang quan tâm đến việc triển khai nội dung tập huấn nào. 

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau. Tiêu đề email là tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu này. 

Ứng viên sẽ bị loại nếu nộp thiếu bất cứ thành phần nào trong bộ hồ sơ ứng tuyển gồm:  
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- CV (Sơ yếu lý lịch) của từng thành viên. Lưu ý CV thể hiện rõ trình độ học vấn, kinh nghiệm 

làm việc liên quan 

- Ví dụ/ bằng chứng để thể hiện kinh nghiệm tập huấn ở các nội dung nêu trên 

- Ví dụ/bằng chứng về kinh nghiệm làm việc với đối tượng học viên là người dân tộc thiểu số 

- Kế hoạch làm việc sơ bộ, bao gồm ít nhất là đề cương bài giảng (có thể sử dụng đề cương bài 

giảng của hoạt động tương tự từng thực hiện), thời gian biểu cho toàn bộ hoạt động tập huấn. 

- Đề xuất ngân sách chi tiết theo gói hoặc theo ngày, kể cả chi phí đi lại, ăn, ở. Lưu ý bao gồm 

thời gian chuẩn bị cho tập huấn, đi lại, thực hiện tập huấn, và viết báo cáo.  

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ trên về địa chỉ procurement@care.org.vn trước 10.00g sáng ngày 

20/5/2019. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ lại với các ứng viên lọt vào vòng phỏng vấn. 

CARE là một nhà tuyển dụng với các cơ hội tuyển dụng bình đẳng, CARE cam kết hướng tới một lực 

lượng lao động đa dạng. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng 

tuyển. 

 

“Cảm ơn bạn đã quan tâm tới CARE! Chúng ta cam kết với nhau và cam kết bảo vệ những người 

chúng tôi phục vụ. Chúng tôi không dung thứ cho hành vi sai trái về tình dục trong hoặc ngoài tổ chức 

của chúng tôi, và luôn lồng ghép bảo vệ trẻ em trong tất cả hoạt động của chúng tôi. Việc bảo vệ khỏi 

quấy rối, bóc lột và xâm hại tình dục, và bảo vệ trẻ em có vai trò cơ bản đối với các mối quan hệ của 

chúng tôi, gồm cả việc thuê nhân viên, và các thực hành tuyển dụng của chúng tôi được thiết kế để 

đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển dụng những người phù hợp để làm việc với các nhân viên khác và những 

người chúng tôi phục vụ. Cũng như kiểm tra trước khi thuê nhân viên, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình 

tuyển dụng và kiểm tra người tham khảo để đảm bảo nhân viên mới tiềm năng hiểu và phù hợp với 

những kỳ vọng này. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Quản lý nhân sự.” 

 

 




