
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
 

Cho tư vấn hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện Thỏa thuận thực hiện  

nhằm cung cấp hỗ trợ giáo dục cho trẻ em mục tiêu tại Hà Nội 

 

1. Bối cảnh và lý do 

Với sự hỗ trợ tài chính từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (USDOL), ILO đang triển khai Dự án mang tên 
Tăng cường năng lực quốc gia để ngăn chặn và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (sau 
đây gọi tắt là dự án) để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ 2015 đến giữa 2020 nhằm  tăng 
cường các nỗ lực của chính phủ để giải quyết các vấn đề lao động trẻ em. 

 
Tại Hà Nội, 4 huyện và 11 xã được xác định là khu vực dự án, như sau: 

 
Chương Mỹ : Phú Nghĩa, Trung Hoa, Hoàng Diệu 
Gia Lâm  : Bát Tràng, Kiêu Kỳ. 
Hoài Đức  : Dương Liễu, Sơn Đồng, La Phù 
Thạch Thất  : Canh Nậu, Bình Phú, Hương Ngải 

 
Tài liệu của Dự án nêu rõ rằng ba lĩnh vực chính của can thiệp trực tiếp là: (i) các hỗ trợ giáo 
dục cho trẻ em đối tượng từ 5-17 tuổi, (ii) đào tạo nghề cho trẻ em đối tượng từ 15 đến 17 
tuổi và (iii) hỗ trợ sinh kế cho gia đình trẻ. 
 
Dự án đã làm việc với các đối tác giáo dục để xây dựng một gói hỗ trợ giáo dục cho trẻ em đối 
tượng đang đi học nhưng có nguy cơ bỏ học do hiệu suất học tập thấp, hoàn cảnh gia đình 
khó khăn và/hoặc các lý do khác. Hỗ trợ về giáo dục nhằm mục đích duy trì việc học của các 
em ở trường, hoặc đưa các em đã bỏ học quay trở lại trường học/TTGDTX. 
 
Một thỏa thuận thực hiện đã được ký với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để cung cấp các hỗ 
trợ giáo dục cho khoảng 1200 trẻ dự án tại các trường và TT GDTX thuộc 11 xã và 4 huyện nói 
trên. Thỏa thuận thực hiện này sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2019 (Điều khoản tham chiếu 
của Thỏa thuận thực hiện đính kèm). 
 
Do khó khăn về thiếu nhân lực ở cấp Sở, tiến độ thực hiện hoạt động dự án khá chậm. Trong 
khi đó, dự án đang trong giai đoạn gấp rút để hoàn thành mục tiêu của mình trước khi dự án 
kết thúc (tháng 6 năm 2020). Do đó, dự án cần tuyển một cán bộ tư vấn để hỗ trợ kỹ thuật và 
thúc đẩy hoạt động dự án trong khuôn khổ Thỏa thuận thực hiện với Sở Giáo dục.  

2. Mục tiêu 

Tư vấn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kỹ thuật,thúc đẩy hoàn thành kịp thời 

gian và đảm bảo chất lượng của các hoạt động trong khuôn khổ Thỏa thuận Thực hiện giữa 

ILO và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

3. Hoạt động và Phạm vi công việc của tư vấn 



 Làm việc với Sở GD-ĐT và ILO để xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động dự án hàng 

tháng dựa trên Kế hoạch tổng thể của Thỏa thuận thực hiện, và thúc đẩy để kế hoạch 

này được lãnh đạo Sở GD ĐT ký duyệt 

 Đi công tác thường xuyên xuống các trường dự án để hỗ trợ, thúc đẩy và giám sát để 

hoạt động được thực hiện đúng kế hoạch  

 Hỗ trợ kỹ thuật cho các trường dự án để thực hiện các hoạt động (thông qua làm việc 

trực tiếp, email, điện thoại), kể cả khi có yêu cầu bổ sung của dự án  

 Làm việc với các Phòng Giáo dục 4 huyện dự án, lãnh đạo các trường dự án và cán bộ 

đầu mối của Sở GD ĐT để đảm bảo các báo cáo hoạt động của các cấp được gửi đúng 

hạn và theo đúng mẫu quy định 

 Thực hiện báo cáo cho dự án khi có yêu cầu bổ sung ngoài các báo cáo trong phần 4.  

 Hỗ trợ kỹ thuật cho Sở GD ĐT cho các hoạt động tập huấn, tài liệu hóa liên quan đến 

hoạt động trong Thỏa thuận thực hiện 

4. Đầu ra, Thời gian thực hiện  

Như trên đã trình bày, tư vấn sẽ đóng vai trò thúc đẩy, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động 
trong thỏa thuận thực hiện giữa ILO và Sở GD ĐT HN, do đó các báo cáo về kết quả hoạt 
động đã hoàn thành của tư vấn cần có bằng chứng như: Báo cáo của tư vấn được ký xác 
nhận bởi Phòng Giáo dục 4 huyện; HOẶC Báo cáo của tư vấn đính kèm các bản photocopy 
của báo cáo hoạt động tháng đã được ký/đóng dấu của Phòng Giáo dục huyện; HOẶC Báo 
cáo của tư vấn đính kèm bản chụp photocopy cả danh sách người hưởng lợi đã nhận hỗ trợ.  

STT Đầu ra Đề xuất Ngày 
làm việc của tư 

vấn 

Dự kiến thời gian 
thực hiện 

1 Danh sách nhu cầu được hỗ trợ 
giáo dục của trẻ có được thông 
qua hoạt động tham vấn 
(Hoạt động 2.1.1 trong TTTH) 

6 Tháng 6 

2 Báo cáo kết quả lồng ghép thông 
điệp về Phòng chống LĐTE trong 
hoạt động của Hội Phụ huynh và 
hoạt động thường xuyên của các 
trường  
(Hoạt động 1.1.4 trong TTTH)  

7 

 

Tháng 6 

3 Báo cáo về kết quả hỗ trợ vật 
phẩm giáo dục cho trẻ (đồng phục, 
sách giáo khoa, xe đạp, dụng cụ 
học tập) 
(hoạt động 2.1.2 trong TTTH) 

6 Tháng 7-8 

4 Báo cáo về kết quả hỗ trợ vật 
phẩm giáo dục cho các trường dự 
án và danh sách trẻ dự án được 
cam kết miễn đóng góp tiền xây 
dựng trường đầu năm 

6 Tháng 7-8 



 
(Hỗ trợ cho nhà trường có thể bao 
gồm: sách, giá sách và vật dụng 
cho thư viện, máy chiếu, máy tính 
để bàn…) 
(Hoạt động 2.1.2 trong TTTH) 
 

5 Báo cáo về kết quả các hỗ trợ phi 
vật chất để cải thiện kết quả học 
tập của trẻ (hỗ trợ phi vật chất có 
thể bao gồm: CLB hỗ trợ học tập, 
tư vấn lộ trình học tập cho trẻ, lớp 
học bồi dưỡng các môn chuẩn bị 
thi cho trẻ lớp 9 …) 
 
(Hoạt động 2.1.2 trong TTTH) 
 

10 Tháng 6-7-8 

6 Báo cáo về kết quả thực hiện bộ 
Giáo trình “Giáo dục khởi nghiệp” 
tại ít nhất 4 trường được lựa chọn 
thí điểm và các hoạt động hỗ trợ  
từ-nhà-trường-đến-việc-làm tại 
các trường dự án 
 
(Hoạt động 2.2.2 và 2.2.3 trong 
TTTH) 

10 Tháng 7-8-9-10 

7 Báo cáo về Hội thảo tổng kết và 
chia sẻ kinh nghiệm cho các hoạt 
động dự án 
 
(Hoạt động 2.2.4 trong TTTH) 

5 Tháng 11-12 

 TỔNG SỐ  50  

 

5. Yêu cầu về kỹ năng, lĩnh vực và kinh nghiệm của tư vấn: 
 
Tư vấn được chọn cần có các kỹ năng, nền tảng và kinh nghiệm sau đây: 

- Cử nhân hoặc cao học về giáo dục hoặc một lĩnh vực liên quan. 

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục (giáo dục phổ thông hoặc giáo 
dục thường xuyên) 

- Kinh nghiệm (chứng minh được) về hỗ trợ hướng nghiệp trong trường học, và kinh 
nghiệm làm việc với ILO. 

 
6. Giám sát và hợp tác 
 



Chuyên gia tư vấn sẽ nhận được sự hỗ trợ sau đây từ Quản lý dự án ENHANCE, và các cán bộ 
dự án khác: 

 
• Cung cấp góp ý cho các đề xuất kế hoạch, công cụ, báo cáo. 
• Xem xét và góp ý cho các báo cáo hoạt động đã hoàn thành 
• Hỗ trợ khác nếu cần 

 
7. Cách nộp hồ sơ 
 
Bộ hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, bao gồm: 
- Lý lịch công việc ngắn gọn của người nộp đơn và các tài liệu hỗ trợ. 
- Thư trình bày về Tại sao ứng viên phù hợp với công việc tư vấn này. 
- Một đề xuất về kế hoạch làm việc và đề xuất ngày làm việc, mức phí tư vấn và ngân sách 
để tiến hành công việc tư vấn này. 
 
Hồ sơ cần được gửi tới: vanng@ilo.org trước 17h00 ngày 23 tháng 5 năm 2019 
Do số lượng hồ sơ nhiều, chúng tôi sẽ chỉ có thể trả lời những người nộp đơn thành công. 




