
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
HOẠT ĐỘNG: TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN VỀ PHÒNG NGỪA GIẢM NHẸ RỦI RO

THIÊN TAI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

Thời gian: Tháng 8 – tháng 9 năm 2020 Địa điểm: tp Trà Vinh (Trà Vinh)  và huyện Kế Sách
(Sóc Trăng)

Ưu tiên Chương trình 1: Tăng cường năng lực của
người dân để xây dựng cộng đồng an toàn, thích
ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và cải thiện sinh
kế bền vững

Mã hoạt động: 049114

Tài liệu tham khảo:
- Đề xuất dự án BfdW – Giai đoạn 2
- ĐInh mưc AFV 2018-2020
- Công văn thông báo ngân sách của AFV

I. Cơ sở đề xuất
Hoạt động này trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây dựng năng lực cho cộng đồng nhăm

ưng phó với thiên tai” giai đoạn 2 (8/2019 – 7/2022) do tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW) và tổ chức
ActionAid Việt nam tài trợ (AAV) tài trợ, thuộc ưu tiên chương trình 1.

Dự án đã tổ chưc đơt đánh giá rủi ro thiên tai, tnh trạng dễ bị tổn thương và khả năng (HCVA)
của cộng đồng vào tháng 5/2020 và xây dựng Kế hoạch quản lí  rủi  ro thiên tai dựa vào cộng đồng
(CBDRM) ở các khóm/âp ở các xã/phương dự án vào tháng 6/2020. Nhăm giup các cộng đồng dễ bị tổn
thương có thể triển khai các kế hoạch hành động về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thơi để
thực hiên có hiêu quả, thiết thực và phù hơp với tnh hinh địa phương thi cần có nhưng đề xuât, sáng
kiến cụ thể. Tuy nhiên để làm đươc viêc này cần phải có kỹ năng phân tích vân đề, lựa chon ưu tiên và
viết đề xuât sáng kiến, trong khi đó cộng đồng và các đội xung kích phòng ngừa giảm nhẹ thiên tai chưa
có kiến thưc, kỹ năng để làm đươc viêc này. Do đó, Ban quản lý đề xuât tổ chưc tập huấn “Kỹ năng viết
để xuất sáng kiến phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng” cho thành viên đội xung kích
tại huyên Kế Sách và TP Trà Vinh.

Hoạt động này sẽ hỗ trơ cho các hoạt động tiếp theo như Hỗ trơ các sáng kiến cộng đồng tâp
trung vào giải quyết các tác động của sạt lở đât và nhiễm mặn, hạn hán, bão và lốc xoáy (1.5), Thực hiện,
tăng cương và nhân rộng các mô hình bền vững có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (1.8).

II. Mục tiêu 
 Trang bị kiến thưc, phương pháp, công cụ và kỹ năng phân tích vân đề, lựa chon ưu tiên và phát

triển các đề xuât sáng kiến phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
 Huy động sự tham gia của cộng đồng và các đôi tương dễ bị tổn thương vào viêc xây dựng các

sáng kiến về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai phù hợp với cộng đồng và gắn với định hướng
phát triển KTXH của địa phương.

 Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, tnh trạng dễ bị tổn thương, góp phần cải thiên điều kiên sông của
cộng đồng dân cư và sự phát triển của địa phương

III. Kết quả đầu ra
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 100% các thành viên đội xung kích tham gia tâp huân hiểu đươc kiến thưc, phương pháp, công
cụ và kỹ năng phân tích vân đề, lựa chon ưu tiên và phát triển các đề xuât sáng kiến phù hơp.

 80% thành viên tham gia tâp huân có khả năng huy động sự tham gia của ngươi dân vào
viêc xây dựng các sáng kiến về phòng ngừa giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

 100% thành viên tham gia tâp huân có khả năng giám sát và hỗ trơ cộng đồng thực hiên
thành công các sáng kiến.

IV. Kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ

STT Các bước triển khai Thời gian hoàn
thành

Người chịu trách nhiệm Ghi chú

1
Liên hê, thông nhât nội dung 
chương trình và ký hợp đồng 
với tư vấn

31/08 LRP24 & LRP102 AFV hỗ trơ

2 Phát hành thư mời gửi cho các 
bên liên quan và học viên 31/08 LRP24 & LRP102

4 Liên hệ thuê hội trường tập 
huấn 01/09 LRP24 & LRP102

5 Chuẩn bị hậu cần tập huấn: 
VPP, tài liệu, giải khát….. 04/09 LRP24 & LRP102

6 Tổ chưc tâp huân và giám sát 14/09 LRP24 & LRP102 AFV hỗ trơ
7 Báo cáo tâp huân 19/09 Tư vân LRP24 & LRP102

V. Yêu cầu với tư vấn:
Tư vân phải có kiến thưc chuyên môn, kinh nghiêm về về viết để xuât sáng kiến phòng ngừa giảm
nhẹ rủi ro thiên tại dựa vào cộng đồng.

 Tư vân đoc kỹ TOR để xây dựng chương trinh và gửi nội dung tâp huân cho BQL và PO xem xét và
thông nhât trước 5 ngày khi tâp huân diễn ra.

 Tư vân phải có trách nhiêm gửi báo cáo đánh giá khóa hoc và tài liêu tâp huân cho BQL sau 5
ngày khi lớp tập huấn kết thúc để làm thủ tục thanh toán.

VI. Giả định và Rủi ro:
Giả định:
Lựa chọn đươc tư vấn có đầy đủ kỹ năng và kiến thưc phù hơp với nội dung, mục tiêu của  hoạt động.

Rủi ro: 
Nguy cơ khách quan ảnh hưởng tới thời gian thực hiện và kết quả của hoạt động.

STT Rủi ro
Tác động

Cao/Trung
bình/Thấp

Khả năng xảy ra
Cao/Trung
bình/Thấp

Đối tượng
chịu rủi ro

Kế hoạch dự kiến để
quản lí rủi ro

1
Không tìm được giảng 
viên phù hợp để thực 
hiện tập huấn

Cao Thấp LRP24
Tìm kiểm tư vấn thông 
qua mạng lưới của AFV  
và các đối tác
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Tư vấn thay đổi kế hoạch
đột xuất vì lý do khách 
quan ảnh hưởng đến 
tiến độ thực hiện hoạt 
động tại vùng

Thấp Thấp Tư vấn

BQL và tư vấn phối hợp 
sắp xếp dời thời gian 
tập huấn trong thời gian
gần nhất có thể.

VII. Giám sát và Đánh giá
- Gửi tin bài và ít nhất 3 ảnh đến Cán bộ Truyền thông và Cán bộ chương trình AFV chậm nhất 1

ngày sau khi hoạt động kết thúc.
- Báo cáo về Cán bộ Theo dõi và Đánh giá của AFV:
 Cập nhật trên nhóm Zalo của BQL và cán bộ chương trình AFV khi hoạt động kết thúc
 Cập nhật trên MnE Online sau 3 ngày khi hoạt động kết thúc
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