ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
TƯ VẤN HỖ TRỢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CỦA HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA
CAM VIỆT NAM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1190/QĐ-TTg.
1. Bối cảnh
Nhằm thực hiện hiệu quả Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, Luật
Người khuyết tật và Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp
với các Bộ ngành và các Hội có liên quan triển khai Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03/6/2020
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của
Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, triển khai
Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình
trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 – 2030 (Quyết định 1190/QĐ-TTg). Hiện nay, Việt
Nam có khoảng 1,4 triệu người là nạn nhân chất độc da cam. Chính phủ Việt Nam trong thời
gian qua đã có nhiều nỗ lực để hỗ trợ các nạn nhân da cam cải thiện cuộc sống và hòa nhập cộng
đồng.
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) thành lập, ngày 10/01/2004 tại Hà Nội
theo Quyết định số 84/2003/QĐ-BNV ngày 17/12/2003 của Bộ Nội vụ. Với nhiệm vụ trọng tâm
nhằm vận động các nguồn lực để chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, thúc đẩy và đấu
tranh quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân chất độc da cam. Hiện nay, Việt Nam có hơn 3
triệu nạn nhân chất độc da cam, hơn 400.000 hội viên. VAVA đã có mạng lưới ở cả 63 tỉnh,
thành phố, trên 600 huyện, quận; 6.500 xã, phường và 25 trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc nạn
nhân chất độc da cam. Đội ngũ cán bộ các cấp hội hầu hết là cựu chiến binh sau khi nghỉ hưu
tình nguyện làm công tác hội; một số là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, nhưng luôn
nhiệt tình, tâm huyết với đồng chí, đồng đội và nghĩa tình, trách nhiệm với nạn nhân chất độc da
cam/dioxin. Hiện nay, hoạt động hàng năm của VAVA vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân
sách Nhà nước và nguồn vận động kinh phí từ một số các dự án hoặc nhà hảo tâm nên các hoạt
động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc thăm hỏi, động viên,
tặng quà và tiến hành tẩy độc cho nạn nhân hoặc nuôi dưỡng nạn nhân da cam ở các trung tâm.
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Trong khuôn khổ hợp tác với Hội nạn nhân chất độc da cam trung ương (VAVA), trong năm
2020 – 2021, VNAH đã hỗ trợ VAVA xây dựng phần mềm quản lý thông tin nạn nhân da cam
cũng như các hoạt động khác nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và kiến thức quản lý và chăm sóc
nạn nhân da cam. Trong năm 2021, VNAH sẽ phối hợp với VAVA để xây dựng kế hoạch thực
hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg giai đoạn 2021 – 2030.
VNAH mong muốn tuyển một chuyên gia có kinh nghiệm nhằm hỗ trợ xây dựng Kế hoạch của
VAVA trong việc triển khai Quyết định 1190/QĐ-TTg giai đoạn 2021 – 2030.
2. Phạm vi công việc và phương pháp làm việc
2.1. Phạm vi công việc:
- Nghiên cứu, rà soát các chính sách, quy định về quyền lợi, ngân sách hỗ trợ cho Người
khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân sau chiến tranh.
- Rà soát các kế hoạch trợ giúp Người khuyết tật, các báo cáo đánh giá hoạt động của Trung
ương Hội VAVA và các tỉnh thành.
-

Xây dựng đề cương kế hoạch của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
(VAVA) theo Quyết định 1190/QĐ-TTg.

- Xây dựng kế hoạch hỗ trợ Người khuyết tật của Hội VAVA giai đoạn 2021 - 2030 thực
hiện theo Quyết định 1190/QĐ-TTg.
2.2 Phương pháp làm việc:
- Tư vấn làm việc chặt chẽ với VAVA, cán bộ dự án của VNAH trong quá trình xây dựng
Kế hoạch hỗ trợ NKT thực hiện theo Quyết định 1190/ QĐ -TTg này.
- Tư vấn sẽ hỗ trợ và định hướng cho các thành viên của VAVA tham gia và đóng góp ý
kiến trong quá trình xây dựng kế hoạch nêu trên.
- Tư vấn làm đầu mối thu thập và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên VAVA, VNAH
và các bên liên quan khác trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch.
- Tư vấn sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm cuối cùng gửi VAVA và VNAH.
3. Kết quả đầu ra:
- Đề cương kế hoạch của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) theo
Quyết định 1190/QĐ-TTg.
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- Một bản Kế hoạch của Hội nạn nhân chất dộc da cam/dioxin Việt Nam theo Quyết định
1190/QĐ-TTg giai đoạn 2021 – 2030 bao gồm các hoạt động và kết quả đầu ra, ngân sách,
vai trò và trách nhiệm của các bên thực hiện.
4. Kế hoạch hoạt động:

Nội dung hoạt động

STT

1.

2.

5.

Thời gian

Số ngày

dự kiến

tư vấn

Thống nhất nội dung, phương pháp làm việc với
VAVA và VNAH

Tháng

Xây dựng đề cương kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật
của VAVA theo Quyết định 1190/QĐ-TTg.

Tháng

Tháng

trình bày dự thảo kế hoạch xin ý kiến các bên liên
quan

Tháng

trợ người khuyết tật của VAVA, tiếp thu các góp ý
thảo luận

6

03 - 05/2021

Chỉnh sửa, hoàn thiền dự thảo kế hoạch kế hoạch hỗ
7

6

03/2021

Tham gia các cuộc họp kỹ thuật, hội thảo tham vấn để
6.

3

02 - 03/2021

Xây dựng dự thảo kế hoạch hỗ trợ người khuyết tật
của VAVA

1

02/2021

Tháng

14

03 - 05/2021

Tổng số ngày tư vấn

30 ngày

5. Các yêu cầu đối với tư vấn:
➢ Có trình độ cử nhân hoặc cao hơn;
➢ Am hiểu về pháp luật, chính sách liên quan đến phát triển xã hội, người khuyết tật
➢ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực người khuyết tật;
➢ Có kinh nghiệm xây dựng Kế hoạch, kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của các tổ
chức cấp quốc gia là một lợi thế;
➢ Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan nhà nước của Việt Nam;
➢ Có kỹ năng viết và trình bày báo cáo.
➢ Có kỹ năng điều hành hội thảo.
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