ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Vị trí
Dự án

Cán bộ Điều phối dự án
Nâng cao năng lực tổ chức và khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong khuôn khổ chương trình chung tại khu
vực Đông Á Thái Bình Dương (gọi tắt là Dự án Red Ready)
Mối quan  Giám đốc Dự án Red Ready, các cán bộ dự án, trợ lý dự án, cán bộ Giám
hệ trong
sát và Đánh giá và các đầu mối tại các Ban liên quan của Hội Chữ thập
công việc
đỏ Việt Nam
 Nhóm chương trình của Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Việt Nam, nhóm Dự án
Red Ready Vùng (bao gồm Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ
quốc tế - IFRC và Chữ thập đỏ Mỹ), các nước triển khai dự án Red
Ready
Địa điểm  Trụ sở Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 82 Nguyễn Du, Hà Nội
làm việc
30-50% thời gian thực địa tại các tỉnh (khi cần)
1.

Thông tin về tổ chức và dự án

Hội Chữ thập đỏ Mỹ (AmCross) là một tổ chức nhân đạo, phi lợi nhuận và do tình nguyện
viên đứng đầu, giúp đỡ người dân và cộng đồng dễ bị tổn thương trên thế giới nhằm
phòng ngừa và ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp phức hợp của khủng hoảng nhân
đạo, và các điều kiện sức khoẻ đe doạ đến tính mạng. Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ hoạt động ở
Việt Nam thông qua VNRC từ năm 1999 thực hiện các chương trình về phòng ngừa và
ứng phó thảm hoạ, thích ứng biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, vệ sinh nước sạch và phát
triển tổ chức.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) là một trong những tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp
hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động ở tất cả 63 tỉnh thành, 705 huyện thị và 11.159 xã với
15.224 nhân viên được trả lương, 361.266 tình nguyện viên và 4.416.337 thành viên
(Theo Báo cáo thường niên của VNRC năm 2017). VNRC nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ
từ Chính phủ ở các cấp, bao gồm tiền lương cho các cán bộ chủ chốt và hỗ trợ vận hành
cho các tỉnh thanh Hội. Chính phủ đã thông qua “Luật Hoạt động Chữ thập đỏ” (Luật số
11/2008/QH12) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, trong đó xác định bảy lĩnh
vực hoạt động cốt lõi của VNRC bao gồm: Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; Chăm
sóc sức khỏe; Sơ cấp cứu ban đầu; Hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người
và hiến xác; Tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa;
Tuyên truyền các giá trị nhân đạo; Phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Luật này đặt VNRC
vào vị trí đặc biệt quan trọng khi đưa các cán bộ và tình nguyện viên đến các vùng thiên
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tai, giúp đỡ người dân, tiếp cận các nguồn vốn của Chính phủ và gây quỹ từ cộng đồng
cho Quản lý rủi ro thiên tai.
Về Dự án Red Ready: Dự án đã được triển khai tại chín nước (Indonesia, Lào, Malaysia,
Mông Cổ, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Timor-Leste và Việt Nam) thuộc
khu vực Đông Á Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ Hội Quốc gia của các nước này thực hiện
những hoạt động ưu tiên phát hiện trong các đánh giá về năng lực dựa trên các công cụ
và mục tiêu phát triển Hội Quốc gia của IFRC, chủ yếu là Đánh giá và Chứng nhận Năng
lực Tổ chức (OCAC) và Phòng ngừa để ứng phó có hiệu quả (PER). Dự án nhằm mục đích
góp phần xây dựng năng lực bền vững lâu dài cho chín trung ương Hội quốc gia và cung
cấp các nguồn lực và hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy những nỗ lực này trong mỗi Hội, góp
phần xây dựng Hội vững mạnh, đảm bảo gắn kết chặt chẽ hơn với cộng đồng và các bên
liên quan tại địa phương và nâng cao hiệu quả của công tác nhân đạo trong phòng chống
và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ
Mỹ, Dự án Red Ready chính thức bắt đầu từ ngày 15/01/2019 với thiết kế chủ yếu dựa
trên các khuyến nghị của OCAC (thực hiện năm 2014, cập nhật năm 2019) và kết quả PER
(thực hiện năm 2018). Dự án Red Ready đã hỗ trợ VNRC trong việc: nâng cao năng lực
tổ chức của 30 tỉnh thành hội; xây dựng Chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 dựa trên các kết quả và bài học kinh nghiệm từ OCAC/BOCA; đẩy mạnh công tác
truyền thông góp phần nâng cao hình ảnh của VNRC trong các hoạt động nhân đạo và
ứng phó khẩn cấp; phát triển năng lực của hội, có khả năng tài liệu hóa và truyền đạt
hiệu quả các kế hoạch và tiến trình nâng cao năng lực của tổ chức hội, có khả năng huy
động các nguồn lực (bao gồm từ nguồn lực tự có) để triển khai, thúc đẩy và duy trì văn
hóa học tập, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong hệ thống hội; xây dựng kế hoạch vận
động nguồn lực cho lĩnh vực quản lý thảm họa/thiên tai dựa trên kế hoạch vận động
nguồn lực chung của VNRC; xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực cho các tỉnh trọng
điểm thiên tai; hỗ trợ các tỉnh trọng điểm thiên tai triển khai các hoạt động ưu tiên được
xác định trong kế hoạch vận động nguồn lực; Xây dựng Kế hoạch chiến lược và Kế hoạch
hoạt động cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; xây dựng hướng dẫn về M&E cho VNRC, tập
huấn cho cán bộ các cấp về hướng dẫn M&E; tập huấn cho cán bộ các cấp về lập kế
hoạch, giám sát, đánh giá và báo cáo (PMER)…Trong giai đoạn 2021-2022, Dự án tập
trung vào hai chủ đề: (1) Nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó để đảm bảo VNRC có đủ
năng lực hoạt động thông qua việc cải thiện đánh giá nhu cầu sau thiên tai, cải thiện
trung tâm điều hành khẩn cấp và cải thiện chương trình tiền mặt; (2) Tăng cường quản
lý dự án để đảm bảo VNRC có một hệ thống M&E và báo cáo được áp dụng trong các
chương trình và dịch vụ cốt lõi, được hỗ trợ bởi công cụ và nguồn nhân lực có trình độ.
2.

Vai trò và trách nhiệm

Cán bộ Điều phối dự án sẽ làm việc dưới sự giám sát của Giám đốc Dự án Red Ready để
quản lý việc triển khai các hoạt động của Dự án tại VNRC cũng như tại các tỉnh mục tiêu
của dự án khi cần. Cán bộ Điều phối dự án cũng sẽ phối hợp với các Ban liên quan của
VNRC bao gồm nhưng không giới hạn ở các ban: Ban Quản lý thảm họa, Ban Tổ chức, Ban
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Đối ngoại và Phát triển, Ban Chăm sóc sức khỏe, Ban Công tác xã hội và Văn phòng để
đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng với các Ban để hỗ trợ việc thực hiện dự án. Cán bộ điều
phối dự án phải là một người quản lý dự án giỏi, có khả năng phát triển và hướng dẫn cho
các thành viên trong nhóm và làm việc với các bên liên quan để đạt được các mục tiêu
chung.
Lập kế hoạch và triển khai dự án
 Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và triển khai các hoạt động của dự án với sự tham vấn
và phối hợp chặt chẽ từ các Ban chuyên môn liên quan của VNRC.
 Phối hợp và hỗ trợ các cán bộ đầu mối của các Ban liên quan trong việc thực hiện kế
hoạch hoạt động để đảm bảo họ triển khai công việc năng suất và hiệu quả.
 Hỗ trợ các tỉnh thành mục tiêu của dự án trong việc xây dựng các kế hoạch thực hiện
hiệu quả và các phương pháp triển khai dự án thay thế để đáp ứng tiến độ chặt chẽ
 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp và điều phối các hoạt động đặc biệt theo yêu
cầu của Hội Sở như tập huấn nội bộ, hội thảo, họp.
 Theo dõi và đánh giá việc triển khai các hoạt động để xác định thêm các lĩnh vực cần
cải thiện và ghi lại các thực hành tốt nhất.
Giám sát và báo cáo
 Đảm bảo duy trì các hoạt động giám sát, hỗ trợ, kiểm soát chất lượng và hệ thống và
quy trình báo cáo một cách năng suất và hiệu quả
 Theo dõi và đánh giá tiến độ tổng thể về các kết quả đạt được.
 Đảm bảo các nhóm thực hiện tại địa phương thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và tạo
điều kiện cho các điều chỉnh cần thiết để kịp tiến độ.
 Thực hiện các chuyến công tác tại địa phương thường xuyên để hỗ trợ địa phương,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác nhận dữ liệu và giám sát chất lượng và tính đầy
đủ của các bộ dữ liệu.
 Lập các báo cáo chi tiết bao gồm báo cáo dự án và các báo cáo giám sát liên quan khác
theo yêu cầu của VNRC.
 Phân tích dữ liệu được thu thập để xác định tính chính xác, vấn đề chất lượng, góp
phần vào nâng cấp hệ thống và đưa ra các đề xuất về chất lượng và các lĩnh vực dự án
cần cải thiện.
 Thu thập phản hồi trong những ngữ cảnh cụ thể từ những người tham gia dự án.
Đại diện và Điều phối
 Đảm bảo duy trì sự phối hợp trong nhóm, bao gồm các thành viên trong ban quản lý
dự án và các đầu mối khác của Red Ready
 Điều phối các cuộc họp để phổ biến thông tin và các yêu cầu đánh giá dự án
 Đại diện cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các cuộc họp liên quan đến Dự án Red
Ready như các cuộc họp hàng tháng với Vùng, các cuộc họp chia sẻ hàng quý với Vùng
và các cuộc họp kỹ thuật khác với IFRC
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3.

Trình độ

Trình độ học vấn: Bằng Cử nhân về Phát triển Cộng đồng, Quản lý Thảm họa, Hành chính
Công hoặc các lĩnh vực liên quan
Kinh nghiệm làm việc và Kỹ năng:
 Có tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm về các công việc liên quan
 Có kinh nghiệm xây dựng, quản lý chương trình, dự án
 Kỹ năng viết báo cáo và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
 Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt tốt (viết và nói)
 Thành thạo các ứng dụng như Word, Excel, PPT
 Giỏi kỹ năng giao tiếp, bao gồm việc hướng dẫn và đào tạo
Phẩm chất
 Có khả năng đưa ra quyết định phù hợp với các mục tiêu và giá trị của tổ chức
 Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ
 Cộng tác với các thành viên trong nhóm để đạt được kết quả chung
 Có khả năng đưa ra cách tiếp cận dựa trên giải pháp
4.

Hồ sơ

Ứng viên xin vui lòng gửi hồ sơ bao gồm sơ yếu lý lịch, thư quan tâm (bằng tiếng Anh) và
các bằng cấp có liên quan đến email amcrossvn@amcross.org.vn với tiêu đề: Hồ sơ xin
việc cho Cán bộ Điều phối Dự án Red Ready.
Hạn nộp hồ sơ trước 17.00PM ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Public

Page 4 of 4

