ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
HOẠT ĐỘNG: KHẢO SÁT CƠ SỞ CHO DỰ ÁN XÂY DỰNG NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO THẾ HỆ TRẺ VIỆT
NAM TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Thời gian hoạt động: Tháng 10/2021 – 02/2022 Vị trí hoạt động: 10 LRP
Ưu tiên Chương trình 2

Mã số ngân sách:

Tài liệu tham khảo:
 Tài liệu dự án
 Thỏa thuận hợp tác giữa AAV và ROTA
 Định mức chi phí của AAV 2021-2023
1. BỐI CẢNH
Dự án “Xây dựng năng lực lãnh đạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu” được tài trợ bởi
Chương trình Reach Out to Asia (ROTA) của Tổ chức Education Above All, Tổ chức ActionAid Quốc tế
tại Việt Nam (AAV) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) trong 3 năm từ
2021 - 2024. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực lãnh đạo cho 13.902 thanh niên trên cả nước
thành những công dân toàn cầu tích cực và chủ động tham gia thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền
vững về bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam. Dự án kỳ vọng mang lại 3 kết quả: i) Thanh niên
nâng cao kiến thức và kĩ năng để trở thành những công dân toàn cầu năng động và là những nhà lãnh
đạo trẻ; ii) Thanh niên nâng cao kiến thức và nguồn lực để hành động chống lại các vấn đề khí hậu tại
địa phương, chứng minh vai trò trung tâm của thanh niên trong việc xây dựng cộng đồng bền vững,
hiệu quả và công bằng.; và iii) Thanh niên được trao quyền để thực hiện các hoạt động vận động chính
sách địa phương, quốc gia và toàn cầu thông qua Mạng lưới Thế hệ xanh Việt Nam trên toàn quốc.
Đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án là thanh niên Việt Nam từ 15-24 tuổi, những người sẽ tham
gia tích cực vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững nói chung và bảo vệ môi trường, khí
hậu nói riêng. Mặt khác, đối tượng hưởng lợi gián tiếp là đại diện các cơ quan chính phủ ở cấp địa
phương và quốc gia, những người sẽ tham gia vào quá trình nghiên cứu và lập bản đồ chính sách.
Dự án sẽ được thực hiện bởi AAV và AFV và các đối tác dài hạn ở 10 quận/huyện của 10 tỉnh gồm:
Huyện Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình; Huyện Quản Bạ - Tỉnh Hà Giang; Huyện Krông Nô – Tỉnh Đắk Nông
Huyện Krông Bông – Tỉnh Đắk Lắk; Huyện Kế Sách – Tỉnh Sóc Trăng; Huyện Đông Hải – Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội; Quận Bình Tân – Thành phố Hồ Chí Minh; Huyện Dương Kinh –
Thành phố Hải Phòng; Thành phố Trà Vinh – Tỉnh Trà Vinh.
Theo kế hoạch, trong giai đoạn khởi động của dự án AAV, AFV dự kiến tiến hành khảo sát toàn diện
về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu ở 10 địa phương nói trên, trong đó tập trung tìm hiểu
các hoạt động của thanh niên ở địa phương trong việc phòng chống biến đổi khí hậu, vai trò, trách
nhiệm, cách thức tổ chức hoạt động của họ, khả năng tiếp cận thông tin, sự tham gia của họ, vai trò
quyết định cũng như tiếng nói của thanh niên… đối với công cuộc chống biến đổi khí hậu ở 10 địa
phương đang như thế nào. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ được trình bày trong hội thảo khởi động cũng
như làm nền tảng cho các hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành mục tiêu chung của dự án và đo
lường những thành tựu và thay đổi mà dự án sẽ mang lại vào cuối năm 2024. TOR này được lập để
cung cấp thông tin chi tiết và các yêu cầu cho hoạt động.

2. MỤC TIÊU

ROTA - 2021 - ToR – Khảo sát cơ sở

Trang 1/5








Thực hiện điều tra cơ sở tại 10 quận huyện để thu thập dữ liệu về tình hình thanh niên hiện
nay, hiểu biết của thanh niên và các nguồn lực của họ để tham gia vào các mục tiêu phát triển
bền vững và các vấn đề biến đổi khí hậu
Xây dựng các khuyến nghị nhằm hỗ trợ và củng cố tổ chức thanh niên và nâng cao năng lực
cho thanh niên để họ có thể tham gia vào các mục tiêu phát triển bền vững và các vấn đế biến
đổi khí hậu
Cung cấp đầu vào cho việc thực hiện các hoạt động dự án
Cung cấp mộ bộ tiêu chuẩn giám sát đánh giá dự án.

3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nhóm tư vấn sẽ hoàn thiện các ưu tiên nghiên cứu, tập trung vào các nội dung nghiên cứu sau:
• Tình hình thanh niên tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các vấn đề biến
đổi khí hậu
• Những thách thức và rào cản chính của thanh niên địa phương trong việc thực hiện các mục
tiêu phát triển bền vững và can thiệp vào các vấn đề biến đổi khí hậu
• Các nguồn lực và chính sách hiện hành của chính quyền địa phương để khuyến khích thanh
niên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và can thiệp vào các vấn đề biến đổi khí hậu
• Phân bổ ngân sách và cam kết của chính quyền địa phương trong việc thu hút thanh niên
• Các khuyến nghị để thực hiện dự án.
4. KẾT QUẢ MONG ĐỢI
• Các thông tin đầu vào về các mục tiêu, kết quả mong đợi và chỉ số của dự án được thu thập
đầy đủ làm cơ sở cho việc giám sát và đánh giá dự án;
• 01 báo cáo gồm những phát hiện về thông tin đầu vào và các đề xuất kiến nghị cho việc thực
hiện và theo dõi dự án bằng tiếng Việt và Anh được hoàn thành.
•

Báo cáo đánh giá (cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh) bao gồm các phần sau:
o Bảng chú giải thuật ngữ / từ viết tắt
o Bối cảnh
o Mục tiêu
o Phạm vi và nội dung khảo sát
o Hoạt động và kết quả
o Hạn chế của cuộc khảo sát
o Những phát hiện chính
o Kết luận và khuyến nghị theo kết quả, đầu ra, hoạt động và chỉ số của dự án
o Phụ lục

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Việc thu thập các thông tin và dữ liệu đầu vào dự án sẽ do cán bộ địa phương, tình nguyện viên ở các
địa bàn dự án thực hiện, dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và giám sát của tư vấn và cán bộ AAV, AFV. Một
nhóm tư vấn độc lập sẽ được tuyển dụng để tiến hành các công việc như thiết kế công cụ thu thập
thông tin, tập huấn cho cán bộ, tình nguyện viên địa phương, tổng hơp, phân tích số liệu và viết báo
cáo.
Phương pháp luận cho nghiên cứu sẽ do nhóm tư vấn lựa chọn đề xuất và thảo luận với AAV, AFV khi
bắt đầu triển khai để có những điều chỉnh cần thiết. Nghiên cứu cơ sở sẽ sử dụng hai nguồn thông tin
chính là thông tin sơ cấp và thông tin thứ cấp. Thông tin thứ cấp được thu thập từ chính quyền địa
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phương và các đối tác của AAV, AFV. Nguồn thông tin sơ cấp được thu thập trực tiếp trong quá
trình khảo sát thực địa thông qua hai phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
Do đó 3 phương pháp nghiên cứu mà khảo sát cơ sở áp dụng đó là: (i) phương pháp nghiên cứu định
lượng (khảo sát trực tiếp thanh niên), (ii) phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu cán bộ
địa phương – xã, huyện, tỉnh), và (iii) nghiên cứu tài liệu thứ cấp)
6.1. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp
Các tài liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau:
 Chiến lược quốc gia 6 của AAV/AFV (2018-2023),
 Khung chương trình 2018-2023
 Tài liệu dự án
 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 của huyện/quận và
xã/phường;
 Báo cáo tình hình thực hiện công tác của Đoàn thanh niên;
6.2. Khảo sát thực địa
Mẫu khảo sát và thành phần tham gia:
 Khảo sát bảng hỏi đối với thanh niên: 110 người/LRP. Tổng số hộ: 1.100 thanh niên.
 Phỏng vấn sâu:
 Phỏng vấn lãnh đạo cấp tỉnh: Sở Kế hoạch đầu tư, Sở NN&PTNT, Sở TNMT, Tỉnh đoàn
(4 người)
 Phỏng vấn sâu cán bộ cấp xã, huyện: UBND, Phòng tài nguyên môi trường, phòng kế
hoạch tài chính, Phòng NN&PTNT, Huyện đoàn, Hội ND huyện, 3 lãnh đạo xã (9 người)
 Thảo luận nhóm: 6 nhóm/huyện
 Khảo sát viên: 15 người, BQL, AFV + 2 tư vấn = 19 người
 Nhập liệu, tổng hợp phân tích số liệu, viết báo cáo, lấy ý kiến các bên liên quan và hoàn thiện
báo cáo (tiếng Việt, Anh).
6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHUYÊN GIA TƯ VẤN VÀ ĐỐI TÁC
Yêu cầu đối với tư vấn
• Có bằng cấp (Thạc sĩ trở lên) trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội, phát triển, khoa học xã hội.
• Có nhiều kinh nghiệm về đánh giá các dự án phát triển
• Có khả năng áp dụng các phương pháp đánh giá khác nhau và phỏng vấn với cán bộ lãnh đạo
chính quyền và thảo luận nhóm cộng đồng, kỹ năng làm việc với thanh niên là một lợi thế.
• Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGOs)
• Có hồ sơ đánh giá dự án liên quan
• Có kỹ năng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau và viết báo cáo đánh giá dự án
• Thành thạo nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh.
• Chứng minh khả năng bằng các báo cáo đánh giá đã thực hiện.
Ưu tiên:
 Có kinh nghiệm làm việc với AFV/ActionAid và hiểu/quen với chương trình, chính sách và
hoạt động vận động chính sách của tổ chức.
Yêu cầu đối với BQL
• Thông báo lịch khảo sát cho các bên liên quan, bố trí nhân sự tham gia đánh giá theo kế hoạch
• Bố trí và chuẩn bị địa điểm làm việc với nhóm tư vấn.
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7. BÁO CÁO, THEO DÕI & ĐÁNH GIÁ
• Tư vấn (nhóm, công ty, viện, tổ chức) sẽ báo cáo cho AAV, AFV. Tư vấn được yêu cầu gửi dự
thảo báo cáo khảo sát cho AAV, AFV và các đối tác để lấy ý kiến và điều chỉnh cho phù hợp;
nộp bản cuối cùng theo thỏa thuận trong thời hạn, bao gồm cả sửa đổi theo phản hồi từ AAV,
AFV và các đối tác.
• Các đối tác địa phương của AAV, AFV, Chương trình Hỗ trợ Phát triển tại 10 LRPs sẽ giám sát
các hoạt động thực địa phù hợp với các mục tiêu đã đề ra.
• Điều phối viên dự án và nhóm dự án sẽ giám sát việc triển khai thực tế tại hiện trường
8. NGÂN SÁCH VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Ngân sách hoạt động: Tính vào hoạt động Khảo sát cơ sở của dự án “Xây dựng năng lực lãnh đạo thế
hệ trẻ Viêt Nam trở thành công dân toàn cầu”
Kế hoạch triển khai
STT
1

HOẠT ĐỘNG

Tuyển dụng tư vấn và thảo luận hợp
đồng
Ký hợp đồng với tư vấn và chuẩn bị
thực địa cho khảo sát
Đào tạo về kỹ thuật và phương pháp
khảo sát

THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tuần đầu tiên tháng
10/2021
Tuần thứ 2 của tháng
10/2021
Tuần thứ 4 của tháng
10/2021
Tuần thứ 2 của tháng
11/2021

Khảo sát thực địa tại khu vực dự án

Tháng 11/2021

Phê duyệt TOR

2
3
4
5
7
8
9
10

Thu thập và tổng hợp dữ liệu, chuẩn
bị bản thảo đầu tiên để trình AAV,
AFV
AAV, AFV đánh giá và nhận xét
Hoàn thành báo cáo và gửi bản cuối
cùng cho AAV
Thanh toán

NGƯỜI PHỤ TRÁCH
AAV
PP2/AAV
PP2/AAV
Tư vấn, Điều phối viên
Dự án
Tư vấn, nhóm khảo sát,
Điều phối viên dự án

Tháng 11/2021

Chuyên gia tư vấn

Tháng 12/2021
Tháng 12/2021 –
01/2022
Tháng 02/2022

PP2/AAV
Chuyên gia tư vấn

9. Quản lý rủi ro
STT

1

Rủi ro
Không chắc chắn về
thời điểm covid-19
sẽ hoàn toàn được
kiểm soát; và liệu có
thể phải áp dụng
các biện pháp giãn
cách xã hội hoặc
phong tỏa
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Tác động
Chậm trễ trong
việc thực hiện dự
án do giãn cách
xã hội hoặc
phong tỏa

Khả năng
Cao

Phương pháp giảm thiểu
rủi ro
Các cán bộ dự án của 10
LRP sẽ theo dõi chặt chẽ
tình hình của COVID-19 và
đề xuất phương án triển
khai phù hợp. Có thể sẽ
xem xét phương án tổ
chức trực tuyến trong
trường hợp dịch covid
chưa kiểm soát được và
có thể sẽ kéo dài.
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STT

2

Rủi ro
Tư vấn bất ngờ thay
đổi kế hoạch làm
việc của họ do
những nguyên nhân
không lường trước
được

Tác động
Chậm trễ trong
việc triển khai dự
án

Khả năng
Thấp

Phương pháp giảm thiểu
rủi ro
AAV sẽ trao đổi với các
chuyên gia tư vấn để triển
khai hoạt động trong thời
gian sớm nhất.

10. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
- Cán bộ Truyền thông và Cán bộ dự án AFV đưa tin chậm nhất 1 ngày sau khi hoạt động kết thúc.
- Báo cáo về Cán bộ Theo dõi và Đánh giá của AAV:
 Cập nhật trên nhóm Zalo của BQL và cán bộ chương trình AAV khi hoạt động kết thúc
 Cập nhật trên MnE Online sau 3 ngày khi hoạt động kết thúc

11. THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT
Ngày 08/11/2021
12. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ TƯ VẤN CẦN NỘP
Tư vấn gửi lại các tài liệu sau:
1) Đề xuất kỹ thuât
2) Đề xuất tài chính
3) CV của các thành viên nhóm tư vấn/Hồ sơ kinh nghiệm (nếu tư vấn là đơn vị/tổ
chức)
4) Bằng cấp của các tư vấn
Địa chỉ email nhận hồ sơ: jobs.aav@actionaid.org
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