
 

 

              

 

    

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

Tổ chức:      Oxfam tại Việt Nam  

Dự án: Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới 
tại Việt Nam 

Địa điểm:                Hà Nội, Việt Nam 

Nội dung công việc:  Tổ chức tập huấn và kèm cặp về nhạy cảm giới và thúc đẩy bình đẳng 
giới trong báo chí cho 20 nhà báo, phóng viên, biên tập viên nòng cốt 
của dự án 

Thời gian:          Tháng 12 năm 2022– Tháng 3 năm 2023 

 
1. Tổng quan 

Oxfam là một liên minh quốc tế, một phong trào toàn cầu vì một thế giới bình đẳng, không còn 

nghèo đói và bất công. Oxfam Quốc tế gồm 21 tổ chức Oxfam thành viên làm việc tại 87 quốc 

gia. Tầm nhìn của Oxfam hướng tới một thế giới công bằng và bền vững. Một thế giới nơi 

con người và Trái đất là trung tâm của nền kinh tế. Nơi phụ nữ và trẻ em gái không phải đối 

mặt với bạo lực và phân biệt đối xử. Nơi khủng hoảng khí hậu được kiểm soát. Và nơi hệ 

thống quản trị có sự tham gia của người dân và các lãnh đạo có tinh thần trách nhiệm. 

Oxfam tại Việt Nam tin rằng nghèo đói, bất công và bất bình đẳng sẽ giảm khi có sự tương 

tác giữa công dân tích cực, chính quyền và khu vực tư nhân có trách nhiệm. Đây cũng là nền 

tảng cho sự phát triển của Việt Nam. Oxfam tại Việt Nam hướng tới vận động dịch chuyển từ 

mô hình phát triển dựa vào tăng trưởng sang mô hình phát triển Nền Kinh tế Nhân văn, đặt 

con người và Trái đất lên trên lợi nhuận. 

Từ tháng 4/2020, Oxfam bắt đầu triển khai Dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới 

và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” với mục đích giải quyết nguyên nhân gốc rễ của định 

kiến giới bằng cách tác động đến hàng triệu người ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí 

Minh trong việc thay đổi nhận thức và hành vi của họ về ba định kiến giới sâu sắc đã được 

dự án chỉ ra trong nghiên cứu đầu vào bao gồm: 1)  Định kiến phụ nữ  về vai trò của phụ nữ 

và nam giới trong gia đình và xã hội, 2)  Định kiến về khả năng lãnh đạo của phụ nữ không  

tốt bằng  nam giới và  3) Định kiến nam giới phù hợp với các công việc  áp lực cao và cần đưa 

ra quyết định nhanh. 

Từ tháng 5 đến tháng 9/2021, Oxfam đã cùng các tư vấn từ Hội nhà báo Việt Nam (VJA) triển 

khai 03 khóa tập huấn trực tuyến đại trà cho  một số các phóng viên, nhà báo, các biên tập 

viên kiến thức cơ bản về giới, định kiến giới, bình đẳng giới, và một số kỹ năng về phân tích, 

nhặt sạn giới trong các tác phẩm báo chí, truyền thông để độ nhạy cảm về giới hơn. Từ tháng 

11 năm 2021 – tháng 12 năm 2022, dự án tiếp tục thực hiện giai đoạn tiếp theo về hướng dẫn 

chuyên sâu hơn cho một nhóm khoảng 20 các nhà báo, phóng viên, biên tập viên nòng cốt 

để xây dựng năng lực thực hiện lồng ghép giới, phản ánh các góc nhìn về giới, có nhạy cảm 

giới hơn trong các sản phẩm truyền thông, báo chí, nhất là các sản phẩm cho giới trẻ Việt 



Nam. Tuy nhiên, để tiếp cận và hỗ trợ thêm những nhà báo trẻ có quan tâm đến vấn đề giới 

mang tính đương đại, thu hút các độc giả trẻ, dự án mong muốn tìm kiếm chuyên gia tư vấn 

và đào tạo để có thể thực hiện tập huấn trực tiếp và hướng dẫn cho nhóm nhà báo chưa tham 

gia vào dự án trong giai đoạn từ tháng 12/2022-tháng 3/2023. 

 

2. Mục tiêu của hoạt động tư vấn 

Một nhóm tư vấn gồm 02 chuyên gia về giới trong báo chí được mời để cung cấp các hoạt 

động tập huấn trực tiếp trong 01 ngày cho 20 nhà báo, phóng viên, biên tập viên về tăng 

cường nhạy cảm giới trong các sản phẩm truyền thông, thúc đẩy bình đẳng giới, thay đổi 

khuôn mẫu giới trong truyền thông tại Hà Nội với những hoạt động cụ thể như sau: 

− Rà soát và hoàn thiện khung nhạy cảm giới trong truyền thông (dự án sẽ cung cấp tài liệu 

này cho tư vấn được lựa chọn) 

− Xây dựng chương trình tập huấn theo hình thức trực tiếp về nhạy cảm giới trong truyền 

thông, đặc biệt có liên quan tới thay đổi nhận thức công chúng về ba định kiến giới mô tả 

bên trên.   

− Thực hiện báo cáo đánh giá trước và sau tập huấn 

− Tổ chức tập huấn 01 ngày cho 20 phóng viên, nhà báo, biên tập viên tại Hà Nội 

− Kèm cặp, hỗ trợ 20 nhà báo nhặt sạn giới, tăng nhạy cảm giới trong các sản phẩm của 

họ, trung bình mỗi nhà báo 5 bài, tổng khoảng 100 bài và gửi về cho Oxfam và VJA, từ 

tháng 1-tháng 3/2023 

− Tài liệu hóa khóa tập huấn gồm tài liệu giảng dạy, ảnh, video, bài tập, kết quả thảo luận 

nhóm, kết quả đánh giá tập huấn, báo cáo quá trình kèm cặp hướng dẫn các nhà báo … 

 

3. Phạm vi công việc 

Tư vấn cần thực hiện các hoạt động như sau: 

− Nghiên cứu tài liệu: Phân tích nghiên cứu các tài liệu, dự thảo Khung về nhạy cảm giới 

trong báo chí của Oxfam 

− Làm việc với Oxfam để lập danh sách 20 nhà báo/phóng viên nòng cốt tham gia tập huấn 

trực tiếp và kèm cặp họ trong quá trình xây dựng sản phẩm báo chí, truyền thông. 

− Thảo luận với Oxfam về kế hoạch, dự thảo nội dung tập huấn  

− Hoàn thiện chương trình, nội dung, tài liệu giảng dạy 01 ngày.  

− Tổ chức tập huấn 01 ngày cho nhóm nhà báo, phóng viên, biên tập viên, (khoảng 20 học 

viên) tại Hà Nội 

− Thực hiện các công việc hậu cần (thuê nơi tập huấn, trang thiết bị, văn phòng phẩm, các 

dịch vụ ăn uống…) 

− Từ tháng 2-tháng 3/ 2023, hướng dẫn, chỉnh sửa các tác phẩm của 20 các nhà báo, 

phóng viên, biên tập viên để các sản phẩm có nhạy cảm giới, thúc đẩy bình đẳng giới 

− Cung cấp báo cáo cuối cùng bao gồm các khuyến nghị cho Oxfam có thể tổ chức các tập 

huấn tương tự tốt hơn  

 

4. Sản phầm cần cung cấp 

 

− Khung về nhạy cảm giới trong báo chí được hoàn thiện  

− Tài liệu tập huấn, hình ảnh, video 



− Có khoảng 100 bài bài báo (dự kiến mỗi nhà báo có 5 bài) được hướng dẫn và hỗ trợ để 

đảm bảo các sản phẩm có nhạy cảm giới và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới 

− Báo cáo bao gồm kết quả đánh giá trước và sau tập huấn, kết quả tập huấn và kèm cặp 

của nhóm tư vấn, theo mẫu của Oxfam. 

Các sản phẩm cung cấp cho Oxfam cần thực hiện bằng tiếng Việt.  

 

 

5. Thời gian 

Kế hoạch làm việc chi tiết sẽ được thảo luận dựa trên đề xuất của Tư vấn và thống nhất với 

Oxfam. Các hoạt động dự kiến như sau: 

Công việc 
Người phụ 

trách 
Thời gian 

1. Thảo luận thống nhất hợp đồng Tư vấn và Oxfam Tháng 12/2022 

2. Thảo luận với Oxfam và VJA để lên 

kế hoạch thực hiện 

Tư vấn và Oxfam Tháng 12/2022 

3. Danh sách 20 nhà báo, phóng viên 

được đề xuất tham gia đợt tập huấn 

Tư vấn và Oxfam Tháng 12/2022 

4. Hoàn thiện khung nhạy cảm giới 

trong báo chí và dự thảo chương 

trình tập huấn 01 ngày 

Tư vấn  Tháng 12/2022- tháng 

1/2023 

5. Tổ chức tập huấn 01 ngày tại Hà 

Nội 

Tư vấn và Oxfam Tháng 1/2023 

6. Hỗ trợ 20 nhà báo nhặt sạn giới, 

nhạy cảm giới trong 100 tác phẩm 

báo chí của họ, ưu tiên thay đổi 

nhận thức công chúng về ba định 

kiến giới mô tả bên trên.   

 

Tư vấn Tháng 1-tháng 3/2023 

7. Tài liệu hóa khóa học và gửi báo 

cáo 

Tư vấn 20/3/2023 

 

6. Vai trò và trách nhiệm 

Oxfam sẽ lựa chọn Tư vấn tiềm năng dựa trên Đề xuất kỹ thuật và Đề xuất kinh phí của Tư 

vấn. Tư vấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phương pháp làm việc hợp lý, đáp ứng 

điều khoản tham chiếu. Tổng ngân sách trong khoảng từ 3.000EUR-5.000EUR. 

Tư vấn được lựa chọn sẽ làm việc chặt chẽ với Oxfam để đảm bảo rằng sản phẩm phải đáp 

ứng được mục tiêu và yêu cầu đề ra trong điều khoản tham chiếu . 



Oxfam sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ quá trình thực hiện của Tư vấn thông qua cung cấp các tài 

liệu liên quan như dự thảo Khung nhạy cảm giới trong báo chí, các khóa học, tài liệu liên quan 

và trao đổi phản hồi tới Tư vấn.   

7. Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm   
 

− Tối thiểu tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển/ khoa học xã hội hoặc tương đương; 

− Có kiến thức tốt về các khái niệm liên quan đến giới và lồng ghép giới, nhạy cảm giới 

trong các sản phẩm truyền thông 

− Có kinh nghiệm tập huấn có sự tham gia, làm việc với các nhà báo, phóng viên, phát thanh 

viên, biên tập viên 

− Có khả năng huy động được sự tham gia của các nhà báo/phóng viên trẻ đến từ các loại 

hình báo phù hợp với độc giả là thanh niên 

− Có kỹ năng truyền thông, quay phim chụp ảnh, kể chuyện bằng hình ảnh. 

− Có khả năng và kinh nghiệm viết báo cáo bằng tiếng Anh là một lợi thế. 

 

8. Hình thức nộp hồ sơ 

Các ứng viên có khả năng đáp ứng các yêu cầu trên hãy gửi: 

− CVs thể hiện kinh nghiệm liên quan tới Đề cương Công việc này 

− Đề xuất kỹ thuật bao gồm sự hiểu biết về công việc, các phương pháp và số ngày công 

cần thiết để thực hiện công việc. 

− Đề xuất kinh phí bao gồm mức ngày công mong muốn và các chi phí liên quan. 

− Một sản phẩm tương tự do Tư vấn đã làm. 

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email HR.Vietnam@oxfam.org muộn 

nhất ngày 12 tháng 12 năm 2022 

Chỉ những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên hệ. 
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