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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát tiến trình và kết quả thực hiện  

Khung Sendai tại Việt Nam 
 

Thời gian: 2023 Địa điểm: 09 LRPs 

Ưu tiên Chương trình 1 (PP1): 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: 131024 

Tài liệu tham khảo:  
a) Chiến lược Quốc gia CSP6 (2018-2023) và CSP7 (2023-2028) 
b) Khung định hướng hoạt động năm 2023 (Chương trình 2 - Thanh niên tham gia BVMT và sinh 

kế thích ứng thiên tai BĐKH, giám sát SDG) 
c) Khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030) và các mục tiêu 

chính của khung này  
d) Báo cáo giữa kỳ của Việt Nam về kết quả thực hiện Khung hành động toàn cầu Sendai về 

giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2030)  
e) Định mức của AAV  
f) Quy trình mua sắm hàng hóa và dịch vụ của AAV 

 

 
1) Cơ sở đề xuất 

 
ActionAid là một liên đoàn quốc tế đấu tranh vì một thế giới không còn nghèo đói và bất công. Được 
thành lập từ năm 1972 tại Anh, qua hơn 40 năm hoạt động, ActionAid có chương trình hỗ trợ phát 
triển tại hơn 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trụ sở chính của ActionAid được đặt tại Johannesburg, 
Nam Phi. 
 
ActionAid bắt đầu chương trình hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989 và lập Văn phòng Đại diện tại 
Hà Nội từ năm 1992. Trong gần 30 năm qua, AAV đã mở rộng và duy trì các chương trình tại những 
khu vực khó khăn và nghèo nhất đất nước thuộc miền núi Tây Bắc, miền Trung Tây Nguyên và Đồng 
bằng song Cửu Long. AAV được Chính phủ Việt Nam, các đối tác phát triển và cộng đồng công nhận 
và biết đến nhờ những đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và phát triển của Việt Nam. 
 
Khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai là khung hành động để giảm thiểu 
rủi ro và thiên tai mà Việt Nam là một trong 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua năm 2015 tại 
Nhật Bản. Khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai có thời gian thực hiện 
trong vòng 15 năm, giai đoạn 2015 - 2030 với 7 mục tiêu toàn cầu. 
 
Tháng 3 năm 2015, Việt Nam cùng với 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua Khung hành động 
toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai (gọi tắt là Khung hành động Sendai). Khung hành động 
Sendai đặt ra 4 ưu tiên hành động, cụ thể là: (1) Hiểu biết về rủi ro thiên tai; (2) Tăng cường quản trị 
nhằm quản lý rủi ro thiên tai; (3) Đầu tư nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai, (4) Tăng cường phòng ngừa 
để ứng phó hiệu quả, và “Xây dựng lại tốt hơn” trong phục hồi và tái thiết. Các quốc gia thành viên 
đã xác định ra 7 mục tiêu và một bộ 38 chỉ số để đo lường tiến độ thực việc Khung hành động 
Sendai. 
 
Việt Nam đã triển khai các hoạt động để tăng cường giảm thiểu và khắc phục rủi ro thiên tai sau khi 
ban hành Luật Phòng chống thiên tai vào năm 2013 và cam kết thực hiện Chương trình Khung hành 
động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030. Kết quả đánh giá giữa kỳ của Việt 
Nam được thực hiện vào năm 2022 cho thấy Việt Nam đã đạt được một số chỉ số rất đáng khích lệ 
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như: Cải tiến khoa học công nghệ, giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cải thiện cơ sở hạ 
tầng về ứng phó thiên tai. Tuy nhiên, Việt Nam còn chưa có đầy đủ dữ liệu minh chứng cho các kết 
quả đã được báo cáo. Nguyên nhân đến từ các yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó nổi bật nhất 
là do: (i) những khoảng trống trong cơ chế giám sát và đánh giá và báo cáo về tiến trình và kết quả 
đạt được của các mục tiêu đã đề ra trong Khung hành động Sendai, (ii) Thiếu sự tham gia của người 
dân để đảm bảo dữ liệu đa dạng, phong phú, minh bạch.  
 
Trong khuôn khuôn khổ Ưu tiên chương trình PP1 (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) – 
Chiến lược 6 (2018 -2023) và Chiến lược 7 (2023-2028), AAV cam kết đồng hành cùng Việt Nam 
trong công tác ứng phó với thiên tai, BĐKH và tăng cường phát triển bền vững. Với định hướng này, 
từ năm 2023, AAV sẽ phối hợp với các cơ quan và đối tác để triển khai chương trình: Tăng cường sự 
tham gia của người dân trong giám sát tiến trình và kết quả thực hiện Khung Sendai tại Việt Nam.  
 
Hoạt động sẽ được triển khai với mục tiêu, kết quả đầu ra, hoạt động, ngân sách và các thông tin liên 
quan như mô tả cụ thể dưới dây.  
 

2) Mục tiêu  
 

Thanh niên, phụ nữ, người nghèo, người DTTS và các nhóm dễ bị tổn thương khác được tiếp cận với 
các thông tin và được trang bị các kỹ năng cần thiết để góp phần giải quyết các vấn đề môi trường và 
BĐKH, cùng hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và giám sát tiến trình và kết quả 
thực hiện Khung hành động Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam. 
 

3) Kết quả đầu ra  
 

Trong năm 2023, kết quả đầu ra dự kiến gồm có:  
 

a) 01 bộ tài liệu tập huấn về Tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát tiến trình và 
kết quả thực hiện Khung Sendai tại Việt Nam được xây dựng và đưa vào ứng dụng. 
 

b) 01 tập huấn được tổ chức tại văn phòng AAV. Cán bộ chương trình AAV tham gia trực tiếp và 
cán bộ chương trình LRP tham gia trực tuyến.  

 
c) 09 tập huấn cho thanh niên nòng cốt về giám sát tiến trình và kết quả thực hiện Khung 

Sendai tại địa phương (Mỗi LRP tổ chức 01 tập huấn với 30-35 thanh niên tham gia). Nội 
dung tập huấn được nêu ở mục a).  

 
d) Sau khi nhóm thanh niên nòng cốt được tập huấn và nâng cao năng lực ở mục c), họ sẽ được 

huy động để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thực hiện giám sát tiến trình và kết quả thực 
hiện Khung Sendai tại địa phương. Dự kiến sẽ có 09 đợt đánh giá tại 09 LRPs, mỗi đợt đánh 
giá 3 ngày. Kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và trình bày tại các cuộc đối thoại chính sách 
được mô tả trong mục e).  

 
e) 09 cuộc đối thoại chính sách sẽ được tổ chức tại 09 LRP để các nhóm thanh niên nòng cốt 

trình bày kết quả đánh giá, đưa ra các khuyến nghị về phân bổ nguồn lực, thiết kế và triển 
khai và giám sát các chương trình quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng góp phần thực 
hiện thành công các mục tiêu đã đề ra trong Khung Sendai.  
 

4) Chương trình dự kiến 
Các LRPs lựa chọn dùng công cụ PVA, Kiểm toán xã hội hoặc công cụ khác phù hợp với địa phương.  
Tư vấn sẽ xây dựng một chương trình phù hợp với các kết quả đầu ra. 



  
 

AAV – 2023 - ToR – Khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai                                                                                    

5) Hoạt động dự kiến và kế hoạch triển khai  
 

STT Các bước triển khai 
Thời gian 
(tháng) 

KQ đầu ra Người  
thực hiện 

1 Xây dựng và phê 
duyệt TOR  

12/2022  TOR được duyệt trên MnE BQL, AAV 

2 Tuyển tư vấn 1/2023  Đề xuất kỹ thuật mô tả mục tiêu, 
hoạt động, kết quả đầu ra dự kiến, 
phương pháp thực hiện, vai trò và 
trách nhiệm của các bên 

 Đề xuất tài chính xây dựng dựa trên 
định mức của AAV, nêu chi tiết các 
khoản ngân sách dự kiến, tổng hợp 
ngân sách theo đầu mục hoạt động, 
tổng ngân sách chung, kế hoạch 
thanh toán và điều kiện thanh toán 
cho mỗi đợt thanh toán  

 

3 AAV góp ý, phê 
duyệt và ký hợp 
đồng tư vấn 

2/2023  Hợp đồng, ngân sách được duyệt và 
ký bởi đại diện AAV và tư vấn 

AAV 

4 Xây dựng tài liệu tập 
huấn 

2-3/2023  Xem chi tiết mô tả tại phần 3 – Kết 
quả đầu ra 

Tư vấn 

5 Tập huấn cho cán bộ 
chương trình AAV 
tại văn phòng và các 
cán bộ vùng (online) 

4/2023  01 tâp huấn online được thực hiện 
với sự tham gia đầy đủ của các cán 
bộ chương trình AAV và cán bộ 
chương trình của các LRP 

Tư vấn, 
AAV 

6 Tập huấn cho địa 
phương (cán bộ 
vùng làm trợ lý tập 
huấn) – 3 ngày 

  09 tập huấn trực tiếp được tổ chức 
tại 09 LRP  
 

Tư vấn, 
BQL, AAV 

7 Khảo sát (3 ngày) 4-5/2023  Bộ công cụ khảo sát 
 Số liệu, thông tin khảo sát 
 Báo cáo kết quả khảo sát  

Tư vấn, 
BQL, AAV 

8 Đối thoại chính sách 4-5/2023  09 hội thảo đối thoại chính sách 
được thực hiện tại các LRP 

Tư vấn, 
BQL, AAV 

9 Tổng hợp Báo cáo 
ngắn và hàm ý chính 
sách (policy brief và 
infogrphic) 

6/2023  01 báo cáo tổng hợp ngắn gọn kết 
quả khảo sát 

 01 bản tóm tắt hàm ý chính sách 

Tư vấn 

 
6) Quản lý rủi ro 

 

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 Giám sát tiến trình 
và kết quả thực 
hiện Khung Sendai 
tại Việt Nam là một 
khái niệm mới nên 
có thể khó hiểu đối 

Cao Trung bình AAV-BQL Giảng viên/tư vấn nên 
có nhiều ví dụ minh 
chứng để học viên nắm 
chắc được khái niệm 
này 
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với học viên 

2 Dịch Covid tái bùng 
phát làm cho hoạt 
động chậm triển 
khai so với tiến độ 
đề ra 

Thấp Thấp AAV-BQL Chuyển làm việc online 
toàn bộ hoạt động 

 
7) Đề xuất dự án 
Đề xuất phải bao gồm các thông tin sau: 

 Hồ sơ nhóm tư vấn (đối với nhóm tư vấn cá nhân) hoặc/và Hồ sơ năng lực của trung 
tâm/tổ chức (yêu cầu nộp kèm, đối với nhóm tư vấn tổ chức/trung tâm), bao gồm CV và 
bằng cấp của các thành viên. 

 Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính 

 Kế hoạch nghiên cứu dự kiến 
 
8) Yêu cầu đối với Tư vấn 

 Tư vấn/Trưởng nhóm tư vấn có bằng cấp (Thạc sĩ trở lên) trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, 
phát triển hoặc các ngành khoa học xã hội khác. 

 Có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu về biến đổi khí hậu & quản lý rủi ro thiên tai cho các 
dự án phát triển. 

 Khả năng áp dụng các phương pháp đánh giá khác nhau. 

 Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) 

 Có kinh nghiệm thực hiện các chương trình, dự án và có các nghiên cứu liên quan. Khả 
năng đã được chứng minh bằng các báo cáo nghiên cứu. 

 Khả năng giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau và viết báo cáo nghiên cứu. 

 Nói và viết tiếng Việt và tiếng Anh thành thạo. 

 Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc với AFV/ActionAid và hiểu biết/quen thuộc với các 
chương trình, chính sách và hoạt động vận động chính sách của tổ chức. 

 
Thông tin liên hệ 
Hồ sơ ứng tuyển của tư vấn vui lòng nộp trước 17h00, ngày 25 tháng 01 năm 2023 vào địa chỉ email: 

jobs.aav@actionaid.org với tiêu đề: Tư vấn “Tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát 

tiến trình và kết quả thực hiện Khung Sendai tại Việt Nam” 

 


