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ĐỀ XUẤT 

Xây dựng và điều chỉnh tài liệu hướng dẫn triển khai mô hình  

“Thủ lĩnh của sự thay đổi” để chuyển giao Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam nhân rộng tại 43 tỉnh trên cả nước 

 

I. Lý do xây dựng tài liệu hướng dẫn. 

Bộ tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành Mô hình “Thủ lĩnh của 

sự thay đổi” của Plan International đã được xây dựng thông qua sự hợp tác 

của Plan Việt Nam và Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội nhằm hướng đến xây dựng năng lực cho trẻ em và thanh thiếu niên tuổi 

từ 10-16 về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ en trên cơ sở giới năm 2016.  

Bộ tài liệu đã được áp dụng thí điểm trong một số dự án của Tổ chức 

Plan Viet Nam tại Hà Nội và các tỉnh vùng dự án để xây dựng các câu lạc bộ 

thủ lĩnh của sự thay đổi tại cộng đồng hoặc tại trường học. Mô hình Câu lạc 

bộ thủ lĩnh của sự thay đổi (CLBTL) được thiết lập và vận hành đã tạo ra 

môi trường an toàn và thân thiện, phát huy được sự tham gia của các nữ và 

nam thanh thiếu niên về các vấn đề liên quan đến các em. Thông qua các 

hoạt động của câu lạc bộ, các em nâng cao kiến thức về quyền trẻ em, giới, 

bình đẳng giới, tảo hôn, xâm hại trẻ em, nâng cao năng lực để phòng chống 

bạo lực, tảo hôn và xâm hại trẻ em trên cơ sở giới và nâng cao năng lực tham 

gia, thể hiện ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng miền 

núi, đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 21/10/2021, đề án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải 

quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ 

Nữ Việt Nam chù trì, xây dựng và triển khai. Sáng kiến mô hình câu lạc bộ 

thủ lĩnh của sự thay đổi của Tổ chức Plan International đã được đưa vào áp 

dụng nhằm nâng cao năng lực cho các trẻ em gái, phát huy tiếng nói của trẻ 

em vào các vấn đề của trẻ em tại các vùng miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng 

xa, vùng khó khăn. 1800 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi sẽ được xây 

dựng và vận hành tại 43 tỉnh thành của cả nước. 

Để hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhân rộng và vận hành hiệu 

quả 1800 câu lạc bộ, Tổ chức Plan International Vietnam sẽ điều chỉnh và 

xây dựng bổ sung các nội dung, các chủ đề, hướng dẫn thực hiện các chủ đề 
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tại các buổi sinh hoạt của CLBTL để các dẫn trình viên đồng bào dân tộc 

thiểu số, tại vùng khó khăn có thể tiếp cận và sự dụng hiệu quả.  

 II. Kế hoạch xây dựng và điều chỉnh bộ tài liệu. 

1. Mục đích của bộ tài liệu: 

Bộ tài liệu hướng dẫn cho dẫn trình viên trong công việc vận hành câu 

lạc bộ theo các chủ đề cần thiết để trang bị cho các em thanh thiếu niên các 

kiến thức, kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ bản thân khỏi các rủi ro bị bóc 

lột, xâm hại, có khả năng thể hiện ý kiến về những vấn đề liên quan đến trẻ 

em, có kiến thức và kỹ năng cơ bản tìm hiểu và định hướng nghề nghiệp 

trong tương lai. 

2. Nội dung của Bộ tài liệu:  

Bộ tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng để dẫn trình viên hướng dẫn 

vận hành câu lạc bộ thông qua các buổi sinh hoạt của CLBTL theo 06 chủ 

để sau: 

✓ Xây dựng Tình đoàn kết. (Hướng dẫn các thành viên CLBTL 

có thể tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động của CLBTL 

hiệu quả).  

✓ Tìm hiểu về giới và giới tính, giáo dục toàn diện sức khỏe sinh 

sản vị thành niên. 

✓ Chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.  

✓ Phòng, tránh, ngăn chặn mọi hình thức xâm hại, bóc lột và buôn 

bán trẻ em; phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em. 

✓ Hiểu mình, hiểu nghề.  

✓ Kiến thức và kỹ năng số cần thiết cho cuộc sống.  

Trong mỗi chủ đề, có thể bao gồm 5, 6 bài. Mỗi bài có thời lượng 90 

phút, bao gồm cả thời gian khởi động, liên hệ thực tiễn tại địa phương và 

tổng kết bài.  

3.  Tiêu chí về bộ tài liệu hướng dẫn: 

Plan International Vietnam đã xây dựng nhiều loại hình tài liệu liên 

quan đến các chủ đề, nội dung nêu trên. Để đảm bảo tính đồng nhất và phù 

hợp với đối tượng sử dụng tài liệu là các cán bộ cộng đồng vùng miến núi, 

đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ đối tác chuyển giao và nhân rộng 

mô hình câu lạc bộ, Plan Internal Vietnam mong muốn hoàn thiện bộ tài liệu 

hướng dẫn đảm bảo các tiêu chí: 
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✓ Tiêu chí mong đợi về bộ tài liệu đối với dẫn trình viên: 

o Dễ hiểu, dễ sử dụng đối với các DTV tại các vùng miền núi, 

vùng dân tộc thiểu số. 

o Có sử dụng các tranh, ảnh, ví dụ cụ thể để minh họa, dẫn dắt nội 

dung của chủ đề. 

o Có các bài tập tình huống thân thiện và phù hợp với văn hóa và 

bối cảnh địa phương 

o Khuyến khích sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ thông 

qua đa dạng hoạt động 

o Lồng ghép kiến thức về giới, bình đẳng giới, không phân biệt 

đối xử và kỳ thị, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng của các thành 

viên.  

o Kiến thức pháp luật liên quan được lồng ghép trong từng chủ đề 

 

4. Thời gian thực hiện:  Từ 01/02/2023 đến 30/5/2023. 

5. Phạm vi công việc và yêu cầu đối với tư vấn. 

Plan International Vietnam cần tuyển tư vấn/ nhóm tư vấn để điểu 

chỉnh, bổ sung bộ tài liệu. Dự kiến các công việc của tư vấn đề hoàn thành 

bộ tài liệu như sau: 

Công việc  Yêu cầu cần đạt Thời gian hoàn 

thành 

Nghiên cứu tài liệu có 

sẵn của tổ chức Plan 

International Vietnam 

Hiểu được thực trạng các tài liệu 

hiện có của tổ chức Plan và yêu 

cầu của đề án 8. 

15/2/2023 

Xây dựng khung tài 

liệu với các nội dung 

sinh hoạt cụ thể cho 6 

chủ đề. Tối thiểu có 5 

buổi sinh hoạt cho 

mỗi chủ đề (60-90 

phút mỗi buổi sinh 

hoạt)  

Khung nội dung của từng chủ đề 

được thống nhất với Plan 

International Việt Nam và 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam. 

25/2/2023 

Hoàn thiện bản thảo 

hướng dẫn cho từng 

Hoàn thiện bản thảo lần 1 theo 

khung nội dung đã thống nhất. 

25/3/2023 
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buổi sinh hoạt của câu 

lạc bộ  

Thử nghiệm tài liệu/ 

Tham vấn ý kiến 

Tài liệu được tham vấn ý kiến từ 

ít nhất 40 dẫn trình viên tại cộng 

đồng và trường học tại ít nhất 2 

vùng dự án (bao gồm cả nam, 

nữ) 

25/4/2023 

Hoàn thiện bộ tài liệu Bộ tài liệu được hoàn thiện dựa 

trên các ý kiến thu được qua 

tham vấn ý kiến.   

15/5/2023 

Nghiệm thu tài liệu Tổ chức Plan International 

Vietnam và Trung ương Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (ban 

dự án đề án 8) nghiệm thu sản 

phẩm 

15-30/5/2023. 

 

6. Yêu cầu đối với tư vấn/ nhóm tư vấn: 

✓ Có kinh nghiệm tập huấn/giảng dạy về những nội dung trên ít nhất 10 

năm. 

✓ Có kỹ năng viết tài liệu. 

✓ Có kinh nghiệm làm việc tại các vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu 

số. 

✓ Có kinh nghiệm giảng dạy với thanh thiếu niên tuổi từ 10-16 là một 

lợi thế.  

7.  Yêu cầu về hồ sơ dự tuyển: 

✓ Bản đề xuất kỹ thuật, trình bày ý tưởng thể hiện nội dung các chủ đề 

qua phân tích các yếu tố giới và quy định của pháp luật Việt Nam. 

✓ Bản kế hoạch thực hiện (bao gồm cả thời gian và nhân lực) 

✓ Bản đề nghị ngân sách (bao gồm cả thuế), không bao gồm phí đi lại 

để thử nghiệm tài liệu. 

8.  Thời hạn và cách thức gửi hồ sơ   
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- Chuyên gia hoặc các nhóm chuyên gia quan tâm, gửi hồ sơ dự tuyển 

về hòm thư vnm.procurement1@plan-international.org trước 17h 

ngày 06 tháng 2 năm 2023. 
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