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BẢN THAM CHIẾU CÔNG VIỆC 

Tập huấn nâng cao năng lực về thanh tra và xử lý các trường hợp lao động trẻ 

em cho thanh tra lao động, nhân viên công tác xã hội và các bên thực thi pháp 

luật có liên quan ở các cấp 

 

Tên dự án: Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện 

lao động tối thiểu tại Đà Nẵng (Against Child Exploitation (ACE) Project); 

Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam; 

Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2023; 

 

1. BỐI CẢNH 

Tầm nhìn Thế giới là tổ chức nhân đạo Cơ đốc, hoạt động thông qua các chương trình cứu 

trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt 

là trẻ em dễ bị tổn thương nhất. 

Với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ, dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em 

trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường 

mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (Against Child Exploitation - ACE) được triển 

khai đầu tiên ở Philippines từ năm 2019. Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ 

Philippines nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, 

độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (BLTDTE-MTM), và vi 

phạm những điều kiện lao động tối thiểu. Dựa trên những kết quả tích cực đã đạt được ở Philippines, 

dự án ACE sẽ được triển khai tại sáu quận huyện thuộc ba tỉnh, thành phố tại Việt Nam (1. Tỉnh 

Điện Biên; 2. Thành phố Đà Nẵng; 3. Tỉnh Quảng Nam), hướng tới những kết quả kì vọng như sau: 

Kết quả 1: Tăng cường việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến những hình 

thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ 

em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. 

Kết quả 2: Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của các hình thức lao động trẻ em 

trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và/hoặc bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường 

mạng. 

Kết quả 3: Tăng cường quan hệ đối tác để đẩy nhanh việc xử lý các hình thức lao động trẻ 

em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường 

mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. 

Tại Việt Nam, dự án sẽ triển khai những hỗ trợ kĩ thuật, đồng thời hợp tác với nhiều đối tác 

chính phủ, tổ chức xã hội, tổ chức dân sự và khối doanh nghiệp nhằm tăng cường nỗ lực của chính 

phủ trong việc phòng chống lao động trẻ em, đóng góp vào chiến lược quốc gia trong phòng ngừa 

và giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em, đặc biệt nhằm xử lý các hình thức lao động trẻ em trong 

môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng. 
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Nhằm đạt được kết quả 1, dự án sẽ triển khai hoạt động nâng cao năng lực về xử lý lao động 

trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi 

trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. Cụ thể, trong tháng 10 năm 2022, dự án 

đã triển khai một khóa tập huấn cho thanh tra lao động và các bên liên quan tại thành phố Đà Nẵng 

với nội dung tập trung vào việc cung cấp các kiến thức nền tảng phục vụ cho công tác thanh tra 

LĐTE, bao gồm hiện trạng, nguyên nhân, các tiêu chí nhận dạng LĐTE, luật pháp chính sách liên 

quan cũng như quy trình thanh tra và các sai phạm thường gặp. Dựa trên nhu cầu thực tế và khuyến 

nghị của tư vấn trong quá trình tập huấn, Dự án dự kiến tiếp tục nâng cao năng lực cho nhóm thanh 

tra liên ngành với các nội dung tập trung vào việc nhận diện và sàng lọc LĐTE, sau đó đi chuyên 

sâu vào thanh tra liên ngành, đặc biệt là kỹ năng cho từng bước thanh tra trong lĩnh vực LĐTE.  

2. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

 2.1 Mục tiêu: 

Thanh tra lao động và cán bộ liên quan của thành phố Đà Nẵng được nâng cao năng lực về phát 

hiện, xử lý lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình 

dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. 

 2.2 Kết quả mong đợi: 

Sau khóa tập huấn: 

- 80% học viên có kỹ năng nhận biết các hình thức lao động trẻ em, tăng cường năng lực 

phát hiện lao động trẻ em; 

- 80% học viên có kỹ năng thực hiện các bước trong quy trình thanh tra và phối hợp xử lý vi 

phạm pháp luật về lao động trẻ em. 

3. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

Tư vấn được yêu cầu đề xuất nội dung tập huấn chi tiết dựa trên khung nội dung như sau: 

- Vai trò của công tác thanh tra trong phòng ngừa, giảm thiểu LĐTE 

- Nhiệm vụ của thanh tra viên và các thành viên đoàn thanh tra liên ngành trong phòng ngừa, 

giảm thiểu LĐTE 

- Quy trình thanh tra và kỹ năng thực hiện các bước trong quy trình 

- Các sai phạm thường gặp trong lĩnh vực LĐTE và phương pháp kiểm tra 

- Kỹ năng phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự từ hoạt động thanh tra 

về LĐTE và phối hợp xử lý. 

4. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ THỜI GIAN 

 4.1 Thành phần tham gia: (35 người) 

Cấp thành phố: 14 người Cấp quận: 7 người x 3 quận 

- Sở LĐTBXH: 10 

 + Phòng Thanh Tra của Sở (2) 

 + Phòng Chính sách lao động/việc làm 

(2) 

- Lãnh đạo UBND quận (1) 

- Phòng LĐTBXH (2) 

- Liên đoàn Lao động (1) 

- Công an (1),  
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 + Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em (3) 

 + Trung tâm CTXH (3) 

- Liên đoàn Lao động (1) 

- Công an (1),  

- Tư pháp (1), 

- BHXH (1) 

- Tư pháp (1), 

- BHXH (1)  

 

 4.2 Thời gian và sản phẩm đầu ra: 

1. Thời gian tập huấn dự kiến 2 ngày vào tháng 4 năm 2023 

 Công việc Số ngày làm việc Sản phẩm đầu ra  

1 Chuẩn bị 1 Chương trình tập huấn cụ thể, rõ ràng về 

nội dung và phương pháp cho từng phần; 

Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn dành 

cho học viên; 

Tài liệu tập huấn (gồm bài giảng, công cụ, 

tài liệu tham khảo/ phát tay cho học viên); 

2 Tập huấn 2 Tập huấn 2 ngày tại TP. Đà Nẵng  

3 Báo cáo 0,5 Báo cáo kết quả tập huấn 

 Tổng số ngày tư vấn 3,5  

5. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN: 

5.1 Năng lực: 

- Trình độ thạc sĩ trở lên về luật, tư pháp, khoa học xã hội, đặc biệt chuyên ngành tâm lý, công 

tác xã hội, khoa học hành vi; 

- Có kinh nghiệm 5 năm liên quan đến công việc bảo vệ trẻ em, quyền trẻ em;  

- Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn về lao động trẻ em và bối cảnh lao động trẻ em tại 

Việt Nam; 

- Có kinh nghiệm áp dụng phương pháp tập huấn thúc đẩy sự tham gia của học viên; 

- Có hiểu biết, cập nhật các hình thức bóc lột trẻ em trên môi trường mạng là một lợi thế. 

5.2 Yêu cầu công việc: 

- Tuân thủ các chính sách của TNTG về bảo vệ an toàn cho trẻ em và người thành niên; 

- Thiết kế bảng theo dõi - đánh giá để đánh giá sự thay đổi của học viên trước và sau khóa học 

(kiểm tra trước và sau tập huấn). Các bảng giám sát - đánh giá này phải được gửi cho nhân 

viên của TNTG để xem xét và thống nhất trước khi tập huấn; 

- Chuẩn bị các tài liệu tập huấn và công cụ cần thiết theo nội dung tập huấn; 

- Nộp báo cáo trong vòng 7 ngày sau khi hoàn thành khóa tập huấn. 

5.3 Phương pháp tập huấn 

- Phương pháp có sự tham gia, lấy học viên là trung tâm, kết hợp đa dạng các phương pháp 

tập huấn và dành nhiều thời gian cho học viên thực hành, thảo luận. 
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- Sử dụng các công cụ trực quan và các tư liệu thực tế/ ví dụ điển hình có liên quan đến địa 

bàn đô thị để giúp người học dễ hiểu, học hỏi và vận dụng từ các bài học thực tiễn.  

6. PHÍ TƯ VẤN VÀ HỒ SƠ ỨNG TUYỂN 

6.1 Phí tư vấn 

- Phí tư vấn thỏa thuận tùy thuộc vào kinh nghiệm của tư vấn; 

- Phí tư vấn đã bao gồm tiền ăn và thuế thu nhập cá nhân; 

- Dự án bố trí và thanh toán tiền phòng nghỉ, vé máy bay, taxi và không tính vào phí tư vấn; 

6.2 Hồ sơ ứng tuyển 

- CV (bao gồm tên, chức danh, cơ quan, số điện thoại liên hệ và các kinh nghiệm tập huấn liên 

quan); 

- Đề cương tập huấn chi tiết nêu rõ chương trình và phương pháp tập huấn; 

- Đề xuất mức phí - tính theo ngày làm việc; 

- Việc lựa chọn tư vấn sẽ dựa 60% trên kinh nghiệm, chuyên môn và 40% trên mức phí đề 

xuất.  

7.Hồ sơ ứng tuyển  

• CV (bao gồm tên, chức danh, cơ quan, số điện thoại liên hệ, các kinh nghiệm tập huấn liên quan). 

• Đề xuất cho gói công việc 

• Đề xuất Phí tư vấn (đã bao gồm chi phí các bữa ăn của tư vấn) & Thời lượng tư vấn. 

 Hồ sơ cần được gửi đến Ban Con người và Văn hóa, email: WVV_Recruitment@wvi.org với tiêu đề: 

[Hanoi] – WVV – ACE [Vị trí]  trước 17h00 ngày 22/03/2023 (theo giờ Việt Nam).  

mailto:WVV_Recruitment@wvi.org

