QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP
MỜI NỘP ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN LẦN THỨ NHẤT

HỎI & ĐÁP
Về Đối tượng tham gia
1. Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và các cơ quan báo chí có hợp lệ
để tham gia không?
Nếu tổ chức của quý vị đáp ứng đúng và đủ tiêu chí đã đề ra của Quỹ JIFF là “tổ chức xã hội được thành
lập và hoạt động hợp pháp theo quy định pháp luật của Việt Nam, có kinh nghiệm và hoạt động thích hợp
được công nhận trong lĩnh vực pháp luật” thì hoàn toàn có thể nộp đề xuất sáng kiến.
2. Chúng tôi muốn liên kết với các đối tác là doanh nghiệp để thực hiện đề xuất sáng kiến có được
không?
Có. Tổ chức của quý vị có thể liên kết với doanh nghiệp nhưng cần đảm bảo rằng đơn vị đứng tên chính
trong Đề xuất sáng kiến đáp ứng tiêu chí mà Quỹ JIFF đã nêu.
3.

Nếu chúng tôi là một mang lưới hoặc nhóm các tổ chức thì có hợp lệ để nộp đề xuất hay không?

JIFF khuyến khích các mạng lưới hoặc nhóm các tổ chức nộp đề xuất. Tuy nhiên, mỗi mạng lưới hoặc
nhóm các tổ chức cần cử 01 tổ chức đại diện nộp đề xuất. Tổ chức đại diện này cần đáp ứng đủ các tiêu
chí về tổ chức nộp đề xuất như đã trả lời trong câu 1. Nếu đề xuất được duyệt để nhận tài trợ từ Quỹ
JIFF, tổ chức đại diện này sẽ thay mặt mạng lưới/nhóm tổ chức làm việc với Ban Thư ký Quỹ JIFF trong
các hoạt động điều phối thực hiện, đánh giá và giám sát dự án.

Về chủ đề, địa bàn
1.

Chúng tôi biết JIFF có 4 đợt mời nộp đề xuất sáng kiến, chủ đề của các đợt tiếp theo là gì?

Chủ đề và địa bàn để triển khai các đợt đề xuất sáng kiến tiếp theo sẽ do Ban Chỉ đạo Dự án quyết định
dựa trên mục tiêu chung và kết quả cần đạt được của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt
Nam” (EU JULE). Thông tin về chủ đề và địa bàn sẽ được cập nhật tại website của tổ chức Oxfam và
công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng trước mỗi đợt mời nộp đề xuất.
2.

Địa bàn triển khai dự án có thể mở rộng ra các tỉnh lân cận với các tỉnh trọng điểm không?

Vui lòng xem câu trả lời phía trên.

3.

Quỹ JIFF có phân bố chỉ tiêu số lượng sáng kiến cho mỗi tỉnh trọng điểm không?

Chúng tôi tài trợ cho các sáng kiến trên tất cả 6 tỉnh trọng điểm của quỹ JIFF, nhưng số lượng sáng kiến
nhận tài trợ phụ thuộc vào chất lượng của đề xuất sáng kiến, không phải là chỉ tiêu tài trợ cho từng tỉnh.
4. Địa bàn hoạt động của tổ chức chúng tôi không nằm trên 6 tỉnh trọng điểm của JIFF, chúng tôi có
được phép nộp đề xuất sáng kiến không?
Có. Sáu tỉnh trọng điểm đã nêu là địa bàn triển khai sáng kiến, không nhất thiết là nơi đặt trụ sở của tổ
chức nộp đề xuất sáng kiến. Nếu địa bàn quy định trong đăng ký hoạt động của tổ chức nộp sáng kiến
nằm ngoài 6 tỉnh trọng điểm, quý vị vẫn có thể nộp đề xuất nếu liên kết với các đối tác thuộc 6 tỉnh trọng
điểm.
5. Chúng tôi thấy quỹ JIFF ưu tiên các sáng kiến hướng tới phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số
và người nghèo. Vậy các nhóm yếu thế khác như LGBT và phụ nữ chuyển giới có được ưu tiên không?
Đề xuất sáng kiến có thể hỗ trợ các nhóm yếu thế khác như LGBT, phụ nữ chuyển giới, lao động di cư,
người khuyết tật và các nhóm khác. Tuy nhiên, đối tượng hưởng lợi của đề xuất sáng kiến cần bao gồm ít
nhất 1 trong 4 nhóm đã liệt kê trong lời mời nộp đề xuất của Quỹ JIFF.

Về Đề xuất sáng kiến
1.

Các tổ chức có thể nộp nhiều đề xuất sáng kiến không?

Hoàn toàn được. Chúng tôi hiểu rằng nhiều vấn đề khó có thể được giải quyết triệt để trong một khuôn
khổ nguồn lực giới hạn. Tuy nhiên, quý vị cũng nên cân nhắc những giải pháp cần ưu tiên hơn các giải
pháp khác để tập trung vào chất lượng của sáng kiến hơn là số lượng sáng kiến.
2. Hai tổ chức hợp tác thì có phải ký văn bản thỏa thuận để nộp kèm Đề xuất sáng kiến không? Có cần
phải nộp quyết định của địa phương cho phép triển khai sáng kiến khi nộp hồ sơ không?
Ở giai đoạn nộp đề xuất, quý vị không cần nộp văn bản thỏa thuận chính thức hoặc quyết định cho phép
triển khai sáng kiến tại địa phương. Các thủ tục này sẽ cần thiết khi đề xuất sáng kiến được tài trợ.
3. Chúng tôi muốn đính kèm Phụ lục để giải thích các vấn đề trong Mẫu đề xuất sáng kiến, có được
không?
Không. Mẫu Đề xuất sáng kiến có giới hạn số lượng từ cho mỗi mục mà quý vị cần cung cấp thông tin.
Việc đính kèm Phụ lục để giải thích thêm thông tin ở các mục này đồng nghĩa với việc vượt quá số lượng
từ cho phép trong mẫu Đề xuất.
4. Sản phẩm cuối cùng của đề xuất sáng kiến là đóng góp xây dựng một chính sách mới có phải là yêu
cầu hay là điểm cộng không?
Không. Kết quả đầu ra của một đề xuất sáng kiến phải đóng góp cho việc giải quyết nguyên nhân sâu xa
của vấn đề đã nêu đối với nhóm hưởng lợi. Nếu vấn đề đó không cần đến giải pháp là một chính sách
mới thì kết quả nêu ra trong câu hỏi của quý vị là không cần thiết.

5. Thời gian để xét duyệt đề xuất sáng kiến là bao lâu?
Dự kiến kết quả xét duyệt tài trợ cho các Đề xuất sáng kiến tư pháp đợt 1 sẽ được Ban chỉ đạo Dự án EU
JULE công bố vào cuối tháng 12 năm 2018.

Về tài chính, nhân sự
1.

Nhân sự tham gia vào tổ dự án có phải đạt tiêu chí về bằng cấp không?

Không. Điều quan trọng là danh sách nhân sự tham gia tổ dự án của đề xuất sáng kiến cần thể hiện
được vai trò và năng lực của họ với việc triển khai sáng kiến có hiệu quả.
2. Nếu thành viên tổ dự án đã được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì có được hưởng lương từ
dự án không?
Không. Tuy nhiên, thành viên tổ dự án được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có thể được trả theo
hình thức tư vấn (tư vấn phí) nếu được tuyển chọn để làm việc cho dự án ngoài trách nhiệm và thời gian
được quy định trong mô tả công việc của họ.
3.

Những người đã về hưu nhưng tham gia tổ dự án thì có được hưởng lương từ dự án không?

Có.
4.

Chi phí gián tiếp bao gồm những chi phí nào?

Chi phí gián tiếp là những chi phí nằm ngoài các khoản ngân sách từ Mục 1 đến hết Mục 6 trong Mẫu
thiết kế Ngân sách dự án.
5.

VAT sẽ được tính như thế nào trong dự toán ngân sách?

Theo quy định của nhà tài trợ, VAT không phải là khoản chi hợp lý, hợp lệ. Vì vậy, các đơn vị nhận tài trợ
sẽ phải tuân theo quy định hoàn thuế VAT của Chính phủ. Nhà tài trợ sẽ cân nhắc xem xét chi trả VAT
nếu đơn vị nhận tài trợ chứng minh bằng văn bản yêu cầu hoàn thuế đã gửi tới cơ quan có thẩm quyền
kèm theo văn bản trả lời của cơ quan này về việc không phê duyệt hoàn thuế.
6. Nếu nhận được tài trợ từ Quỹ JIFF, đề xuất sáng kiến của chúng tôi có cần được phê duyệt bởi các
cơ quan quản lý khác hoặc từ chính quyền địa phương không?
JIFF là một hợp phần trong Dự án EU JULE đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các đề xuất sáng
kiến được nhận tài trợ sẽ do Ban chỉ đạo dự án xét duyệt.Tuy nhiên, các đơn vị nhận tài trợ sẽ cần thông
báo cho chính quyền địa phương về việc triển khai sáng kiến.
7. Nếu sáng kiến của chúng tôi nhận được tài trợ, Quỹ JIFF có thể cung cấp cho chúng tôi Hợp đồng
Dịch vụ thay vì Thỏa thuận Tài trợ không?
Không
Lưu ý: Các tổ chức nhận tài trợ sẽ được tổ chức tập huấn về thủ tục tài chính, hoàn thuế VAT và các
nội dung liên quan khác trước khi triển khai sáng kiến.

