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Điều khoản tham chiếu (TOR) 

TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CỦA NHÓM YẾU THẾ:  

 KINH NGHIỆM TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN THỰC HIỆN DỰ ÁN  

CỦA QUỸ THÚC ĐẨY SÁNG KIẾN TƯ PHÁP (JIFF) 

1. Bối cảnh nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của xã hội là sự gia tăng và phát sinh nhu cầu về các dịch vụ pháp lý để bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong cơ chế nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng có 

điều kiện tiếp cận các dịch vụ này, ví dụ, nhóm người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết 

tật, trẻ em, và phụ nữ là những nhóm có những hạn chế nhất định về khả năng tài chính, trình độ và 

nhận thức, rào cản ngôn ngữ, địa vị xã hội và các yếu tố khác, làm cho họ gặp khó khăn trong tiếp 

cận các dịch vụ pháp lý và khó có thể thụ hưởng các dịch vụ này một cách bình đẳng và có chất lượng 

tại Việt Nam. Thực tiễn cuộc sống đang đòi hỏi cần phải có một hệ thống cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

pháp lý (DVHTPL) đủ về số lượng và mạnh về chất lượng để đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các 

tầng lớp dân cư, đặc biệt là nhóm yếu thế, góp phần quan trọng trong quá trình thực thi pháp luật, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế, tạo điều kiện giúp họ có cơ hội bình đẳng với các 

nhóm khác trước pháp luật. 

Trong bối cảnh đó, ngay từ năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã 

ban hành Luật Trợ giúp pháp lý và đến năm 2017 đã ban hành luật mới nhằm khẳng định một lần nữa 

trách nhiệm Nhà nước với việc cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các nhóm đối tượng yếu 

thế. Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 quy định Nhà nước cung cấp “dịch vụ pháp lý miễn phí” 

cho hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, và người có khó 

khăn về tài chính. Luật Trợ giúp pháp lý tại Khoản 2, Điều 27 cũng quy định chi tiết các hình thức 

trợ giúp pháp lý (TGPL): (i) Tham gia tố tụng; (ii) tư vấn pháp luật; và (iii) đại diện ngoài tố tụng. 

Các DVHTPL cho nhóm yếu thế cũng được quy định và điều chỉnh trong một số luật khác, liên quan 

tới: (i) thủ tục tư pháp như Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Bồi thường nhà 

nước, Luật phóng chống mua bán người, Luật Hòa giải ở cơ sở…; (ii) quyền tiếp cận thông tin trong 

DVHTPL như Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật, Luật tiếp cận thông tin…; và (iii) từng nhóm đối 

tượng yếu thế cụ thể, như: Luật trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật người cao tuổi,… Như vậy, hệ 

thống văn bản pháp luật này đang ngày càng được hoàn thiện và tiến bộ, thể hiện kỳ vọng của Nhà 

nước nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, đẩy mạnh dịch vụ pháp lý, bảo đảm bình đẳng, 

dễ tiếp cận đối với công dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế. 

Trong nỗ lực hướng tới cung cấp dịch vụ pháp lý bình đẳng, đáp ứng nhu cầu của các nhóm 

yếu thế thông qua tăng cường hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận, Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư 

pháp (JIFF), do Liên minh châu Âu tài trợ, được thực hiện nhằm cung cấp các tài trợ nhỏ cho các tổ 

chức xã hội, ngoài nhà nước, thực hiện các sáng kiến tư pháp nhằm bảo vệ quyền và tăng cường tiếp 
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cận công lý cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số, 

người nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi… Đợt tài trợ lần thứ nhất của Quỹ JIFF đang hỗ trợ 

14 sáng kiến nhằm góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và hôn nhân và bạo 

lực gia đình. Quỹ JIFF và các đơn vị nhận tài trợ (ĐVNTT) lần thứ nhất đã tích cực trong việc nâng 

cao nhận thức pháp luật, thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, và hỗ trợ pháp lý cho các nhóm 

đối tượng yếu thế tại nhiều tỉnh thành phố ở Việt Nam. Quá trình thực hiện của Quỹ JIFF cho thấy 

nhu cầu của nhóm yếu thế đối với DVHTPL rất đa dạng cả về hình thức và lĩnh vực pháp luật, từ tư 

vấn ban đầu, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn/tranh chấp, và đại diện ngoài tố tụng cho đến đại diện bào 

chữa trong tố tụng. Thông qua hoạt động của các ĐVNTT, rất nhiều nhóm người dân tộc thiểu số và 

phụ nữ có nhu cầu đã nhận được những tư vấn pháp lý ban đầu kịp thời, từ đó giúp họ hiểu và tiếp 

cận dễ dàng hơn với hệ thống tư pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua đó cũng cho thấy, mặc dù Luật 

TGPL khẳng định TGPL là trách nhiệm của Nhà nước, nhưng trong thực tế còn rất nhiều nhóm đối 

tượng chưa được đáp ứng nhu cầu và chịu nhiều thiệt thòi. Thực tế này cho thấy hệ thống TGPL hiện 

nay của Nhà nước chưa đủ mạnh và có năng lực thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội, từ đó đáp 

ứng hết nhu cầu đa dạng của nhóm yếu thế.  

Các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam liên quan tới DVHTPL cho nhóm yếu thế tập trung vào 

phân tích hệ thống TGPL của Nhà nước, bao gồm lý luận luật học (Nguyễn Văn Khoa, 2019),1 khuôn 

khổ Luật Trợ giúp pháp lý (MOJ và US Aid, 2016; và Trần Nguyên Tú, 2020),2 và đánh giá năng lực 

và nhu cầu nâng cao năng lực của hệ thống TGPL (T&C Consulting, 2020; và UNDP, 2020).3 Các 

nghiên cứu này chưa đưa ra khung rà soát tổng thể, có tính đan xen của các luật và chính sách khác 

nhau đối với DVHTPL cho nhóm yếu thế. Không chỉ vậy, các cách tiếp cận này thiếu những đánh 

giá mang tính toàn diện về hệ thống cung cấp DVHTPL cho nhóm yếu thế, không chỉ bao gồm TGPL 

của Nhà nước mà còn bao gồm sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau trong xã hội.  

Trên cơ sở Kế hoạch hoạt động năm 2020 về chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các sáng kiến, 

Ban Thư ký Quỹ JIFF tiến hành thực hiện nghiên cứu về “Tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý của 

nhóm yếu thế: Kinh nghiệm tại một số địa bàn thực hiện Dự án của Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp 

(JIFF)” nhằm cung cấp thông tin và phân tích liên quan tới DVHPL cho nhóm yếu thế tại địa bàn 

thực hiện dự án của Quỹ JIFF. Nghiên cứu cũng đánh giá nhu cầu về DVHTPL của nhóm yếu thế; 

thực trạng mức độ đáp ứng nhu cầu này cũng như chất lượng DVHTPL miễn phí của hệ thống TGPL 

của Nhà nước và DVHTPL của các tổ chức khác; những rào cản và khó khăn tạo ra khoảng trống 

hiện tại; từ đó đưa ra các đề xuất chính sách phù hợp nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý từ Nhà 

nước và khuyến nghị mở rộng sự tham gia của các tổ chức xã hội hướng tới đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

đa dạng về DVHTPL của nhóm yếu thế.  

 
1 Nguyễn Văn Khoa (2019). Hoạt động trợ giúp pháp lý theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Luật án Tiến Sỹ. Viện Hàn 

Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 
2 MOJ và US Aid (2016). Khảo sát nhu cầu trợ giúp pháp lý và thi hành Luật trợ giúp pháp lý 2006; Trần Nguyên Tú 

(2020). Quản lý và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Trợ giúp Pháp lý Việt Nam. 

https://trogiupphaply.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/quan-ly-va-danh-gia-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-ky-1 
3 T&C Consluting (2020). đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên thực hiện tư vấn 

pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội luật gia; UNDP (2020). Survey report needs assessment of capacity improvement 

for legal aid providers 

 

https://trogiupphaply.gov.vn/nghien-cuu-trao-doi/quan-ly-va-danh-gia-chat-luong-vu-viec-tro-giup-phap-ly-ky-1


3 

 

2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 

Về mục tiêu nghiên cứu: 

- Rà soát các chính sách và pháp luật liên quan tới cung cấp DVHTPL cho nhóm yếu thế 

tại Việt Nam, tập trung vào các chính sách và pháp luật liên quan tới TGPL của Nhà nước 

và sự tham gia của các đoàn thể chính trị-xã hội (CTXH) và tổ chức xã hội. 

- Đánh giá thực trạng nhu cầu DVHTPL của các nhóm yếu thế, và mức độ đáp ứng nhu 

cầu của hệ thống cung cấp DVHTPL hiện tại, đặc biệt là hệ thống TGPL của Nhà nước. 

- Những khoảng trống và rào cản trong cung cấp DVHTPL đáp ứng nhu cầu của nhóm yếu 

thế và vai trò của các tổ chức xã hội trong hoạt động này. 

- Đưa ra các khuyến nghị chính sách và pháp luật, tổ chức thực hiện phù hợp nhằm đáp 

ứng nhu cầu và chất lượng DVHTPL của nhóm yếu thế hướng tới bảo vệ quyền và khả 

năng tiếp cận tư pháp đầy đủ của nhóm yếu thế, góp phần nâng cao hệ thống tư pháp tin 

cậy và dễ tiếp cận.  

Về phạm vi nghiên cứu: DVHTPL cho nhóm yếu thế là một lĩnh vực rộng, phức tạp và có tính 

đan xen; do đó, nghiên cứu dự kiến phân tích ba hình thức DVHTPL sau: 

+ Tư vấn pháp luật: Hỗ trợ và tư vấn pháp luật ban đầu; giúp đỡ hòa giải, tư vấn pháp luật 

chuyên sâu. 

+ Đại diện trong và ngoài tố tụng, hỗ trơ thực hiện các hoạt động đến thủ tục hành chính, 

khiếu nại, giải quyết tranh chấp và các hoạt động khác… 

+ Bào chữa: Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa. 

Về đối tượng yếu thế, nghiên cứu tập trung vào bốn nhóm yếu thế, gồm: (i) người nghèo, (ii) 

phụ nữ, trẻ em, (iii) đồng bào dân tộc thiểu số, và (iv) người khuyết tật. 

Với phạm vi DVHTPL và nhóm yếu thế như trên, các câu hỏi nghiên cứu cụ thể bao gồm: 

1. Các Luật và văn bản liên quan hiện quy định như thế nào về (i) việc Nhà nước cung cấp 

các loại hình DVHTPL cho nhóm yếu thế, và (ii) mức độ và khả năng tham gia của đoàn 

thể CTXH và các tổ chức xã hội trong các loại hình này? 

2. Nhu cầu của các nhóm yếu thế với các loại hình DVHTPL như thế nào (họ cần loại hình 

dịch vụ nào nhiều hơn và cần dịch vụ trong lĩnh vực pháp luật nào nhiều hơn? cần hỗ trợ 

tới mức độ/cường độ như thế nào)? Khi có nhu cầu sử dụng DVHTPL, họ sẽ tiếp cận tới 

tổ chức/cá nhân nào để giải quyết? Họ có biết và sẵn sàng sử dụng hệ thống DVHTPL của 

Nhà nước? Các loại hình DVHTPL mà Nhà nước cung cấp đã tương thích với nhu cầu 

của nhóm yếu thế? 

3. Các bên liên quan (ví dụ: người dân, tòa án/viện kiểm sát/công an…) đánh giá như thế 

nào về chất lượng cung cấp DVHTPL, đặc biệt là TGPL, của Nhà nước (liên quan tới cách 

thức thực hiện, lựa chọn tổ chức và người thực hiện TGPL, hiệu quả công việc của tổ chức 

và người thực hiện trợ giúp pháp lý)?  

4. Đang có các tổ chức nào ngoài hệ thống cung cấp DVHTPL (đặc biệt là TGPL) của Nhà 

nước tham gia việc cung cấp DVHTPL cho nhóm yếu thế (ví dụ như các đoàn thể CTXH, 

tổ chức xã hội…)? Bằng các hình thức nào? Sự tham gia của các bên này đóng góp như 

thế nào vào nhu cầu của nhóm yếu thế? 
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5. Việc cung cấp DVHTPL ngoài hệ thống Nhà nước được các bên liên quan đánh giá như 

thế nào? Đâu là điểm sáng và tối, rào cản và sự thúc đẩy, trong hoạt động cung cấp này 

(liên quan tới chính sách của nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức, mô 

hình hoạt động…)? 

Địa bàn nghiên cứu thực địa đó là các khu vực Quỹ JIFF đang triển khai, bao gồm Hà Nội, 

Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, và Đồng Tháp. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận từ thực tiễn địa bàn, tìm hiểu nhu cầu của nhóm yếu thế, kết hợp 

với rà soát khung pháp lý và tính hợp lý của nó trong quá trình triển khai. Phương pháp nghiên cứu 

bao gồm: 

a. Phương pháp nghiên cứu tại bàn: 

- Rà soát các văn bản pháp luật liên quan tới DVHTPL cho nhóm yếu thế, trong đó tập trung 

vào Luật trợ giúp pháp lý 

- Tài liệu tổng quan về thực trạng cung cấp DVHTPL cho các nhóm yếu thế tại Việt Nam: bao 

gồm các bài nghiên cứu, báo cáo liên quan tới trợ giúp pháp lý, DVHTPL cho nhóm yếu thế 

(xem thêm phần tài liệu tham khảo dự kiến) 

- Báo cáo của các ĐVNTT lần thứ nhất có thực hiện khảo sát nghiên cứu về nhu cầu DVHTPL 

tại các địa bàn (nếu có) 

b. Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm có thể kết hợp khảo sát bảng hỏi  

Nghiên cứu phỏng vấn và khảo sát ba nhóm đối tượng chính: (i) các tổ chức có liên quan trong quá 

trình trợ giúp pháp lý cho nhóm yếu thế; (ii) người dân; và (iii) các tổ chức xã hội.  

Tại địa bàn khảo sát, nghiên cứu thực hiện phỏng vấn sâu với các tổ chức liên quan tới việc 

thực hiện DVHTPL cho nhóm yếu thế gồm: Sở Tư pháp; Hội đồng liên ngành về tố tụng trong TGPL; 

Trung tâm TGPL và trợ giúp viên pháp lý, đoàn luật sư, Hội Luật gia tham gia TGPL; các cơ quan 

tiến hành tố tụng (Công an, Viện Kiểm sát, và Tòa án), và một số tổ chức luật có thực hiện dịch vụ 

pháp lý (nếu có);  

Nghiên cứu thực hiện khảo sát, phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với người dân để tìm hiểu 

nhu cầu DVHTPL của nhóm yếu thế, rào cản khi tiếp cận dịch pháp lý, và chất lượng DVHTPL được 

cung cấp từ tgpl nhà nước. Đối tượng người dân có thể được chia làm hai nhóm nhỏ đó là: (i) đã trải 

nghiệm DVHTPL (bao gồm cả trợ giúp pháp lý từ TGPL nhà nước và DVHTPL của các tổ chức 

khác); (ii) chưa từng trải nghiệm DVHTPL.  

Ngoài ra, nghiên cứu khảo sát/phỏng vấn đối với các đơn vị nhận tài trợ của Quỹ JIFF để tìm 

hiểu sự tham gia của các tổ chức xã hội, khó khăn khi thực hiện DVHTPL cho nhóm yếu thế của các 

tổ chức. 

Khung nghiên cứu, phương pháp chọn mẫu, và nội dung của bảng hỏi do tư vấn/nhóm tư vấn 

đề xuất cụ thể. 

4. Sản phẩm dự kiến 

Sản phẩm chính của nghiên cứu bao gồm:   

+ Một báo cáo (khoảng 40 trang) đưa ra được: 



5 

 

- Nhận định qua rà soát tổng thể về chính sách, pháp luật liên quan đến DVHTPL cho nhóm 

yếu thế tại Việt Nam. 

- Kết quả phân tích đánh giá về khoảng trống giữa nhu cầu của người dân và thực tế đáp ứng 

từ nhà nước và các tổ chức khác trong xã hội; rào cản dẫn tới các khoảng trống này. 

- Nhận định về vai trò và đóng góp của các tổ chức xã hội, đoàn thể tham gia cung cấp 

DVHTPL cho nhóm yếu thế và khả năng thu hẹp/lấp đầy khoảng trống nêu ra. 

- Các kiến nghị, đề xuất chính sách, pháp luật và cải thiện trong công tác tổ chức thực hiện 

liên quan tới hệ thống DVHTPL, bao gồm DVTGPL cho các nhóm yếu thế. 

- Các kiến nghị về tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và đoàn thể trong cung 

cấp DVHTPL cho nhóm yếu thế. 

+ Một bộ trình chiếu và trình bày tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Quỹ JIFF, dự kiến tổ chức 

vào tháng 11-12/2020 

Các sản phẩm chính này dưới dạng tiếng Anh và tiếng Việt.  

Ngoài ra, sản phẩm bao gồm bộ dữ liệu khảo sát thực địa, và các bộ trình chiếu trình bày tại 

các buổi tham vấn. Các sản phẩm thứ cấp có thể là sổ tay, bản kiến nghị gửi tới Bộ Tư pháp… Các 

sản phẩm này được thảo luận và thống nhất giữa nhóm tư vấn và Ban thư ký Quỹ JIFF 

5. Yêu cầu của tư vấn 

Yêu cầu của tư vấn/nhóm tư vấn như sau: 

- Tư vấn/tư vấn trưởng có trình độ thạc sỹ/tiến sỹ trong lĩnh vực tư pháp, luật học hoặc các lĩnh 

vực liên quan, sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt; 

- Tư vấn trưởng có ít nhất 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu hoặc làm việc trong lĩnh vực tư 

pháp, DVHTPL cho nhóm yếu thế tại Việt Nam; 

- Tư vấn trưởng và thành viên nhóm tư vấn có hiểu biết sâu rộng về hệ thống trợ giúp pháp lý 

tại Việt Nam, có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động khảo sát và nghiên cứu liên quan; 

- Có tư vấn với ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan tới hệ thống tố tụng tại Việt Nam, ưu tiên 

tư vấn từng làm việc với tư cách là luật sư, hoặc làm việc trong hệ thống Viện kiểm soát và 

Tòa án; 

- Có tư vấn có kinh nghiệm liên quan tới hoạt động của các tổ chức xã hội tại Việt Nam;  

- Ưu tiên tư vấn có hiểu biết về các hoạt động trong Dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp 

tại Việt Nam” (EU JULE) cũng như các hoạt động của Quỹ JIFF. 

Nhóm tư vấn thực hiện nghiên cứu dưới sự hỗ trợ của các đơn vị nhận tài trợ của Quỹ JIFF 

trong quá trình liên hệ địa bàn và giám sát của Ban thư ký Quỹ JIFF. Ban thư ký Quỹ JIFF sẽ thành 

lập một nhóm 2-3 chuyên gia cố vấn làm phản biện và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nhóm tư vấn.  

6. Kế hoạch triển khai dự kiến 

Thời gian  Hoạt động 

Tháng 8/2020 Hoàn thành đăng tuyển, ký kết hợp đồng với nhóm tư vấn  

Trước 20/9/2020 - Hoàn thiện phương pháp nghiên cứu (khung phân tích, bảng hỏi, 

chọn mẫu, địa bàn khảo sát) 
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Thời gian  Hoạt động 

- Buổi tham vấn thứ nhất: Trình bày rà soát chính sách, tổng quan tài 

liệu, khung phân tích, phương pháp nghiên cứu, công cụ nghiên cứu 

với Ban thư ký Quỹ JIFF và nhóm chuyên gia cố vấn. 

Tháng 10/2020 Khảo sát thực địa 

Trước 15/11/2020 - Tổng hợp và phân tích dữ liệu 

- Xây dựng bản thảo thứ nhất với các phát hiện chính ban đầu 

- Buổi tham vấn thứ hai: trình bày các phát hiện chính của báo cáo với 

Ban thư ký Quỹ JIFF và nhóm chuyên gia cố vấn. 

Trước 30/11/2020 Chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo lần thứ nhất, gửi lại bản thảo lần thứ 

nhất cho nhóm chuyên gia cố vấn và các bên liên quan nhận xét 

Trước 15/12/2020 Hoàn thiện bản thảo lần thứ hai 

Tháng 12/2020 Chia sẻ các kết quả ban đầu tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm của Quỹ 

JIFF 

Tháng 1-2/2021 Hoàn thiện báo cáo bản cuối, thực hiện dịch Anh – Việt, in ấn báo cáo 

 

7. Quản lý rủi ro 

Nghiên cứu gặp phải hai rủi ro chính như sau: 

Rủi ro Mức độ Hướng xử lý 

Chủ đề DVHTPL cho 

nhóm yếu thế có cách hiểu 

về phạm vi và chủ đề khác 

nhau 

Trung 

bình 

Thực hiện tổng quan nghiên cứu và rà soát chính sách kỹ 

lưỡng, định rõ phạm vị nội dung DVHTPL cho nhóm yếu 

thế. 

Triển khai thực địa, hội 

thảo tham vấn và công bố 

nghiên cứu trong thời gian 

ngắn, gặp khó khăn trong 

bối cảnh dịch COVID-19 

Cao Có kế hoạch chi tiết triển khai và phối hợp địa bàn, lựa chọn 

cách thức phỏng vấn online, gọi điện thoại khi cần thiết.  

Thực hiện tham vấn online và tìm các hình thức trực tuyến 

đa dạng (livestream) để công bố nghiên cứu, phù hợp với quá 

trình vận động chính sách khi cần thiết. 

8. Hồ sơ ứng tuyển 

Tư vấn/nhóm tư vấn quan tâm xin gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm 

- Đề xuất nghiên cứu (proposal): chi tiết tổng quan tài liệu, đề xuất khung phân tích, phương 

pháp nghiên cứu dựa trên kế hoạch dự kiến của TOR; 

- Đề xuất ngân sách chi tiết; 

- Sơ yếu lý lịch (CV) của thành viên nhóm tư vấn; 

- Các sản phẩm điển hình có liên quan mà tư vấn đã thực hiện. 
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Hồ sơ vui lòng gửi về địa chỉ: hr.vietnam@oxfam.org và thai.nguyenquang@oxfam.org với chủ đề 

“Đề xuất về Hỗ trợ pháp lý cho nhóm yếu thế” muộn nhất vào ngày 20/08/2020. 

mailto:hr.vietnam@oxfam.org
mailto:thai.nguyenquang@oxfam.org

