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Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF) 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHO TẬP HUẤN VIÊN 

Lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ 

pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 2  

 

I. Tóm tắt và bối cảnh của chương trình 

Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp thuộc Chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại 

Việt Nam của EU (EU JULE JIFF, sau đây gọi là JIFF) được thực hiện bởi Oxfam trong thời 

2018 - 2020. Mục tiêu chung của dự án nhằm tăng cường hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng 

tiếp cận hơn, theo đó, mục tiêu cụ thể của dự án là nhằm tăng cường khả năng tiếp cận tư 

pháp cho các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và 

người nghèo. Dự án có bốn kết quả chính: (i) Nâng cao nhận thức và kiến thức cộng đồng về 

quyền pháp lý và cách thức thực hiện những quyền này; (ii) Tăng cường khả năng tiếp cận 

các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện tư pháp trong các lĩnh vực hành chính, dân sự và hình 

sự; (iii) Cải thiện môi trường và khung pháp lý nhằm tăng quyền và khả năng tiếp cận tư 

pháp; và (iv) Tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tư pháp.  

 

Để đạt được những kết quả nêu trên, dự án sẽ cung cấp tài trợ cho các tổ chức xã hội dân sự 

(TCXHDS), nâng cao năng lực trước và sau khi nhận tài trợ, nghiên cứu, xây dựng mạng 

lưới và vận động chính sách. Các gói tài trợ có thể được trao cho các tổ chức đơn lẻ hoặc cho 

các  nhóm và các tổ chức ở cấp tỉnh. Mỗi đợt mời gọi nộp đề xuất sáng kiến sẽ tập trung vào 

các lĩnh vực chuyên đề liên quan đến các kết quả mong đợi của JIFF. . 

Sáng kiến lần thứ hai tập trung vào chủ đề: “ Tăng cường tiếp cận công lý và bảo về quyền 

cho các nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và 

người nghèo ở Việt Nam trong (i) lĩnh vực lao động, việc làm và (ii) thực thi thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục,” đã có 19 tổ chức được lựa chọn để nhận tài trợ thực hiện 

các Sáng kiến của mình tại địa bàn Hòa Bình, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Hồ Chí Minh 

và Đồng Tháp. 

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam với vai trò Ban Thư ký JIFF có kế hoạch tổ chức khóa tập 

huấn: “Lồng ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ 

trợ pháp lý cho các tổ chức nhận tài trợ đợt 2.” Ban Thư ký quỹ JIFF sẽ tuyển chọn một tư 

vấn/chuyên gia để phối hợp xây dựng nội dung và tổ chức hoạt động tập huấn này.  

 

II. Vai trò của chuyên gia 

Hiện nay 19 dự án được tài trợ đều đã và đang làm các vấn đề liên quan tới  lĩnh vựclao động, 

việc làm và thực thi thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tất cả các dự án đều 

được thực hiện từ 01 tháng 08 năm 2020. Các hoạt động dự án của đợt tài trợ lần 2 tập trung 

vào 3 mảng kết quả lớn của dự án EU JULE JIFF như sau:  
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(i) Nâng cao nhận thức và kiến thức cộng đồng về quyền pháp lý và cách thức thực 

hiện những quyền này  

(ii) Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ và đại diện tư pháp trong 

các lĩnh vực hành chính, dân sự và hình sự 

(iii)  Hoàn thiện khung pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về nhằm tăng 

quyền và khả năng thực hiện quyền và tiếp cận công lý, phù hợp với hiến pháp. 

 

Một số hoạt động của các dự án này gồm:  

- Nghiên cứu các tài liệu về các luật, chính sách liên quan tới Bình Đẳng giới ( CEDAW 

và Luật BĐG Việt Nam). Xây dựng các tài liệu và mời chuyên gia giảng dạy, tuyên 

truyền về nội dung trên 

- Thực hiện nghiên cứu liên quan để đánh giá thủ tục hành chính và thực thi luật trong 

lĩnh vực y tế, giáo dục tới trẻ em, phụ nữ, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong 

xã hội 

- Xây dựng mô hình mới trong giải quyết các vấn đề bất bình đẳng 

- Thực hiện đại diện trước, trong và sau tố tụng 

 

Ban Thư ký mong muốn tìm chuyên gia nghiên cứu, xây dựng chương trình tập huấn lồng 

ghép giới trong các hoạt động nâng cao nhận thức, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý trong 

tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục tới tổ chức nhận hỗ trợ từ Quỹ JIFF như sau:  

 

1. Có cùng sự hiểu biết chung về những khái niệm bình đẳng giới, các cách tiếp cận giới 

hiện nay và của Oxfam như các nguyên tắc Bình Quyền/Bình Đẳng (Feminism 

Approach),vv..…  

2. Chỉ ra việc cần thiết phải lồng ghép giới trong chương trình/dự án liên quan tới tăng 

cường tiếp cận tư pháp, pháp lý 

3. Nắm vững công cụ lồng ghép giới trong các dự án về nâng cao nhận thức, tư vấn pháp 

luật và hỗ trợ pháp lý từ các khâu phân tích bối cảnh, thiết kế/lập kế hoạch, thực hiện 

cho đến giám sát và đánh giá, đặc biệt là đánh giá tác động dự án; và  

4. Hỗ trợ, góp ý tới các tổ chức nhận tài trợ lập kế hoạch hành động giới trong và sau 

thời gian tập huấn. 

 

III. Thời gian làm việc của chuyên gia 

 

STT Nội dung Số ngày Ghi chú 

1 Thiết kế bài giảng, câu hỏi đánh 

giá trình độ học viên trước và sau 

tập huấn 

Đọc 19 đề xuất dự án để có thông 

tin về LGG của các tổ chức 

02 ngày   
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STT Nội dung Số ngày Ghi chú 

2 Thời gian giảng dạy 02 ngày Phối hợp với nhóm Giới 

của Oxfam 

3 Thời gian viết báo cáo tập huấn và 

phân tích đánh giá trước và sau 

tâp huấn 

0.5 ngày  

4 Hỗ trợ tư vấn cho các kế hoạch 

của các tổ chức nhận tài trợ (sau 

tập huấn) 

02 ngày Nhóm dự án JIFF sẽ thu 

thập tất cả các kế hoạch và 

gửi cho tư vấn 

Tổng  6.5 ngày  

 

IV. Yêu cầu chuyên gia 

o Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bình đẳng Giới, đặc 

biệt các dự án liên quan tới tăng cường tiếp cận pháp lý, tư pháp 

o Am hiểu các chính sách pháp luật liên quan tới chủ đề Bình đẳng giới và Gia 

đình 

o Có kinh nghiệm tập huấn cũng như thiết kế chương trình tập huấn 

o Có hiểu biết về các đại bàn triển khai dự án JIFF cũng như các đối tác thực hiện 

là một lợi thế 

V. Hồ sơ ứng tuyển 

Các cá nhân quan tâm vui lòng gửi bản CV mới nhất cùng thư ứng tuyển (trong đó đề xuất 

mức phí tư vấn theo ngày) đến Nguyễn Thị Hồng Vân  ở địa chỉ email 

van.nguyenthihong@oxfam.org trước 17h00 ngày 17/08/2020). 
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