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DỰ ÁN  

Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế 

của người lao động di cư tại Việt Nam 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

TUYỂN TƯ VẤN TẬP HUẤN VỀ  

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CSO 

TRONG VIỆC HỖ TRỢ CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG.  

 (Mã hoạt động 1.2.2) 

1. THÔNG TIN CƠ SỞ 

Mạng lưới Hành động vì Người lao động di cư Việt Nam - Mnet 

Mạng lưới Hành động vì Lao động di cư, viết tắt là M.net, được thành lập từ tháng 10/2014 

bao gồm các tổ chức thành viên: Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT), 

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển 

Cộng đồng (GFCD), Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam (VIJUSAP), Trung  tâm 

Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng (SDRC) và Trung tâm Nghiên 

cứu hỗ trợ gia đình và phát triển cộng đồng (CFSCD). Mục đích hoạt động của mạng lưới là 

nhằm (i) thúc đẩy sự tham gia và tiếp cận bình đẳng của người lao động di cư Việt Nam với 

các hệ thống an sinh xã hội và (ii) thúc đẩy bình đẳng và đảm bảo quyền của lao động di cư 

được thực thi thông qua các nỗ lực vận động chính sách và các hoạt động dự án, can thiệp cụ 

thể 

Mạng lưới hành động vì người lao động di cư - M.net - là một liên minh với sự tham gia của 

các tổ chức xã hội dân sự khác nhau. Chương trình Quyền lao động do Oxfam triển khai tại 

Việt Nam đã hỗ trợ sự hình thành và phát triển của Mnet trong vài năm qua.Các thành viên của 

M.net đều là các tổ chức phi lợi nhuận nước làm việc về quyền lao động, đặc biệt là quyền của 

người lao động trong nước trong việc tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội và việc làm tử tế. 

SDRC  đóng vai trò điểu phối trong việc triển khai các hoạt động truyền thông tại khu công 

nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các bằng chứng giám sát về việc thực thi Bộ luật 

Lao động có liên quan đến việc thành lập các tổ chức đại diện của người lao động tại nơi làm 

việc. 

Dự án Tăng cường tiếng nói và cơ hội tiếp cận việc làm tử tế của người lao động di cư tại 

Việt Nam  

Mục tiêu tổng thể của dự án: Người lao động di cư khu vực chính thức thuộc nhóm đối tượng 

đích của dự án được hưởng lợi cả về mặt kinh tế và xã hội từ những cải thiện về chính sách và 

thực hành của các công ty và Chính phủ về mức lương tối thiểu, quyền thương lượng tập thể, 

tham gia các tổ chức đại diện người lao động , làm việc quá giờ làm thêm, và được tiếp cận 

một cách công bằng tới các dịch vụ an sinh xã hội ở các đô thị ở Việt Nam. 
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Dự án làm việc với 9 nhóm tự lực của người lao động di cư tại các khu công nghiệp tại Hải 

Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tập trung số lượng lớn người lao động di cư trong nước.  

2.  Nội dung tập huấn 

Mục đích của lớp tập huấn 

Nhằm giúp học viên có thể:  

+ Nâng cao hiểu biết các quy định của Luật lao động về tổ chức đại diện 

+Nâng cao hiểu biết về các mô hình tổ chức đại diện ở các quốc gia trong khu vực, và vai trò 

hỗ trợ của các tổ chức xã hội đối với các mô hình đó. 

+ Nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc hỗ trợ tiến trình thành lập 

và duy trì tổ chức đại diện  

+ Nhận diện những kiến thức và kỹ năng cần thiết mà các tổ chức CSO cần có để có thể hỗ 

trợ cho các tổ chức đại diện người lao động. 

Kết quả mong đợi của lớp tập huấn 

Sau khi tham gia lớp tập huấn này học viên sẽ:  

• Hiểu về khái niệm tổ chức đại diện người lao động theo các quy định Việt Nam và 

theo Công ước quốc tế.  

• Hiểu về các mô hình về tổ chức đại diện ở một số quốc gia trong khu vực, thuận lợi 

khó khăn của các mô hình đó. 

• Vai trò của các tổ chức xã hội tại các quốc gia đó trong hỗ trợ tổ chức đại diện người 

lao động 

• Hiểu về những hỗ trợ mà các tổ chức xã hội có thể cung cấp cho tổ chức đại diện 

người lao động ở Việt Nam. 

• Lập mạng lưới các tổ chức xã hội hỗ trợ tổ chức đại diện người lao động  

• Thông qua khảo sát đánh giá nhu cầu nhanh, các học viên sẽ xác định các kiến thức và 

kỹ năng cần thiết để có thể hỗ trợ các tổ chức đại diện người lao động được thành lập 

và duy trì hoạt động;     

• Danh sách các kiến thức và kỹ năng cũng như các khóa học cần thiết để hỗ trợ các CSO 

trong việc hỗ trợ thành lập và duy trì của các tổ chức đại diện người lao động.  

Thời gian tập huấn: Khóa tập huấn 2 ngày (thực hiện online), dự kiến tháng 10/2021 

Đối tượng tham dự: 25-30 học viên là những cán bộ của các tổ chức CSO có làm việc với 

người lao động và nhân viên của các tổ chức là thành viên Mnet. 

 

3. Nhiệm vụ và yêu cầu đối với tư vấn 

Nhiệm vụ: 

- Rà soát các quy định liên quan trong BLLĐ 2019 về TCĐDNLĐ và dự thảo Nghị 

định có liên quan đến tổ chức đại diện người lao động. 

- Xây dựng chương trình, tài liệu và tập huấn 2 ngày cho các tổ chức CSO 

- Phối hợp với M.net/SDRC  lên kế hoạch khảo sát nhanh nhu cầu của các CSO trong 

việc thực hiện hổ trợ công nhân thực hiện việc thành lập TCĐDNLĐ 

http://m.net/


3 
 

- Viết báo cáo tập huấn và xây dựng chương trình tập huấn cho CSO/Mnet dựa trên nội 

dung tham khảo và khảo sát nhu cầu của CSO.  

Sản phẩm đầu ra 

- Chương trình tập huấn, file trình bày và báo cáo tập huấn 

- Báo cáo khảo sát nhanh đánh giá nhu cầu của các CSO và chương trình tập huấn cho 

CSO dựa trên kết quả khảo sát nhu cầu. 

Yêu cầu: 

• Có bằng Thạc sỹ trở lên và ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan như luật, 

lao động, công đoàn bao gồm Luật quốc tế và Luật Việt Nam 

• Có kiến thức chuyên môn sâu về pháp luật nói chung, đặc biệt là pháp luật liên quan 

đến lao động, công đoàn Hiến pháp 2013, Bộ luật lao động năm 2012, Bộ luật Lao động 

2019, Luật công đoàn và các luật quốc tế liên quan đến quyền và tổ chức đại diện.   

• Có hiểu biết và kinh nghiệm liên quan đến việc thực thi chính sách pháp luật lao động 

trên thực tế, đặc biệt là vấn đề tổ chức đại diện ở cả quốc tế và Việt Nam.  

• Đã có kinh nghiệm thực tiễn trong việc vận động chính sách, xây dựng khuyến nghị 

sửa đổi và bổ sung chính sách, pháp luật 

• Kỹ năng viết và trình bày tốt  

 

4.  Thời gian dự kiến: cuối tháng 9 đầu tháng 10 

2 ngày  Chuẩn bị tài liệu 

2 ngày  Tiến hành tập huấn và khảo sát nhanh nhu cầu CSO/Mnet về các kiến 

thức và kỹ năng để hỗ trợ nhóm tổ chức đại diện người lao động.  

2 ngày Viết báo cáo và xây dựng chương trình và nội dung tập huấn dựa trên 

nhu cầu 

 

5. Kinh phí  

Do tư vấn đề xuất 

Tư vấn nhóm và cá nhân quan tâm xin vui lòng gửi kế hoạch, CV và đề xuất mức phí tư vấn 

về cô Phan Thị Mỹ Nhung, trước ngày 28/9/2021.: Email: phannhung.sdrc@gmail.com điện 

thoại: 0913.424.177 
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