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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ CUỐI DỰ ÁN
Tên dự án

Đối tác
Loại đánh giá (đầu kỳ, giữa
kỳ, cuối kỳ)
Tổ chức liên hệ
Địa bàn thực hiện
Thời gian thực hiện và thời
gian kết thúc
Ngày nộp báo cáo

“Thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ khuyết tật và
phụ nữ dân tộc thiểu số trong thực hiện luật bình đẳng giới, luật hôn
nhân gia đình”
Hội người khuyết tật, 4 xã dự án: Minh Quang, Yên Bài, Vân Hòa và
Khánh Thượng huyện Ba Vì, Hà Nội
Đánh giá cuối dự án
Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự phát triển hòa nhập (IDEA)
4 xã Khánh Thượng, Minh Quang, Yên Bài và Vân Hòa,
huyện Ba Vì, Hà Nội
Từ ngày 10-20 tháng 11 năm 2020
Lần 1: ngày 25/11/2020
Báo cáo cuối cùng: 7/12/2020

I. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT:
Trung tâm Nghiên cứu và Hành động Vì sự Phát triển Hòa nhập (gọi tắt là IDEA), là một tổ chức của
người khuyết tật (NKT). Trung tâm IDEA trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
(VUSTA). Hoạt động chính trong các lĩnh vực khuyết tật, và triển khai thực hiện các nghiên cứu, khảo
sát, dự án liên quan đến NKT trên toàn quốc.
Dự án “Thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dân tộc thiểu số
trong thực hiện luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình” do IDEA thực hiện trong giai đoạn tháng
6/2019 – 12/2020. Dự án được phê duyệt từ Chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt
Nam (EU JULE – Quỹ JIFF). Mục tiêu của dự án: Thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ
khuyết tật (PNKT)/ phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) trong thực hiện bình đẳng giới và hôn nhân gia đình,
thông qua việc nâng cao nhận thức và trao quyền để PNTKT và phụ nữ DTTS trở nên độc lập hơn; thiết
lập một mạng lưới trợ giúp pháp lý hỗ trợ, bảo vệ quyền của họ và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới;
đồng thời tăng cường khung pháp lý và các chính sch để loại bỏ bạo lực gia đình đối với PNKT và phụ nữ
DTTS ở Việt Nam.
Nhằm đánh quá trình thực hiện và những kết quả đạt đượ, tác động của dự án để đưa ra bài học kinh
nghiệm cho các chương trình tương tự, Trung tâm IDEA cần tuyển một chuyên gia tư vấn hoặc một
nhóm chuyên gia tư vấn độc lập có năng lực tốt, có kinh nghiệm, có uy tín để thực hiện đánh giá cuối
dự án theo các nội dung và điều khoản sau.
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II. MÔ TẢ CỤ THỂ:
1. Mục tiêu chung của hoạt động đánh giá:
Trung tâm IDEA cùng đối tác địa phương dự kiến đánh quá trình thực hiện và những kết quả đạt được,
những tác động của hoạt động, thông qua dự án: “Thúc đẩy các biện pháp bảo đảm quyền của phụ nữ
khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc thực hiện luật bình đẳng giới, luật hôn nhân gia đình”.
Đồng thời kết quả đánh giá sẽ được sử dụng là cơ sở để điều chỉnh, xây dựng các dự án/chương trình
tương tự để thúc đẩy quyền tiếp cận pháp lý cho nhóm dễ bị tổn thương sẽ triển khai.
2. Mục tiêu cụ thể của hoạt động đánh giá
a. Đánh giá những thành tựu của dự án so với kết quả dự kiến ban đầu, bao gồm ghi nhận những
bài học kinh nghiệm về mô hình, tính bền vững, phương pháp tiếp cận và cách thức triển khai.
b. Đánh giá sự tác động của dự án trong việc nâng cao hiểu biết về pháp luật, tăng khả năng tiếp
cận tư pháp của nhóm đối tượng hưởng lợi từ dự án
c. Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia của các bên liên quan trong quá trình thực hiện dự án (cụ
thể chính sách, nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện, cách thức quản lý và giám sát dự án,
sự phối hợp giữa các bên)
3. Phương pháp thực hiện
- IDEA cùng các đối tại huyện Ba Vì thống nhất Điều khoản tham chiếu, thành lập đoàn đánh giá
với sự tham gia của các bên liên quan (đánh giá có sự tham gia);
- Một tư vấn hoặc nhóm tư vấn độc lập có chuyên môn, hiểu biết về người khuyết tật, người dân
tộc thiểu số và các kinh nghiệm đánh giá dự án phát triển sẽ hướng dẫn, điều phối đoàn đánh
giá và đồng hành cùng đoàn đánh giá trong suốt quá trình thực địa.
- Đoàn đánh giá sẽ xem xét, rà soát, phân tích các thông tin thứ cấp; phỏng vấn sâu, thảo luận
nhóm với các đối tượng có liên quan.
- Thiết kế kế hoạch chi tiết về phương pháp đánh giá sẽ do tư vấn đề xuất trong bản đề xuất gửi
tới Trung tâm IDEA.
4. Đối tượng đánh giá.
- Phụ nữ khuyết tật/ phụ nữ dân tộc thiểu số
+ Đa dạng tật, tỷ lệ đồng đều
+ Độ tuổi: 18 – 60 tuổi
- Người khuyết tật; gia đình của người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và cộng đồng tham gia hoạt
động dự án
- Các tổ chức tại địa phương và các cán bộ ban ngành liên quan khác (Y tế, Tư pháp, Công An, Hội
Phụ nữ, UBND xã, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở y tế như: nhà tạm trú, tạm lánh…)
- Cán bộ Trung tâm IDEA.
III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:
Hoạt động thực địa tại huyện Ba Vì dự kiến bắt đầu từ tuần 2 tháng 11 năm 2020 và báo cáo cần được
hoàn thành chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc khảo sát thực địa. Lịch làm việc cụ thể sẽ được thảo
luận và quyết định giữa tư vấn và nhóm đánh giá dự án.
IDEA_Điều khoản tham chiếu chuyên gia thực hiện đánh giá cuối kỳ

2

Do Liên Minh Châu Âu tài
trợ

IV. YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ ĐẦU RA:
- Tư vấn cần gửi một (01) bản báo cáo hoàn chỉnh phù hợp với mục tiêu đánh giá đã đề ra. Tư vấn
cần thống nhất cấu trúc của báo cáo với cán bộ IDEA trước khi viết báo cáo.
- Tất cả các báo cáo và kết quả dưới dạng văn bản cũng như các mục tóm tắt, đề xuất, bài học kinh
nghiệm đều được viết bằng tiếng Việt
- Tất cả các dạng tài liệu trên được gửi tới văn phòng Trung tâm IDEA trong vòng 02 tuần sau khi
hoàn thiện công việc đánh giá tại thực địa.
Lưu ý: Cần viết ít nhất 03 trường hợp điển hình về sự thay đổi sau khi dự án can thiệp với đối tượng là
người khuyết tật, gia đình người khuyết tật và chính quyền địa phương.
V. YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT/TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM:
1. Trách nhiệm của tư vấn:
• Xây dựng bộ công cụ đánh giá bao gồm: mục tiêu đánh giá, phương pháp thu thập thông
tin, các chỉ số đánh giá, nguồn thu thập thông tin, kế hoạch thu thập thông tin và hướng
dẫn thảo luận nhóm, hướng dẫn phỏng vấn sâu dành cho người khuyết tật/ đại diện người
khuyết tật, cộng đồng và cán bộ địa phương.
• Tập huấn bộ công cụ và hướng dẫn thu thập thông tin tại hiện trường cho điều tra viên
• Tham gia thực địa
• Triển khai thu thập thông tin tại thực địa.
• Nhập, xử lý, phân tích dữ liệu định lượng theo yêu cầu của báo cáo
• Tổng hợp và phân tích kết quả định tính
• Xây dựng báo cáo
• Chia sẻ kết quả khảo sát tại hội tổng kết dự án.
2. Trình độ, chuyên môn và kỹ năng của tư vấn
• Có bằng đại học/ sau đại học về các ngành liên quan đến xã hội học/ Luật/ Giới
• Có kinh nghiệm trên 10 -15 năm nghiên cứu/ tư vấn về luật Bình đẳng giới, luật Hôn nhân
gia đình
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, đặc biệt có kinh nghiệm, kiến thức về lĩnh vực
khuyết tật, người dân tộc thiểu số. Kinh nghiệm thực tiễn trong khảo sát pháp lý và/hoặc
khảo sát xã hội
• Kiến thức về phương pháp tiếp cận dựa trên quyền được chứng minh trong các công việc
khảo sát trước đây là một lợi thế.
• Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc
• Thông hiểu và tôn trọng những nguyên tắc chung của Trung tâm IDEA.
VI. QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT:
Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Giám đốc IDEA và Quản lý giám sát
đánh giá và học hỏi. Khi thực hiện các hoạt động liên quan tới địa phương, tư vấn sẽ chịu sự quản lý và
giám sát trực tiếp của cán bộ dự án IDEA.
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VII.
-

PHÍ TƯ VẤN:
Phí tư vấn sẽ được thanh toán dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ
thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với Trung tâm IDEA.
Chi phí đi lại, ăn, nghỉ trong quá trình thực địa sẽ được chi trả bởi Trung tâm IDEA theo các quy định
và định mức của Trung tâm IDEA

VIII. HỒ SƠ:
- 01 bản lý lịch (CV) của tư vấn cập nhật mới tại thời điểm hiện tại của tư vấn và danh sách các thành
viên tham gia khảo sát.
- Bản phác thảo (bản thảo) chương trình khảo sát, phương pháp và tài liệu khảo sát
- Các sản phẩm/ bằng chứng có liên quan mà tư vấn đã thực hiện (nếu có)
IX.
-

NỘP HỒ SƠ:
Hạn nộp hồ sơ: Hết hạn vào 17g00 ngày 05 tháng 11 năm 2020
Email: info@idea.org.vn
Địa chỉ gửi hồ sơ: Phòng 409A, Tòa nhà Packexim 1, ngõ 15 đường An Dương Vương,
phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội
- Nguyễn Thị Hương – Cán bộ dự án
- Email: nguyenhuong@idea.org.vn
- Mobile: 0914261544
- Điện thoại: 024 385 08 113
Lưu ý: Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu mới được liên hệ (trong thời gian 01 tuần kể từ khi thời gian
gửi hồ sơ kết thúc).
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