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Yêu cầu nhiệm vụ đối với tư vấn xây dựng tài liệu hỗ trợ tư pháp  

qua góc nhìn nhạy cảm giới và quyền của phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới 
 

A. BỐI CẢNH 

 Tại Việt Nam, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một vấn đề bức 
xúc và vẫn là thách thức trong thực hiện bình đẳng giới. Các hình thức bạo lực 
phổ biến đó là bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và bạo lực tình 
dục. Theo điều tra quốc gia năm 2010, có tới 58% phụ nữ trong độ tuổi từ 18-60 
từng kết hôn cho biết họ đã từng bị ít nhất một hình thức bạo lực nào đó từ 
chồng hoặc bạn tình. Phụ nữ và trẻ em gái không chỉ là nạn nhân phổ biến của 
tình trạng bạo lực gia đình mà còn là đối tượng dễ bị mua bán, lạm dụng và quấy 
rối tình dục ngoài môi trường gia đình (tại nơi học tập, nơi làm việc, khu du lịch, 
khu vực công cộng…).     

 Trong khuôn khổ Chương trình chung trên toàn cầu của Liên hợp quốc về 
các dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực (chương trình hợp 
tác giữa UN Women, WHO, UNODC và UNDP)  hướng tới giúp mọi phụ nữ và 
trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới có sự tiếp cận tốt hơn đến các dịch vụ 
thiết yếu, trong đó có dịch vụ tư pháp. Một trong những kết quả của chương 
trình này tại Việt Nam đó là đã biên soạn tài liệu hướng dẫn về gói dịch vụ hỗ 
trợ tư pháp qua góc nhìn nhạy cảm giới và quyền của phụ nữ, trẻ em gái bị bạo 
lực giới thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực. Mục đích của tài liệu 
này nhằm cung cấp thông tin hướng dẫn cung ứng dịch vụ tư pháp cho phụ nữ 
và trẻ em gái bị bạo lực và đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận được dịch vụ có chất 
lượng và phù hợp.  

 Hiện tại, Văn phòng Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ (NCFAW), 
Quỹ dân số của Liên hợp quốc (UNFPA), và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 
Quảng Ninh (SWC), đang thực hiện Dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, 
chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” trong thời gian 3 năm 
từ tháng 2 năm 2018 – tháng 12 năm 2020. Mục tiêu chung của dự án là góp 
phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 



– 2020 thông qua xây dựng mô hình hỗ trợ phòng chống bạo lực đối với phụ nữ 
và trẻ em gái tại Việt Nam. Dự án hướng tới đạt 03 mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) 
Xây dựng mô hình Trung tâm can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, 
đặc biệt cho nạn nhân bị bạo lực tình dục tại Quảng Ninh; (2) hỗ trợ đào tạo và 
nâng cao năng lực cho nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người cung cấp 
dịch vụ hỗ trợ người bị bạo lực giới; (3) nâng cao nhận thức về ngăn ngừa bạo 
lực giới, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái tại nơi công 
cộng và nơi làm việc thông qua các chiến dịch tại địa phương.  

 Nhằm đạt được mục tiêu thứ 2 của Dự án trong việc góp phần hỗ trợ đào 
tạo và nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, người 
cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới. Đồng thời, việc nâng cao năng 
lực này sẽ đóng góp cho việc nâng cao chất lượng công tác ứng phó của ngành 
tư pháp và hành pháp. Cán bộ thực thi có hiểu biết và kỹ năng tốt nhằm đảm bảo 
việc thực thi nghiêm túc các quy định pháp luật, bảo vệ sự an toàn của phụ nữ và 
trẻ em gái trước các hành vi bạo lực và cung cấp thông tin đầy đủ cho nạn nhân 
bị bạo lực trước khi đưa ra quyết định lựa chọn dịch vụ tư pháp. Nỗ lực này 
cũng bao gồm việc đảm bảo rằng những người gây bạo lực giới cũng phải chịu 
trách nhiệm với hành vi của mình. Văn phòng NCFAW và UNFPA tuyển chọn 
(01) chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu hỗ trợ tư pháp dành cho cán bộ tư pháp 
tại tỉnh Quảng Ninh. có nhạy cảm giới hướng tới đảm bảo quyền con người, bao 
gồm PN và TEG bị BLG.  

B.  MỤC TIÊU 

 Biên soạn tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ tư pháp và hành pháp có 
nhạy cảm giới và dựa trên quyền con người, bao gồm PN và TEG bị BLG, tuân 
thủ các quy định Quốc tế về hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới và phù hợp với điều 
kiện thực tế tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. 

C. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

 Tư vấn được lựa chọn sẽ hỗ trợ Văn phòng NCFAW và UNFPA thực hiện 
một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:  

• Nhiệm vụ 1: Rà soát tài liệu sẵn có bao gồm (1) Hướng dẫn về Gói dịch 
vụ thiết yếu dành cho Phụ nữ và Trẻ em gái bị bạo lực – tư pháp và hành pháp 
(do LHQ biên soạn); và (2) các tài liệu có liên quan, kinh nghiệm quốc tế, các 
quy định pháp luật và 3) điều kiện thực tế tại Việt Nam để lựa chọn các thông 
tin phù hợp đưa vào tài liệu hướng dẫn về cung cấp dịch vụ tư pháp hỗ trợ cho 
nạn nhân bạo lực giới tại Quảng Ninh. 

• Nhiệm vụ 2: Tham gia các cuộc họp trao đổi thông tin với cán bộ 
NCFAW, UNFPA, chuyên gia Hàn Quốc, và các chuyên gia khác để thảo luận 



về các nội dung liên quan đến việc xây dựng tài liệu và tổ chức các lớp tập huấn 
tại Quảng Ninh.  

• Nhiệm vụ 3: Xây dựng đề cương tài liệu hướng dẫn hỗ trợ tư pháp có 
nhạy cảm giới và dựa trên quyền con người, bao gồm quyền của phụ nữ, trẻ em 
gái bị bạo lực giới. Bản đề cương tài liệu hướng dẫn được gửi cho Văn phòng 
NCFAW and UNFPA góp ý và sau đó tư vấn hoàn thiện đề cương tài liệu hướng 
dẫn theo góp ý và gửi cho Văn phòng NCFAW và UNFPA phê duyệt.  

• Nhiệm vụ 4: Biên soạn tài liệu hướng dẫn hỗ trợ tư pháp có nhạy cảm giới 
và dựa trên quyền con người, bao gồm quyền của phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực 
giới  trên cơ sở bản đề cương đã được NCFAW và UNFPA phê duyệt, đúc kết 
các bài học kinh nghiệm quốc tế có được sau chuyến tham quan Hàn Quốc, phù 
hợp với điều kiện của Việt Nam và đặc thù của tỉnh Quảng Ninh.   

• Nhiệm vụ 5: Chuẩn bị nội dung xin ý kiến của các chuyên gia làm trong 
lĩnh vực này và các bên liên quan về nội dung chi tiết của tài liệu hướng dẫn. 

• Nhiệm vụ 6: Hoàn thiện và chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn dựa trên ý kiến 
đóng góp của chuyên gia và các bên liên quan; ý kiến phản hồi từ kết quả và bài 
học kinh nghiệm từ các lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp tại Quảng Ninh và bài 
học kinh nghiệm thu được từ phía Hàn Quốc, các ý kiến góp ý của Ban thẩm 
định và từ Hội thảo thẩm định, hoàn thiện tài liệu.   

  D. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

 

Nội dung chính Số ngày 
làm việc 

Thời gian dự kiến 
hoàn thành 

Rà soát tài liệu: 
Rà soát các tài liệu có liên quan để đề xuất đề 
cương và biên soạn tài liệu. 

5 25/4: Hoàn thành 
dự thảo đề cương 

Xây dựng đề cương tài liệu hướng dẫn: 
- Chuẩn bị đề cương, lấy ý kiến và hoàn thiện 
đề cương tài liệu. 

2 27/4/2020 

Tham gia các cuộc họp/hội thảo: tham gia 
các cuộc họp với UNFPA, NCFAW, chuyên 
gia Hàn Quốc 

5 Quý II/2020 

Xây dựng dự thảo tài liệu hướng dẫn: 
- Hoàn thiện bản dự thảo tài liệu dựa trên bản 
đề cương đã phê duyệt  

13 10/5/2020 



Hội thảo tham vấn tài liệu 
- Chuẩn bị tài liệu xin ý kiến tham vấn, trình 
bày nội dung tài liệu, điều hành thảo luận, thu 
thập ý kiến đóng góp và hoàn thiện tài liệu 
dựa trên ý kiến đóng góp tại Hội thảo tham 
vấn.  

3 Quý III/2020 

Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn 
- Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn dựa trên ý 
kiến đóng góp của các chuyên gia (bằng văn 
bản),  kết quả và bài học kinh nghiệm từ các 
lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp tại Quảng 
Ninh, các ý kiến góp ý của Ban thẩm định và 
từ Hội thảo thẩm định, hoàn thiện tài liệu 

6 Tháng 9 năm 2020 

Tổng số ngày 34  
 

  E.  SẢN PHẨM TƯ VẤN  

 Tư vấn được tuyển chọn sẽ đệ trình cho NCFAW và UNFPA những sản 
phẩm chính sau đây:  

(1) Đề cương tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư pháp qua góc nhìn 
nhạy cảm giới và quyền của phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới.  

(2) Dự thảo tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ tư pháp cho nạn nhân bị bạo lực 
trên cơ sở giới được biên soạn dựa trên các tài liệu hiện có (bao gồm tài liệu về 
dịch vụ thiết yếu ESP), và kinh nghiệm quốc tế (bao gồm Hàn Quốc).  

 (3) Bản tài liệu hướng dẫn hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư pháp qua có 
nhạy cảm giới và dựa trên quyền con người, quyền của phụ nữ, trẻ em gái bị bạo 
lực giới được điều chỉnh và hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm thực tế, kết quả và 
bài học kinh nghiệm từ các lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp tại Quảng Ninh, các 
ý kiến góp ý của Ban thẩm định và từ Hội thảo thẩm định, hoàn thiện tài liệu 
(Tài liệu hướng dẫn cuối cùng).    

F. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN  
- Có bằng cử nhân về luật hoặc các lĩnh vực có liên quan; 
- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 

tư pháp; có kinh nghiệm hỗ trợ tư pháp cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới 
là bắt buộc; 

- Có hiểu biết về khung pháp lý và hệ thống tổ chức pháp luật liên quan đến 
cung ứng dịch vụ hỗ trợ tư pháp cho nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới tại Việt 
Nam; 



- Có kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động hỗ trợ tư pháp cho nạn 
nhân bị bạo lực trên cơ sở giới và xây dựng các tài liệu hướng dẫn có liên quan.  

- Biết sử dụng tiếng Anh là một lợi thế. 
- Có kinh nghiệm về đào tạo, điều hành các Hội thảo, tập huấn có liên quan. 

Có Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ tư vấn.  

 
G. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN  

 Hợp đồng được dự kiến thực hiện từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2020.  

 Địa điểm thực hiện chủ yếu tại Hà Nội.  
H. HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN 

- Văn phòng Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam (Văn 
phòng NCFAW) sẽ tiến hành ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với tư vấn cá nhân, 
được tuyển chọn theo quy định của Luật pháp Việt Nam và tuân thủ các quy 
định của nhà tài trợ. 

- Tư vấn tự túc các chi phí liên quan đến bảo hiểm, chi phí khám sức khỏe, 
bảo hiểm đi lại và tai nạn. 

- Tư vấn tự sắp xếp các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc thực hiện 
công việc của chuyên gia. 

- Văn phòng NCFAW sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh 
toán phí cho chuyên gia tư vấn theo mức áp dụng đối với các chuyên gia tư vấn 
theo quy định của Việt Nam. 

- Tổng giá trị hợp đồng được thanh toán làm 2 đợt:  
 

Đợt thanh toán Sản phẩm đệ trình 

Đợt 1: thanh toán 
30% tổng giá trị hợp 
đồng 

- Đề cương tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
tư pháp qua góc nhìn nhạy cảm giới và quyền của phụ 
nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới 

- Bản dự thảo tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ tư pháp qua góc nhìn nhạy cảm giới và quyền của 
phụ nữ, trẻ em gái bị bạo lực giới được biên soạn dựa 
vào tài liệu hiện có, kinh nghiệm quốc tế (Hàn Quốc). 

Đợt 2: Thanh toán 
70% giá trị tổng giá 
trị hợp đồng 

- Bản tài liệu hướng dẫn cung cấp dịch vụ tư pháp cho 
nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới được điều chỉnh và 
hoàn thiện dựa trên kinh nghiệm thực tế sau khi tổ chức 
các lớp tập huấn cho cán bộ tư pháp tại Quảng Ninh.    

 



X.  KINH PHÍ 
- Mức thù lao áp dụng cho vị trí này cụ thể: 34 ngày làm việc x 117 

USD/ngày =  3,978  USD (VNM2/HPPMG – UN Costnorm). 
- Các chi phí khác liên quan được áp dụng theo Định mức chi phí và quy 

định của HPPMG 
                                                                       Ngày   08   tháng  04    năm 2020
  
                                                                               Chánh văn phòng duyệt 


