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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ rà soát chương trình giáo dục 

SKSS/SKTD/HIV hiện đang triển khai tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây 

dựng nội dung Chương trình tự học về giáo dục sức khỏe tình dục toàn diện 

trực tuyến cho người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở rà soát 

chương trình tự học trực tuyến của về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 

phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng chống bạo hành giới cho vị thành 

niên và thanh niên Srilanka do UNFPA hỗ trợ 

 

Căn cứ hướng dẫn tại HPPMG (Phụ lục III. Điều khoản tham chiếu tuyển 

dụng nhân sự dự án), để thực hiện nhiệm vụ cấu phần 4 Dự án VNM9P04, Ban 

quản lý Dự án VNM9P04 tuyển dụng chuyên gia tư vấn hỗ trợ rà soát chương 

trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV đã triển khai; xây dựng Chương trình tự học về 

giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục trực tuyến cho người học tại cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở kinh nghiệm từ chương trình cũ và tham khảo 

chương trình tự học trực tuyến của Srilanka do UNFPA hỗ trợ như sau: 

I. BỐI CẢNH CHUNG 

Thực hiện Dự án “Hỗ trợ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 

một số vấn đề sức khỏe và xã hội trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương” (Mã dự 

án VNM8P04) giai đoạn 2012 - 2016 do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ 

(UNFPA), Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) xây dựng, 

thí điểm thành công Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục 

và phòng HIV (SKSS/SKTD/HIV) cho học sinh, sinh viên một số cơ sở dạy nghề 

trên phạm vi cả nước. Để phát huy tác dụng của chương trình, Tổng cục Dạy nghề 

có văn bản số 1900/TCDN-HSSV ngày 17/11/2016 hướng dẫn lồng ghép giảng 

dạy Chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV vào chương trình đào tạo của các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trong toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn chưa khắc 

phục được khó khăn như đội ngũ giảng dạy, mô hình thiết bị,… khiến hiệu quả 

của chương trình bị hạn chế. Bên cạnh đó, nội dung chương trình hiện tại vẫn chưa 

hoàn thiện, đặc biệt thiếu các nội dung liên quan đến kiến thức và kỹ năng sống về 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV/AIDS, bình đẳng giới và 

bạo lực trên cơ sở giới. Do đó, học viên học nghề thiếu những kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để giúp họ có thể tự bảo vệ mình trước các nguy cơ đối với sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và lây nhiễm HIV. 

Trong hơn 10 năm qua, công nghệ thông tin và internet phát triển rất nhanh ở 

Việt Nam và xu hướng này tiếp tục diễn ra ở những năm tới, cùng với xu hướng 

trên nội dung về giáo dục tình dục cũng phát triển. Số lượng người trẻ tuổi sử dụng 



2 
 

điện thoại di động và Internet ngày càng tăng, mạng xã hội ngày càng trở nên phổ 

biến với số lượng người dùng đông đảo đặc biệt là ở lớp trẻ. Nhu cầu tìm hiểu 

thông tin về SKSS/SKTD của thanh niên, đặc biệt là học sinh trong các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp hiện nay ngày càng lớn. Thưc tế đòi hỏi cần phải xây dựng một 

chương trình giáo dục tình dục toàn diện dành riêng cho đối tượng này tại Việt 

Nam. Trong khuôn khổ Dự án VNM9P04 do UNFPA hỗ trợ cho Chính phủ Việt 

Nam giai đoạn 2017 - 2021 sẽ triển khai xây dựng Chương trình giáo dục tình dục 

toàn diện trực tuyến cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Dự án có nhu cầu tuyển  một chuyên gia rà soát chương trình giáo dục sức 

khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng HIV hiện tại lồng ghép trong chương trình 

giáo dục nghề nghiệp, trên cơ sở rà soát, và xây dựng chương trình tự học về giáo 

dục tình dục toàn diện trực tuyến cho học sinh, sinh viên và người học tại các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp. 

II. MỤC ĐÍCH 

Hỗ trợ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội: i) rà soát, phát hiện khoảng trống trong chương trình giáo dục SKSS/ 

SKTD/HIV hiện hành; ii) rà soát, đánh giá sự phù hợp chương trình tự học trực 

tuyến về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và 

phòng chống bạo hành giới cho vị thành niên và thanh niên của Srilanka do 

UNFPA hỗ trợ; và trên cơ sở đó, iii) xây dựng chương trình giáo dục tình dục toàn 

diện trực tuyến mới cho học sinh, sinh viên và người học trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp.  

Muc tiêu cụ thể  

a) Rà soát, phát hiện khoảng trống trong chương trình giáo dục SKSS/ 

SKTD/HIV hiện hành trong chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện nay dựa trên 

nội dung hướng dẫn kỹ thuật của UNESCO và UNFPA về sức khỏe sinh sản và 

sức khỏe tình dục toàn diện. 

b) Rà soát nội dung chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng chống bạo hành giới cho 

vị thành niên và thanh niên của Srilanka do UNFPA hỗ trợ nhằm  đề xuất áp dụng 

phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

c) Xây dựng nội dung chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe sinh sản, 

sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV cho học sinh, sinh viên và người học của các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa kết quả rà soát 2 chương trình trên. 

 

III. PHƯƠNG PHÁP 

a) Chuyên gia làm việc độc lập: i) rà soát nội dung và phương pháp chương 

trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV trong 

chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện nay dựa trên nội dung hướng dẫn kỹ thuật 

của UNESCO và UNFPA về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục toàn diện; ii)  

rà soát nội dung chương trình tự học trực tuyến về  sức khỏe sinh sản, sức khỏe 
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tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng chống bạo hành giới cho vị 

thành niên và thanh niên của Srilanka do UNFPA hỗ trợ nhằm  đề xuất áp dụng 

phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

b) Xây dựng nội dung chương trình dựa trên cơ sở kết quả rà soát hai chương 

trình trên; làm việc nhóm với chuyên gia công nghệ đưa chương trình lên vận hành 

trực tuyến; phát triển, hoàn thiện chương trình dựa trên kết quả thí điểm và thảo 

luận nhóm. 

IV. SẢN PHẨM 

a) Một đề cương rà soát gửi Vụ HSSV/Ban QLDA/UNFPA phê duyệt  trong 

tháng 9 năm 2018.  

b) Báo cáo rà soát chương trình giáo dục SKSS/SKTD và phòng ngừa HIV/ 

AIDS cho học sinh, sinh viên và người học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa 

trên nội dung hướng dẫn kỹ thuật của UNESCO và UNFPA về sức khỏe sinh sản 

và sức khỏe tình dục toàn diện.  

c) Báo cáo rà soát sự phù hợp của chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe 

sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV của Srilanka. 

d) Nội dung chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục, phòng ngừa HIV cho học sinh, sinh viên và người học của các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp dựa trên kết quả rà soát 2 chương trình trên. Lấy ý kiến của Vụ 

HSSV/Ban QLDA, UNFPA (vol 1). 

V. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

1. Rà soát chương trình chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục, phòng ngừa HIV trong chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện tại và; 

Rà soát nội dung chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe sinh sản, sức 

khỏe tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng chống bạo hành giới cho 

vị thành niên và thanh niên của Srilanka và: 11 ngày làm việc. Trong đó: 

a) Thu thập và rà soát các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục, phòng ngừa HIV trong chương trình giáo dục nghề nghiệp hiện nay dựa 

trên nội dung hướng dẫn kỹ thuật của UNESCO và UNFPA về sức khỏe sinh sản 

và sức khỏe tình dục toàn diện và đề xuất  nội dung cho chương trình tự học trực 

tuyến về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và 

phòng chống bạo hành giới cho vị thành niên và thanh niên trong cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp (theo bản phụ lục Mẫu Đề cương rà soát đính kèm. Trình Vụ HSSV 

và UNFPA phê duyệt trước khi bắt đầu thu thập số liệu): 08 ngày làm việc. 

b) Tham gia cuộc họp kỹ thuật và trình bày kết quả rà soát, dự thảo nội dung 

dự kiến chương trình tự học trực tuyến và tiếp nhận góp ý của Vụ HSSV, 

TCGDNN/MOLISA và UNFPA: 01 ngày làm việc. 

c) Hoàn thiện nội dung báo cáo rà soát theo ý kiến đóng góp: 02 ngày làm 

việc.  
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2. Xây dựng chương trình tự học  trực tuyến về sức khỏe sinh sản, sức khỏe 

tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng chống bạo hành giới cho vị 

thành niên và thanh niên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 15 ngày làm việc. 

Trong đó: 

a) Xây dưng nội dung chương trình tự học trực tuyến về sức khỏe sinh sản, 

sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV cho học sinh, sinh viên và người học của các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp dựa trên kết quả rà soát 2 chương trình: 12 ngày làm 

việc (trong đó bao gồm cả thời gian làm việc cùng chuyên gia xây dựng Website 

để đưa nội dung chương trình mới lên Website: 5 ngày làm việc). 

UNFPA Việt Nam cung cấp quyền sử dụng chương trình tự học trực tuyến 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, phòng ngừa HIV, bình đẳng giới và phòng 

chống bạo hành giới cho vị thành niên và thanh niên của Srilanka do UNFPA 

Srilanka hỗ trợ cho chuyên gia tư vấn thực hiện rà soát. 

b) Tham gia Hội nghị và trình bày sản phẩm và tiếp nhận góp ý góp ý ban 

đầu cho sản phẩm: 01 ngày làm việc. 

c) Chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình mới: 02 ngày làm việc. 

VI. TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM 

- Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ trở lên các chuyên ngành y tế, y tế công cộng, 

giáo dục, phát triển và các ngành có liên quan. 

- Có kinh nghiệm công tác từ 05 năm trở lên liên quan đến lĩnh vực SKSS/ 

SKTD, HIV/AIDS và bình đẳng giới. 

- Có kinh nghiệm trong xây dựng và đánh giá các dự án về y tế, 

SKSS/SKTD, HIV/AIDS, bình đẳng giới và giáo dục. 

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thanh niên và học sinh và đã 

từng làm việc liên quan đến chương trình giáo dục SKSS/SKTD/HIV cho HSSV. 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 

- Có kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo tốt. 

- Có kiến thức về tiếng Anh và thành thạo trong việc sử dụng internet, email 

và các phần mềm ứng dụng văn phòng (Word, Excel, Power Point…). 

VII. THANH TOÁN 

Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ ký hợp đồng tư vấn cá nhân (ICC) với chuyên 

gia được lựa chọn, ICC sẽ bao gồm tất cả các chi phí có liên quan đến việc thực hiện 

dịch vụ và thời gian thực hiện, thanh toán. 

Tổng thời gian tính chi phí là 26 ngày làm việc. Định mức chi phí tư vấn 

được áp dụng trên cơ sở trình độ và kinh nghiệm, tuy nhiên không vượt quá mức 

chuyên gia tư vấn trong nước VNM3 quy định tại “Hướng dẫn của LHQ-EU về 

chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam, bản cập nhật năm 

2017”, chi phí bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 
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Phương thức thanh toán: Ban Quản lý Dự án VNM9P04 sẽ thanh toán vào tài 

khoản ngân hàng của chuyên gia theo thỏa thuận tại hợp đồng tư vấn cá nhân (ICC). 

Đề nghị chuyên gia gửi kèm Lý lịch khoa học và đề xuất tài chính cho Ban Quản 

lý dự án VNM9P04 trước ngày 17 tháng 9 năm 2018 theo địa chỉ email: 

hssv.gdnn@molisa.gov.vn  hoặc gửi trực tiếp tới: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, số 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Ban Quản lý dự án và chuyên gia UNFPA 

giám sát chất lượng chương trình và thanh toán chi phí (thực hiện hợp đồng theo 

quy định). Chi phí được trả bằng tiền VNĐ theo tỷ giá hiện hành sau khi sản phẩm 

được nghiệm thu./. 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VNM9P04 
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