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THÔNG BÁO  
Về việc tuyển dụng nhân viên tham gia dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ 

 phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”  
tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh   

 
 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Nghị 
định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Căn cứ Quy chế chung về Quản lý chương trình, dự án hợp tác Việt Nam –
Liên hợp quốc được phê duyệt bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Điều phối viên 
thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam (HPPMG); trong đó có nội dung quy định về 
tuyển dụng cán bộ tham gia dự án từ nguốn vốn ODA; 

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 1/10/2019 của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Văn kiện dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ 
phòng, chống bạo lực  đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” sử dụng vốn vay 
ODA không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc; 

Căn cứ Quyết định số 2536/UBND-XD3 ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh về 
việc đồng ý tiếp nhận dự án”Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”do KOICA tài trợ giao cho Trung tâm Công 
tác xã hội tỉnh (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) chủ trì thực hiện; Quyết 
định số 2617/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê 
duyệt dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 
em gái tại tỉnh Quảng Ninh” do KOICA tài trợ; 

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc tuyển dụng 
nhân viên tham gia dự án “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với 
phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh”, cụ thể như sau: 

1. Vị trí tuyển dụng 
- Vị trí nhân viên công tác xã hội: 01 người. 
(có tham chiếu Mô tả công việc đính kèm theo công văn này và được đăng tải 
công khai trên các trang mạng tuyển dụng và cổng thông tin điện tử) 
2. Thời gian tham gia dự án: Từ tháng 3/2020 đến hết tháng 12/2020. 
3. Hồ sơ tham gia ứng tuyển 
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu): 01 bộ gốc. 
- Giấy khám sức khỏe: 01 bản gốc. 



- Các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo: 01bản phô tô công chứng. 
- Xác nhận, chứng minh kinh nghiệm làm việc. 
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 
- Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 17/2/2020  đến  ngày 27/2/2020. 
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh (Số 35a , 

phố Điện Biên Phủ , phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). 
5. Hình thức tuyển dụng 
- Xét duyệt hồ sơ. 
- Phỏng vấn trực tiếp. 
6. Thông tin liên hệ   
Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Nguyễn Thu Thủy – Trưởng phòng Hành 

chính Tổng hợp, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh; ĐT: 0979 899 626; 
Email: congtacxahoiquangninh@gmail.com 

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh thông báo để các tổ chức, cá nhân, 
biết liên hệ./. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nơi nhận:  
- Đ/c Lê Minh Sơn- PGĐ Sở (chỉ đạo); 
- Cổng thông tin điện tử Sở Lao động TB&XH; 
-Trang thông tin điện tử của LHQ tại Việt Nam; 
- Website Trung tâm CTXH; 
- Trang tuyển dụng: Jopstreet.vn; mywork.com.vn; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 
 Hoàng Minh Hoa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 
 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Yêu cầu nhiệm vụ đối với nhân viên công tác xã hội tham gia dự án đồng thực hiện 
giữa Chính phủ Việt Nam và UNFPA “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo 

lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tại Trung tâm Công tác xã hội  
tỉnh Quảng Ninh  

 
 
 A. BỐI CẢNH 

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái là một vấn đề mang tính toàn cầu, xảy ra 
tại nhiều quốc gia. Theo ước tính của Liên hợp quốc, trên thế giới, cứ ba phụ nữ thì 
có ít nhất một người bị đánh đập, ép buộc quan hệ tình dục hoặc nếu không thì cũng 
bị đối xử tàn tệ trong đời mình, và cứ năm phụ nữ thì có một người trở thành nạn 
nhân của hành vi cưỡng dâm hay cưỡng dâm có chủ ý. Tình trạng buôn bán phụ nữ 
và trẻ em gái, quấy rối tình dục, cắt âm vật, giết phụ nữ để chiếm của hồi môn, giết 
phụ nữ để bảo vệ thanh danh của gia đình và giết trẻ em gái cũng là những hành vi 
bạo lực phổ biến. Liên hợp quốc đã lựa chọn ngày 25/11 hàng năm là ngày Thế giới 
xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ.  

Bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hiện nay được xem là một trong những 
vấn đề gây nên sự mất ổn định trật tự xã hội, bất bình đẳng giới, gây nên những ảnh 
hưởng và thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe, tinh thần, năng suất lao động của xã 
hội. Các hình thức bạo lực phổ biến hiện nay gồm: bạo lực thể chất, bạo lực tình 
dục, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế và buôn bán người. Trong các hình thức bạo 
lực đối với phụ nữ, bạo lực thể chất và bạo lực tình dục chiếm đa số các vụ bạo lực 
xảy ra. 

Thực hiện Quyết định số 184/QĐ-BLĐTBXH ngày 19/2/2019 Bộ Lao động 
TB&XH  về việc ban hành Quyết định kèm theo văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật 
đồng thực hiện giữa CPVN và UNFPA: “Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam”; trong đó có nội dung xây dựng 
mô hình hoạt động tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh QN. Tiếp đó, Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội có công văn số 1231/LĐTBXH-BĐG ngày 1/04/2019 gửi 
UBND tỉnh Quảng Ninh về việc triển khai thực hiện dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật 
không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua UNFPA; trong đó có nội 



dung triển khai hoạt “ xây dựng mô hình hỗ trợ  động tại Trung tâm Công tác xã hội 
tỉnh Quảng Ninh. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/4/2019 
UBND tỉnh có công văn số 2536/UBND-XD3 về việc triển khai dự án “Xây dựng 
mô hình phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Quảng Ninh” do 
KOICA tài trợ; trong đó đồng ý tiếp nhận dự án tại Quảng Ninh và giao cho Trung 
tâm Công tác xã hội chủ trì  tực hiện hợp phần dự án; thời gian thực hiện dự án tài 
khóa 2019-2020. 

Hiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh đang triển khai Dự án 
“Xây dựng mô hình hỗ trợ phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại 
tỉnh Quảng Ninh” trong thời gian từ tháng 5 năm 2019 – tháng 12 năm 2020. Mục 
tiêu chung của dự án tại Quảng Ninh sẽ  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. 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 người 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 câp 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 nhất của Dự án trong việc xây dựng mô hình 
Trung tâm can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho người bị BLG, bao 
gồm bạo lực tình dục tại Quảng Ninh, Trung tâm cần tuyển chọn 01 cán bộ công tác 
xã hội thực hiện công tác can thiệp, hỗ trợ đối tượng/người bị tổn thương do bạo lực 
giới. 

 B.MỤC TIÊU 

Tuyển cán bộ công tác xã hội tham gia dự án để thực hiện việc can thiệp, hỗ 
trợ đối tượng/nạn nhân đang gặp khó khăn, bị tổn thương về thể xác và tâm lý đang 
cần sự trợ giúp kịp thời, bao gồm những trường hợp cần can thiệp khẩn cấp; đảm 
bảo 100% đối tượng/người bị bạo lực giới khi tiếp nhận được thông tin đều được tư 
vấn, trợ giúp kịp thời.  

C.PHẠM VI CÔNG VIỆC  
 
Cán bộ công tác xã hội tham gia dự án được lựa chọn sẽ hỗ trợ Trung tâm 

Công tác xã hội Quảng Ninh và UNFPA thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 
  Nhiệm vụ 1: Tiếp nhận và xử lý thông tin về đối tượng/ người bị BLG; lập hồ 
sơ quản lý trường hợp; đánh giá sơ bộ tình hình; xây dựng kế hoạch tư vấn, can 
thiệp và trợ giúp.  



Nhiệm vụ 2:  Gặp gỡ làm việc với đối tượng/người bị BLG; phối hợp với bác 
sỹ để lập hồ sơ về các tổn thương BLG, chăm sóc sức khỏe (nếu bị tổn thương); 
cung cấp đồ dùng, hỗ trợ sinh hoạt thiết yếu, thực hiện chăm nuôi tạm thời (nếu ở 
tạm lánh). 
 Nhiệm vụ 3: Đề xuất, có phương án liên hệ, kết nối với chính quyền địa 
phương nơi xảy ra vụ việc/ hoặc nơi nạn nhân cư trú và các cơ quan chức năng có 
liên quan: Y tế, Công an, Tư pháp, Phụ nữ, Lao động TBXH... để tư vấn, trợ giúp 
nhằm đáp ứng nhu cầu phù hợp và giải quyết vấn đề có liên quan đến đối 
tượng/người bị BLG.   
 Nhiệm vụ 4: Tham gia công tác tuyên truyền để cộng đồng, xã hội biết đến 
dịch vụ hiện có nhằm hỗ trợ người bị BLG tại Quảng Ninh để tiếp cận dịch vụ xã 
hội khi cần. 
 Nhiệm vụ 5: Tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.  Lưu trữ hình ảnh, tư 
liệu về hoạt động dự án phục vụ tổng hợp báo cáo chung.  

D.YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN  
-Trình độ chuyên môn:  
+ Có trình độ đào tạo bậc đại học trở lên (ưu tiên ứng viên học tại các trường 

Đại học Lao động xã hội; Đại học khoa học xã hội nhân văn); tốt nghiệp ngành 
Công tác xã hội/ hoặc có chứng chỉ đào tạo lĩnh vực công tác xã hội/ hoặc được 
chứng nhận qua đào tạo cung cấp dịch vụ CTXH đối với người bị BLG.  

+Có ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế về lĩnh vực công tác xã hội 
tại cơ quan/ đơn vị/ tổ chức, bao gồm xử lý ca hay tiếp nhận các trường hợp bị BLG.  

- Khác: Có kỹ năng tổng hợp, lập kế hoạch; kỹ năng làm việc nhóm và giải 
quyết các vấn đề xã hội khác có liên quan. Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc 
tốt là một lợi thế.   
        - Độ tuổi: Từ 25- 50 tuổi. 
 
        E.THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 
        - Thời gian làm việc: 10 tháng, từ tháng 3/2020 đến hết tháng 12 năm 2020 
(đảm bảo 8h/ngày làm việc hành chính, trường hợp có nạn nhân làm ngoài giờ, kể 
cả thứ 7, chủ nhật). 
        - Địa điểm làm việc:  Tại văn phòng mô hình thuộc Trung tâm Công tác xã hội 
tỉnh Quảng Ninh (số 35a- Phố Điện Biên phủ, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh 
Quảng Ninh). 
 
         F. HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN 
         - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành ký hợp đồng công 
việc với nhân sự được tuyển chọn theo quy định của Luật pháp Việt Nam và tuân 
thủ các quy định của Nhà tài trợ. 



         - Nhân sự  tự túc các chi phí liên quan đến bảo hiểm, chi phí khám sức khỏe, 
bảo hiểm đi lại, sinh hoạt cá nhân và tai nạn. 
          - Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá 
nhân theo quy định của Việt Nam (nếu có). 
             -Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh thanh toán tiền lương 1 lần 
vào ngày cuối của tháng làm việc.  
 
         G. QUYỀN LỢI KHÁC 
           - Nhân viên CTXH được tham gia các buổi tập huấn, đào tạo bồi dưỡng,  hội 
thảo... do dự án tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
 
          H. KINH PHÍ 
            -Tiền lương được chi trả thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo không 
thấp hơn lương tối thiểu vùng và áp dụng theo Hướng dẫn của Liên hợp quốc và 
Liên minh Châu Âu về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam. 
Ngoài ra các chi phí tham dự tập huấn, đào tạo bồi dưỡng,  hội thảo... có trong thanh 
thần dự do đơn vị tổ chức đài thọ. 

       
                                                                                

                                                                 Ngày  14  tháng 2  năm 2020  
                                                                  GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 
 
 
 
 
        Hoàng Minh Hoa 
                                      (Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ninh) 
 
 


