
 ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Tuyển tư vấn thực hiện Hội thảo tập huấn: Quản lý các bên liên quan và kỹ năng đối thoại 

chính sách trong vận động chính sách 

 

I. Giới thiệu 

Liên minh Đất rừng (FORLAND) là một mạng lưới kết nối các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam hoạt 

động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Liên minh được hình thành từ năm 2012 với mục đích góp phần 

xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thúc đẩy quản lý và phát triển tốt hơn tài nguyên 

rừng và cải thiện đời sống cộng đồng có sinh kế gắn liền với đất và rừng.  FORLAND là một đối 

tác của Oxfam trong một số dự án tại Việt Nam. 

Nhằm nâng cao nâng cao kiến thức, năng lực cho các thành viên FORLAND và đối tác về quản lý 

các bên liên quan cũng như kỹ năng đối thoại chính sách trong vận động chính sách (VĐCS) ở Việt 

Nam, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động VĐCS của FORLAND và đối tác, FORLAND 

sẽ tổ chức một hội thảo tập huấn với chủ đề: “Quản lý các bên liên quan và kỹ năng đối thoại với 

nhà nước trong VĐCS”.  

II. Mục tiêu  

Khóa tập huấn nhằm giúp thành viên tham dự có những hiểu biết sâu sắc về xây dựng khung 

phân tích các bên liên quan cũng như hoạch định chiến lược quản lý các bên liên quan này. Bên 

cạnh đó, thành viên tham dự sẽ được trang bị các kỹ năng đối thoại, thương thảo với các bên liên 

quan, và với các cơ quan hoạch định chính sách. Ngoài ra, tập huấn cũng sẽ tạo cơ hội để các 

thành viên và đối tác chia sẻ kinh nghiệm về tiến trình thu thập thông tin, bằng chứng và tổ chức 

thực hiện hoạt động vận động chính sách (VĐCS) của mình. 

III. Phương pháp thúc đẩy hội thảo 

Hội thảo tập huấn sẽ sử dụng các phương pháp gợi ý dưới đây. Nội dung và phương pháp cụ thể 

sẽ do Tư vấn thiết kế và có thể điều chỉnh phù hợp dựa vào nhu cầu thành viên tham gia. 

✓ Thuyết trình trên slide powerpoint. 

✓ Các case studies, các câu chuyện liên quan được chia sẻ, sau đó được khái quát hóa thành 

lý thuyết, các bài học điển hình 

✓ Hỏi đáp 

✓ Tất cả các bài giảng đều có tài liệu kèm theo để phát cho học viên nghiên cứu trước khi 

nghe giảng bài. 

✓ Videos 



✓ Tổ chức trò chơi (khởi động, phá băng) 

✓ Bài tập tự đánh giá 

VI. Thành phần tham gia 

Khoảng 25 - 30 thành viên là cán bộ liên minh và đối tác. 

VII. Thời gian, địa điểm 

Khóa tập huấn được thiết kế cho thời gian tối đa là 2 ngày. Dự kiến thực hiện vào tuần cuối của 

tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội. 

VIII. Yêu cầu đối với tập huấn viên 

✓ Tối thiểu tốt nghiệp đại học. Có kiến thức và ít nhất 5 năm kinh nghiệm về phân tích chính 

sách, am hiểu về chính trị, VĐCS và quá trình quản lý các bên liên quan trong hoạch định, 

thực thi chính sách ở Việt Nam. 

✓ Có kỹ năng giảng dạy / truyền đạt và phân tích tốt. 

✓ Ưu tiên ứng viên đã từng tập huấn cho / làm việc với các CSOs, tổ chức nhà nước và các 

NGOs quốc tế. 

IX. Thời lượng làm việc 

Tổng thời gian làm việc của tư vấn đối với công việc này là 4 ngày, bao gồm: 

✓ Xây dựng chương trình và soạn tài liệu, bài giảng: 1.5 ngày 

✓ Giảng bài và hướng dẫn: 2 ngày 

✓ Viết báo cáo: 0.5 ngày 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Các ứng viên quan tâm, xin gửi lý lịch khoa học (CV) và sơ bộ đề cương / chương trình tập huấn 

và đề xuất mức phí chuyên gia đến địa chỉ sau đây đến hết ngày 15/09/2019. 

LIÊN MINH ĐẤT RỪNG - FORLAND 

Địa chỉ: Văn phòng CIRD - Tiểu khu Lưu Thuận, Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình 

Điện thoại: 070 255 5932 – Email: levanlan007@gmail.com 

 

 


