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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Tuyển tư vấn hội thảo tập huấn về Luật an ninh mạng  

I. Giới thiệu 

Luật An ninh mạng đã được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 6 năm 2018. Đây là đạo luật được 
đánh giá sẽ có những tác động nhất định đến việc thực hành, sử dụng không gian mạng cho các hoạt động 
của Oxfam và các đối tác. Vì thế, để nâng cao nâng cao kiến thức cho cán bộ và đối tác của Oxfam về đạo 
luật này, Oxfam tại Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức một tập huấn với chủ đề “Tìm hiểu về Luật an ninh mạng”  

II. Mục tiêu 

Khóa tập huấn nhằm giúp thành viên tham dự có kiến thức về Luật An ninh mạng, hiểu được những ảnh 

hưởng của Luật an ninh mạng tới hoạt động của tổ chức, và giúp học viên thực hành những kỹ năng sử 

dụng mạng an toàn, phù hợp với quy định của pháp luật. 

IV. Phương pháp tập huấn 

Phương pháp tập huấn sẽ do tư vấn thiết kế và áp dụng sau khi đã thảo luận với cán bộ Oxfam. Các phương 

pháp giảng dậy/thúc đẩy trực quan, tương tác, học qua trải nghiệm được khuyến khích áp dụng. Dưới đây 

là một số ví dụ về các phương pháp mà tư vấn có thể tham khảo: 

- Học qua trải nghiệm 
- Thuyết trình trên slide powerpoint và chia sẻ của khách mời 
- Chia sẻ các case studies, các câu chuyện liên quan. 
- 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 
- Các phương pháp khác phù hợp với tập huấn 

 
V. Thành phần tham gia: Khoảng 30 thành viên là cán bộ Oxfam và đối tác của Oxfam tại Việt Nam.  

VI. Thời gian, địa điểm: Khóa tập huấn được thiết kế cho thời gian tối đa là 02 ngày. Dự kiến thực hiện 
vào cuối tháng 6 năm 2019, tại Oxfam – số 22 Lê Đại Hành, Hà Nội. 

VII. Yêu cầu với tư vấn:  

• Có kinh nghiệm phân tích chính sách liên quan đến Luật An ninh mạng. 

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về ít nhất hai trong số lĩnh vực sau: phân tích chính sách, vận động 
chính sách, luật pháp, truyền thông xã hội. 
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• Có kinh nghiệm làm việc/hợp tác với các NGOs liên quan đến một hay nhiều lĩnh vực liên quan 
như phân tích chính sách, vận động chính sách, truyền thông xã hội. 

VII. Thời lượng làm việc của tư vấn 

Tổng thời gian làm việc của tư vấn đối với công việc này là 5 ngày/1 người cho 1 nhóm tư vấn 2 người, 
bao gồm:  

- Xây dựng chương trình và soạn tài liệu, bài giảng, báo cáo: 3 ngày 
- Giảng bài và hướng dẫn: 2 ngày 

Các ứng viên quan tâm, xin gửi gửi lý lịch khoa học (CV) và sơ bộ đề xuất tư vấn bao gồm kế hoạch thúc 
đẩy, phương pháp, và đề xuất mức phí chuyên gia đến hr.vietnam@oxfam.org, ghi rõ số tham chiếu A-
4832-02/6.3.19.1 trong email ứng tuyển. 

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 20/5/2019. 
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