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VIẾT ĐỀ XUẤT 

DỰ ÁN



• Giới thiệu và phân tích bối cảnh vùng dự án định can thiệp; 

• Nêu vấn đề đang tồn tại (liên quan đến chủ đề): 

• Vấn đề gì? 

• Quy mô như thế nào? 

• Tồn tại trong bao lâu?

• Bằng chứng: Dữ liệu? Nguồn dữ liệu?    

• Ảnh hưởng của vấn đề đối với đời sống người dân, đặc biệt nhóm dễ

bị tổn thương: phụ nữ, trẻ em, người DTTS, người nghèo,…

• Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề là gì?

i. PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ



II. PHÂN TÍCH GIỚI

• Tình trạng bất bình đẳng giới hiện tại ở địa bàn dự án như thế nào?

• Vấn đề dự án muốn giải quyết có ảnh hưởng đối với nam và nữ như thế

nào? Có góp phần giải quyết bất bình đẳng không? Hay ngược lại?

– Hình thức và các mức độ khác biệt.  

• Tỷ lệ nam và nữ bị vấn đề ảnh hưởng là bao nhiêu? Nguồn số liệu nào? 

• Nguồn gốc của ảnh hưởng tạo ra sự khác biệt đối với nam và nữ là gì? 

– Quy định pháp luật?

– Quy định bất thành văn ở địa phương, luật tục?

– Phân công lao động?

– Thói quen?

– Văn hóa? Định kiến?



Cách tiếp cận nào nhằm giải quyết vấn đề:

• Dựa trên quyền,

• Dựa trên nhu cầu, hay

• Dựa trên nội lực của cộng đồng?

Phương pháp/cách thức thực hiện nào để giải quyết vấn đề:

• Có sự tham gia của người dân, của các bên liên quan?

• Từ dưới lên hay từ trên xuống?

• Cơ chế phối hợp, hỗ trợ;

• Vệt dầu loang hay dàn đều can thiệp?

iii. PHƯƠNG PHÁP và Cách tiếp cận



Dự kiến đạt được những kết quả (thay đổi nào) tính đến thời điểm kết thúc dự án? 

• Kết quả 1:…………….

• Kết quả 2:……………..

• Kết quả 3:……………

• Kết quả 4: …………..

Các kết quả này tương ứng với mỗi loại can thiệp của dự án/sáng kiến;

Mỗi can thiệp có thể cho ra một hoặc hai (hoặc hơn) kết quả mong đợi

iv. KẾT QUẢ DỰ KIẾN



v. Hoạt đỘng triển khai – đầu ra

Hoạt động Đầu ra Thời gian

Mục tiêu cụ thể 1: Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

đối để giải quyết tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và các vấn đề khác liên quan đến sự

phân biệt đối xử dựa trên yếu tố giới.

[Ví dụ: Tập huấn do các

luật sư thực hiện về hỗ trợ

pháp lý cho các nữ lãnh

đạo cộng đồng]

[Ví dụ: 30 phụ nữ cải thiện

năng lực về hỗ trợ pháp

lý, có khả năng tư vấn/hỗ

trợ pháp lý ban đẩu ở 

cộng đồng cho phụ nữ và

trẻ em gái khuyết tật]

[Ví dụ: Tháng 6 năm

2019]



vi. kinh nghiệm liên quan đến pháp luật và tư pháp

Tổ chức đã:

• Các dự án tập trung vào lĩnh vực pháp luật và tư pháp. 

• Các dự án có lồng ghép hoạt động về pháp luật và tư pháp. 

• Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến PL và TP.  

• đã và đang phối hợp với các tổ chức chuyên môn về PL &TP. 

• Các bằng chứng nhận, công nhận và giải thưởng. 

• Vận dụng kinh nghiệm của mình vào đề xuất như thế nào?



Trong thực hiện sáng kiến, tổ chức sẽ:

• Tổ chức bộ máy thực hiện và phối hợp với các bên như thế nào

nhằm giải quyết/thực hiện các hoạt động/can thiệp của dự án?

• Trách nhiệm của các bên tham gia/liên quan trong thực thi sáng

kiến? 

• Các tổ chức không có trụ sở tại tỉnh triển khai dự án thì cần xác định các đối

tác và cơ chế hợp tác với địa phương như thế nào?

• Cần có bằng chứng về sự hợp tác với các bên liên quan cùng đề xuất dự án. 

vii. PHỐI HỢP VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN



➢ Phương pháp, cách tiếp cận

➢ Đối tác

➢ Mô hình can thiệp/Công cụ thực hiện

➢ Chứng minh điểm mới và sáng tạo có hiệu quả trong việc

đạt được mục tiêu chung của dự án. 

VIII. ĐIỂM MỚI VÀ SÁNG TẠO



• Tiến hành tham vấn với các nhóm hưởng lợi của dự án trong

quá trình thiết kế dự án. Đảm bảo tham vấn cả nam và nữ (và

DTTS nếu có). Ít nhât 50% người được tham vấn là nữ. 

• Thiết kế sự tham gia các nhóm hưởng lợi vào các hoạt động

dự án và giám sát dự án. Đảm bảo sự tham gia của cả nam

và nữ, và người DTTS.

• Ước tính tác động trực tiếp và gián tiếp của dự án lên các

nhóm hưởng lợi. Phân tách số liệu về tác động của dự án đối

với nam và nữ, người DTTS. 

ix. SỰ THAM GIA CỦA NHÓM HưỞNG LỢI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

TỚI PHỤ NỮ VÀ NAM GIỚI



• Rủi ro: sự kiện có thể xảy ra trong tương lai ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu

chung của dự án. 

• Thách thức: Khó khăn có thể gặp phải trong quá trình thực hiện dự án. 

• Mức độ: Cao, trung bình và thấp. 

• Biện pháp giảm thiểu: lồng ghép vào các giải pháp can thiệp của dự án.

x. RỦI RO & thách thức

# Tên rủi ro, thách thức Mô tả rủi ro, thách 

thức 

Giải pháp để giảm 

thiểu rủi ro 

Môi trường bên ngoài

1 Thời tiết/thiên tai

2 Cơ chế/thể chế cho phép

3

Môi trường bên trong

1 Nguồn lực/chuyên môn

2 Nhân sự/cơ cấu tổ chức



xi. Tư liệu hóa – truyền thông

• Có các hoạt động tư liệu hóa và truyền thông nào? Chi tiết

hoạt động. 

• Hoạt động truyền thông đóng góp vào thực hiện mục tiêu

chung của dự án, có thể là một can thiệp quan trọng trong

dự án. 

• Hoạt động truyền thông cần hướng tới nhóm đối tượng cụ

thể trong dự án. 

• Hoạt động truyền thông kết nối với các dự án khác làm tăng

tính hiểu quả và lan tỏa



Dự án có hiệu quả và ảnh hưởng lâu dài như thế nào? 

- Ảnh hưởng đối với nhóm đối tượng hưởng lợi từ dự án?

- Ảnh hưởng đối với tình hình chung về tiếp cận tư pháp?  

+ Về mặt kinh tế:

+ Về mặt xã hội:

+ Về mặt thể chế: 

+ về mặt thiết chế:

Dự án thực hiện phương pháp nào để đảm bảo hiệu quả và ảnh hưởng đó diễn ra? 

• Dự án sẽ xây dựng các nhóm phụ nữ nòng cốt có năng lực, sau khi dự án kết thúc, nhóm vẫn 

duy trì hoạt động để hỗ trợ tư vấn, giải đáp trực tiếp?

• Đường dây nóng được thiết lập giữa ….. Với cộng đồng

xii. DUY TRÌ HIỆU QUẢ VÀ ẢNH HƯỞNG LÂU DÀI



Lưu ý, đây là các tài liệu bắt buộc để xem xét tính hợp lệ của 

Sáng kiến: 

☐ Quyết định thành lập hoặc đăng ký hoạt động của tổ chức 

☐ Điều lệ hoạt động của tổ chức (nếu có) 

☐ Ngân sách đề xuất (bằng Excel, theo mẫu có sẵn)  

☐ Báo cáo kiểm toán tổ chức mới nhất (nếu có) 

☐ Sơ yếu lý lịch (CV) của cán bộ dự án nêu trong mục 13. 

xiIi. Danh sách các tài liệu cần phải co ́
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