
DIÈU KHOÁN THAM CHIÉU 
Tuyên nhóm 02 chuyên gia xây dumg tài liÇu hõi dáp vê kiêm soát lyra chÍn 

giói tính khi sinh trên co sö dËnh kiên giói 

I. BÓI CÅNH 

Ván dè mát cân b�ng giói tính khi sinh (MCBGTKS) xuât hiÇn ß ViÇt 
Nam tr n�m 2006, våo thòi diêm này tý sô giói tinh khi sinh (TSGTKS) là 109,8 

bé trai sinh ra sóng/100 bé gái sinh ra sóng. Vân dê MCBGTKS �ã thåre s 
"nóng" t¡o các diÃn �àn Quóc hÙi, Chính pho và cong dông x� hÙi. Truóc tinh 
hinh dó, Viet Nam �ã triên khai các chuong trinh, �Á án can thiÇp �ôi nhäm
giàm thieu viÇc lya chÍn giói tính khi sinh trên co sß �Ënh kiên giói. Tù n�m 

2009, Tóng cuc Dân sô - Kê ho¡ch hóa gia �inh triên khai �ê án can thiÇp giám 
thiêu MCBGTKS t¡i mÙt sô tinh có tý sô giói tinh khi sinh cao. N�m 2016, Thù 

tuóng chính pho ban h£nh �Á án kiÃm soát MCBGTKS giai doan 2016-2025 vÛi 
myc tiêu là không chê có hiÇu quà tôc dÙ gia t�ng TSGTKS tro lai múe cân bäng 

tu nhiên. Trong dó, các nhiÇm vu và hoat dÙng nh�m giäi quyêt vân �ê l1ra chÍn 
giói tinh khi sinh trên co so dinh kién giói dugc duoc triên khai thông nhât trong 
ngành dân sô - y tê tù trung uong dên dja phuong cùng vÛi så tham gia cça các 

Bo, ngành, �oàn thê liên quan góp phân lo¡i bó nguyên nhân sâu xa cua viÇc lua 

chon giói tính thai nhi. Dén nay, v¥n dÃ MCBGTKS d¡t duoc kêt quà nhât dinh, 
dieu này duge thê hiÇn qua viÇe tý sô giói tinh khi sinh có xu huÛng giäm ti 

112,2 vào n�m 2016 xuông 111,5 vào n�m 2019 theo sô liÇu thông kê dân sô và 
nhà ß hàng n�m cça Tông cuc Thông kê. 

Trong khuôn khÑ chuong trinh "Hô tro ViÇt Nam giäi quyet vân dÃ lya chÍn 
giói tính trên co so dinh kiÃn giói và các thuc hành có h¡i" giai do¡n 2020-2022, 
Quy Dan sô Liên høp quôc (UNFPA) hô tro Tông cyc DS-KHHGÐ (thông qua 

du án "Ho tro BÙ Y tê nâng cao tính công b�ng trong ch�m sóc súc khôe sinh 
san, séc khôe tinh dåc và kê ho�ch hóa gia dình và t�ng cuòng �áp úng y tê cho 
các vân dê mÛi nôi thông qua viÇc xây dung và giám sát thåc hiÇn các lut và 

chinh sách dya trên bäng chúng và quyên con nguòi") mÙt sô hoat dÙng truyên 

thông, nang cao n�ng lre trong viÇc giäi quyêt vân dê lya chÍn giói tính trên co 

so dinh kiên giói, và mÙt sô nghiên cru. Theo kê ho¡ch n�m 2020, UNFPA hÑ 
tro Tóng cuc DS-KHHGÐ tiên hành các ho¡at dÙng truyên thông giam thiéu lyua 

chon giói tính khi sinh trên co so dËnh kiên giói (GBSS) t�i ViÇt Nam, trong dó 
có viÇc xây dung 01 bÙ tài liÇu höi dáp vêGBSS làm co sß cho viÇc xây dung 

App và ho tro phåc vs cho các hoat dÙng truyên thông t¡i co sß cua các cán bÙ 

truyên thông cing nhu cung câp thông tin cho mÙt sô nhóm dôi tuong quan tâm 

ve MCBGTKS trên co sÝ djnh kiên giói sr dång duge công cu App trên nen 
tång Internet. 
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De d�m b£o các yêu câu vê chât lurong chuyên môn trong quá trinh xáy 

dung tài liçu, Tóng cuc DS-KHHGÐ can tuyên 02 chuyên gia tu ván trong nuróe 

có n�ng lrc, kinh nghiÇm chuyên sâu dê tiên hành xây dång tài liÇu höi dáp ve 

kiêm soát lya chÍn giói tính trên co sß dinh kiên giói (GBSS) tai Viçt Nam; bao 

gom 02 chuyên gia trong dó có 01 chuyên gia vê giói và 01 chuyên gia vé truyên 

thong 
II MrC TIËU 

Tuyên chon 02 chuyên gia tiên hành xây dung tài liÇu hôi dáp vê kiêm 

soát lya chon giói tinh khi sinh trên co sß dinh kiên giói (GBSS) t¡i ViÇt Nam 

dè làm co sö cho viÇc xây dung App së dung trên nên tàng Intermet. 

III. KÉT QUÅ 

Chuyên gia có nhiÇm vu hoàn thành các sån phâm chính sau: 

1. Xây dung và hoàn thiÇn dÃ cuong tài liÇu hôi dáp. 
2. Hô tro don vË tu vân trong quá trinh xây dung App tài liÇu hôi dáp vê 

GBSS de së dung trên nên tàng Internet. 

IV. PHAM VI CÔNG VI�C 

1. Nhiem vu chung cna nhóm chuyên gia 

Nhóm chuyên gia tu vân trong nuóc �ugc tuyên dåung duoc yêu câu thre 
hien các công viÇc chính sau: 

- Nghiên cúru các tài liÇu truyên thông, các báo cáo hiÇn có liên quan dên 

GBSS và SRB phåc vu biên so¡n tài liÇu; 

- Xây dung du th£o �è cuong tài liÇu höi dáp vÁ GBSS và hoàn thiÇn �ê 

cuong trên co sß góp ý cça BÙ Y te, Tóng cuc DS-KHHGÐ; Quý Dân sô liên 
hgp quoc (UNFPA); 

- Hoàn thiÇn tài liçu trên co so dê cuong dugc các bên thông nhât: 

Chinh sua tài liÇu lân 1 sau khi có ý kiên cça Tông cuc DS-KHHGÐ và 
UNFPA; 

+Chinh sùra và hoàn thiÇn tài liçu sau khi có ý kiên cça các chuyên gia, 
nhà quàn ly t¡i hÙi thào tham vân dår th£o tài liÇu; 

+Tham dur các cuÙc hop góp ý då thào tài liÇu; 

2. Nhigm vy cå thê ca tiæng chuyên gia tu vân 

2.1. Truong nhóm - là chuyên gia vê giói - chuyên gia 01: 

- Chju trách nhiÇm vÁ chât luong và d§m bâo thòi h¡n hoàn thành sän 

phâm dâu ra là tài liÇu hôi �áp vê lya chÍn giói tính trên co so dËnh kién giói 
(GBSS". 

Thuc hiÇn các nhiÇm vå chung cça nhóm chuyên gia và thåc hiÇn theo 
nhng nÙi dung d� thông nhât giïa các chuyên gia. 

Chju trách nhiÇm phân công nhiÇm vy cho thành viên nhóm dÃ cùng 
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phoi hop hoàn thiÇn sån phâm. 

-Chù dong tô chéc các cuÙc hÍp nhóm, hÍp vÛi Tông cuc DS-KHIIGD 
và UNFPA dé tham vân ý kién kip thöi cho sån phám dàu ra. 

2.2. Chuyên gia vêtruyên thông 
- Chju trách nhiÇm chính ve các nhiÇm vu drgc truóng nhóm ph¥n công 

vê các nÙi dung hói dáp liên quan dên các vân dê vê truyên thông trong nÙi dung 
cua tài lieu. 

- Thrc hiÇn các nhiÇm vu chung cça nhóm chuyên gia và thuc hiÇn thco 

nhïng nÙi dung d� thông nhât giïa các chuyên gia. 

- Hô trg truông nhóm xây dåung và hoàn thiÇn báo cáo kêt quà vê quá trinh 

thuc hiÇn nhiÇm vå cüa nhóm chuyên gia. 

V. KË HOACH THrC HI�N 
De thuc hiÇn các nhiÇm vy nêu trên, chuyên gia trong nuóc dugc lya chon 

phäi thuc hiÇn các nhiÇm vu theo tiên dÙ thÝi gian nhur sau: 

TT Nhiem vu chính Thoi gian dy kien (ngày) 

CGTV ve giói CGTV ve 
(Truong nhóm) 

Ký hop �ông 
truyên thõng 

Thu thp các tài liÇu cóliên quan vê giói và 

truyên thõng 
0.5 0.5 

2 Xay dung, chinh sëa và hoàn thiÇn dê 
cuong tài li_u höi dáp lra chon giói tính 
khi sinh trên co so dËnh kiên giói (GBSS) 

tai ViÇt Nam 
Xây dung du thäo tài liÇu 

2 

3 3 

Hop, chinh sua tài liÇu trên co sß góp ý vÛi 
Tông cuc, UNFPA 

4 

Tham dyr hop góp ý vÛi chuyên gia, các 
nhà quån lý cho du thào tài liÇu 

6 Chinh sua và hoàn thiÇn tài liÇu 0.5 0.5 

Tông cÙng 8 8 

VI. YÊU CÀU N�NG LrC, KINH NGHIÆM CÔNG TÁC VÀ VAI 
TRO CÚA CÃC CHUYËN GIA 

VII. Yêu câu n�ng lye và kinh nghiÇm công tác

a) Doi vói vË trí chuyên gia sô 1 ( Chuyên gia vê giói kiêm Truöng 

nhóm) 



(1) Có b�ng d¡i hÍc vê giói ho·c lînh vrc liên quan hoãc có kinh nghiÇm 
làm trong l+nh vuc truyên thông dên 10 näm; 

(2) Có näng lyc manh më trong giao tiêp thay dôi hành vi. giói tính 

phuong tiÇn truyên thông và truyên thông nhay cám; 

(3) Ky näng giao tiêp tuyÇt voi, ký n�ng dào tao và t¡o �iêu kiÇn, kinh 
nghiÇm trong dào t¡o vê phuong tiÇn truyên thông nhay c£m giói là mÙt tài sàn; 

(4) Uu tiên các chuyên gia có kinh nghiêm tham gia triên khai các chuong 

trinh, du án, ho¡t dÙng can thiÇp, các ho¡t �Ùng truyên thông trong linh vuc liên 
quan dên kiêm soát MCBGTKS; 

(4) Có kinh nghiÇm trong quàn lý các nhiêm vy, chi �¡o mÙt nhóm 

chuyên gia thuc hiÇn ho¡t dÙng trong lînh vuc truyên thông vê dân sô -y tê; 

(5) Có kinh nghiÇm làm viÇc vÛi các tó chérc quÑc t¿/ LHQ/ các tô chéc 

chinh tr/ x� hÙi trong các chuong trinh/du án trong nuóc và nuóc ngoài; 
(6) Su dung thành th¡o máy vi tính; 

b) Dôi vói vË trí chuyên gia sô 2 (Chuyên gia truyên thông) 

(1) Trinh �Ù d¡i hÍc tro lên liên quan dên truyên thông, giói ho·c có të 6 

n�m kinh nghiÇm làm viÇe trong l+nh vyrc khoa hÍc xã hÙi/ dân sÑ - y t¿; các 

hoat dông liên quan dên truyên thông, giói và binh ��ng giói. 
(2) Có hieu bi¿t vïng ch�c vè các vân dÃ giói, GBSS t¡i ViÇt Nam. 

(3) C6 kinh nghiÇm trong truyên thông truyên thông nhay c£m vÁ giói; 

(4) Uu tiên các chuyên gia có kinh nghiêm tham gia triên khai các chuong 

trinh, du án, hoat dÙng can thiÇp, các nghiên céu dánh giá trong l+nh vuc liên 

quan dên kiêm soát MCBGTKS; 

(5) Có kinh nghiÇm làm viÇe vÛi eác tÕ chéc quóc té/ LHQ/ các tó chéc 
chính tri xã hÙi trong các churong trinh/ dy án trong nuóc và nuóc ngoài; 

(6) Su dung thành th¡o máy vi tính; 

(7) Có khà näng nghe, nói, dÍc và viêt bàng tiêng Anh. 

VII. Vai trò 

a) Doi voi Truong nhóm chupên gia 
Quan ly, diêu phôi nhóm chuyên gia và phân công nhiÇm vu cho thành 

viên trong nhóm và dàm bào thrc hiÇn các công viÇe cça nhóm theo yêu càu 

trong thoi h¡n �ã quy dËnh ß diêu khoàn tham chiêu này; 

Làm viÇc nhóm �ê thåc hiÇn và hoàn thành các såán phâm theo yêu câu 



trong diêu khoàn tham chi¿u; 
-Thuc hiÇn các yêu câu công viÇc theo dieu kho£n tham chiêu này 

Chju trách nhiÇm nÙp các sån phâm duoc thrc hiÇn böi nhóm chuyên 
gia cho Tông cue DS-KHHGÐ theo yêu cáu dé góp ý, trinh bày các kêt quá thre 

hiÇn tai các cuÙc hÍp ky thut và hÙi thào tham vân; 
- Là dâu môi làm viÇc vÛi Tóng cuc DS-KHHGD dé thåc hiÇn các công 

viÇc cua nhóm nhur yêu câu cça dieu khoàn tham chiêu này. 

b) Dôi voi Chuyên gia hô trg 

Thurc hiÇn các yêu cu công viÇc theo yêu cåu cça diêu khoàn tham 
chiêu này duói sr dièu phói cça truóng nhóm; 

- Thåc hiÇn các công viÇc theo yêu câu dúng thoi han theo phân công cça 

truong nhóm; 
Báo cáo, thào lun thuong xuyên vÛi truong nhóm vê tiên �Ù công viÇc; 
- Thuc hiên các công viÇc khác theo yêu câu cça truong nhóm. 

VIIL. PHUONG PHÁP THyC HIEN 

Tông cyc DS-KHHGÐ cù mÙt cán bÙ làm �âu môi làm viÇc vÛi nhóm 
chuyên gia và cung câp các tài liÇu tham khào cho nhóm chuyên gia �ê thyc 

hiÇn các công viÇc theo yêu câu cça �iêu khoàn tham chiêu này. 

Tong cuc DS-KHHGÐ së tién hành güi thu moi d¿n các chuyên gia và lya 
chon các chuyên gia có n�ng luc và kinh nghiÇm theo dúng thç tåc hô trg cho 

Tong cue DS-KHHGÐ (Vu Truyên thông-Giáo duc) xây dung tài liÇu. 

Các chuyên gia tur ván thårc hiÇn báo cáo tién dÙ ho¡t �Ùng cho Ban Quán 
y dyr án VNM9PO1 và Vu Truyen thông-Giáo duc, Tong cuc DS-KHHGD, 

thông báo moi tinh huông bât thuong phát sinh trong khi thuc hiÇn dËch vu. Moi 

phuong án xù lý các tinh huông này cân duoc su dông ý cça Ban quan lý du án 

VNM9PO1 và Vu Truyên thông-Giáo duc, Tông cuc DS-KHHGÐ. 

Hoàn thiÇn và nÙp báo cáo truóc ngày 31/12/2020 vê Ban Quán 
VNM9PO1 và Vu Truyên thông-Giáo duc, Tông cuc DS-KHHGÐ. 

Thoi gian thyc hiÇn: 06 tháng. 

Trách nhiÇm cça Tông cuc Dân sô - Kê ho¡ch hóa gia �inh (Kinh phí 

thuoc Ban quån lý du án VNM9PO1): 

+Thanh toán cho chuyên gia theo hop dòng và theo tién �Ù công viÇc; 

+Kiêm tra giám sát, theo dõi, dánh giá tinh hinh thuc hiÇn các nÙi dung 

trong hop �ông vÛi chuyên gia; 

+Cung cap thông tin cån thiêt khi có yêu càu. 
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VIII. CÁC DIÈU KIEN CHI TRÁ LIËN QUAN 

Chuyên gia dáp úng các yêu câu urên khi tham gia ho¡t dÙng së dugc chi trà o 

Cost Norms tuong duong vÛi khoång 116.5 USD/ngày và tuong duong vÛi 

2.700.000d VNÐ/ngåy, tý giá t¡i thÝi diêm tháng 6/2020 

Thoi gian làm viÇc �ôi vÛi moi chuyên gia là 8 ngày trong kho£ng thoi 

gian tër tháng 9 dên tháng hêt tháng 10 n�m 2020. Trong dó: 

Tông thÝi gian: 2 chuyên gia x 8 ngày/chuyên gia x 2.700.000d/ngày 

43.200.000 d 

Thù lao cça chuyên gia trong khuôn khó cça hãp �ông duge chi trà truc 
tiép bàng chuyên kho£n. Chuyên gia tu ván có ngh)a vu thyc hiÇn các quy dinh 

hiÇn hành vè thuê thu nhp cá nhân. 

IX. NOP HO SO 

Chuyên gia tu vân trong nuóc có quan tâm dÁ nghi chuân bË Hô sa b�ng 

Tiêng ViÇt và phài duãe dè trong 1 phong bi dán kin, ngoài phong bi �ê rð: Hô 

so tham gia "Tuyên nhóm 02 chuyên gia xây dyng tài liÇu hói �áp vê kiêm 

soát lya chon giói tính khi sinh trên co sß �/nh kiên giói - Då án "Hô trg BÙ 

Y tê nâng cao tính công bàng trong ch�m sóc súc khôe sinh sån, súc khòe tinh 

due và kê ho�ch hóa gia dinh và täng cuong dáp úng y tê cho các vân dê mÛi nÓi 

thông qua viÇc xây dung và giám sát thuc hiÇn các lut và chính sách dura trên 

bang chrng và quyên con nguoi (VNM9PO1), giai do¡n 2017-2021, do Quy Dân 
sô Liên Hop Quôc (UNFPA) tài tro. 

Ho so bao gôm: 

- Lý lich khoa hÍc; 
- Don tham dur; 

- Bång phân công công viÇc cça tiëng thành viên trong nhóóm 

- Bán photocopy các b�ng câp, chng chi liên quan. 

Vy truong Vu Truyên thông Giáo dåe 

inh Huy Duong 
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