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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

(Dành cho giảng viên) 

 

Tên khóa tập huấn: Kỹ năng tổ chức, LKH và thúc đẩy hoạt động nhóm 

Mã hoạt động: A.1.1.3 

Dòng ngân sách: 1.1.3 

Thời gian: 18,19/6/2018 tại Ngã Năm và 22,23/6/2018 tại Tam Đường Lai Châu 

I. Lý do tổ chức tập huấn  

Dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng 

đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam“ do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, thực hiện tại huyện 

Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng từ 1/7/2017 đến 30/6/2019 hướng tới 

đóng góp vào việ nâng cao khả năng ứng phó của cộng đồng dễ bị tổn thương thông qua việc cải thiện 

hiểu biết về biến đổi khí hậu ở địa phương và áp dụng những phương thức nông nghiệp thích ứng. 

Nâng cao năng lực tổ chức, LKH và thúc đẩy cho các thành viên nòng cốt trong các nhóm tự quản/ 

nhóm sở thích là một trong những nội dung quan trọng của dự án. Trong khuôn khổ dự án, khóa tập 

huấn Kỹ năng tổ chức, LKH và thúc đẩy hoạt động sẽ được tổ chức cho các thành viên nòng cốt tham 

gia ở các nhóm tự quản sẽ được tổ chức. Thành viên tham gia tập huấn này không chỉ là các thành viên 

nòng cốt ở các nhóm mà còn có thể bao gồm các đại diện ở xã, thành viên BQL dự án - những người 

có vai trò thúc đẩy các hoạt động trên địa bàn dự án. 

Tập huấn này được tiến hành nhằm nâng cao vai trò các nhóm trưởng/nhóm phó/ban điều hành các 

nhóm trong công tác tổ chức, lập kế hoạch, thúc cộng đồng cùng tham gia để triển khai hiệu quả các 

hoạt động dự án, đặc biệt là hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH trên địa 

bàn. 

II. Mục tiêu tập huấn 

- Cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức và thúc đẩy cho các thành viên nòng cốt thuộc các 

nhóm tự quản  

- Kiến thức, kỹ năng LKH có sự tham gia  

III. Kết quả mong đợi 

1. Đối với học viên:  

- Nắm được các kiến thức, kỹ năng về tổ chức, LKH và thúc đẩy hoạt động 

2. Đối với giảng viên: 

a. Đề xuất nội dung bài giảng chi tiết, phương pháp và các công cụ dùng cho tập huấn, 

tài liệu tập huấn, chương trình tập huấn chi tiết 

b. Đánh giá trước và sau tập huấn 
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IV. Đối tượng tập huấn 

Ngã Năm 

BQL: 1-2 người 

Cấp xã: Cán bộ khuyến nông hoặc hội nông dân, HPN 2 xã Vĩnh Quới, Tân Long: 4 người 

Bản/thôn/ấp: 3 người/ nhóm x 8 nhóm 

Tổng: 28-30 người 

Tam Đường:  

Cấp xã: Cán bộ khuyến nông hoặc HND 2 xã Khun Há và Bình Lư: 2 người 

BQL: 1-2 người 

Bản/thôn/ấp: 3 người/ nhóm x 8 nhóm 

Tổng: 27-28 người 

Lưu ý: Ưu tiên những người nhiệt tình, có trách nhiệm, có khả năng tổ chức, thúc đẩy 

các hoạt động 

- Thành phần (nam, nữ, dân tộc): nữ tham dự 50%, khuyến khích sự tham gia của đồng bào 

các dân tộc thiểu số. 

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN/TẬP HUẤN VIÊN 

1. Nhiệm vụ của giảng viên 

Nhiệm vụ của giảng viên: 

- Hoàn thiện nội dung và chương trình tập huấn chi tiết 

- Thực hiện tập huấn tại Ngã Năm ngày 18,19/6 và tại Tam Đường ngày 322,23/6/2018 

- Hoàn thiện báo cáo khóa tập huấn 

2. Tiêu chí lựa chọn giảng viên 

- Có kinh nghiệm làm tập huấn viên về các kỹ năng liên quan đến nội dung khóa tập huấn 

- Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm giảng viên 

- Có kỹ năng làm việc với người dân tộc thiểu số 

- Có kỹ năng làm việc có sự tham gia và tuân thủ thời hạn tốt.    

- Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan 

 

VI. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC DỰ KIẾN 

 

Thời gian Nội dung Ghi chú 

20/5-11/6/2018 Đăng tuyển, tìm kiếm tư vấn/ giảng  



 

 

UBND HUYỆN 

TAM ĐƯỜNG 

 

 

UBND THỊ XÃ 

NGÃ NĂM 

 

 

viên 

Trao đổi yêu cầu về khóa tập huấn với 

giảng viên và thống nhất kế hoạch tập 

huấn tại địa phương 

11/6/2018 Ký hợp đồng  

11/6 - 13/6/2018 Hoàn chỉnh chương trình và nội dung 

tập huấn  

 

18,19/6/2018 Tập huấn tại Tam Đường   

22,23/6/2018 Tập huấn tại Sóc Trăng  

25/6 đến 27/6 Hoàn thiện các báo cáo tập huấn  

27/6 – 29/6 Hoàn thiện các thủ tục thanh toán và 

chuyển tiền thanh toán 

Tùy thuộc thời gian gửi 

báo cáo của giảng viên 

 

VII. KINH PHÍ CHO GIẢNG VIÊN/TÂP HUẤN VIÊN 

Theo ngân sách dự án đã được nhà tài trợ phê duyệt và theo định mức, quy định của CISDOMA 

                                                                                                Hà Nội, Ngày 20 tháng 5 Năm 2018 

Người lập 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhã 

 Viện trưởng 

 

 

 

Trương Quốc Cần 

 

 

 

 


