ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
TUYỂN DỤNG HỌA SĨ THIẾT KẾ CHO TÀI LIỆU HỎI ĐÁP VỀ NGÂN SÁCH
1. Liên minh minh bạch ngân sách ( BTAP)
Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) là nhóm hoạt động về thúc đẩy công khai, minh
bạch và sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước. Liên minh Minh bạch
Ngân sách (BTAP) ra đời với mục đích tìm kiếm, thử nghiệm và thúc đẩy việc áp dụng các
giải pháp hiệu quả hướng tới công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của
người dân trong quy trình ngân sách nhà nước tại Việt Nam, góp phần tạo ra những thay đổi
tích cực để đảm bảo công bằng cho mọi người và sự phát triển chung của đất nước.
Thành viên Liên minh hiện nay bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia nghiên
cứu, các tổ chức xã hội dân sự (gồm CDI, ACDC, CECEM, CEPEW và GPAR).
Tổ chức điều phối Liên minh hiện nay là Trung tâm Phát triên và Hội nhập (CDI), một tổ
chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, hoạt động vì quyền của các nhóm yếu thế
để xây dựng một xã hội công bằng, đoàn kết và phát triển bền vững.
2. Thông tin về dự án
Trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong việc cải
thiện dịch vụ công và thúc đẩy công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước”,
do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF tại Việt Nam) tài trợ, Liên minh Minh bạch
Ngân sách (BTAP) sẽ biên soạn tài liệu về các câu hỏi – đáp ABC về ngân sách nhà nước.
Liên minh Minh bạch Ngân sách cần tuyển một họa sĩ thiết kế minh họa cho tài liệu nêu trên.
3. Tài liệu các câu hỏi – đáp ABC về ngân sách.
a. Mục tiêu của tài liệu:
Tài liệu này nhằm đóng góp nâng cao hiểu biết của người dân về các vấn đề liên quan đến
ngân sách, và quyền của người dân trong việc tham gia và quản lý ngân sách nhà nước.
b. Đối tượng sử dụng:
- Các nhóm cộng đồng người dân ở các vùng trong và ngoài dự án của Liên Minh BTAP.
- Các tổ chức xã hội dân sự
c. Nội dung:
Tài liệu sẽ tập hợp các câu hỏi - đáp thường gặp liên quan đến ngân sách nhà nước. Tập trung
vào những chủ đề sau:
i)
ii)
iii)
iv)

Ngân sách nhà nước - Những khái niệm cơ bản
Vai trò và Quyền của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước
Ngân sách nhà nước - Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình
Khác.

d. Thời gian hoàn thành:
Dự kiến tuần 3 tháng 12 năm 2016
4. Nhiệm vụ của họa sĩ:
- Thiết kế 1 trang bìa cho tài liệu hỏi đáp ABC về ngân sách
- Thiết kế 4-5 hình mình họa cho các chủ đề nêu trên
5. Tiêu chí lựa chọn họa sĩ:
- Năng động, sáng tạo
- Thể hiện được sự quan tâm hoặc hiểu biết về tài chính công, ngân sách nhà nước là
một ưu thế.
6. Kinh phí
Thương lượng.
III. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN
Các ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi (1) Sơ yếu lý lịch, (2) các sản phẩm đã thực hiện và (3)
ý tưởng thiết kế, kế hoạch triển khai và kinh phí dự kiến tới địa chỉ email: hr@cdivietnam.org
trước ngày 5/12/2016.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (Tổ chức điều phối Liên minh Minh bạch
Ngân sách BTAP)
Địa chỉ: Tầng 16, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 3538 0100; Fax: +84 4 3537 7479
Website: www.cdivietnam.org

