ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG - TƯ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Giới thiệu chung
CDI hiện đang tìm kiếm tư vấn/nhóm tư vấn cho chương trình “truyền thông – tư vấn pháp luật
lao động”, trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững: Cùng nhau thay đổi (STITCH)”.
2. Thông tin dự án
Việt Nam ngày càng trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong xuất khẩu hàng may
mặc, hiện đứng trong số năm nước xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu thế giới với phần lớn các
sản phẩm được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Ngành dệt may của Việt
Nam là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất của đất nước và là ngành đóng góp chính
vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ngành công nghiệp này sử dụng khoảng 2,7 triệu lao động
và hỗ trợ hàng triệu người khác thông qua các khoản tiền gửi về các gia đình người lao động
(NLĐ) trên khắp đất nước. Tuy nhiên, ngành may mặc có một số thách thức về lao động, bao gồm
luân chuyển lao động cao, phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính, làm thêm giờ quá nhiều và
lương chưa thỏa đáng (CNV 2015; Đỗ 2017; Đỗ 2019).
Chính phủ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và các bên liên quan đã có
một số nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề lao động này. Gần đây, Việt Nam đã phê chuẩn Công
ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) về quyền thương lượng tập thể và Công ước số 105
của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021
bao gồm một số quy định quan trọng như mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với cả người lao
động có quan hệ lao động và người lao động không có quan hệ lao động; quy định về bảo vệ tối
thiểu và quyền tự chủ cho các bên trong quan hệ lao động quyết định các vấn đề về tiền lương
và các điều kiện lao động khác thông qua đối thoại xã hội và thương lượng; các quy định để đảm
bảo sự phù hợp và tiếp cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cho phép thành lập tổ chức của
người lao động ở cấp cơ sở; quy định về bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động, phòng
chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; bảo vệ người lao động là thanh niên, lao động chưa
thành niên, v.v ... Những thay đổi lớn này trong pháp luật được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến
quan hệ lao động nói chung và đặc biệt là quan hệ trong ngành may mặc, tạo điều kiện cho người
lao động và người sử dụng lao động có sáng kiến cải thiện điều kiện lao động qua đối thoại và
thương lượng, góp phần tạo nên quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ cho phát triển bền
vững.
Chuỗi chương trình “truyền thông - tư vấn pháp luật lao động” là hoạt động truyền thông
online dành cho NLĐ của CDI trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến dệt may bền vững: Cùng nhau
thay đổi (STITCH)”, hướng tới hướng tới mục tiêu tổng thể là tăng cường cơ hội và khả năng
tiếp cận việc làm bền vững của người lao động, đặc biệt là lao động nữ, trong ngành dệt may.
3. Mục tiêu

Chuỗi chương trình “truyền thông - tư vấn pháp luật lao động” hay được gọi với tên “Xa nhà:
A- Z” được dự kiến thực hiện 1 tập (số)/tháng từ tháng 11/2021 – 12/2025 với những mục tiêu
chính:
•

Tư vấn cho NLĐ về chủ đề pháp luật lao động, điều kiện việc làm, giới nơi làm việc, sức
khỏe nghề nghiệp qua các chia sẻ của NLĐ di cư về kinh nghiệm làm việc hay chia sẻ của
chuyên gia (luật sư, bác sĩ, …) trong lĩnh vực lao động

•

Truyền thông tới NLĐ về kênh tư vấn và khiếu nại độc lập mà CDI cung cấp (kênh tư vấn
qua Facebook Diễn đàn Pháp luật cho NLĐ và qua ứng dụng We Check)

4. Yêu cầu với tư vấn
4.1. Tư vấn truyền thông
•

Có chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến truyền thông mạng xã hội (quản trị trang,
quảng cáo, theo dõi và đánh giá dựa số liệu truyền thông mạng xã hội, …)

•

Có khả năng viết bài truyền thông tốt

•

Quan tâm đến vấn đề lao động và các chủ đề có liên quan

•

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và làm việc với các tổ chức
phi chính phủ tại Việt Nam

4.2. Tư vấn xây dựng chương trình “truyền thông - tư vấn pháp luật”
•

Kinh nghiệm sản xuất (ghi hình, chỉnh sửa) video chuyên nghiệp

•

Kỹ năng thành thạo trong sử dụng các ứng dụng sản xuất video như Adobe Premier,
Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator, …

•

Chủ động và sang tạo trong công việc

•

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

5. Phạm vi công việc
5.1. Tư vấn truyền thông
•

Tìm hiểu insights của đối tượng truyền thông (người lao động)

•

Xây dựng kế hoạch truyền thông và tham gia góp ý kịch bản chương trình “truyền
thông - tư vấn pháp luật lao động”

•

Xây dựng bài truyền thông với hình thức phong phú (infographic, video, ảnh, …) phù
hợp cho chương trình “truyền thông - tư vấn pháp luật lao động”

5.2. Tư vấn xây dựng chương trinh “truyền thông - tư vấn pháp luật lao động”
•

Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình “truyền thông - tư vấn pháp luật”

•

Sản xuất và thực hiện hậu kỳ cho sản phẩm

•

Báo cáo kết quả thực hiện

6. Cách thức nộp hồ sơ
•

Hồ sơ bao gồm lý lịch công việc ngắn gọn của người nộp hồ sơ

•

Hồ sơ ứng tuyển xin gửi tới bạn Võ An Phương, cán bộ dự án trước ngày 25/11/2021
qua email: Phuong.voan@cdivietnam.org; điện thoại: +84 70 529 5285

