ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tư vấn thực hiện rà soát chiến lược giai đoạn 2015-2020 và Xây dựng chiến lược
2021-2025 của Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP)
1. Giới thiệu
Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) được thành lập năm 2014 với sự hỗ trợ từ tổ
chức Oxfam Việt Nam. Mục tiêu của BTAP là 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 vì sự phát triển của đất nước. Năm 2015, BTAP xây
dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020. Hàng năm BTAP có tổ chức họp liên
minh nhằm báo cáo kết quả và lập kế hoạch hoạt động năm sau, nhưng đến nay chưa
có đánh giá tổng quan về việc thực hiện chiến lược trong cả giai đoạn 2015-2020. Năm
2020 là thời điểm thích hợp để BTAP cùng nhìn lại kết quả thực hiện chiến lược giai
đoạn trước và xây dựng chiến lược hoạt động Liên minh giai đoạn mới nhằm thích ứng
với bối cảnh thay đổi trong và ngoài nước về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội…
Trong cuộc họp Liên minh cuối năm 2019, các thành viên đều xác định 2 vấn đề quan
tâm của Liên minh hiện tại là tính bền vững và ý tưởng mới. Hiện tại nguồn tài chính
của Liên minh chưa đa dạng, thiếu bền vững, phụ thuộc chủ yếu vào 1 nhà tài trợ
(Oxfam). Các nỗ lực nhằm huy động tài trợ, đề xuất ý tưởng mới chưa thực sự hiệu
quả, chưa tận dụng được thế mạnh và bản sắc riêng của từng tổ chức thành viên.
Ngoài ra, BTAP nhận thấy mặc dù các chương trình, dự án của Liên minh hiện nay
được xây dựng và thực hiện theo cách tiếp cận dựa trên quyền, nhưng khi soi chiếu
vào những công việc đang làm, không dễ để chỉ ra được những biểu hiện/bằng chứng
của cách tiếp cận này. Để các kiến thức về tiếp cận dựa trên quyền không chỉ ở trên lý
thuyết, hiểu và thực hành các giá trị phổ quát về nhân quyền trên thực tiễn, BTAP cần
trao đổi, thảo luận thêm về nội dung này. Yêu cầu này cũng đặc biệt thích hợp trong bối
cảnh Liên minh cần thống nhất về chiến lược giai đoạn tới.
Để rà soát chiến lược giai đoạn 2015-2020 và xây dựng chiến lược 2021-2025, Liên
minh BTAP dự kiến sẽ tổ chức 01 cuộc họp liên minh, và cần tìm 01 tư vấn hỗ trợ, thúc
đẩy thảo luận với các nội dung cụ thể như sau:
2. Mục tiêu
Mục tiêu cuộc họp nhằm:
- Đánh giá mức độ đạt được các mục tiêu của BTAP đề ra theo chiến lược trong giai
đoạn từ 2015 – 2019
- Xây dựng chiến lược của Liên minh giai đoạn 2021 -2025
- Thống nhất kế hoạch hành động, cơ chế điều phối và thực hiện hoạt động, cơ chế
quản lý tài chính, huy động nguồn lực của BTAP
3. Thời gian và địa điểm
Cuộc họp được tổ chức trong hai ngày 30-31/3/2020 tại Hà Nội/vùng lân cận
4. Thành phần tham dự
Khoảng 15 người là các thành viên của BTAP

5.
-

Trách nhiệm của tư vấn
Chuẩn bị chương trình, nội dung và tài liệu
Điều hành, thúc đẩy thảo luận
Tổng hợp thông tin, viết báo cáo sau cuộc họp

6. Phí tư vấn
Theo thỏa thuận, trong hạn mức ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.
7. Yêu cầu đối với tư vấn
- Bằng đại học hoặc sau đại học về Phát triển, Quản trị, Nhân quyền, Luật, Tài chính
công, hoặc các ngành liên quan khác
- Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tư vấn chiến lược hoặc các vị trí tương tự
- Am hiểu về bối cảnh và hoạt động của các liên minh, mạng lưới các tổ chức xã hội
dân sự tại Việt Nam và quốc tế
- Kỹ năng thúc đẩy thảo luận tốt
- Thành thạo phương pháp tiếp cận dựa trên quyền
- Thành thạo tiếng Anh
8. Thông tin liên hệ
Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ cho chị Lê Tình, cán bộ dự án CDI, email:
tinh.leut@cdivietnam.org trước ngày 23/3/2020.
Hồ sơ gồm: CV, đề xuất chương trình họp và đề xuất cụ thể mức phí tư vấn.

