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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

VIỆN KHOA HỌC LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI 
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN 

TRONG NƯỚC 

Trong thời gian tới, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) với sự 

hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và 

Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) sẽ chuẩn bị xây dựng báo cáo lồng ghép 

giới trong xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 

01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách 

xã hội giai đoạn 2012-2020 dựa trên cơ sở các nội dung/lĩnh vực được nêu trong 

dự thảo Nghị quyết mới. Báo cáo sẽ là tài liệu quan trọng cung cấp bằng chứng 

khoa học về các vấn đề giới và dự kiến tác động giới trong việc thực hiện các nội 

dung của Nghị quyết mới; đồng thời vạch ra phương hướng giải pháp chính sách 

bảo đảm bình đẳng giới trong thời kỳ mới. Tài liệu này sẽ được dùng làm tài liệu 

tham khảo cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở Việt Nam 

(2021-2030) và xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về các chính sách xã 

hội trong thời kỳ mới thay thế Nghị quyết số 15- NQ/TW nhằm đảm bảo lồng 

ghép giới trong các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Bình 

đẳng giới năm 2006.  

Trong bối cảnh này, ILSSA đang tìm kiếm 01 chuyên gia tư vấn trong 

nước để xây dựng báo cáo lồng ghép giới trong xây dựng Nghị quyết mới thay 
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thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 

1. Mục tiêu tuyển chuyên gia tư vấn: 

Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ hỗ trợ ILSSA chuẩn bị báo cáo lồng ghép 

giới trong xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 

01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI một số vấn đề về chính sách 

xã hội giai đoạn 2012-2020 dựa trên cơ sở các nội dung/lĩnh vực được nêu trong 

dự thảo Nghị quyết mới do ILSSA cung cấp. Tài liệu này sẽ được dùng làm tài 

liệu tham khảo cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở Việt 

Nam (2021-2030) và xây dựng Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về các chính 

sách xã hội trong thời kỳ mới thay thế Nghị quyết số 15- NQ/TW nhằm đảm bảo 

lồng ghép giới trong các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật 

Bình đẳng giới năm 2006.  

2. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn: 

Dự kiến chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các công việc sau: 

- Xây dựng báo cáo lồng ghép giới trong xây dựng Nghị quyết mới thay 

thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; 

- Làm việc với chuyên gia trong lĩnh vực an sinh xã hội, bình đẳng giới, 

lao động và xã hội để xây dựng báo cáo; 

- Tham dự và trình bày tại hội thảo tham vấn với các cơ quan trong nước 

liên quan trong lĩnh vực an sinh xã hội và bình đẳng giới; 

- Tham gia các cuộc họp kỹ thuật để trao đổi, góp ý báo cáo; 

- Hoàn thiện báo cáo lồng ghép giới trong xây dựng Nghị quyết mới thay 

thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 theo các góp ý 

của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan và UN Women, ILSSA. 

3. Thời gian thực hiện: 

 Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện công việc từ ngày 15/8/2021 đến hết ngày 

30/12/2022. 

4. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn: 
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- Có trình độ đào tạo thạc sĩ một trong các chuyên ngành: xã hội học, luật, 

nghiên cứu phát triển, giới, nhân quyền, kinh tế học, kinh tế và quản lý công, 

quản trị nhân sự hoặc các lĩnh vực liên quan; 

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bình đẳng giới 

và an sinh xã hội; 

- Có kinh nghiệm, hiểu biết về các vấn đề giới trong lĩnh vực an sinh xã 

hội; có khả năng phân tích tốt; 

- Có kinh nghiệm viết bài báo và phân tích chính sách; 

- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan của Liên hợp quốc; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm tốt. 

5. Sản phẩm: 

 Báo cáo hoàn thiện đã tiếp thu các ý kiến và góp ý của các bên liên quan. 

6. Thủ tục và thời hạn nộp đơn: 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Sơ yếu lý lịch;  

- Đề xuất kinh phí nêu rõ đơn giá tư vấn theo ngày công và số ngày cụ 

thể để thực hiện hoạt động này.  

Ứng viên vui lòng gửi các tài liệu sau dưới dạng tệp đính kèm riêng trong 

một email ứng tuyển tới địa chỉ email: hanght1901@gmail.com  

Hoặc gửi trực tiếp tới địa chỉ: 

Hoàng Thu Hằng 

Phòng 407 Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

Số 2 Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Ngày hết hạn ứng tuyển: 12/8/2022 
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