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CHƢƠNG TRÌNH 

HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH CHƢƠNG TRÌNH VÙNG TỦA CHÙA 

(giai đoạn 2023-2025) 

 

I. Thời gian và địa điểm: 01 ngày, từ 7h30 -17h00ngày 23/6/2022 tại 

Hội trường Trung tâm hội nghị huyện Tủa Chùa. 

II. Thành phần: 42 đại biểu  

1. Đại biểu cấp huyện: 14 đại biểu 

- Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó Chủ tịch UBND huyện/ Trưởng ban 

Quản lý chương trình 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Thành viên Ban quản lý Chương trình vùng huyện: Phòng Lao động 

TBXH, Phòng GD&ĐT, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dich vụ Nông nghiệp 

huyện: 2 đại biểu (lãnh đạo và chuyên viên phụ trách) 

- Đoàn Thanh niên huyện, Hội Phụ nữ huyện, Phòng NN&PTNT huyện: 1 

đại biểu/đơn vị 

- Mời đại diện Công an huyện Tủa Chùa: 1 đại biểu 

2. Đại biểu cấp xã: 20 đại biểu 

- Các xã Mường Báng, Sính Phình, Tủa Thàng, Xá Nhè và Thị trấn: Mỗi 

xã 04 người (01 Lãnh đạo Ban QLDA xã, 01 thành viên phụ trách công tác bảo 

vệ trẻ em, 01 lãnh đạo trạm Y tế, 01 lãnh đạo trường THCS); 

3. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam: 8 đại biểu 

- Ông Nguyễn Anh Vũ - Quản lý Chương trình kỹ thuật Y tế dinh dưỡng 

- Bà Hoàng Thị Thuý Hằng - Chuyên viên Hiệu quả Chương trình 

- Ông Nguyễn Xuân An - Quản lý Chương trình vùng Tủa Chùa 

- Nhân viên Chương trình vùng Tủa Chùa 

4. Nhóm điều hành hội thảo  

Ông Nguyễn Anh Vũ - Quản lý Chương trình kỹ thuật Y tế dinh dưỡng 

Ông Nguyễn Minh Tuân - Phó chủ tịch UBND huyện/ Trưởng ban Quản 

lý Chương trình huyện Tủa Chùa 

Ông Nguyễn Xuân An - Quản lý Chương trình vùng Tủa Chùa 

III. Mục tiêu 

1. Giúp người tham gia thống nhất các vấn đề An sinh trẻ em (ASTE) ưu 

tiên của địa phương 

2. Xây dựng được khung thiết kế cơ bản của các dự án kỹ thuật và các 

hoạt động chính cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình vùng (2023-2027). 

3. Xác định được các đối tác tiềm năng liên quan. 

4. Phân tích hệ thống bảo vệ trẻ em cấp xã 

IV. Chƣơng trình hội thảo 
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Thời gian  Nội dung  Phƣơng pháp/kết 

quả  mong đợi 

Chịu trách nhiệm 

7h45-

8h00 
Ổn định tổ chức 

 
Ma Văn Giỏi 

8h00-

8h05 (5') 

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành 

phần tham dự   
MC 

Phát biểu khai mạc  
 

Trưởng Ban quản lý 

CTV Tủa Chùa 

Giới thiệu (10’) 

 Tổng quan tiến trình lập kế 

hoạch vùng 

 Mục tiêu, tiến trình hội thảo 

thiết kế 

Người tham dự hiểu 

được tiến trình, mục 

đích của hội thảo 

Ông Nguyễn Xuân 

An 

08h05 – 

8h25 

(20’) 

Giới thiệu khái quát về LEAP 3, 

định hướng chiến lược quốc gia 

của TNTG VN giai đoạn 2023-

2027, những ưu tiên đối với trẻ dễ 

bị tổn thương, tổng quan về các 

chương trình kỹ thuật. 

Người tham dự nắm 

được khái quát về 

định hướng chiến 

lược mới và các can 

thiệp của TNTG  

Ông Nguyễn Anh 

Vũ - Quản lý 

Chương trình kỹ 

thuật Sức khỏe và 

Dinh dưỡng TNTG 

Việt Nam 

8h25-

8h45 

(20’) 

Chia sẻ kết quả tham vấn cộng 

đồng tại các xã và tham vấn các 

phòng ban chuyên môn cấp huyện 

đã được tham vấn và bổ sung (nếu 

có) 

 

Người tham dự nắm 

rõ được các ưu tiên 

về ASTE của cộng 

đồng và bổ sung 

thêm những vấn đề, 

nguyên nhân còn 

thiếu 

Ông Nguyễn Xuân 

An 

8hh45-

9h15 

(30’) 

Giới thiệu các vấn đề an sinh trẻ 

em cấp quốc gia và các cây mục 

tiêu tương ứng. 

Người tham dự nắm 

được các vấn đề 

ASTE chung và các 

mục tiêu can thiệp 

cấp quốc gia theo 

từng Chương trình kỹ 

thuật. Liên hệ được 

với các vấn đề ASTE 

tại địa phương đã 

trình bày ở trên 

Ông Nguyễn Anh 

Vũ - Quản lý 

Chương trình kỹ 

thuật Sức khỏe và 

Dinh dưỡng TNTG 

Việt Nam 

9h15-

9h25 

(10’) 

Đề xuất lựa chọn dự án can thiệp 

(Dựa trên các vấn đề ASTE, Ngân 

sách, số MVC, kết quả đạt được 

giai đoạn trước, năng lực thực 

hiện dự án của đối tác) 

 
Ông Nguyễn Xuân 

An 

9h25-9h 

40 

(15’) 

 

 

Giới 

thiệu 

các 

mô 

hình 

kỹ 

thuật 

Giới thiệu khung logic, các 

mô hình can thiệp chính 

của các chương trình kỹ 

thuật của TNTG (Chỉ lựa 

chọn CTKT nào phù hợp 

với các ưu tiên ASTE đã 

xác định)  

Người tham dự hiểu 

được các can thiệp 

hướng đến ASTE của 

TNTG. 

Bà Lò Thị Minh– 

Dự án Dinh dưỡng 

9h40-

9h55 

(15’) 

Giới thiệu khung logic, các 

mô hình can thiệp chính 

của các chương trình kỹ 

 
Ông Lê Thành Tuấn 

– Dự án CPP 
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Thời gian  Nội dung  Phƣơng pháp/kết 

quả  mong đợi 

Chịu trách nhiệm 

thuật của TNTG (Chỉ lựa 

chọn CTKT nào phù hợp 

với các ưu tiên ASTE đã 

xác định) (Tiếp) 

9h55-

10h10 

(15’) 

Giới thiệu khung logic, các 

mô hình can thiệp chính 

của các chương trình kỹ 

thuật của TNTG (Chỉ lựa 

chọn CTKT nào phù hợp 

với các ưu tiên ASTE đã 

xác định) (Tiếp) 

 

Ông Ma Văn Giỏi- 

Dự án cộng đồng 

tham gia và bảo trợ 

10h10-

10h20 

(10’) 

Giải lao   

10h20-

10h35 

(15’) 

Giới thiệu khung logic, các 

mô hình can thiệp chính 

của các chương trình kỹ 

thuật của TNTG (Chỉ lựa 

chọn CTKT nào phù hợp 

với các ưu tiên ASTE đã 

xác định)  

 
Bà Lò Thị Minh - 

dự án Sinh kế 

10h35-

11h35 

(60’) 

Phân tích nguyên nhân của các 

yếu tố tổn thương chính của nhóm 

trẻ dễ bị tổn thương nhất tại địa 

phương  

Phân tích bối cảnh địa phương về 

bảo vệ trẻ em 

 

Thảo luận nhóm theo 

xã  

Tìm ra được các 

nguyên nhân chính 

của tình trạng dễ bị 

tổn thương của 

những yếu tố tổn 

thương chính ở nhóm 

trẻ MVC 

Phân tích được bối 

cảnh địa phương về 

bảo vệ trẻ em 

 Ông Nguyễn Xuân 

An 

11:35-13:30 - Nghỉ trưa 

13h30-

13h40 

(10’) 

Ôn lại các nội dung đã thực hiện 

phiên buổi sáng 
 Ông Ma Văn Giỏi 

13h40- 

15h00 

(80’) 

Lựa chọn các can thiệp từ các 

chương trình kỹ thuật dựa trên các 

vấn đề đã được phân tích. (40’) 

Trình bày các chương trình kỹ 

thuật đã lựa chọn và các nhu cầu 

cần can thiệp khác (nếu có) (40’) 

 

 

Làm việc nhóm:  

Y tế & dinh dưỡng, 

Bảo vệ trẻ em, Cộng 

đồng tham gia và bảo 

trợ 

lựa chọn các kết quả 

và đầu ra chính của 

chương trình. Các 

nhóm kỹ thuật được 

phân vào nhóm phù 

hợp để hướng dẫn 

Điều phối bởi 

Nguyễn Xuân An 

và Đại diện nhóm 

Đại diện các nhóm 
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Thời gian  Nội dung  Phƣơng pháp/kết 

quả  mong đợi 

Chịu trách nhiệm 

các bên lựa chọn. 

Người tham dự thống 

nhất về các nội dung 

cơ bản của Kế hoạch 

CTV, các ưu tiên can 

thiệp (khung logic) 

15h00-

15h15 

(15’) 

Giải lao   

15h15-

16h00 

(45’) 

Thống nhất lựa chọn nội dung cơ 

bản của kế hoạch chương trình 

vùng, các ưu tiên can thiệp (khung 

logic các dự án) 

Hoàn thiện khung kế 

hoạch Chương trình 

vùng năm 2023 

 

Ông Nguyễn Xuân 

An cùng đại biểu 

16h00-

16h45 

(45’) 

Xác định các bên liên quan có ảnh 

hưởng đến các vấn đề cải thiện an 

sinh trẻ em ưu tiên đã được xác 

định. 

  

Thảo luận nhóm các 

bên liên quan theo 

từng lĩnh vực: Y tế - 

Sức khỏe và dinh 

dưỡng; bảo vệ trẻ em 

và sự tham gia của 

trẻ; cộng đồng tham 

gia và bảo trợ trẻ em; 

sinh kế lồng  ghép. 

Xác định được các 

đối tác liên quan đến 

việc thực hiện các 

hoạt động trong 

khung kế hoạch 

Chương trình vùng 

năm 2023. 

Ông Nguyễn Xuân 

An 

16h45 -

17h00 

(15’) 

Phát biểu tổng kết, bế mạc – Kết 

thúc hội thảo 
 

Trưởng Ban 

QLCTV huyện 

Ghi chú: Chương trình hội thảo có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế. 
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