
 

 
 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR). 

Đánh giá cuối kỳ dự án: “Nâng cao năng lực của mạng lưới chăm sóc sức khỏe 

trong việc phát hiện sớm khuyết tật trẻ em tại tỉnh Vĩnh Long và Đà Nẵng” . 

 

Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam hoạt động 
trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng. Sứ mệnh của VietHealth là nâng cao sức khỏe cho người dân 
Việt Nam, đặc biệt là những nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương, nhóm người dân 
tộc thiểu số, người dân ở các vùng nông thôn, vùng xa, vùng cao …bằng cách nâng cao nhận thức của 
người dân, hỗ trợ và thúc đẩy họ tiếp cận với các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội. 

1. Mục đích của đánh giá. 

Mục đích chính của Nhóm cố vấn kỹ thuật là tiến hành  một cuộc đánh giá toàn diện về các hoạt động, 
tiến trình,  kết quả và những tác động của dự án để đưa ra một báo cáo khách quan, có chất lượng về dự 
án của VietHealth tại tỉnh Vĩnh Long. 

2.  Phạm vi đánh giá. 

TOR này phác thảo vai trò và trách nhiệm của Nhóm cố vấn kỹ thuật:  

1) Thực hiện đánh giá thực trạng các hoạt động của dự án bao gồm: 

a) Đánh giá các hoạt động và tiến trình thực hiện dự án các mục tiêu của dự án. 

b) Đánh giá về: tính phù hợp, hiệu quả, hiệu xuất, tác động, tính bền vững của dự án.  

c) Xem xét và cung cấp các khuyến nghị về làm thế nào để mở rộng mô hình dự án với quy mô 
toàn tỉnh Vĩnh Long trong những năm tiếp theo. 

2) Báo cáo tổng hợp. 

Báo cáo được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh đưa ra thực trạng về hoạt động, tiến trình, kết 
quả, tác động của dự án. Báo cáo cũng cung cấp những khuyến nghị để dự án thực hiện tốt hơn tại 
cộng đồng cùng với khả năng nhân rộng mô hình này tại tỉnh Vĩnh Long. 

3) Tham gia Hội thảo tổng kết dự án.  

Cử người trình bày Báo cáo tổng hợp tại Hội thảo tổng kết dự án được tổ chức ở tỉnh Vĩnh Long. 

3. Kết quả mong đợi. 

1. 01 Bản báo cáo  đánh giá dự án bằng tiếng Việt và tiếng Anh. 
2. 01 bài Báo cáo tại Hội thảo tổng kết dự án. 

 



 

 
 

4. Kế hoạch làm việc. 

Công việc của Nhóm cố vấn kỹ thuật dự kiến là 20 ngày làm việc theo thời gian đề nghị: 

− Có bản kế hoạch và công cụ đánh giá gửi tới VietHealth ngày 15/09/2010 
− Tiến hành đánh giá tại thực địa vào tuần cuối của tháng 9/2012. 
− Có bản báo cáo sơ bộ vào ngày 15/10/2012. 
− Bản báo cáo cuối cùng vào ngày 25/10/2012. 
− Tham gia Hội thảo trình bày báo cáo tháng 11/2012. 

 
5. Giám sát. 

Nhóm cố vấn kỹ thuật sẽ báo cáo tiến trình thực hiện, nộp các sản phẩm và các chứng từ thanh quyết 
toán cho cán bộ dự án: Nguyễn Thị An. Địa chỉ Email: info@viethealth.org.vn  

6. Yêu cầu đối với Nhóm tư vấn 

a) Nhóm tư vấn phải bao gồm những thành viên có chuyên môn sau: công tác xã hội, giáo dục đặc 
biệt và Phục hồi chức năng. 

b) Trưởng nhóm phải là thạc sỹ về Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt hoặc Xã hội học.  

c) Sử dụng phương pháp đánh giá có sự tham gia. 

d) Ít nhất 5 năm  kinh nghiệm nghiên cứu xã hội và đánh giá dự án. 

e) Có kinh ngiệm và phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng - để làm việc với trẻ em khuyết tật 
và gia đình của trẻ. 

f) Có kỹ năng viết báo cáo tốt và trình bày cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt  

g) Có kỹ năng làm việc nhóm và trình bày tại Hội thảo. 

7. Hướng dẫn ứng dụng.  

− Hạn nộp hồ sơ đánh giá: ngày 15 tháng 09 năm 2012. Những ứng viên quan tâm xin vui lòng gửi 
thư quan tâm, lý lịch, bản đề xuất kế hoạch đánh giá cho Chị Nguyễn Thị An. Xin vui lòng 
không liên lạc bằng điện thoại.  

− Chúng tôi sẽ xem xét khi nhận được hồ sơ, và bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn những ứng 
viên đủ điều kiện. 

8. Ngân sách. 
Mức phí đánh giá và lợi ích: cạnh tranh . 

 

 


