
 

 

DỰ ÁN THÀNH PHẦN VUSTA 

DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG 

HIV/AIDS 

  

   

   

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR) 

Chuyên gia tư vấn trong nước hỗ trợ triển  khai khuyến nghị của các cơ quan liên 

quan 

 
I. Bối cảnh 

Hưởng ứng lời kêu gọi nộp đề xuất cho vòng 9 của Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, 

Lao và sốt rét (QTC) và thực hiện cam kết nêu ra trong đề xuất vòng 8, Cơ chế Điều phối Quốc 

gia (CCM) Việt Nam đã quyết định đệ trình lên Quỹ Toàn cầu đề xuất dự án HIV/AIDS gồm 2 

cấu phần: cấu phần do các tổ chức chính phủ thực hiện và cấu phần do các tổ chức xã hội và 

cộng đồng thực hiện. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam -

VUSTA) đã được CCM Việt Nam chấp nhận là cơ quan đại diện cho các tổ chức xã hội Việt 

Nam tham gia xây dựng đề xuất trình Quỹ Toàn cầu và là cơ quan tiếp nhận chính khi đề xuất 

của Việt Nam được QTC chấp thuận tài trợ.   

Dự án thành phần VUSTA – Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS được bắt đầu 

từ năm 2011, dự án trực tiếp quản lý các đơn vị nhận tài trợ phụ như : COHED, ISDS, Tổ chức 

Pact Việt Nam, Trung tâm Life và Tổ chức Care Việt Nam. Trong đó, ISDS, COHED và Trung 

tâm Life là các đơn vị thực hiện dự án, còn Pact và Care trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật cho VNGO và 

CBO. Qua hơn 03 năm thực hiện, có rất nhiều kết quả, sản phẩm của dự án chưa được hệ thống 

hóa và tài liệu hóa để sử dụng rộng rãi và chia sẻ kinh nghiệm.  Vấn đề này đã được Quỹ Toàn 

cầu, Dự án thành phần Y tế (PR), các chuyên gia quốc tế và trong nước khuyến nghị.  

Theo kế hoạch công tác năm 2014 đã được Quỹ Toàn cầu và VUSTA phê duyệt, Dự án 

thành phần VUSTA sẽ tuyển chọn 01 chuyên gia quản lý tri thức để hỗ trợ Ban QLDA hệ thống 

hóa, tài liệu hóa những kết quả của dự án từ năm 2011 đến này để chia sẻ, và sử dụng rộng rãi. 

 



II. Mục tiêu 

Chuyên gia trong nước sẽ hỗ trợ Ban QLDA tài liệu hóa và hệ thống hóa những kết quả chính 

mà dự án đạt được từ năm 2011 đến nay, chủ yết tập trung và các sản phẩm của Tổ chức Pact và 

Care Việt Nam nhằm sử dụng rộng rãi, chia sẻ và nhân rộng. 

III. Phương pháp thực hiện 

Chuyên gia tư vấn có thể sẽ sử dụng những phương pháp sau để thực hiện công việc: 

 Nghiên cứu tài liệu (thu thập, phân tích, đánh giá các tài liệu liên quan: bản cứng, mềm 

v.v) 

 Đi thực địa, phỏng vấn (nếu cần) 

 Thảo luận nhóm 

 Tổng hợp, phân tích 

 Các phương pháp khác (nếu cần thiết) 

IV. Kết quả dự kiến  

Các tài liệu, kết quả chính sau được hệ thống hóa và tài liệu hóa: 

o Các kết quả của Pact Việt Nam : 

 Bộ công cụ đánh giá năng lực tổ chức, kỹ thuật của các VNGOs tham gia dự án 

 Các báo cáo đánh giá năng lực của các VNGO (COHED, ISDS, Trung tâm Life) 

 Các gói dự phòng và chăm sóc hỗ trợ 

 Hướng dẫn và tổ chức triển khai chương trình dự phòng và chăm sóc 

 Khung đào tạo và tập huấn chuẩn cho các VNGOs 

 Hướng dẫn giám sát chất lượng chương trình dự phòng HIV và chăm sóc hỗ trợ 

các công cụ liên quan 

 Bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá kiến thức của cán bộ dự án về dự phòng và chăm 

sóc 

 Tài liệu hướng dẫn thực hành theo dõi và đánh giá dự án 

 

o Các kết quả chính của CARE Việt Nam 

 Tài liệu hướng dẫn cho CBO dựa trên gói dịch vụ và Qui trình của Pact thiết kế 

 Khung tập huấn & module bài giảng cho CBO 

 Tài liệu tập huấn TOT về kiến thức HIV/AIDS, kỹ năng tiếp cận, truyền thông v.v 

 Bộ công cụ đánh giá năng lực CBO 

 Tài liệu về phát triển tổ chức (OD) 

 Cẩm nang hướng dẫn tại chỗ cho hỗ trợ viên/nhân viên VNGO 



o Các kết quả chính của Ban QLDA thành phần VUSTA 

 

 Chiến lược tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự vào công cuộc 

phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 

 Các báo cáo, tài liệu hội thảo thường niên CSO 

 

V. Thời gian và địa điểm thực hiện công việc 

 

Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành công việc dự kiến từ tháng 11/2014 đến hết tháng 

1/2015 (địa điểm tùy thuộc vào chuyên gia, có thể làm việc tại Văn phòng dự án khi 

cần) 

VI. Phạm vi công việc và kết quả dự kiến 

Chuyên gia tư vấn sẽ phối hợp BQL Dự án thực hiện công việc để đạt được những kết quả dự 

kiến sau:



STT Các hoạt động dự kiến Kết quả dự kiến Trách nhiêm thực 

hiện 

Thời gian dự 

kiến 

Ghi chú 

1 Xây dựng kế hoạch làm việc của 

chuyên gia 

Kế hoạch hoạt động chi tiết được 

Ban QLDA phê duyệt  

chuyên gia tư vấn 11/2014  

2 Nghiên cứu tài liệu (các sản phẩm 

chính của Dự án – bản cứng, bản 

mềm) 

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên 

cứu tài liệu 

Chuyên gia /PMU Tháng 11-

12/2014 

 

3 Hệ thống hóa, tài liệu những kết 

quả, sản phẩm chính của Dự án 

Các sản phẩm đã được tài liệu 

hóa và hệ thống hóa 

Chuyên gia tư vấn Tháng 12/2014  

4 Lập phương án xây dựng thư viện 

của Dự án  

- Phương án xây dựng thư 

viện được phê duyệt 

Chuyên gia tư vấn Tháng 12/2014-

1/2015 

 

5 Hệ thống các sản phẩm của dự án 

tại Thư viện để sẵn sằng sử dụng 

và chia sẻ  

- Các tài liệu được sắp xếp 

có hệ thống trong thư viện 

của Dự án   

Chuyên gia tư vấn/Ban 

QLDA 

1/2015  



VII. Sản phẩm bàn giao 

Sản phẩm bàn giao của chuyên gia là : (i) các sản phẩm chính của dự án được hệ thống hóa 

và tài liệu hóa sẵn sàng cho sử dụng, chia sẻ và nhân rộng; (ii) Hệ thống thư viện của Dự án 

hoạt động khoa học và hiệu quả 

VIII. Yêu cầu trình độ của chuyên gia 

Chuyên gia tư vấn phải có kinh nghiệm về quản lý tri thức (knowledge management), thông 

tin và truyền thông. 

o Có bằng đại học về hợp tác phát triển, xã hội, kinh tế, luật, y tế công cộng, ưu tiên ứng 

viên có bằng Thạc sĩ 

o Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hợp tác phát triển (các tổ chức 

quốc tế, các dự án phát triển) 

o Có kinh nghiệm về đánh giá, phân tích tổng thuật tài liệu, 

o Có kinh nghiệm về truyển thông, thông tin cho các tổ chức phi chính phủ, ưu tiên ứng 

viên làm việc trong lĩnh vực HIV/AIDS 

o Có kinh nghiệm tư vấn và viết báo cáo 

o Thông thạo ngoai ngữ và sử dụng tốt các phần mềm ứng dụng 

IX. Quản lý 

Chuyên gia tư vấn trong nước sẽ làm việc dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Dự án; Phó 

giám đốc thường trực, phối hợp chặt chẽ với Quản lý dự án và cán bộ dự án được phân công, 

cũng như  các thành viên có trách nhiệm khác của Ban quản lý dự án để thực hiện  công việc. 

Chuyên gia có trách nhiệm báo cáo kết quả với Giám đốc dự án và Phó giám đốc thường trực 

thông qua Quản lý Dự án.  

X. Hỗ trợ hành chính và tài liệu tham khảo 

Các tài liệu tham khảo liên quan đến nghiên cứu mà nhóm chuyên gia thấy cần thiết Ban 

QLDA sẽ xem xét và cung cấp đầy đủ.  

XI.  Ngân sách : Ngân sách của Hoạt động này được phân bổ tại dòng ngân sách 664 – Hỗ 

trợ tăng cường năng lực và xây dựng mạng lưới các nhóm chủ chốt và NCH. 

 

XII. Tiền lương và thanh toán 

Ban QLDA sẽ ký hợp đồng trọn gói đối với chuyên gia gồm các khoản sau: 

Việc thanh toán phí tư vấn dựa trên kết quả sản phẩn mà nhóm tư vần bàn giao theo từng 

giai đoạn cụ thể như sau: 



 Thanh toán lần đầu 30% tổng giá trị hợp đồng sau khi: Bàn giao sản phẩm của mục 1 và 

mục 2 – Phần phạm vi công việc và kết quả dự kiến và sản phẩm được Giám đốc Dự án 

phê duyệt. 

 Thanh toán lần 2: 40% giá trị hợp đồng sau khi tư vấn thực hiện xong công việc  (mục 

3,4 - Phần phạm vi công việc và kết quả dự kiến ) và được Giám đốc Dự án phê duyệt. 

 Thanh toán lần cuối : 30% giá trị hợp đồng sau khi Tư vấn thực hiện phần việc của phần 

5 (mục phạm vi công việc và kết quả dự kiến) và được Giám đốc Ban QLDA phê duyệt. 

 

Giám đốc Dự án 

 

 

    Đỗ Thị Vân 

 

 

 

 

 


