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I. Thông tin cơ bản và bối cảnh sử dụng tư vấn 

MSI UK và UNFPA có một thỏa thuận hợp tác lâu dài để hỗ trợ các chương trình chăm sóc 
SKSS qua đó tạo ra tác động đối với các chính sách toàn cầu về đảm bảo hàng hóa trong chăm 
sóc SKSS. Từ năm 2009 chương trình hợp tác này đã bắt đầu, với nội dung chủ yếu là UNFPA 
sẽ viện trợ hàng hóa cho MSI để cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ chất lượng. 
Năm 2014, MSI Việt nam được lựa chọn tham gia trong chương trình viện trợ này lần thứ 2, 
theo đó Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng sẽ nhận được thuốc cấy tránh thai Implanon. 
Chương trình này nhằm vào các nhóm dân cư có thu nhập thấp và có nhu cầu cao chưa được 
đáp ứng. 

Để đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chương trình cũng như đảm bảo chương trình 

hướng đúng tới đối tượng đích, VNCRH cần tuyển tư vấn thực hiện hoạt động kiểm toán trực 

tiếp khách hàng tại tận nơi ở của khách hàng. 

 



 

 

II. Mô tả về dịch vụ tư vấn: 

1. Hoạt động kiểm toán 

Nhóm tư vấn được tuyển dụng để cung cấp các dịch vụ sau:  

Tới thăm tất cả các khách hàng trong danh sách do VNCRH lấy ngẫu nhiên từ danh sách khách 

hàng đã nhận dịch vụ Implanon của chương trình (mẫu là 79 khách hàng). Tư vấn lưu ý do lựa 

chọn ngẫu nhiên và khách hàng là những người có thu nhập thấp nên có thể nơi ở của họ sẽ 

nằm tại những vùng sâu, xa.  

Yêu cầu: phỏng vấn khách hàng một số câu hỏi định sẵn, chụp ảnh với khách hàng, ghi âm 

cuộc phỏng vấn; báo cáo và hoàn trả VNCRH toàn bộ những bằng chứng trên. 

2. Địa bàn thực hiện: 

Hà Nội; Bình Dương; Cần Thơ; Đà Nẵng; Đồng Nai; Hà Tĩnh; Nghệ An; Nha Trang; Quảng 

Ninh; TP Hồ Chí Minh 

3. Đầu ra mong đợi: 

Toàn bộ bằng chứng kiểm toán và báo cáo kết quả kiểm toán 

III. Yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn 

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai điều tra trên diện rộng và có mạng lưới cộng tác viên 

rộng có thể tới được tận làng, bản vùng sâu vùng xa. 

IV. Các văn bản cần để đăng ký 

- Kế hoạch thực hiện; báo giá (dự trù ngân sách) (không quá 3 trang); bản mô tả 

năng lực (hoặc CV) 

V. Một số lưu ý: 

Mẫu do VNCRH cung cấp, khách hàng có thể sinh sống tại vùng sâu vùng xa, làng hoặc bản.   

Tư vấn chỉ cần gửi dự trù ngân sách, kế hoạch dự kiến  

Báo giá gửi cho Trung tâm Sức khỏe Sinh sản Cộng đồng (VNCRH) theo địa chỉ email: 

nguyenhuuthang@mariestopes.org.vn  

 


