
 

 

Centre for Community Health Research and Support – CCHS Centre 

2nd Floor, Tani Office Building, 475D Le Trong Tan Street, Tan Phu District, HCMC  

Tel: + 84 8 38 161 022  - E mail: hr.cchs.centre@gmail.com 
 

Văn Bản Tham Chiếu 

Hiệu chỉnh và thiết kế tài liệu truyền thông 

 Tổng quan 

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng (Trung tâm CCHS) đang phối hợp với 

Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thực hiện dự án nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và 

trẻ em tại xã Trường Long A và Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. 

Mục tiêu dự án là tình trạng sức khỏe của phụ nữ và trẻ em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo 

ở xã Trường Long A và Trường Long Tây được cải thiện một cách bền vững thông qua quá 

trình nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe và cải thiện vệ sinh môi trường của cộng đồng. 

Một trong những hoạt động quan trọng của dự án là truyền thông thay đổi hành vi liên quan 

đến chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, làm cầu tiêu hợp vệ sinh và xử lý rác thải tại nhà. 

Trung tâm CCHS cần tuyển tư vấn phát triển các tài liệu hỗ trợ hoạt động truyền thông của 

dự án, như mô tả cụ thể ở các đề mục bên dưới. 

 Công việc tư vấn 

Tư vấn sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau 

Công việc Đối tượng đích Ghi chú 

1. Hiệu chỉnh 3 tài liệu sẵn có về  

- Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi 

- Kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe 

sinh sản phụ nữ và dinh dưỡng trẻ em 

- Kiến thức, kỹ năng liên quan đến 

phòng chống bạo hành và thực hành 

bình đẳng giới trong gia đình 

Tình Nguyện Viên 

sức khỏe cộng đồng 

Tài liệu sẵn có trên 

file Ms Word 2013 

# 30 trang A4/ thể loại 

2. Thiết kế tờ rơi 2 mặt giấy A4 về 

- Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản 

phụ nữ (viêm nhiễm đường sinh sản) 

- Hướng dẫn xây dựng cầu tiêu hợp vệ 

sinh tự hoại 3 ngăn 

- Hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải 

đơn giản tại nhà 

Phụ nữ và người dân 

nông thôn  

Biên soạn mới 

Theo chuẩn chuyên 

môn của Bộ Y tế và Sở 

Y tế Hậu Giang 
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Cán bộ dự án địa phương sẽ hỗ trợ tư vấn trong việc thử nghiệm, thu thập ý kiến phản hồi 

của đối tượng đích và cơ quan chức năng địa phương liên quan đến các bản phác thảo. 

 

 Sản phẩm đầu ra và thời gian hợp đồng 

Tư vấn sẽ cung cấp cho Trung tâm các sản phẩm hoàn thiện, bao gồm 

- Có 3 file Ms Word 2013 về  

o Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi 

o Kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ và dinh dưỡng trẻ em 

o Kiến thức, kỹ năng liên quan đến phòng chống bạo hành và thực hành bình đẳng 
giới trong gia đình 

- Có 3 file hình ảnh tờ rơi 2 mặt giấy A4 về 

o Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ (viêm nhiễm đường sinh sản) 
o Hướng dẫn xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh tự hoại 3 ngăn 
o Hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải đơn giản tại nhà 

Thời gian hoàn thành hợp đồng là 17:00 ngày 4.12.2015. 

Tư vấn có thể làm việc tại Trung tâm CCHS hoặc bất kỳ địa điểm nào thích hợp cho công việc. 

 Yêu cầu cho tư vấn 

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo các tiêu chí sau  

đây 

- Có kinh nghiệm thiết kế tài liệu truyền thông và/ hoặc thực hiện dự án truyền thông 

thay đổi hành vi cho cộng đồng. 

- Có chuyên môn và/ hoặc kinh nghiệm về dự án chăm sóc sức khỏe phụ nữ, dinh dưỡng 

trẻ em, vệ sinh môi trường 

- Có am hiểu về văn hóa Nam bộ 

- Có giá chào thầu cạnh tranh 

 Lựa chọn tư vấn 

Tư vấn quan tâm xin gởi hồ sơ, ghi rõ 

- Kế hoạch thực hiện công việc 

- Chi phí tư vấn (cạnh tranh) 

- Ý tưởng sơ thảo cho 3 tờ rơi truyền thông (khuyến khích) 

- Tờ rơi, tài liệu truyền thông đã thực hiện (khuyến khích) 

Thời hạn nộp hồ sơ là 17:00 ngày 23.10.2015, qua địa chỉ email hr.cchs.centre@gmail.com 

mailto:hr.cchs.centre@gmail.com
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Xin vui lòng không liên lạc điện thoại, tiếp xúc cá nhân với nhân viên Trung tâm sau khi email 
hồ sơ. Ba (3) hồ sơ thích hợp sẽ được liên lạc để thảo luận chi tiết về khả năng hợp tác. 


