
 
 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
 

Vị trí: Cán bộ dự án 

Địa bàn làm việc:  Hải Phòng 

Thời gian làm việc: Toàn thời gian 

Dự án: DRIVE (ma túy và nhiễm virus ở Việt Nam) 

 

Thông tin về tổ chức và dự án: 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ, 

được Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 20/1/2010 

và Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường cấp giấy phép hoạt động từ ngày 16/3/2010. 

SCDI tin tưởng sâu sắc rằng mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng đều ẩn chứa những tiềm năng to lớn, 

không những có thể giải quyết các khó khăn của chính mình mà còn đóng góp vào sự phát triển 

chung của xã hội. Thông qua cách tiếp cận nâng cao quyền năng kết hợp với vận động chính 

sách, SCDI hướng tới việc tạo ra động lực và môi trường phù hợp để các tiềm năng này được 

phát huy vì những mục tiêu tích cực. 

Dự án DRIVE (ma túy và nhiễm virus ở Việt Nam) là một nghiên cứu can thiệp nhằm đánh giá 

tác động của can thiệp kết hợp lên tình trạng mới nhiễm HIV trong số những người tiêm chích 

ma túy. Dự án sẽ được triển khai tại Hải Phòng. Từ tháng 9/2014 đến hết tháng 6/2016 kết thúc 

một giai đoạn của trong nghiên cứu Drive, giai đoạn này đánh giá tính khả thi của việc triển khai 

nghiên cứu can thiệp thuần trên người nghiện trích tại Hải Phòng nhằm cung cấp bằng chứng về 

hiệu quả của can thiệp dựa trên cộng đồng tích hợp chăm sóc và điều trị nhằm giảm lây truyền 

HIV và viêm gan C trên người tiêm chích tại Hải Phòng. Dự án là sự kết hợp giữa SCDI với các 

nhà nghiên cứu của các trường Đại học trong và ngoài nước, với các nhóm cộng đồng. 

 

Công việc đảm nhiệm:  

Cán bộ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, đảm bảo 

rằng tất cả các hoạt động được phối hợp tốt để đạt được các mục tiêu của dự án và đạt hiệu quả 

trong việc sử dụng nguồn lực. Nhiệm vụ bao gồm: 

 Liên hệ với các bên liên quan trung ương và địa phương (cơ quan chính phủ, các trung 
tâm y tế, tổ chức cộng đồng, chính quyền địa phương, vv) để thúc đẩy sự hợp tác và thúc 
đẩy các hoạt động của dự án; 

 Hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu và báo cáo hoạt động dự án; 
 Hỗ trợ dự án đàm phán và hợp đồng ký kết với các đối tác dự án tại địa phương; 
 Phối hợp, hỗ trợ nhóm cộng đồng và các nhà nghiên cứu triển khai dự án; 
 Tham gia xây dựng khung nghiên cứu, đánh giá và phát triển các tài liệu kỹ thuật; 
 Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ cho các cán bộ dự án cấp tỉnh và các đối tác; 
 Kịp thời cung cấp thông tin phản hồi để giải quyết vấn đề và cải thiện chất lượng dự án; 
 Phối, kết hợp, hỗ trợ các cá nhân khác trong Trung tâm để đạt được hiệu quả cao nhất 

trong công việc; 
 Tham gia vào các công việc khác của SCDI khi được giao nhiệm vụ; 

 



 
 

Các yêu cầu về năng lực và kĩ năng:  

 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác xã hội;  
 Tốt nghiệp Đại học các ngành công tác xã hội, y tế công cộng...; 
 Chứng minh khả năng và kinh nghiệm trong việc hoạt động động dự án; 
 Có các kiến thức về các nhóm yếu thế mà SCDI đang làm việc như người sống chung với 

HIV, mại dâm, người sử dụng ma túy, LGBT...; 
 Có kỹ năng tổ chức, giải quyết vấn đề và kĩ năng giao tiếp; 
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 
 Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng thích nghi trong môi trường nhiều áp lực; 
 Có khả năng giao tiếp tiếng anh; 
 Thành thạo Word, Excel, Power Point; 

 

Các yêu cầu khác: 

 Làm việc tại Hải Phòng. 
 Sẵn sàng đi công tác ở các tỉnh trên địa bàn Việt Nam khi SCDI giao nhiệm vụ; 
 Không kì thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV, người sử dụng ma túy 

và các nhóm dễ bị tổn thương khác; 
 

Mức lương và thưởng: 

 Mức lương có thể thương lượng, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm của ứng cử 
viên; 

 Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật 
Lao động. 

 Được hưởng tháng lương thứ 13 theo quy định của SCDI. 
 Tham gia vào các chương trình phát triển nhân viên; 
 Thử việc: 2 tháng, lương trong thời gian thử việc tương đương với 85% của mức lương 

khởi điểm; 
 

Cách thức nộp đơn: 

Các ứng cử viên quan tâm gửi thư ứng tuyển (1 trang) và CV - sơ yếu lý lịch ( nhiều nhất là 2 

trang) qua email: nhungtran@scdi.org.vn. Hạn nộp hồ sơ muộn nhất ngày 20 tháng 6 năm 2016. 

SCDI là tổ chức luôn tạo các cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả các ứng cử viên, không phân 

biệt giới tính, khuynh hướng tình dục, dân tộc và tôn giao. SCDI khuyến khích các thành viên 

của các cộng đồng dễ bị tổn thương có năng lực phù hợp nộp hồ sơ cho các vị trí tại SCDI. 

Để biết thêm thông tin về tổ chức, vui lòng xem trên website: www.scdi.org.vn. 

 

 

 


