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I. TỔNG QUAN VỀ TNTG VÀ CTPTV NA HANG:  

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (TNTG) là một tổ chức cứu trợ nhân đạo Cơ đốc, hoạt 

động thông qua các chương trình cứu trợ và phát triển nhằm cải thiện chất lượng 

cuộc sống của cộng đồng, đặc biệt là trợ giúp trẻ em, người nghèo và người gặp 

hoàn cảnh khó khăn. TNTG  hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990, cho đến nay tổ 

chức đã  triển khai các hoạt động tại 15 tỉnh thành trong cả nước thông qua các 

Chương trình Phát triển vùng (CTPTV). Tổ chức thực hiện các can thiệp trên các 

lĩnh vực như cứu trợ khẩn cấp, y tế, giáo dục, sinh kế, tăng cường năng lực nhằm 

hướng tới an sinh trẻ của các vùng mục tiêu. 

Chương trình phát triển vùng PTV Na Hang đang bước vào năm thứ 2 của giai đoạn 

thực hiện 1 (2016-2018).  Mục tiêu chung của các chương trình là cải thiện an sinh 

trẻ em ở 5 xã mục tiêu của chương trình gồm các xã: Năng Khả, Thanh Tương, Sơn 

Phú, Đà Vị, Yên Hoa.  

Trong năm tài chính FY 16, CTPTV Na Hang sẽ triển khai thực hiện mô hình clbdd 

tại 10 thôn dự án và tổ chúc các buổi truyền thông về dinh dưỡng và NSVSMT. 

Năm FY 2017, Căn cứ vào kế hoạch thực hiện các hoạt động truyền thông của dự án 

y tế tại CTPTV Na Hang và nhu cầu đào tạo của cán bộ y tế xã, thôn và các cộng tác 

viên Chương trình Phát triển vùng Na Hang tổ chức lớp tập huấn Giảng viên nguồn 

về phương pháp Truyền thông bằng các hình thức nghệ thuật. Đội ngũ giảng viên 



nguồn của mỗi xã sẽ tiếp tục tập huấn lại về phương pháp này cho đông đảo các cán 

bộ y tế huyện, xã, bản tại 5 xã dự án nhằm nâng cao năng lực (kiến thức và kỹ năng) 

về truyền thông thay đổi hành vi sức khỏe tại các xã dự án được tốt hơn cho các đối 

tượng này.  

II. Mục đích khóa tập huấn 

- Trang bị cho học viên kiến thức, kĩ năng về các phương pháp truyền thông các chủ 

đề 3+6 theo hình thức nghệ thuật.  

- Người tham dự có thể trực tiếp đứng lớp tập huấn lại cho các cán bộ y tế xã, YTT, 

phụ nữ xã thôn tại xã dự án về phương pháp truyền thông bằng các hình thức nghệ 

thuật 

III. Mục tiêu khóa tập huấn 

- Trang bị kiến thức về phương pháp Truyền thông bằng các hình thức nghệ thuật cho 

những người tham dự. 

- Hỗ trợ người tham dự thực hành kỹ năng tập huấn/tổ chức tập huấn lại về phương 

pháp truyền thông bằng các hình thức nghệ thuật theo các chủ đề của mô hình 3+6 

IV. Kết quả mong đợi 

Sau khoá tập huân: 

- 90 % người tham dự nắm được kiến thức về phương pháp Truyền thông bằng các 

hình thức nghệ thuật 

- 100 % người tham dự thực hành tổ chức lớp tập huấn lấy học viên làm trung tâm 

- 90% người tham dự lập được 1 bản kế hoạch cho 1 khóa tập huấn mở rộng tại xã 

- 70% người tham dự thiết kế được 1 tiêt/bài giảng về phương pháp Truyền thông 

bằng các hình thức nghệ thuật cho y tế xã, thôn bản 

V. Nội dung đề nghị  

 Các nguyên tắc của truyền thông thay đổi hành vi qua hình thức nghệ thuật 

 Truyền thông thông qua trò chơi 

 Truyền thông sử dụng tranh/ảnh 

 Truyền thông bẳng hình thức thi đố: 

- Giải ô chữ 

- Câu hỏi trắc nghiệm 

- Đoán hình-ghép chữ 



- Hỏi-Đáp xử lý tình huống 

 Truyền thông bằng tiểu phẩm tương tác với khán giả 

 Truyền thông bằng phim tình huống 

 Các hình thức nghệ thuật khác sử dụng trong truyền thông 

 Tiến trình của một buổi truyền thông tại cộng đồng 
 

- Chu trình học qua trải nghiệm 

- Tiến trình triển khai các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong cộng đồng 

- Tương tác với đối tượng truyền thông qua các hình thức nghệ thuật 

- Truyền thông bằng phương pháp “chiếc nón kì diệu” 

- Truyền thông bằng hình thức “ai là triệu phú” 

- Truyền thông bằng hình thức “vẽ tranh” 

- Truyền thông bằng hình thức ‘nặn tượng” 

- Truyền thông bằng hình thức “hái hoa dân chủ” 

- Phần thực hành áp dụng bài học soạn theo các chủ đề truyền thông theo mô hình 3+6 

(3 cho mẹ, 6 cho con) .  Soạn bài giảng với nội dung áp dụng cho truyền thông tuyến 

cơ sở. 

VI. Phương pháp tập huấn 

Theo phương pháp giáo dục tích cực, lấy người học làm trung tâm:  

 Trình bày 

 Động não 

 Làm mẫu 

 Hỏi và trả lời 

 Thảo luận và làm việc theo nhóm 

 Thực hành tại lớp (cá nhân và theo nhóm) 

 Thực hành tại thực địa với các nhóm mục tiêu 

 

Phân bổ thời gian: 50% lý thuyết, 50% thực hành tại lớp  



Tài liệu đọc thêm sẽ được phát để các học viên tự nghiên cứu trong và sau khóa tập 

huấn 

- Áp dụng phương pháp dạy học tích cực; lấy học viên làm trung tâm, thúc đẩy sự 

tham gia của các học viên. 

- Ít nhất 50% thời gian khóa học được dành cho học viên thiết kế bài giảng theo các 

chủ đề 3+6 và giảng thử tại lớp học. 

VII.   Thành phần tham gia:  

- Cán bộ Trung tâm y tế huyện: 02 người (cán bộ phòng truyền thông, khoa 

BVCSSKBMTE) 

- Cán bộ tuyến xã: 25 người (là cán bộ Hội PN, Đoàn thanh niên, Trạm trưởng trạm y 

tế, chuyên trách dinh dưỡng xa, y tế thôn). 

- Nhân viên các CTPTV: 1 người 

VIII. Nhiệm vụ của giảng viên 

- Soạn và gửi bài giảng và tài liệu tập huấn cho cluster mảng y tế vùng YB – Tuyên 

Quang trước khi triển khai tập huấn để thống nhất nội dung 

(Hienyte83@gmail.com).  

- Xây dựng và thống nhất chương trình tập huấn phù hợp với đối tượng, mục tiêu và 

kết quả mong đợi của lớp tập huấn và thời gian cho khóa tập huấn về nội dung này 

là 3 ngày và gửi chương trình tập huấn cho chị Hà Thu Trà 

(hathutra91@gmail.com)– Cán bộ dự án chương trình phát triển vùng Na Hang 01 
tuần trước khi tập huấn diễn ra. 

- Chuẩn bị nội dung, phương pháp và xây dựng phiếu đánh giá đầu vào và cuối khóa 

học. (Tập trung vào kiển thức được tập huấn) 

- Lập danh sách các đồ dùng, dụng cụ cần sử dụng trong lớp tập huấn để dự án 

chuẩn bị. 

- Triển khai tập huấn theo lịch đặt và đã được thống nhất. 

- Viết báo cáo sau khi kết thúc khóa tập huấn bằng tiếng Việt, báo cáo bao gồm đánh 

giá kiến thức học viên trước và sau tập huấn(Tập trung vào mảng kiển thức được 

tập huấn); tiến trình khóa tập huấn (có ảnh minh họa); kiến nghị đề xuất sử dụng 

các học viên sau tập huấn, đề xuất  khác (nếu có) cho các khóa tập huấn sau được 

tổ chức hiệu quả hơn.Gửi báo cáo cho cho CTPTV Na Hang sau 7 ngày kết thúc 

khóa tập huấn.  

- Khuyến nghị về các Tập huấn viên có tiềm năng nhất 

- Viết báo cáo kết quả tập huấn (các mẫu đánh giá trước & sau khi học, kết quả tập 

huấn, phương pháp tập huấn, kiến nghị, điều chỉnh cho các khoá học sau, các yêu 



cầu về chuẩn bị hỗ trợ cho tập huấn, địa điểm tập huấn) và gửi cho Ban tổ chức 

lớp học trong vòng 10 ngày sau khi tập huấn kết thúc. 

IX. Yêu cầu năng lực của giảng viên 

- Có kiến thức và kinh nghiệm triển khai chương trình truyền thông sức khỏe. Kinh 

nghiệm xây dựng năng lực cho cán bộ địa phương triển khai chương trình sức khỏe 

do TNTG hỗ trợ được ưu tiên. 

- Có kinh nghiệm trong thiết kế và biên soạn các tài liệu truyền thông thay đổi hành 

vi ;  

- Có kỹ năng tốt trong tổ chức Tập huấn cho tập huấn viên về truyền thông về sức 

khỏe; 

- Thông hiểu và tôn trọng những nguyên tắc chung của Tổ chức Tầm nhìn thế giới. 

X. Thời gian và công việc của Tư vấn: 

 

Stt Nội dung công việc T.gian 

Mức chi 

trả 

thù lao 

Chi phí tư vấn cho 1 lớp tập huấn :                                                                                                   

A Chi trả cho GV chính                      

1 Chuẩn bị nội dung cho tập huấn 01 ngày  

2 Tập huấn 03  

3 Viết báo cáo 0,5 ngày  

Tổng chi trả cho GV chính  4.5 ngày  

 

Ghi chú: 

1. Các bữa ăn của tư vấn được bao gồm trong chi phí thanh toán cho tư vấn 

2. Chi phí văn phòng phẩm và đi lại sẽ do Tổ chức chi trả dựa trên hóa đơn thực 

tế và với mức hợp lý 

3. Phòng nghỉ sẽ do Tổ chức sắp xếp và chi trả 



 

 

 

 

BẢN THAM CHIẾU ĐƯỢC ĐỒNG Ý BỞI: 

 

TẦM NHÌN THẾ GIỚI VIỆT NAM                                   TƯ VẤN 
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