
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Vị trí: Điều phối viên dự án 

1. Bối cảnh 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc 

chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại 

http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc 

thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-

2020. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt 

Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình.  

Dự án cần tuyển một điều phối viên dự án làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm 

và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc để quản lý và giám sát chất 

lượng và tiến độ thực hiện dự án.  

2. Yêu cầu về nhiệm vụ công việc 

 Cùng làm việc với các chuyên gia, đối tác để xây dựng chiến lược và kế hoạch mở 

rộng, bền vững, đặc biệt là thu hút sự tham gia của khối tư nhân.  

 Tiếp cận với các đối tác tiềm năng để mở rộng hợp tác và phạm vi hoạt động của 

chương trình. 

 Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính chi tiết cho từng hoạt động 

dựa trên kế hoạch tổng thể của dự án đã được phê duyệt. Đảm bảo việc quản lý dự 

án và thực hiện các hoạt động dự án theo đúng kế hoạch và tuân thủ các qui định 

về tài chính.  

 Cùng với cán bộ tài chính hướng dẫn, hỗ trợ các đối tác thực hiện dự án trong việc 

xây dựng kế hoạch hoạt động, ngân sách, báo cáo và đảm bảo các kế hoạch và báo 

cáo được nộp đúng thời hạn,  

 Làm việc chặt chẽ với các đối tác, bao gồm đối tác về truyền thông, cơ quan 

nghiên cứu để đảm bảo các hoạt động được thực hiện đúng tiến độ và tuân thủ các 

qui định về tài chính. 

 Thực hiện các thủ tục tuyển dụng chuyên gia tư vấn, nhà thầu, đối tác và quản lý 

việc thực hiệc công việc của các chuyên gia tư vấn/đối tác với kết quả tốt nhất 

 Chuẩn bị các báo cáo tiến độ và rà soát báo cáo tài chính của dự án (bằng tiếng 

Anh và tiếng Việt) theo quý và hàng năm, đảm bảo tính chính xác và nộp cho nhà 

tài trợ và các cơ quan quản lý đúng thời hạn. 

 Phối hợp với kế toán dự án để giám sát các nguồn ngân sách của dự án, đảm bảo 

ngân sách được sử dụng phù hợp, đúng mục đích, đúng hoạt động, có hiệu quả và 

minh bạch. 

http://ccihp.org/


 Tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất với nhà tài trợ, các đối tác và các bên 

liên quan trong thời gian thực hiện dự án để theo dõi, giám sát và quản lý tiến độ 

thực hiện dự án. Điều phối hoạt động của các thành viên khác trong dự án, bao 

gồm nghiên cứu viên, và cán bộ truyền thông. 

 Tham gia các chuyến thực địa để theo dõi và đánh giá tiến độ các hoạt động dự án 

 Thực hiện các công việc khác của tổ chức giao cho khi được yêu cầu. 

3. Yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn 

 Tốt nghiệp thạc sỹ ở các lĩnh vực về kinh tế, quan hệ công chúng, y tế công cộng 

hoặc ngành xã hội. 

 Chứng minh khả năng điều phối và quản lý các công việc dự án phức tạp. Có kinh 

nghiệm trong việc quản lý và thực hiện dự án phi chính phủ 

 Kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, thiết kế, theo dõi, viết báo cáo, giám sát và 

đánh giá dự án 

 Kinh nghiệm làm việc với nhiều đối tác khác nhau, làm việc với các chuyên gia 

trong nước và quốc tế.  

 Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp, 

thương thuyết tốt 

 Tiếng Anh tốt và có kinh nghiệm viết báo cáo bằng tiếng Anh. 

Điểm ưu tiên:  

 Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác trong khối doanh nghiệp, tư nhân  

4. Quyền lợi 

 Mức lương cạnh tranh, được chi trả theo Hướng dẫn dự án và phù hợp với các quy 

định của CCIHP dựa vào năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế. 

 Có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng mạng lưới công việc của cá 

nhân 

 Chế độ bảo hiểm và nghỉ phép theo quy định của Bộ Luật lao động. 

5. Cách thức nộp hồ sơ 

 Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ gồm:  

 01 đơn xin việc bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong đó nêu rõ các điểm mạnh của 

bản thân đối với vị trí ứng tuyển  

 1 lý lịch công tác bằng tiếng Anh và tiếng Việt trong đó thể hiện rõ các kinh 

nghiệm làm việc có liên quan vị trí ứng tuyển và thông tin liên hệ của 03 người 

giới thiệu  

 Bản sao (không cần công chứng) các văn bằng chứng chỉ có liên quan 



 Hồ sơ gửi qua email hoặc đường bưu điện tới:  

Chị Bùi Nguyên Thuỳ - Cán bộ hành chính – nhân sự 

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) 

Số 48 Tổ 39 Ngõ 251/8 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Email: bnthuy@ccihp.org  

Đề nghị không liên hệ qua điện thoại. 

6. Thời hạn nộp hồ sơ: 23h00 ngày 31/03/2019 (tính theo thời gian thể hiện trên email 

và theo dấu bưu điện) 
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