
Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh (Hội YTCC TP.HCM) là một tổ chức xã hội nghề 

nghiệp làm việc chủ yêu trong lĩnh vực y tế công cộng. Hội YTCC TP.HCM đang triển 

khai Chương trình “Chương trình thí điểm PPM DOTS tăng cường năng lực hệ thống 

y tế phòng, chống bệnh lao tại TP HCM – Việt Nam theo hướng tiếp cận tích cực 

(Chương trình Chăm sóc Đúng) do Tổ chức Friends for International Tuberculosis 

Relief  (FIT) tài trợ  với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại quận Gò 

Vấp, 6, 8, 12, Tân Bình và huyện Bình Chánh, Hóc Môn. Chương trình nhằm hỗ trợ phát 

hiện bệnh nhân lao, giúp tuân thủ điều trị.  

 

Hội YTCC TP.HCM  đang tìm nhân sự cho vị trí: Điều phối viên tại cộng đồng. 

 

1. Yêu cầu: 

 Tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành sức khỏe hoặc xã hội; 

 Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm chương trình liên quan đến sức khỏe; 

 Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh; 

 Có khả năng sử dụng thành thạo các chương trình máy tính văn phòng; 

 Có khả năng làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt; 

 Có khả năng đi công tác thường xuyên. 

   

2. Nhiệm vụ, công việc  

 Tăng thu dung bệnh nhân lao và giảm bệnh nhân lao bỏ trị trên địa bàn phụ trách 

 Hỗ trợ đào tạo và xây dựng năng lực của các nhân viên mới, đặc biệt liên quan đến 

các quy trình lao Quốc gia và và quy trình chuẩn riêng của Chương trình Chăm sóc 

đúng, FIT và các đối tác của mình. 

 Làm việc với các tổ chống lao quận/huyện và hỗ trợ cán bộ lao và cộng tác viên/tư 

vấn viên trong việc thu dung, điều trị bệnh nhân. 

 Hỗ trợ và giám sát tại cộng đồng hoạt động của các tư vấn viên/cộng tác viên trong 

tầm soát, chuyển gửi người có triệu chứng nghi lao về Tổ chống lao để khám bệnh, 

chẩn đoán và thu dung điều trị (nếu bị bệnh lao) 

 Tìm kiếm ứng viên cho các vị trí cộng tác viên/tư vấn viên. 

 Thu thập dữ liệu dự án từ các sổ sách liên quan như sổ đăng ký bệnh nhân, sổ xét 

nghiệm, sổ hoàn thành điều trị, vv và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu giám sát và đánh 

giá của dự án. 

 Tổ chức các cuộc họp định kỳ với tư vấn viên/cộng tác viên và báo cáo hoạt động 

trên địa bàn về Hội Y tế công cộng 

 Tham dự các cuộc họp hàng tuần của Hội Y tế công cộng TP.HCM để báo cáo công 

việc. 

 

3. Địa điểm làm việc: tại các địa bàn của Chương trình Chăm sóc Đúng 

 

4. Thời gian làm việc: Toàn thời gian. 



 

5. Quyền lợi 

- Lương: Mức lương thoả thuận theo kinh nghiệm và năng lực làm việc 

- Hưởng các chế độ khác theo luật lao động (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm 

thất nghiệp)  

 

6. Cách thức nộp hồ sơ  
Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ gồm: 

- 1 đơn xin việc trong đó nêu rõ các điểm mạnh của bản thân đối với vị trí ứng tuyển;  

- 1 lý lịch công tác thể hiện rõ các kinh nghiệm làm việc có liên quan vị trí ứng tuyển; 

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

Hồ sơ gửi qua email hoặc đường bưu điện, chậm nhất vào ngày 15/3/2019 (tính theo thời 

gian thể hiện trên email và theo dấu bưu điện), tới:  

BS Vũ Nguyên Thanh – Hội Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh  

121 Lý chính Thắng P7, Q3, TP. Hồ Chí Minh  

Email:  hoiytecongcongtphcm@gmail.com  
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