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a. Tiêu đề:  

 

TRUYỀN THÔNG ONLINE THÔNG QUA CÁC ỨNG DỤNG HẸN HÒ VÀ MẠNG XÃ HỘI CHO 

CỘNG ĐỒNG MSM VÀ TG 

 

 

b. Thông tin liên lạc của cán bộ quản lý dự án và tên các thành viên tham gia 

 

* Quản lý dự án: 

Trang Văn Toàn (Adriana Trang) 

Chức vụ: Trưởng nhóm Strong Ladies; Thành viên Ban điều hành mạng lưới người lao động tình dục Việt 

Nam – VNSW 

Email: trangtoanlawk33@gmail.com 

Điện thoại: 0389971833 

Địa chỉ: Chung cư Lux Garden, 370, Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 

* Các thành viên tham gia dự án: 

Phạm Tuấn Anh 

Tô Minh Cường 

Cao Quý Lắm 

Trần Minh Điền (Nhã Đan) 

Nguyễn Trọng Minh (Hà Phương) 

Lê Văn Thái (Kathy) 

Mai Thanh Quyền 

 

c. Xác định đối tác, nếu có. 

Phòng khám đa khoa An Hảo 

Trung tâm tham vấn hỗ trợ cộng đồng: quận 10, quận 7, quận 4 
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II. Mô tả dự án (tối đa 2 trang) 

a. Thông tin chung:  

Cộng đồng người MSM và TG là hai nhóm khách hàng chính mà chúng tôi quan tâm, ngoài ra chúng 

tôi cũng dành một số hoạt động nhỏ đi kèm cho nhóm MSW, TGSW và nhóm có hành vi chemsex. Chúng 

tôi chọn nhóm khách hàng này vì những lý do sau: 

- Tỷ lệ nhiễm HIV và STIs trên nhóm MSM-TG đang tăng rất cao, đặc biệt là tỷ trọng nhiễm HIV qua 

đường quan hệ tình dục đang cao hơn hẳn 2 đường lây truyền còn lại. 

- Cộng đồng người MSM, đặc biệt là người chuyển giới nữ vốn phải chịu nhiều sự phân biệt đối xử, kì 

thị ngay từ còn  nhỏ nên dẫn đến việc bỏ học sớm, trình độ học vấn khá thấp (trong đó nhóm TGW chiếm 

tỷ lệ nhiều hơn MSM) nên dẫn đến cơ hội việc làm khi trưởng thành gặp nhiều khó khăn. 

- Một bộ phận MSM, TG không có công việc ổn định phải lựa chọn nhiều công việc bấp bênh trong đó 

có công việc lao động tình dục. Đây là một công việc vốn phải đối mặt với nhiều nguy cơ cao như: nguy cơ 

về các bệnh tình dục; bạo lực khi làm nghề; bị ép phải sử dụng nghiện chất…. đồng thời nhóm lao động 

tình dục còn phải đối mặt với nguy cơ kì thị kép liên quan đến bản dạng giới, xu hướng tính dục và công 

việc lao động tình dục. 

Hiện nay, các chương trình chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng người chuyển giới tại Việt Nam nói 

chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dưới sự hỗ trợ của Quỹ Toàn Cầu và Vusta đã có. Cùng với đó 

là một số ít các dự án không thường xuyên từ các nhà tài trợ quốc tế cho các nhóm cộng đồng ở Việt Nam. 

Chúng tôi nhận thấy, vẫn cần nhiều hơn nữa các hoạt động đa dạng, đa kênh để góp phần hoàn thiện bức 

tranh chung trong việc hỗ trợ can thiệp và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng MSM-TG nói chung và cộng 

đồng MSW-TGSW nói riêng.  

Trong những năm qua, Strong Ladies luôn tìm kiếm những nguồn lực mới để hỗ trợ cho nhóm cộng 

đồng MSW và TGSW tại TPHCM. Chúng tôi xem đây là một cơ hội để chúng tôi hiện thực hóa những nỗ 

lực của mình cùng với những dự án mà chúng tôi đang làm trong năm 2021 này. 

Với đề xuất dự án lần này chúng tôi hướng đến mục tiêu: 

- Kiến thức về sức khỏe tình dục, sức khỏe tinh thần được lan tỏa và cung cấp một cách đầy đủ nhất 

không chỉ đến với cộng đồng MSM-TG mà còn đến với toàn xã hội thông qua các kênh truyền thông mà 

chúng tôi đang có. 

- Kiến thức, kĩ năng cho chính cộng đồng MSM-TG-MSW-TGSW khi đối mặt với những khó khăn, thử 

thách. Chúng tôi muốn giúp họ nhận diện được vấn đề của mình và biết cách tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ 

khi cần. 

- Các khái niệm về sức khỏe tình dục, an toàn tình dục được bình thường hóa trong xã hội. Chúng tôi 

mong muốn những chủ đề này sẽ không còn là những chủ đề tế nhị, chuyện khó nói mà nó được thể hiện 

một cách khoa học, thực tiễn, chân thật với đời sống con người. 

b. Đề xuất kết quả dự kiến theo tiêu chí SMART (cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và giới 

hạn thời gian) 

Đề xuất lần này chúng tôi đưa ra 4 hoạt động chính với các kết quả dự kiến sau đây: 

* Hoạt động 1: Talk show dưới dạng hỏi nhanh đáp gọn – Talk with Strong Ladies (3-5 phút/video) 

Chúng tôi quay 9 clip ngắn và sử dụng đăng tải trên các kênh truyền thông mà chúng tôi đang có và 

đang quản lý: fan page Strong Ladies, fan page K=K (kênh riêng do nhóm xây dựng trong dự án K=K năm 

thứ nhất), youtube Strong Ladies, tik tok Strong Ladies; twitter Strong Ladies; Blued Strong Ladies. 



Các Video clip với nội dung đa dạng, phong phú, sẽ sử dụng làm nguồn tư liệu dài hạn kết hợp cùng 

với hình thức tờ rơi truyền thống đang có tại các cơ sở y tế. Chúng tôi tin rằng, trong bối cảnh hiện đại và 

sự phát triển của mạng xã hội thì bên cạnh tài liệu giấy truyền thống thì các tài liệu được số hóa bằng video, 

audio sẽ rất phù hợp và có giá trị. 

Chủ đề chúng tôi hướng đến: HIV/AIDS; laytest; Oral Quick; giang mai; sùi mào gà; lậu; kì thị; bạo lực 

giới; cách thức tuân thủ điều trị ARV; viêm gan B; viêm gan C; hướng dẫn sử dụng BCS đúng cách; lựa 

chọn loại BCS; lựa chọn gel bôi trơn; tình dục an toàn; các dịch vụ y tế thân thiện, an toàn và bảo mật… 

* Hoạt động 2: Livestream trên ứng dụng Blued cùng các khách mời là những tài khoản Hot trên Blued 

(là những tài khoản VIP có lượt follow cao trên Blued) 

Strong Ladies sẽ thực hiện chuỗi chiến dịch livestream này trực tiếp trên ứng dụng Blued (song song 

trên facebook vì Blued không có tính năng lưu lại buổi livestream) nhằm quảng bá các dịch vụ mà nhóm 

đang cung cấp cho cộng đồng. Đồng thời lan tỏa các thông điệp tích cực khác: xét nghiệm HIV sớm; PrEP 

– phương pháp dự phòng hiện đại; tuân thủ ARV để dự phòng cho bạn tình; K=K thông điệp khoa học 

hướng đến việc không kì thị người có HIV… 

* Hoạt động 3: Tập huấn Online:  

Strong Ladies tổ chức 3 lớp tập huấn online dành cho các nhóm khách hàng đích nhầm cập nhật kịp 

thời những thông tin liên quan đến Covid 19; an toàn tình dục trong mùa dịch; tuân thủ ARV trong mùa 

dịch; sức khỏe tinh thần…. 

* Hoạt động 4: Game show “Chung tay chấm dứt dịch AIDS” 

Hoạt động này chúng tôi sẽ thực hiện dưới hình thức chia làm 2 đội thi mỗi tập (mỗi đội có 3 người bao 

gồm: một KOLs; một gương mặt hot của cộng đồng và một khách hàng bất kì). Nội dung Game show sẽ 

được thiết kế đa dạng bao gồm: các câu hỏi kiến thức về HIV, an toàn tình dục; các câu hỏi xử lý tình 

huống hoặc một trò chơi vận động liên quan đến an toàn tình dục, tuân thủ ARV với mức độ khó tăng dần. 

Hoạt động này sẽ được ghi hình và phát trên các kênh truyền thông của chúng tôi nhằm thu hút cộng 

động xem, cập nhật kiến thức và chia sẻ những thông tin này rộng rãi không chỉ trong nhóm khách hàng 

đích  

c. Phương pháp  

* Đối tượng đích:  

Nhóm chúng tôi chuyên làm việc với cộng đồng MSM-TG. Bên cạnh đó chúng tôi là một nhóm thành 

viên của mạng lưới Người lao động tình dục Việt Nam – VNSW. Chính vì thế trong đề xuất lần này chúng 

tôi hướng đến 4 nhóm khách hàng cụ thể: Nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM); người chuyển giới 

(Trangenderwoman và trans guy); người nam lao động tình dục (MSW); người chuyển giới nữ lao động 

tình dục (TGSW). 

* Địa bàn, phạm vi địa lý của các hoạt động: 

Địa bàn hoạt động chính của Strong Ladies là tại quận 7, quận 8 TPHCM. Tuy nhiên với các hoạt động 

tập trung chủ yếu trên nền tảng mạng xã hội và ứng dụng thì chúng tôi tin rằng mình có thể quảng bá rộng 

khắp ở TPHCM và một số tỉnh lân cận mà chúng tôi có mạng lưới cộng đồng (ví dụ như: Long An; Kiên 

Giang; Cần Thơ; Đồng Nai…) 

* Phương pháp thực hiện:  

Chúng tôi thực hiện tập trung trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò và các phần mềm làm 

việc trực tuyến, online mà chúng tôi có đề cập cụ thể trên phần mô tả từng loại hoạt động. 

* Biện pháp đo lường kết quả: Cần mô tả rõ ràng về các kết quả dự kiến theo tiêu chí SMART 



- 9 video clip ngắn (talk show): 10.000 lượt xem; 200 lượt chia sẻ. 

- 5 buổi livestream trên Blued (facebook): 5.000 lượt xem; 100 lượt chia sẻ. 

- 3 lớp tập huấn: 90 khách hàng tham gia trực tiếp; lượng giá sau khóa học 

- 2 gameshow: 12 khách mời tham gia; 10.000 lượt xem; 100 lượt chia sẻ. 

- Chúng tôi đo lường bằng các chỉ số quản lý được trên các nền tảng mạng xã hội và ứng dụng như: 

lượt tiếp cận; lượt xem; lượt thích; lượt follow; lượt comment; lượt chia sẻ của các video clip, livestream… 

- Đối với hoạt động truyền thông online, tập huấn online thì chúng tôi đo lường bằng số người trực tiếp 

tham gia lớp học, lượng giá kiến thức sau lớp học bằng bảng hỏi kết thúc khóa học. 

d. Thời gian thực hiện: 03 tháng   

e. Những người tham gia dự án, bao gồm các đối tác, có mô tả ngắn gọn về trình độ.  

* Hợp tác với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế của nhà nước: 

Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác, làm việc nhiều năm cùng với các OPC: quận 4, quận 7, quận 8, quận 

10. Trong một số hoạt động chúng tôi sẽ mời các chuyên gia đến từ các cơ sở y tế này, nhưng cũng có thể 

sẽ thay thế bằng các chuyên gia khác phù hợp dựa theo tình hình nhân sự chống dịch tại OPC) 

* Hợp tác với các mạng lưới và CBO khác 

Chúng tôi là thành viên của mạng lưới người lao động tình dục Việt Nam, chúng tôi tin chắc họ sẽ đồng 

hành và quảng bá các sản phẩm truyền thông của chúng tôi rộng rãi đến với cộng đồng người lao động tình 

dục khắp các tỉnh thành. 

* Hợp tác liên ngành: Các cơ sở y tế công/tư, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo. 

Hiện nay chúng tôi đang có mối quan hệ làm việc và hợp tác cùng với một số đơn vị như: Trung tâm 

nghiên cứu ứng dụng sức khỏe Nam giới và cộng đồng – CARMAH; phòng khám đa khoa An Hảo – quận 

5 (có chuyên môn và đang hỗ trợ chúng tôi xét nghiệm và điều trị STIs cho các khách hàng MSM – TG); 

phòng khám đa khoa Galant. 

Chúng tôi sẵn sàng mời các chuyên gia đến từ các phòng khám này đồng hành cùng chúng tôi trong các 

hoạt động tập huấn. 

f. Kế hoạch các hoạt động tiếp theo khi hoàn thành đề xuất 

Khi hoàn thành tất cả các hoạt động trong đề xuất thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục quảng bá các hoạt động 

này trên các phương tiện truyền thông đại chúng. 

Các hoạt động của chúng tôi có hơn 70% là các sản phẩm dưới dạng video, chính vì thế chúng tôi có 

thể tiếp tục duy trì việc quảng bá này trong thời gian tới, thậm chí là nhiều năm tới vì đây là một nguồn tài 

liệu sống động. 

g. Quản lý rủi ro: 

Trong trường hợp vì lý do Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có nhiều hoạt động không thể diễn ra 

như: quay video clip, gameshow… thì nhóm xin đề xuất chuyển sang các hoạt động online có hình thức 

gần tương tự nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả của dự án. Trong trường hợp này, nhóm sẽ email trực tiếp 

với Ban quản lý dự án để xin đề xuất chuyển đổi hoạt động cho phù hợp nhất. 

III. Ngân sách đề xuất (1 trang): Số tiền yêu cầu và dự định sử dụng vốn 

IV. Tệp đính kèm (tùy chọn, không giới hạn số trang) 

a. Thư hỗ trợ từ các tổ chức hợp tác, biên bản ghi nhớ hợp tác 

 

Phụ lục 1: Mẫu ngân sách dự kiến  

 



TT Mô tả chi tiết ngân sách 

  
Số 

lượng 

Đơn vị 

 Đơn giá  Thành tiền 
Đơn vị tính lần ngày/giờ 

I Talk show dưới dạng hỏi nhanh đáp gọn – Talk with Strong Ladies 24,750,000 

2 Thuê MC dẫn chương trình  Người/ngày   1 9 1 

          

500,000  4,500,000 

3 

Khách mời (chuyên gia, 

KOLs, khách mời có tương tác 

tốt trên mạng xã hội…) Người/ngày   1 9 1 

          

500,000  4,500,000 

4 

Nhóm kĩ thuật (quay phim, kĩ 

thuật hậu trường) Người 2 9 1 

          

500,000  9,000,000 

5 Nhóm trang điểm, phục trang  Người/ngày   1 9 1 

          

300,000  2,700,000 

6 Giải khát Người  5 9 1 

            

50,000  2,250,000 

7 

Người phụ trách viết bài 

truyền thông về livestream Bài  1 9 1 

          

200,000  1,800,000 

II  Livestream trên ứng dụng Blued và Facebook 9,500,000 

8 MC dẫn chương trình  Người/ngày   1 5 1 

          

500,000  2,500,000 

9 

Khách mời là các hot tài 

khoản trên Blued Người/ngày   1 5 1 

          

500,000  2,500,000 

10 

Kỹ thuật viên (ekip thực hiện 

hậu trường)  Người/ngày   1 5 1 

          

300,000  1,500,000 

11 Giải khát Người  3 5 1 

            

50,000  750,000 

12 Quà tặng minigame  Suất  5 5 1 

            

50,000  1,250,000 

13 

Người phụ trách viết bài 

truyền thông về livestream Bài  1 5 1 

          

200,000  1,000,000 

III Tập huấn online (3 lớp, mỗi lớp/ngày) 12,300,000 

14 MC dẫn dắt lớp học Người/ngày   1 3 1 

          

500,000  1,500,000 

15 Giảng viên  Người/ngày    1 3 1 

       

1,450,000  4,350,000 

16 

Kỹ thuật viên (phụ trách kĩ 

thuật của lớp học) Người/ngày  1 3 1 

          

200,000  600,000 

17 Card điện thoại/3G Thẻ  30 3 1 

            

50,000  4,500,000 

18 Quà tặng mini game  Suất  5 3 1 

            

50,000  750,000 

19 

Người phụ trách viết bài 

truyền thông về livestream Bài  1 3 1 

          

200,000  600,000 



IV Game show sức khỏe tình dục - an toàn tình dục (2 tập) 45,200,000 

20 
MC game show 

Người/ngày   1 2 1 

          

750,000  1,500,000 

21 

Khách mời KOLs (giới văn 

nghệ sĩ: ca sĩ, người  

mẫu, diễn viên, hoa hậu…). 

Tổng cộng 4 người cho 2 tập 

game show. Người/ngày   2 2 1 

       

4,000,000  16,000,000 

22 

Khách mời đến từ cộng đồng 

(là những thủ lĩnh, hoặc những 

bạn có tầm ảnh hưởng, có lượt 

tương tác tốt trên mạng xã 

hội). Tổng cộng 4 người 4 tập. 
Người/ngày   2 2 1 

       

1,000,000  4,000,000 

23 
Khách hàng từ cộng đồng 

Người/ngày  2 2 1 

          

300,000  1,200,000 

24 

Thuê đội ngũ quay phim, 

studio quay… Lần 1 2 1 

       

8,000,000  16,000,000 

25 

Viết kịch bản, xây dựng kịch 

bản, bộ câu hỏi Lần 1 2 1 

          

750,000  1,500,000 

26 

Giải thưởng cho đội chơi (kỉ 

niệm chương cho 12 người 

chơi) Cái 6 2 1 

          

300,000  3,600,000 

27 
Giải khát 

Suất  10 2 1 

            

50,000  1,000,000 

28 

Người phụ trách viết bài 

truyền thông về livestream Bài  1 2 1 

          

200,000  400,000 

V Vận hành quản lý dự ná  8,250,000 

29 

Hỗ trợ trưởng/phó nhóm quản 

lý thực hiện dự án  Người/tháng  2 4 1 

          

900,000  7,200,000 

30 

Chi phí thiết kế các hình ảnh 

chủ đạo cho cả dự án Gói  1 1 1 

       

1,050,000  1,050,000 

  Tổng           100,000,000 

 


