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ĐỀ XUẤT XIN TÀI TRỢ 

Tăng cường sự tham gia đóng góp các tổ chức cộng đồng  trong mạng lưới về những sáng 

kiến linh hoạt trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh dịch Covid_19. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Đơn vị xin tài trợ: TỔ CHỨC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (CBO) GIA TỘC RỒNG VÀ 

CÁC TỔ CHỨC THE GATE, M FOR M , CBO HOA CỎ MAY, ĐÁ KHÓC   

Địa chỉ: Chung cư An Phú Đông, Tầng 8 Phòng 21, Đường Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 

12, Tp. Hồ Chí Minh  

Đại diện liên hệ: Nguyễn Ngọc Tuấn - DĐ: 0944113027 

Email: cauberongdo84@yahoo.com.vn  

 

ĐỐI TƯỢNG CAN THIỆP DỰ ÁN:  

Là nhóm KP thuộc dự án Quỹ toàn cầu gồm nhóm Nam quan hệ tình dụng với nam (MSM), 

Người chuyển giới nữ (TG), Người tiêm chích ma túy (IDU), Phụ nữ hành nghề mại dâm 

(FSW) và người sống chung với HIV (NCH). 

ĐỊA BÀN THỰC HIỆN: 

Quận 3, Quận 6, Quận 10, Quận Bình Thạnh và Quận Tân Bình và các khu vực lân cận trên 

địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

3 tháng thực hiện triển khai:  Từ ngày 01 tháng 09 năm 2021 đến 01 tháng 12 năm 2021 

01 tháng duy trì tương tác, chia sẻ báo cáo đối tác: Tháng 12 năm 2021. 

 

TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC XIN TÀI TRỢ: 

1/ Đơn vị nhận tài trợ chính: CBO Gia tộc Rồng là tổ chức dựa vào cộng đồng. CBO Gia tộc 

Rồng được thành lập bởi các thành viên thuộc cộng đồng LGBT). Trực thuộc mạng lưới 

Người đồng tính và người chuyển giới Việt Nam (VNMSM-TG). 

2/ Đơn vị phối hợp thực hiện: CBO The Gate, M for M  là 2 tổ chức dựa vào cộng đồng can 

thiệp trên nhóm Nam quan hệ tình dục với nam (MSM) và người chuyển giới (TG) cũng là 

thành viên thuộc mạng lưới Người đồng tính và người chuyển giới Việt Nam (VNMSM-

TG). CBO Hoa cỏ May, Đá Khóc  là 2 tổ chức dựa vào cộng đồng can thiệp trên nhóm 

Người tiêm chích ma túy (IDU) và Phụ nữ hành nghề mại dâm (FSW) cũng là thành viên 

thuộc Mạng lưới Người sử dụng ma túy tại Việt Nam (VNPUD).  
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MÔ TẢ DỰ ÁN 

Bối cảnh 

Đại dịch COVID-19 trên thế giới ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống của 

chúng ta. Những thay đổi này cũng đã được thể hiện rõ ràng trong các hành vi kỹ thuật số của thế 

giới, đặc biệt là khi hàng tỷ người chuyển sang sử dụng các thiết bị được kết nối để giúp họ đối 

phó với cuộc sống và công việc trong tình trạng bị hạn chế bởi dịch Covid-19. 

Tại Việt Nam, sự trở lại lần thứ 4 (từ tháng 3 năm 2021) của dịch Covid đã tác động đến 

đời sống của người dân, hàng loạt các tỉnh thành của Việt Nam thực hiện chỉ thị 16 của chính 

phủ khi có dấu liệu lan rộng của Covid-19, một số tỉnh thành áp dụng chỉ thị 16+ với quy định 

nghiêm ngặt hơn. Tp. Hồ Chí Minh cũng là một trong những địa bàn đang áp dụng chỉ thị 16+, 

người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh tụ tập quá 2 người, không ra khỏi nhà sau 

18h mỗi ngày, ngưng dịch vụ giao hàng, hạn chế số lần đi lại mua nhu yếu phẩm và thêm một số 

quy định khác. 

Tp. Hồ Chí Minh và 19 tỉnh miền nam đồng loạt thực hiện chỉ thị 16. Tp.Hồ Chí Minh 

thêm chỉ thị 12 đến 1/8/2021. Tình hình phong tỏa có thể kéo dài, ít nhất là quý 3/2021. Tình 

hình hoạt động của các phòng khám ngoại trú (PKNT): Đa số hoạt động bình thường (trừ PKNT 

Bệnh viện Nhiệt đới  hiện ngưng hoạt động do chuyển toàn bộ bệnh viên thành Bệnh Viên Covid 

tầng 1); PKNT Quận 3 và Mai Khôi nằm trong vùng phong toả nhưng vẫn tiếp cận bệnh nhân 

qua cổng phong tỏa. Tỉ lệ khám từ xa và phát thuốc qua trung gian (bưu cục, grab,….) chiếm 10 

-50% số lượt khám hằng ngày và tỉ lệ này đang tăng lên. Việc chuyển thuốc qua các công ty bưu 

chính có thể gặp khó khăn do một số bưu cục địa phương bị phong tỏa do có F0 là nhân viên. 

Việc đi lại của bệnh nhân, thân nhân, nhân viên giao hàng công nghệ ngày càng bị hạn chế do 

các chốt kiểm soát liên quận giãn đoạn trong việc tuân thủ điều trị. OPC nhiều nơi không tiếp 

nhận bệnh nhân mới điều trị ARV, Methadone… chưa kể đến khách hàng không tiếp nhận thuốc 

cũng như khi OPC họ điều trị bị phong tỏa. 

Nhóm Gia Tộc Rồng phối hợp với  4 tổ chức cộng đồng The Gate, M for M, Hoa Cỏ May 

và Đá Khóc. Phối hợp kết nối  dựa trên cơ chế hợp tác C2P đã có cùng Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật TP.Hồ Chí Minh (HCDC) và OPC Quận 03, 06, 10 và Bình Thạnh và Tân Bình xây 

dựng thảo đề xuất “Tăng cường sự tham gia đóng góp các tổ chức cộng đồng  trong mạng 

lưới về những sáng kiến linh hoạt trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS trong bối 

cảnh dịch Covid_19. với các mục tiêu cụ thể sau: 

1/ Khảo sát đánh giá nhanh tại các OPC và thành lập biệt đội cộng đồng thành viên gồm đại diện 

5 OPC và 5 CBO gắn kết nhằm hỗ trợ cùng OPC xử lý linh hoạt giúp khách hàng duy trì tuân thủ 

điều trị trong bối cảnh dịch Covid_19.  

3/ Thực hiện truyền thông online trên các hình thức gồm: Tik Tok, Radio, Livestream qua 

Blued, Streamyard và Gostream về  kiến thức dự phòng HIV và thông tin dự phòng Covid + 

Vắc xin. 

4/ Tạo hành lang pháp lý và mỗi quan hệ gắn kết C2P và  đóng góp của của các tổ chức cộng 

đồng với cơ quan đoàn thể nhà nước. 
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Đánh giá rủi ro và khó khăn gặp phải 

 

1. Dưới đây là mô tả chi tiết về dự án: 

Hoạt động thực hiện Kết quả mong đợi 

Hoạt động 1: Thành 

lập biệt đội cộng 

đồng tư vấn hỗ trợ xử 

lý khách hàng duy trì 

điều trị 

- Thống nhất ra đời được “Biệt đội cộng đồng” gồm CBO và CSYT. 

- Dự kiến có 5 thành viên CBO và 5 thành viên tại 5 CSYT 

- Hỗ trợ vận chuyển thuốc khi khách hàng bị phong tỏa, giãn cách, 

điều trị… 

- Tư vấn hỗ trợ khi khách hàng gặp sự cố. 

Hoạt động 2: Tổ chức 

khảo sát đánh giá 250 

khách hàng và 20 

nhân viên y tế về cung 

cấp dịch vụ và những 

phản hồi ảnh hưởng 

tới điều trị ARV, 

PrEP, Methadone…  

tại 5 OPC gắn kết C2P 

là Quận 3, 6, 10, Bình 

Thạnh và Tân Bình. 

- Dự kiến khoảng 250 bệnh nhân được khảo sát thực hiện bằng hình 

thức Online tại 5 OPC Quận 3 ,6, 10 và Bình Thạnh và Tân Bình 

mà 5 CBO gắn kết C2P. 

- Đạt 95% cơ mẫu theo kế hoạch trên 5 OPC thực hiện  

- Thảo luận các chỉ số cần thu thập nhằm có được bộ khảo sát phản 

ánh những hiểu biết, ảnh hưởng và nhu cầu bệnh nhân tại 5 OPC. 

- Có được bộ câu hỏi đánh giá khảo sát để thực hiện và chia sẻ 

- Mỗi OPC sẽ dán các mã QR giúp khách hàng đánh giá thực hiện 1 

cách dễ nhất và bảo mật thông tin. 

- Có được bộ số liệu và báo cáo ngắn về nhu cầu khó khăn nhằm 

phản hồi cho 5. 

- Có được 1 báo cáo nhằm thiết kế các hoạt động truyền thông Online 

phù hợp.  

Hoạt động 3: Tổ chức 

10 cuộc Livetream do 

các nhóm triển khai 

- Thực hiện trên các nền tảng, ứng dụng Blued, Streamyard và 

Gostream thích hợp với bối cảnh không tập trung đông người theo 

chỉ thị 16 nếu có giãn cách. 

Mô tả rủi ro 
Mức tác 

động 

Xác suất 

xảy ra 
Các biện pháp giảm thiểu 

Khả năng phối hợp cơ sở y tế và CBO mạng 

lưới 
Cao Trung bình 

Phối hợp với CBO khác và CBO Gia Tộc Rông 

tăng cường nhân sự nhằm phối hợp thực hiện 

Việc vận chuyển, đi lại hỗ trợ biệt đội cộng 

đồng khó khăn trong chỉ thị 16 kéo dài  

Cao Trung bình 

Với sự liên kết LIFE/Hội phòng chống AIDS, và 

mỗi quan hệ C2P với CSYT và địa phương nên 

phối hợp xin giấy đi đường cho biệt đội. Thay 

đổi hình thức hỗ trợ linh hoạt thành viên để thích 

ứng cho biệt đội thực hiện. 

Hạn chế đi lại, tụ tập đông người và tổ chức 

họp do ảnh hưởng của dịch Cao Thấp 

Đề xuất xây dựng hoàn toàn Online và trên các 

nền tảng đảm bảo yếu tố hạn chế đi lại và tụ tập 

trong bối cảnh Covid kéo dài 

Nội dung do cán bộ chuyên môn cung cấp 

làm clip quá dài, gây nhàm chán cho người 

xem 

 Trung Bình Thấp 

Thảo luận rõ mục đích và mong đợi của nội dung 

trong clip trước khi chuyên gia soạn thảo nội 

dung 

    

Số lượng Livestream, clip nhiều trong thời 

gian ngắn Trung bình Thấp 

Sự tham gia của 5 CBO và nhân lực Gia Tộc 

Rồng và mạng lưới mạnh nên sẽ thực hiện tốt và 

đa dạng 
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thực hiện và được chia 

sẻ rộng rãi trên 

Fanpage 5 nhóm thực 

hiện. 10 hoạt động này 

thực hiện hoàn toàn 

trên trên các ứng dụng 

và nền tảng Blued, 

Streamyard và 

Gostream. 

 

- Có được 10 kịch bản Lives tream phù hợp sáng tạo và thu hút người 

xem. Lồng ghép kiến thức cũng như những dự phòng mùa Covid. 

- Có 10 cuộc được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Gia Tộc 

Rồng, The Gate, M for M, Hoa Cỏ May, Đá Khóc đăng tài trên 

Website của Gia Tộc Rồng và Youtoby 

- Dự kiến có khoảng 1,000 lượt xem, 1,000 lượt tương tác cho mỗi 

cuộc Lives tream trực tiếp và chia sẻ rộng rãi trên trang cá nhân. 

- Liên kết đăng tải, chia sẻ ít nhất trên 20% trên tổng số 28 fanpage 

của mạng lưới các tổ chức cộng đồng đang can thiệp trên địa bàn 5 

tỉnh Tp. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Ria Vũng Tàu  

- Mỗi cuộc Lives tream sẽ mời đại diện OPC có gắn kết C2P làm 

chuyên gia chia sẻ về thông điệp kiến thức liên quan. Cũng như có 

khách mời là chuyên gia cộng đồng và khách hàng chia sẻ tạo sự 

lan toả. 

Hoạt động 4: Xây 

dựng gói Clip trên 

ứng dụng TikTok 

nhằm lan tỏa các 

thông điệp dự án đang 

triển khai như VPYT, 

MMT, ARV, STI, 

PrEP… 

- Có được 20 kịch bản Lives tream phù hợp sáng tạo và thu hút người 

xem. Lồng ghép kiến thức cũng như những dự phòng mùa Covid. 

- Có được 20 Clip TIKTOK được đăng trên trang CBO và cá nhân 

triển khai thực hiện.  

- Có được khoảng 50 nghìn lượt Follow trên kệnh TIKTOK đăng tải 

- Các nội dung liên quan kiến thức dự phòng HIV, sức khỏe tâm trí 

mua Covid, dự phòng Covid và Vắt xin. 

Hoạt động 5: Xây 

dựng 7 Radio  truyền 

thông và trình chiếu 

trên 5 fanpage của Gia 

Tộc Rồng, The Gate, 

M for M, Hoa Cỏ 

May, Đá Khóc. 

- Có được 7 kịch bản Radio về các câu chuyện vượt khó của khách 

hàng, cộng đồng. Biên tập từ các câu chuyện thực và cảm động 

nhằm truyền thông và truyền cảm hứng đến cộng đồng nhóm đích. 

- Có 7 Radio được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Gia Tộc 

Rồng, The Gate, M for M, Hoa Cỏ May, Đá Khóc đăng tài trên 

Website của Gia Tộc Rồng và Youtoby 

- Trình chiếu trên Website dự án Vusta tạo sự lan tỏa và truyền thông 

rộng rãi 

- Dự kiến có khoảng 800 lượt xem, tương tác cho mỗi cuộc Radio 

trình chiếu 

 

6.3 Kế hoạch chi tiết: Từ 01/09/2021 - 01/12/2021, chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện các hoạt động 

với kế hoạch chi tiết như sau: 

Nội dung Thời gian thực hiện 

01/09 - 30/09 01/10 – 30/10 01/11 – 01/12 

Hoạt động 1 X   

Hoạt động 2 X   

Hoạt động 3 X X X 

Hoạt động 4 X X X 

Hoạt động 5  X X 
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Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 08 Năm 2021 

Người xin đề xuất 

 

 

  Nguyễn Ngọc Tuấn 

Trưởng nhóm 

 

 

 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM  

1/ THÔNG TIN LIÊN HỆ GIA TỘC RỒNG: 

Tên nhóm xin tài trợ Gia Tộc Rồng 

Nơi thực hiện dự án 
Quận 3, 6, 10 Bình Thạnh, Tân Bình và Quận/Huyện lân cần 

Tp. HCM 

Số tiền xin tài trợ 100,000,000 (Một trăm triệu đồng) 

Đối tượng hưởng lợi từ dự án Nhóm MSM, TG, IDU và FSW 

Thời gian thực hiện 01/09/2021 - 30/11/2021 

Người liên lạc chính Nguyễn Ngọc Tuấn 

Chức vụ Trưởng nhóm 

Địa chỉ liên lạc 
Chung cư An Phú Đông, Tầng 8 Phòng 21, Đường Vườn Lài, 

An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại 0944113027 

Email cauberongdo84@yahoo.com.vn 

Thông tin tài khoản 

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Tuấn 

Số tài khoản: 0071002778466 

Ngân hàng vietcombank, chi nhánh kỳ đồng Quận 3. 

 

2/  DANH SÁCH NHÂN SỰ CỐ VẤN VÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN 

Stt Họ và tên Trình độ Đơn vị công tác 

1 Lương Quốc Bình Bác Sĩ Phó khoa AIDS - HCDC 

2 Nguyễn Thị Hường Bác Sĩ Trưởng khoa OPC Quận Bình Thạnh 

3 Vũ Tuấn Khanh Bác Sĩ Trưởng khoa OPC Quận Tân Bình 

4 Đặng Vân Anh Bác Sĩ Trưởng khoa OPC Quận 06 

5 Vũ Thị Khoản Bác Sĩ Trưởng khoa OPC Quận 03 

6 Trần Trọng Hoàng Bác Sĩ Phụ trách khoa OPC Quận 10 

7 Nguyễn Ngọc Tuấn 12/12 Trưởng nhóm Gia Tộc Rồng 

8 Sa Liêm Đại học Phó nhóm M for M 

9 Nguyễn Công Hậu Cao đẳng Trưởng nhóm The Gate 

10 Nguyễn Thụy Thanh Vy Cao đẳng Trưởng nhóm Hoa Cỏ May 
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11 Nguyễn Phạm Sơn 

Quỳnh 

12/12 Trưởng nhóm Đá Khóc 

 

3/ CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG  SỬ DỤNG TRONG ĐỀ XUẤT GÓI SÁNG KIẾN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Ứng dụng Gostream 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Ứng dụng Blued 

 

 

 

 

 

 

Hình 3: Ứng dụng Streamyard 
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Hình 4: Truyền thông qua Radio 

4/ DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT. 

Từ viết tắt Diễn giải 

HIV Human Immuno-deficiency Virus (Virusgây suy giảm 

miễn dịch ở người) 

NCH Người sống chung với HIV 

C2P Kết nối hợp tác giữa cộng đồng (CBO) và y tế (OPC) 

KP Key Populations – Nhóm cộng đồng đích, bao gồm 

- Nam quan hệ tình dục đồng giới. 

- Người sử dụng ma tuý. 

- Phụ nữ lao động tình dục. 

- Người chuyển giới nữ 

OPC Phòng khám ngoại trú điều trị HIV 

HCDC Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh 

 

5/ TÓM TẮT KẾT QUẢ HỖ TRỢ NHÓM KP CỦA GIA TỘC RỒNG. 

Thông tin về tổ chức Gia tộc Rồng: CBO Gia tộc Rồng được thành lập năm 2004 tại Tp. Hồ 

Chí Minh ban đầu với 10 thành viên đến từ 

Cộng đồng LGBT với mục tiêu chính là kết 

nối, tạo sân chơi lành mạnh thiết thực cho 

các bạn MSM nói riêng và cộng đồng LGBT 

nói chung. Từ năm 2010 đến nay, Gia tộc 

rồng đã làm việc chủ yếu về truyền thông, 

cung cấp kiến thức, tư vấn, hỗ trợ xét 

nghiệm và kết nối điều trị liên quan HIV cho 

các bạn MSM và cộng đồng LGBT tại Tp. 

Hồ Chí Minh hoàn toàn tự lực. Từ năm 2015 

– 2021 Gia tộc Rồng luôn nhận được sự hỗ 

trợ từ Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm LIFE) và Trung tâm phòng chống 

HIV/AIDS TP. Hồ Chí Minh nay là Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (HCDC) trong tập huấn và 

đào tạo về kỹ năng tư vấn , truyền thông HIV. Cũng như phối hợp thực hiện tư vấn Online cho 

các bạn MSM tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Các dự án CBO Gia Tộc Rồng đang thực hiện: 

- Năm 2018 – 2021: Dự án VUSTA - Dự án  Quỹ toàn cầu Phòng, chống HIV/AIDS 

Thông qua Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm LIFE) can thiệp trên 

nhóm MSM và TG. 
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- Năm 2018 – 2021: Dự án C-link “Dự án Kết nối cộng đồng Phòng chống HIV phía nam” 

do USAID tài trợ và tiếp nhận 1 phần thuộc dự án PATH Thông qua Trung tâm Nâng cao 

Chất lượng Cuộc sống (Trung tâm LIFE) 

- Thực hiện các hoạt động truyền thông PrEP cho các bạn MSM tại Tp. Hồ Chí Minh hỗ 

trợ bởi dự án CDC thông qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp. Hồ Chí Minh (HCDC). 

 

 

Kết quả đạt được Gia Tộc Rồng: 

 

Trong các năm qua Gia Tộc 

Đã luôn nỗ lực hỗ trợ trên 

nhóm KP và được sự tin 

tưởng hỗ trợ 3 dự án với 

nhưng kết quả đạt những 

top đầu tại Tp. Hồ Chí 

Minh. Hỗ trợ 1,277 KP, 124 bạn tình, với 122/1277 ca H+ mới từ nhóm KP và 124/678 bạn tình 

được khai thác truy vết. Đặc biệt hỗ trợ cho 187 ca chuyển gửi uống PrEP đó là kết quả dự án 

Clink/PATH giải đoạn Coop 19. Tính đến 10/2020 – 05/2021 với 179/2,703 ca H+ trên nhóm KP 

và 101/403 bạn tình được khai thác truy vết. Trong đó 179 ca được kết nối uống PrEP duy trì 3 

tháng thuốc. 

Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ cho 1,175 MSM và NCG (đạt 92%) đi xét nghiệm. Tìm kết 

nối duy trì điều trị cho 72/1,175 ca H+ mới (Đạt tỷ lệ 7%). Đó là những đóng góp hỗ trợ của Gia 

Tộc Rồng cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Có được kết quả trên là nhờ sức trẻ, sáng tạo và luôn sử dụng công nghệ số vào các hoạt động 

tiếp cận tìm ca một cách linh hoạt.  

Các hỉnh ảnh hoạt động của nhóm Gia Tộc Rồng 

 

 

 

 

(HIV-) (HIV+) Tổng (HIV-) (HIV+) Tổng Không hỗ trợ Có hỗ trợ

CLINK 1,270        124          1,394        1,386        99            1,485        556          101          657          -                   560                153          

PATH 7                -           588           420           23            443           122          23            145          -                   385                34            

TỔNG 1,277        124 1,982        1,806        122 1,928        678 124 802 0 945 187

(HIV-) (HIV+) Tổng (HIV-) (HIV+) Tổng Không hỗ trợ Có hỗ trợ

CLINK 1,370        406          1,776        1,213        91            1,304        213          53            266          73                    293                

PATH 1,333        359          1,692        1,166        88            1,253        190          48            238          119                  478                179          

TỔNG 2,703        765 3,468        2,379        179 2,558        403 101 504 193 771 179

Dự án
Trực Tiếp

Seft-test

KP PP Tổng
Kết quả XN Kết quả XN

Dự án

NĂM 2020 - 2021 - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 01.10.2020  - 31.05.2021

tiếp cận Theo nhóm đối tượng Trực Tiếp Index

Index

PP

PREP

NĂM 2019 - 2020 - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 01.10.2019  - 31.09.2020

KP

tiếp cận Theo nhóm đối tượng 

Kết quả XN Kết quả XN
Tổng

Seft-test
PREP

Tổng số tiếp cận

nhóm MSM/TG
XN HIV tại cộng đồng

 HIV (-)

/ tổng số XN

 HIV (+)

/ tổng số XN

1280 1,175                             1,103                 72                      

Tỷ lệ % 

/ tổng tiếp cận được
92% 7%

DỰ ÁN G/F NĂM 2019 -2020 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
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Hình 1: Hỉnh ảnh họp và nâng cao năng lực cho TCV qua Online trong mùa Covid. 

 

 


