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(1) Most important data on digital audiences during coronavirus - https://thenextweb.com/news/report-most-important-data-on-digital-
audiences-during-coronavirus 

1. Thông tin chung 

Thế giới đã thay đổi đáng kể trong ba tháng đầu năm 2020, với đại dịch COVID-19 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 (1). 

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. Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hoà 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, ngưng dịch vụ 

giao hàng, hạn chế số lần đi lại mua nhu yếu phẩm và thêm một số quy định khác. 

Trao đổi với đại diện Trung tâm Y tế (TTYT) thị xã Ninh Hoà, dịch Covid-19 cũng tác động 

lên hoạt động truyền thông sức khoẻ cũng đơn vị. Tổ công tác truyền thông sức khoẻ của đơn vị 

đã không thể triển khai hoạt động truyền thông từ đầu năm 2021, trước đây hoạt động truyền thông 

của đơn vị luôn thực hiện truyền thông bằng phương cách trực tiếp, nay với ảnh hưởng của chỉ thị 

16+ thì kế hoạch truyền thông sức khoẻ của TTYT thị xã Ninh Hoà phải dừng hoàn toàn. Tuy dịch 

vụ điều trị vẫn được các đơn vị địa phương nỗ lực phối hợp để duy trì nhưng việc truyền tải thông 

tin bị hạn chế trong điều kiện hạn chế tiếp xúc. 

Tương tự với hoạt động truyền thông của TTYT Thị xã Ninh Hoà, khủng hoảng do Covid 

cũng ảnh hưởng đến đặc tính trong hoạt động dự án của nhóm Sóng Biển. Hoạt động truyền thông, 

tư vấn và kết nối khách hàng của nhóm Sóng Biển từ trước đến nay phần lớn đều thông qua phương 

cách trực tiếp; Tư vấn trực tiếp đem lại sự chắc chắn trong việc truyền tải thông tin đúng mục đích 

và đầy đủ; Truyền thông trực tiếp giúp dễ dàng kết nối và nắm bắt được khách hàng. Tuy vậy, ảnh 

hưởng của dịch Covid và chỉ thị 16+ tại địa phương đã bắt buộc hoạt động truyền thông của nhóm 

phải tạm dừng, hoạt động tư vấn của tiếp cận viên (TCV) nhóm phải tạm thời chuyển hướng hoàn 

toàn sang online. Trong điều kiện nguồn lực và công cụ hỗ trợ cho nhóm cung cấp dịch vụ online 

còn hạn chế, khả năng của TCV nhóm chưa thích ứng kịp thời, ban điều hành gặp hạn chế trong 

việc giám sát chất lượng tư vấn của TCV và hỗ trợ nâng cao năng lực cho TCV. 

Luôn có sự phối hợp giữa tổ chức cộng đồng (CBO) Sóng Biển và TTYT thị xã Ninh Hoà 

trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng nguy cơ cao lây nhiễm HIV (IDU, MSM, FSW): CBO 

Sóng Biển tiếp cận, tư vấn, xét nghiệm nhanh HIV và chuyển gửi khách hàng đến TTYT; TTYT 

tiếp nhận và điều trị; Tư vấn duy trì điều trị được nỗ lực thực hiện từ cả hai phía. Ngoài ra, Sóng 

Biển là CBO duy nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà bắt đầu triển khai mô hình mới của VUSTA 

từ năm 2021, có tên là mô hình CHEER. Những ảnh hưởng được nêu ra như trên đã tác động trực 

tiếp đến quá trình cung cấp dịch vụ và tác động một cách gián tiếp đến hiệu quả trong cung cấp 

dịch vụ. Để ứng phó với bối cảnh này, CBO Sóng Biển đã phải nổ lực đưa ra các sáng kiến nhằm 

cải thiện tối đa hiệu quả của tư vấn online, đồng thời là bước ngoặc mở ra sự chuyển hướng về 

phương thức cung cấp dịch vụ trong tương lai của CBO Sóng Biển. 

2. Mục tiêu hoạt động 

Huy động nguồn lực để hỗ trợ “công nghệ hoá” các hoạt động truyền thông của TTYT thị 

xã Ninh Hoà; Đồng thời thiết lập bộ công cụ hỗ trợ hoạt động tiếp cận và tư vấn online của CBO 

Sóng Biển. 

Phối hợp và tận dụng nguồn lực sẵn có từ các tổ chức địa phương để tối đa hiệu quả trong 

truyền thông sức khoẻ đến nhóm đối tượng đích trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

3. Đối tượng và địa bàn hoạt động 

Nhóm IDU, MSM và FSW trên địa bàn thị xã Ninh Hoà và huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà.



4. Kết quả hoạt động dự kiến 

Công nghệ hoá các hoạt động truyền thông của khoa phòng chống HIV/AIDS năm 2021 của thị 

xã Ninh Hoà thành video clip. Kết quả đầu ra là 6 video clip TikTok từ 30-60 giây mang nội 

dung chính: 1) Tuân thủ điều trị ARV; 2) Tuân thủ điều trị MMT; 3) Cách tăng cường sức khoẻ 

thể chất và tinh thần cho người có H. Người truyền đạt thông tin trong video clip là các cộng tác 

viên truyền thông, cán bộ chuyên môn thuộc khoa phòng chống HIV/AIDS, thị xã Ninh Hoà. 

Thiết lập bộ công cụ hỗ trợ tiếp cận và tư vấn online. Chuỗi thông tin được cắt theo các giai 

đoạn cung cấp dịch vụ, chuyển thành các video clip ngắn. Kết quả đầu ra là series 10 video clip 

ngắn từ 30-60 giây, sử dụng kỹ thuật sketchnotes truyền tải nội dung theo chủ đề: 1) Ai dễ bị lây 

nhiễm HIV; 2) Các biện pháp tránh lây nhiễm HIV; 3) Làm gì khi nghi ngờ bản thân nhiễm HIV; 

4) Những nơi cung cấp dịch vụ liên quan đến HIV; 5) HIV có đáng sợ như bạn nghĩ; 6) STIs và 

những điều cần biết; 7) Bạn biết gì về ARV; 8) Vì sao Methadone được sử dụng; 9) Tăng cường 

sức khoẻ thể chất và tinh thần đơn giản tại nhà; 10) Giới thiệu về dịch vụ của CBO Sóng Biển. 

Phối hợp và tận dụng nguồn lực sẵn có là loa phát thanh của địa phương vào các giờ cố định 

trong ngày. Sản phẩm đầu ra là 1 bài hát về HIV và 2 cuộc trò chuyện thường ngày có nội dung 

liên quan đến HIV sẽ được phát thanh định kỳ trên loa phát thanh của địa phương. 

Tất cả sản phẩm trên được sử dụng nhằm: Trình chiếu trên màn hình tivi tại phòng chờ khám 

bệnh; Chiếu trên kênh truyền hình địa phương vào khung giờ cố định. Đăng tải và nhắc lại định 

kỳ trên fanpage CBO Sóng Biển và tài khoản cá nhân TCV nhóm; Là công cụ thay thế cho hoạt 

động truyền thông nhóm trực tiếp trong điều kiện giới hạn do Covid-19; Là thông tin để các TCV 

tư vấn online, tiết kiệm thời gian tư vấn trong khi vẫn đảm bảo nguồn thông tin truyền đạt đầy đủ 

và chính xác. Đồng thời huy động lan toả thông tin lên trang của Trung tâm LIFE (Đơn vị hỗ trợ 

kỹ thuật) và VUSTA (Đơn vị tài trợ). 

Lan toả tinh thần tích cực đến cộng đồng với những trải nghiệm của người trong cuộc. Phát 

động cuộc thi, sản phẩm dự thi là 1) video clip về thành công trong duy trì sức khoẻ thông qua các 

dịch vụ nhận được hoặc 2) tác phẩm truyện vui ngắn về HIV. Các sản phẩm có ý nghĩa sẽ được 

nhóm trao phần thưởng, đồng thời các sản phẩm đó được nhóm sử dụng làm nguồn liệu truyền 

thông của nhóm. 

5. Đánh giá rủi ro 

Mô tả rủi ro 
Mức tác 

động 

Xác suất 

xảy ra 
Các biện pháp giảm thiểu 

Nội dung do cán bộ chuyên môn 

cung cấp làm clip quá dài, gây 

nhàm chán cho người xem 

Cao Cao 

Thảo luận rõ mục đích và mong 

đợi của nội dung trong clip trước 

khi chuyên gia soạn thảo nội dung 

Khả năng đồng ý phối hợp từ phía 

đài truyền hình địa phương và loa 

phát thanh Cao 
Trung 

bình 

Phối hợp với khoa HIV/AIDS của 

TTYT Tx Ninh Hoà để kiểm 

duyệt nội dung và cùng chịu trách 

nhiệm ký hợp đồng với bên truyền 

hình và phát thanh 

Số lượng clip nhiều trong thời 

gian ngắn 
Trung 

bình 
Thấp 

Huy động nguồn lực là mạng lưới 

các CBO trên địa bàn Khánh Hoà 

để cùng thực hiện 

Hạn chế đi lại và tổ chức họp do 

ảnh hưởng của dịch 
Thấp 

Trung 

bình 

Chuyển sang hình thức họp và 

trao đổi thông online 

6. Nguồn lực huy động 

- Nhân sự thực hiện: 5 thành viên tiêu biểu của CBO Sóng Biển. 

- Đối tác phối hợp chính: Khoa phòng chống HIV/AIDS thị xã Ninh Hoà. 

- Nguồn lực cùng phối hợp trong hoạt động: CBO Bạn và Tôi, CBO Bồ Công Anh (cùng thuộc 

mạng lưới CBO trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà). 



(1) Most important data on digital audiences during coronavirus - https://thenextweb.com/news/report-most-important-data-on-digital-
audiences-during-coronavirus 

7. Kế hoạch hoạt động 

Nội dung 
1/9/2021 – 1/12/2021 (13 tuần) 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

Thảo luận kế hoạch phối 

hợp triển khai cùng TTYT 
x             

Phối hợp cùng TTYT soạn 

thảo nội dung cho các video 
 

x x x x x x 
      

Chuyển tải nội dung thành 

video 
 

x x x x x x x x 
    

Hoàn thiện sản phẩm video 

và đăng tải định kỳ 
  

x x x x x x x x x x x 

Phát động cuộc thi        x x x x x  

Tổng kết sản phẩm và trao 

giải cuộc thi 
     

 

 
      x 

8. Ngân sách đề xuất: 

Tổng kinh phí đề xuất: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng), chi tiết như sau: 

Stt Tên hoạt động 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 
Họp online qua zoom giữa CBO và CSYT Ninh Hòa và 

đối tác thực (1 buổi x 12 người) 
 4.300.000 

1.1 Hỗ trợ chi phí điện thoại 3G Người/lần 12 50.000 600.000 

1.2 Mua phần mềm tài khoản Zoom  Gói 1 3.700.000 3.700.000 

2 

Họp online thảo luận kế hoạch triển khai hoạt động, 

báo cáo tiến độ kế hoạch cùng TTYT thị xã Ninh Hoà (1 

buổi/tháng x 3 tháng x 6 người/buổi) 
 900.000 

  Hỗ trợ chi phí điện thoại 3G Người/lần 18 50.000 900.000 

3 

Họp online với các thành viên nhóm thực hiện định kỳ 

hàng tuần thảo luận triển khai hoạt động dự án, lên nội 

dung cho các hoạt động (10 thành viên/1 buổi x 12 tuần) 
 6.000.000 

  Hỗ trợ chi phí điện thoại 3G Người/lần 120 50.000 6.000.000 

4 

Chuyển các nội dung truyền thông sức khoẻ của khoa 

phòng, chống HIV/AIDS thị xã Ninh Hoà thành Video 

clip (6 video clip) 

 23.520.000 

  Chi phí thực hiện cho mỗi clip     3.320.000 

  
Hỗ trợ cán bộ chuyên môn soạn 

thảo nội dung và kịch bản 
Người 1 1.500.000 1.500.000 

  
Nhân viên kỹ thuật thực hiện quay 

phim, chỉnh sửa, hoàn thiện Clip 
Người 1 1.500.000 1.500.000 

  
Hỗ trợ đi lại cho thành viên nhóm 

hỗ trợ buổi quay 
Người 2 100.000 200.000 

  
Hỗ trợ giải khát cho các buổi 

quay 
Người 3 40.000 120.000 

4.1 Hỗ trợ thực hiện 6 clip Clip 6 3.320.000 19.920.000 

4.2 

Tạo kênh TikTok viết bài chạy 

thu hút trước, trong và sau hoạt 

động 

Bài 12 300.000 3.600.000 



5 
Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật chuyển thể nội dung bằng kỹ 

thuật sketchnotes, biên tập và hoàn thiện video 
 28.000.000 

5.1 
Hỗ trợ chuyên gia biên soạn nội 

dung 
Người/lần 10 1.000.000 10.000.000 

5.2 
Hỗ trợ kỹ thuật chuyển thể 

sketchnotes và làm video 
Người/lần 10 1.800.000 18.000.000 

6 Phát thanh địa phương  11.700.000 

6.1 Hỗ trợ chuyên gia sáng tác bài hát Ngày 3 1.000.000 3.000.000 

6.2 

Hỗ trợ chuyên gia biên soạn nội 

dung cuộc trò chuyện ngắn (2 

cuộc trò chuyện) 

Ngày 2 1.000.000 2.000.000 

6.3 

Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật đọc 

chuyện 
Người/bài 2 500.000 1.000.000 

6.4 

Hỗ trợ nhân viên kỹ thuật thu âm, 

xử lý và hoàn thiện file âm thanh 

cuộc trò chuyện 

Người/bài 2 1.500.000 3.000.000 

6.5 

Hợp đồng đài phát thanh địa 

phương 
Tuần 9 300.000 2.700.000 

7 

Phát động cuộc thi lan toả tích cực từ người trong cuộc. 

Video tác động tích cực mà bản thân nhận được từ dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ và sáng tác truyện vui ngắn về 

HIV 

 8.000.000 

7.1 Thiết kế poster cuộc thi Gói 1 1.500.000 1.500.000 

7.2 Hỗ trợ người tham gia cuộc thi Sản phẩm 20 200.000 4.000.000 

7.3 Hỗ trợ cho 5 sản phẩm ấn tượng Sản phẩm 5 500.000 2.500.000 

8 Vận hành nhóm     17.580.000 

8.1 

Nhân viên điều phối quản lý 

chung gói sáng kiến và quyết toán 

hoạt động 

Người/Thá

ng 
3 2.500.000 7.500.000 

8.2 

Chi phí hỗ trợ nhân viên truyền 

thông: Viết bài, chia sẻ, quản lý 

quảng bá hoạt động truyền thông 

qua các kệnh: Fanpage, Tiktok, 

Youtube… 

Người/Thá

ng 
3 2.500.000 7.500.000 

8.3 

Chi phí vận hành: In ấn, 

photocopy, giải khát, điện thoại 

liên lạc 

Tháng  3 860.000 2.580.000 

  Tổng cộng     100.000.000 

 


