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DỰ ÁN: CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI, THÀNH CÔNG 

CỦA CHÚNG  TÔI 

    

Tên nhóm nhận tài trợ 
Mạng lưới phòng chống AIDS miền Nam - Southern AIDS Network 

(SAN) 

Nơi thực hiện dự án Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh 

Số tiền tài trợ 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) 

Đối tượng hưởng lợi từ 

dự án 

Nam quan hệ tình dục đồng giới/người chuyển giới (MSM & TG) 

Người sống chung với HIV (PLHIV) 

Người dễ bị tổn thương liên quan đến HIV khác 

Số người hưởn lợi từ 

dự án 
8-10.000 người được tiếp cận qua các nền tảng online 

Thời gian thực hiện Từ tháng 09-12/2021 (3 tháng) 

Thông tin liên lạc 

Người điều phối dự án : Tống Văn Nam 

Cán bộ dự án : Đỗ Thụy An My, Đinh Thành Hậu 

SĐT liên lạc : 0933 800 321  

Mail: tongvannam90@gmail.com 

Địa chỉ: 1655/8, Đ. Mỹ Phước – Tân Vạn, P.Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, 

BD 

Đối tác & phối hợp CBO 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu và TP.HCM 

Ngân hàng 0281000337513 – Tống Văn Nam – Vietcombank CN Bình Dương 

  

BBììnnhh  DDưươơnngg,,  nnggààyy  2255  tthháánngg  0077  nnăămm  22002211  
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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1. Bối cảnh  

Năm 2021, thế giới đánh dấu kỉ niệm 40 năm nỗ lực trong cuộc chiến phòng, chống 

HIV/AIDS. Những tiến bộ trong dự phòng, điều trị và chăm sóc giúp những người nhiễm HIV có 

thể sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn. Bất chấp những tiến bộ này, những người nhiễm HIV vẫn phải 

đối mặt với những thách thức đặc biệt ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của : Việc tiếp cận các 

dịch vụ về HIV không đồng đều ở các vùng miền, đặc biệt vùng tứ giác trọng điểm phía Nam là 

những tỉnh thành có lưu lượng người di cư từ nông thôn lên thành thị làm việc cực lớn, ngoài ra sự 

kỳ thị vẫn là một mối đe dọa dai dẳng dai dẳng đối với sức khỏe và hạnh phúc của nhiều người 

nhiễm HIV và thường có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận một cách dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 

tâm lý và thể chất.  

Đại dịch COVID-19 cũng đăt đặt ra thách thức trong việc chuyển đổi mô hình truyền thông truyền 

thống sang truyền thông trực tuyến như thế nào cho hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về các vấn đề mới nổi trong MSM: thúc đẩy hành vi an toàn, gia tăng xét nghiệm sớm và điều 

trị sớm (Bao gồm cả điều trị dự phòng bằng PrEP, cũng như điều trị bằng thuốc kháng virus ARV), 

giảm kì thị và phân biệt đối xử. 

Dự án “Câu chuyện của chúng tôi, thành công của chúng tôi” như là một  triển lãm nhiếp ảnh “thực 

tế ảo” khắc họa những câu chuyện cảm hứng của những người nhiễm HIV, người yếu thế đang 

ngày ngày làm việc vì hỗ trợ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của những người dễ bị tổn 

thương và giảm kì thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV. 

2. Về chúng tôi 

Mạng lưới phòng chống AIDS miền Nam - Southern AIDS Network (SAN) – được thành lập ban 

đầu bao gồm các tổ chức cộng đồng của các nhóm đích MSM-TG, FSW và PLHIV của vùng tứ 

giác trọng điểm khu vực phía Nam: Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và Vũng Tàu. Phương châm 

của SAN là “Better Care, Better Health”. Chúng tôi hướng đến một miền Nam tốt đẹp hơn cho 

những người nhiễm HIV/người có nguy cơ/người yếu thế - một nơi mà mọi người được tiếp cận 

với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dịch vụ hỗ trợ thiết yếu có chất lượng cao, không bị kỳ thị và 

phân biệt đối xử. Chúng tôi cũng hình dung một miền Nam nơi mọi người hiểu rõ nguy cơ lây 

truyền HIV của mình, được khám sàng lọc định kỳ và được tiếp cận với đầy đủ các biện pháp can 

thiệp dự phòng và các dịch vụ giảm thiểu tác hại, đặc biệt là sự kịp thời trong bối cảnh COVID-19 

II. Mục đích và mục tiêu chung của dự án 

1. Mục đích chung 
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- Tăng cường các hoạt động truyền thông và hỗ trợ cộng đồng đích đáp ứng với dịch HIV và 

thích ứng trong bối cảnh COVID-19 

- Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người có nguy/người sống chung với HIV/AIDS. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 8-10.000 người xem trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội và website www.ketnoitre.org sẽ 

được tiếp cận với những hình ảnh, câu chuyện truyền cảm hứng liên quan đến HIV. 

- Đến tháng 12.2021, 80% người xem/tương tác với chiến dịch sẽ tìm hiểu, tiếp cận các dịch vụ 

chăm sóc/dự phòng liên quan đến HIV. 

- Tăng cường sự hiện diện của các cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam 

III. Phương pháp thực hiện 

1. Quần thể đích: 

Người trẻ tuổi là: Người nam quan hệ tình dục đồng giới và người chuyển giới, Người lao 

động tình dục, Người sống chung với HIV 

2. Địa bàn thực hiên:  

 Chiến dịch được thực hiện và phổ biến tại các tỉnh thành trong mạng lưới SAN: Bình Dương, 

Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh và Vũng Tàu. 

3. Hoạt động & Đo lường kết quả 

 Hoạt động 1: Thu thập và thiết kế 10 photovoice về thủ lĩnh hỗ trợ cộng đồng: Đây là 

những thủ lĩnh cộng đồng đang hỗ trợ tích cực trong chương trình phòng chống AIDS và đặc 

biệt là những nỗ lực đảm bảo việc dự phòng, điều trị liên tục cho cộng đồng trong bối cảnh 

COVID-19 

 Hoạt động 2: Thu thập và thiết kế ebook (sách điện tử) kỉ niệm 40 năm chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS: Bao gồm timeline những sự kiện tiêu biểu của cả Việt Nam và thế 

giới trong 40 năm hành trình phòng chống, HIV/AIDS.  30 gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu trên 

toàn thế giới đóng góp/ủng hộ chương trình phòng chống AIDS. Danh sách các tổ chức hỗ trợ 

cộng đồng trong mạng lưới SAN liên quan đến HIV/AIDS. Những thủ lĩnh cộng đồng/tổ 

chức/cá nhân đóng góp mạnh mẽ trong chương trình phòng, chống HIV tại Việt Nam,…  

 Hoạt động 3: Triển lãm ảo “Câu chuyện của chúng tôi, thành công của chúng tôi” :  

Thực hiện 1 triển lãm ảo về những câu chuyện truyền cảm hứng qua ảnh , qua đó thúc đẩy 

cộng đồng thay đổi hành vi, thái độ và gia tăng tiếp cận dịch vụ. Triển lãm sử dụng hình ảnh 

qua các nguồn mở từ các CBO, NGO và các tổ chức làm việc về HIV trên khắp mọi nơi. 
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Hoạt động Biện pháp đo lường/đầu ra dự kiến 
Giả định rủi ro 

và giải pháp 
T9 T10 T11 

Hoạt động 1: Thu thập và thiết 

kế 10 photovoice về câu chuyện 

thủ lĩnh hỗ trợ cộng đồng (đặc 

biệt là trong bối cảnh COVID) 

- Bài gửi của cộng đồng, thành viên 

mạng lưới. 

- 10 bài đăng về 10 nhân vật trên nền 

tảng Facebook và biên tập trong 

ebook. 

- Dự kiến số 

lượng sản 

phẩm nhiều 

hơn 10 để trao 

đổi cùng dự 

án VUSTA 

      

Hoạt động 2: Thu thập và thiết 

kế ebook (sách điện tử)  

- 1 ebook hoàn chỉnh với nhiều nội 

dung đa dạng: 

 Photovoice (HĐ.1) 

 Hình ảnh/câu chuyện truyền 

cảm hứng. 

 Những thành tựu 40 năm qua,. 

 … 

 

   

Hoạt động 3:Triển lãm ảo “Câu 

chuyện của chúng tôi, thành 

công của chúng tôi” 

- Chiến dịch thu hút được 5.000 

like, share và tương tác trên các 

nền tảng : Facebook, Tiktok, 

Blued, Website ketnoitre.org 

- 40 bức tranh với 40 câu chuyện 

truyền cảm hứng được thu thập từ 

các nguồn CBO, NGO và các tổ 

chức quốc tế (Nguồn mở) 

- 1 Clip về 40 năm chương trình 

phòng, chống HIV/AIDS 

(animation) 

Số lượng tác 

phẩm trưng bày 

không đủ  

Kêu gọi hình 

ảnh thêm từ các 

đối tác (CBO, 

VNP+, Mạng 

lưới) đóng góp, 

hoặc từ các 

nguồn mở khác 

      

IV. Thành phần tham gia 

STT Tên cá nhân/tổ 

chức 

Thông tin 

1 Tống Văn Nam 
Điều phối chương trình mạng lưới SAN. Có 10 năm làm việc về chương 

trình HIV tại Việt Nam 

2 Đỗ Thụy An My 
Thành viên mạng lưới SAN, BĐH mạng lưới VNSW. Có hơn 10 năm làm 

việc với cộng đồng yếu thế, FSW  
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3 Đinh Thành Hậu 

Trưởng mạng lưới Full-House Việt Nam và các diễn đàn HIV lớn trên 

Facebook. Hậu có 6 năm kinh nghiệm trong các chương trình truyền thông 

về HIV : Life/VUSTA, VAAC, EPIC,… 

4 
Comusun Media 

BNK Studio 

Comusun Media và BNK Studio có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế các 

sản phẩm truyền thông tạo cầu cũng như các video viral của các nhãn hàng 

tại Việt Nam. 

V. Kế hoạch tiếp theo 

- Tiếp tục đón nhận, chia sẻ và cung cấp các thông tin truyền thông và hỗ trợ cộng đồng trên 

website www.ketnoitre.org  

- Làm triển lãm ảnh trực tuyến trên website www.ketnoitre.org 

- Thành lập kênh hỗ trợ Zalo support 24/7 nhằm hỗ trợ liên tục cho khách hàng trong bối cảnh 

COVID. 

VI. Đề xuất và ngân sách sự kiến : 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) 

TT Mô tả chi tiết ngân sách 

  
Số 

lượng 

Đơn vị 

 Đơn giá  Thành tiền Đơn vị 

tính 
lần ngày/giờ 

I Thu thập và thiết kế 10 photovoice về thủ lĩnh hỗ trợ cộng đồng 15,000,000 

1 
Hỗ trợ 10 thủ lĩnh/chuyên gia 

tham gia chia sẻ 

Người 

/ngày 
10 1 1 

         

500,000  
5,000,000 

2 Hỗ trợ biên tập nội dung 
Người 

/ngày 
1 1 4 

         

500,000  
2,000,000 

3 Chi phí thiết kế 10 photovoice Ảnh  10 1 1 
         

500,000  
5,000,000 

4 
Quản trị facebook và website 

đăng bài suốt chiến dịch 

Người 

/tháng  
2 3 1 

         

500,000  
3,000,000 

II  Thu thập và thiết kế ebook (sách điện tử) 14,000,000 

4 
Chi phí hỗ trợ thu thập và biên 

tập nội dung ebook 

Người 

/ngày 
1 1 8 

         

500,000  
4,000,000 

5 
Chi phí hỗ trợ dàn trang/thiết kế 

ebook 

Người/ngà

y 
1 1 10 

      

1,000,000  
10,000,000 

III Thiết kế triển lãm ảo kỉ niệm 40 năm TG phòng chống HIV/AIDS 71,200,000 

6 
Chi phí mua không gian triển 

lãm ảo 
Tháng 1 1 1 

      

2,000,000  
2,000,000 

7 
Thuê chuyên gia thiết kế bối 

cảnh/dàn dựng triển lãm ảo (kỹ 

Người 

/ngày  
2 1 8 

         

950,000  
15,200,000 
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thuật)  

8 
Hỗ trợ người điều phối chương 

trình 

Người 

/ngày 
1 1 12 

         

500,000  
6,000,000 

9 

Chạy quảng cáo chiến dịch trên 

các nền tảng mạng xã hội 

(facebook)  

Đợt 1 3 1 
      

2,000,000  
6,000,000 

10 Sản xuất video 40 năm HIV Video 1 1 1 
    

15,000,000  
15,000,000 

11 

Livestream truyền thông trên 

nền tảng Blued/Facebook hỗ trợ 

cộng đồng 

          27,000,000 

11.1 
MC/Người dẫn chương trình (1 

người) 

Người 

/ngày  
1 9 1 

         

500,000  
4,500,000 

11.2 Khách mời 
Người 

/ngày  
2 9 1 

         

500,000  
9,000,000 

11.3 Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật hậu cần 
Người 

/ngày 
1 9 1 

         

500,000  
4,500,000 

11.4 
Thiết kế và viết bài quảng bá 

(content) 

Người 

/ngày  
2 9 1 

         

500,000  
9,000,000 

  Tổng           100,200,000 

 


