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DỰ ÁN  

TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ 

HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG TRONG PHÒNG, 

CHỐNG HIV/AIDS 

 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

Nội dung: 01 Chuyên gia số hỗ trợ thực hiện lấy ý kiến, nhận xét và phản hồi về các luật, 
chiến lược và chính sách liên quan đến hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và 

COVID-19.    

I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) là một tổ chức 

chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập 

ngày 29/3/1983. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, VUSTA đã trở thành một 

tổ chức lớn với 152 hội thành viên, trong đó có 89 hội ngành toàn quốc và 63 liên hiệp 

hội tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, VUSTA còn có hơn 500 đơn vị 

nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo; 101 cơ quan báo, tạp chí với hơn 

400 ấn phẩm bao gồm báo, báo điện tử, tạp chí, bản tin, đặc san, trang tin điện tử và ấn 

phẩm khác.  

 VUSTA đã tham gia vào các dự án của Quỹ Toàn cầu từ năm 2011, như vậy tính 

đến nay đã là 12 năm. Bắt đầu từ đơn vị nhận tài trợ phụ và trở thành nhà tài trợ chính 

từ năm 2015. VUSTA và các đơn vị thực hiện dự án đã chứng tỏ là mình là một đối tác 

tin cậy của Cục phòng, chống HIV/AIDS, Quỹ Toàn cầu và của tất cả các tổ chức quốc 

tế đang tham gia trong lĩnh vực này tại Việt Nam.  

Dự án VUSTA – Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2021-2023 

với mục tiêu tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng 

được triển khai tại 15 tỉnh, thành phố của Việt Nam với ngân sách 6.5 triệu USD (thông 

tin chi tiết xem tại văn kiện dự án).     

Ngày 30/12/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) 

đã phê duyệt văn kiện bổ sung 992.067 USD của Quỹ Toàn cầu cho mục tiêu 4: Nâng 

cao năng lực ứng phó và giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với dự án VUSTA-

Qũy Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS.  

Các hỗ trợ cho các nhóm đối tượng (Key Populations-KP) của dự án bao gồm:  

1) Hỗ trợ chi phí khám và điều trị Methadone cho người tiêm chích ma túy (TCMT), 

khám và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STI) cho nhóm nam quan 

hệ đồng tính (MSM), người chuyển giới nữ (CGN) và phụ nữ bán dâm (PNBD). 

2) Hỗ trợ tuân thủ điều trị ARV cho người nhiễm HIV (Người có H-NCH) 

3) Mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ các gói lương thực và thực phẩm, cho các nhóm KP 

của dự án và NCH gặp khó khăn.   
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4) Truyền thông và hỗ trợ cho các KP và NCH tiếp cận các gói an sinh xã hội của 

Chính phủ.  

 Trong những năm qua, Quốc hội và Chính phủ đã thông qua nhiều luật và chiến 

lược quan trọng:  

1) Luật phòng, chống HIV/AIDS (sửa đổi); 

2) Chiến lược Quốc gia Chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030; 

3) Luật phòng, chống Ma túy (sửa đổi) ; 

4) Các hướng dẫn về phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới (tập trung vào 

các hướng dẫn ban hành trong năm 2022).  

 Việc triển khai các luật và chiến lược này đã có những tác động tích cực đến sự 

tiếp cận với các dịch vụ y tế của các nhóm đối tượng của dự án VUSTA bao gồm người 

tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ đồng giới và người chuyển giới.  

 Để góp phần triển khai thành công các luật và chiến lược, cần thu thập ý kiến 

của cộng đồng và đặc biệt của các nhóm đối tượng của dự án và báo cáo lên các cấp có 

thẩm quyền để nghiên cứu và điều chỉnh các quy định cũng như các hoạt động triển 

khai. Ban QLDA VUSTA sẽ lựa chọn một nhóm chuyên gia gồm 3 người để thực hiện 

hoạt động thu thập các ý kiến cộng đồng và tổ chức hội thảo lấy ý kiến, nhận xét và 

phản hồi về các luật, chiến lược và chính sách liên quan đến hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS và COVID-19.    

Trong cùng thời gian của năm 2022, dự án đang có một nhóm Nghiên cứu gồm 

03 người sẽ tiến hành đánh giá nhanh các rào cản trong việc tiếp cận với các dịch vụ 

phòng, chống HIV/AIDS và COVID-19 của các nhóm đối tượng của dự án. Nhóm 

chuyên gia đánh giá nhanh sẽ có 01 bài trình bày các kết quả tại hội thảo quốc gia do 

VUSTA tổ chức tại Hà Nội trong tháng 11. Hai nhóm chuyên gia cần thảo luận để có 

thể điều phối hoạt động một các hiệu quả. 

II. MỤC ĐÍCH  

Lấy ý kiến, nhận xét và phản hồi về việc triển khai các luật, chiến lược liên 

quan đến phòng, chống HIV/AIDS và COVID-19. Từ đó sẽ có đề xuất giải pháp để 

việc triển khai Luật Phòng, chống HIV/AIDS và Chiến lược Quốc gia Chấm dứt dịch 

bệnh AIDS vào năm 2030 và Luật phòng, chống Ma túy có hiệu quả hơn trong thời 

gian tới.  

III. PHƯƠNG PHÁP  

1) Phối hợp với Ban QLDA và các chuyên gia 1, chuyên gia 2 để cung cấp tài liệu 

nghiên cứu liên quan đến phòng chống HIV/AIDS, phòng chống đại dịch 

COVID-19;  

2) Hỗ trợ chuyên gia 1 và chuyên gia 2 trong toàn bộ quá trình nghiên cứu, xây 

dựng và hoàn thiện báo cáo 

3) Tổ chức 01 hội thảo quốc gia góp ý cho việc triển khai các luật và chính sách 

đã nói ở trên. 
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IV. ĐỊA ĐIỂM: Hà Nội 

V. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:  

TT Hoạt động dự kiến Sản phẩm dự kiến Thời gian thực hiện  Ghi chú 

1 Hỗ trợ chuyên gia 1 và 2 xây 

dựng kế hoạch hoạt động của 

nhóm chuyên gia 

Kế hoạch hoạt động 

được PMU phê duyệt 

Tháng 10/2022 1.0 ngày 

2 Thu thập, nghiên cứu tài liệu 

theo yêu cầu của chuyên gia 1 

và 2,  

Báo cáo nghiên cứu, 

phân tích tài liệu  

Tháng 10/2022 1.5 ngày 

4 Xử lý số liệu và viết báo cáo Bản thảo báo cáo  Tháng 10/2022 02 ngày 

5 Tổ chức hội thảo dự án tổ chức 

dự kiến vào cuối tháng tháng 

11/2022. 

 

Xây dựng chương trình 

Hội thảo 

Lập danh sách đại biểu 

và các tham luận 

Ghi chép và tổng hợp 

kết quả hội thảo 

Tháng 11/2022 2,5 ngày 

6 Hoàn thiện bản bản báo cáo Báo cáo cuối cùng Tháng 12/2022 03 ngày 

 Tổng   10 ngày 

VII. THÀNH PHẦN NHÓM CHUYÊN GIA - YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC VÀ 

TRÌNH ĐỘ 

Để đảm bảo yêu cầu của mục tiêu hoạt động, Ban QLDA sẽ tuyển chọn 01 

Chuyên gia hỗ trợ. Nhiệm vụ và yêu cầu chuyên môn cụ thể của chuyên gia như sau: 
Nhiệm vụ:  

1. Thực hiện công việc theo phân công của chuyên gia chính số 01 

2. Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trong nhóm và Ban QLDA VUSTA  

3. Hỗ trợ Chuyên gia chính số 01 hoàn thành thủ tục thanh quyết toán các khoản phí 

và các hạng mục kinh phí liên quan. 

Yêu cầu về chuyên môn:  

1. Có bằng đại học, ưu tiên người có trình độ thạc sỹ trở lên và tương đương 

2. Có kiến thức và kinh nghiệm trong tổ chức hội thảo góp ý chính sách, Thu thập; Xử 

lý và phân tích số liệu và viết báo cáo  

3. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong làm việc với các tổ chức và cá nhân hoạt động 

liên quan đến phát triển cộng đồng, và xây dựng chính sách 

VIII. KẾT QUẢ ĐẦU RA  
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Sản phẩm mà nhóm chuyên gia phải bàn giao cho Ban QLDA gồm: 

1) Báo cáo: Khoảng 25-30 trang, không kể phụ lục (trích dẫn tham khảo và các phụ 

lục liên quan….); 

2) Các bài trình bày tại hội thảo.  

Nhóm chuyên gia sẽ xây dựng đề cương báo cáo và tiến hành thu thập số liệu. 

Ban QLDA sẽ đóng góp ý kiến và kết nối cho nhóm chuyên gia gặp gỡ các đối tượng 

nghiên cứ theo yêu cầu 

IX. TRÁCH NHIỆM 

- Các chuyên gia tự chịu trách nhiệm về trách nhiệm dân sự nghề nghiệp liên quan đến 

việc thực hiện công việc; 

- Đóng thuế cho tất cả các khoản thu nhập theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt 

Nam; 

- Đảm bảo an toàn thông tin của tài liệu cho đến khi được xuất bản. 

X. HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH VÀ TAI LIỆU THAM KHẢO 

- Các chuyên gia sẽ được cung cấp những tài liệu có liên quan đến công việc theo yêu 

cầu. 

XI. QUẢN LÝ  

- Nhóm chuyên gia tư vấn làm việc dưới sự quản lý và báo cáo trực tiếp cho Ban 

Giám đốc dự án và phối hợp chặt chẽ với các cán bộ dự án để thực hiện công việc 

được giao. 

XII. KINH PHÍ 

- Kinh phí sẽ do dự án chi trả theo sự phê duyệt của nhà tài trợ tại dòng 

SDA71.001_C22. 

- Số ngày công chuyên gia dự kiến là:  

+ Chuyên gia hỗ trợ: 01 người x 10 ngày x 1.890.000vdn/ngày = 18.900.000vnd 

XIII. CÁC ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN 

- Các chuyên gia sẽ được thuê làm việc với số ngày công như dự kiến trên đây, trong 

suốt thời gian từ tháng 10/2022 đến hết trước ngày 31/12/2022.   

- Việc thanh toán sẽ dựa trên cơ sở hợp đồng được ký kết và kết quả triển khai thực 

hiện công việc được giao theo đánh giá của Ban Giám đốc và Quản lý Dự án và Báo 

cáo kết quả công việc của từng chuyên gia. 
  

 

 


