
  

1 
 

 

BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA QUỸ TOÀN CẦU 
PHÒNG CHỐNG AIDS, LAO VÀ SỐT RÉT TẠI VIỆT NAM 

VIETNAM COUNTRY COORDINATING MECHANISM 
THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA 

 
KÊU GỌI ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN XÉT CHỌN  

ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG TRONG CCM VIỆT NAM  
 
Nhiệm kỳ của CCM Việt Nam khoá 2020 - 2022 sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2022. CCM 
Việt Nam hiện đang đề nghị các khối thành viên tiến hành lựa chọn đại diện mới của 
mình cho nhiệm kì CCM 2023 – 2025.  
Số lượng thành viên chính thức và thành viên dự bị từ các cộng đồng trong CCM khoá 
mới bao gồm:  
- 01 đại diện cho cộng đồng những người sống chung với HIV.  
- 01 đại diện cho cộng đồng những người đã từng mắc sốt rét. 
- 01 đại diện cho cộng đồng những người đã từng mắc bệnh lao (người đã từng mắc lao, 
người có HIV, tù nhân, người sử dụng ma tuý...). 
- 01 đại diện cho cộng đồng những người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao ở phía Nam.  
- 02 đại diện cho cộng đồng MSM.  
- 01 đại diện cho cộng đồng người sử dụng ma tuý.  
- 01 đại diện cho cộng đồng người chuyển giới nữ hoặc người bán dâm nữ.  
Cứ mỗi đại điện chính thức lại có thêm một thành viên dự bị.  
Theo quy trình, cần phải thành lập một Ban Xét chọn cho mỗi cộng đồng để lựa chọn 
người đại diện chính thức và dự bị cho cộng đồng mình trong CCM. Ban Xét chọn gồm 
05 người là đại diện từ các mạng lưới, CBO hoặc nhóm tự lực của cộng đồng đó. 

a. Thành viên Ban Xét chọn phải giữ vị trí lãnh đạo hoặc chủ chốt của một mạng 
lưới, CBO hoặc nhóm tự lực của cộng đồng đó và không tham gia ứng cử hoặc 
được đề cử làm đại diện của nhóm người chịu ảnh hưởng chính tại CCM.  

b. Thành phần của Ban Xét chọn phải đại diện rộng rãi nhất có thể cho các cộng 
đồng chính của Quỹ Toàn cầu tại CCM Việt Nam, cả về mặt địa lý, và quy mô, 
cơ cấu.  

Thư này kêu gọi các mạng lưới/CBO/nhóm đề cử một lãnh đạo hoặc thành viên chủ 
chốt tham gia làm Ban Xét chọn. Tổ Bầu cử của CCM sẽ lựa chọn các ứng viên vào 
Ban Xét chọn thông qua một quá trình minh bạch, được văn bản hoá.  
Để cử người vào Ban xét chọn, mạng lưới/CBO/nhóm cần gửi đến CCM Việt Nam 
thông tin về người được đề cử và lý do đề cử người đó và ý kiến đồng ý của người được 
để cử. Tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với các thành viên Ban Xét chọn là có kinh 
nghiệm làm việc với cộng đồng, có hiểu biết về các thành viên cộng đồng ở nhiều nơi 
trên cả nước, khách quan, công tâm, và sẵn sàng tham gia.   
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Mọi đề cử cần gửi tới BTK CCM - ông Nguyễn Đức Thụ, Ban thư ký của CCM theo 
địa chỉ  ccmvietnam@gmail.com chậm nhất là ngày 30/12/2022. 
Thông tin cơ sở đính kèm:  
Để có thêm thông tin về Quỹ toàn cầu và CCM, xin xem tại 
http://www.theglobalfund.org/.  
Buổi giới thiệu về Quỹ Toàn cầu và CCM  
Để cung cấp thêm thông tin cho những người có nhu cầu, chuyên gia của CCM sẽ có 
buổi giới thiệu trực tuyến về Quỹ Toàn cầu và CCM với những người quan tâm vào lúc 
8h00 - 10h00 ngày 29/12/2022 ở đường link dưới đây.  
https://echo.zoom.us/j/85650303149   
 
Chúng tôi khuyến khích các mạng lưới, CBO, nhóm tự lực của người thuộc nhóm người 
chịu ảnh hưởng chính gửi thông báo Kêu gọi đề cử này tới các thành viên của mình.  

 


