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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  
 

 
Hoạt động: Tuyển dụng Tư vấn thực hiện hoạt động (HĐ 2.1.2.1) Đào tạo Kỹ thuật và những nội 
dung khám sức khỏe cho học sinh và (HĐ 2.1.2.2) Tổ chức khám sức khỏe thường niên cho học 
sinh.  
 

Dự án:  Nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh bán trú - VN03-042  

1. GỚI THIỆU 

ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế 
độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển. 
ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức 
hỗ trợ hơn 23 triệu trẻ em và gia đình của họ tại 70 quốc gia. ChildFund Australia đã đăng kí hoạt 
động trong lĩnh vực thiện nguyện, là một thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia và 
được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình 
viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia. 
ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam năm 1995 và hợp tác với trẻ em, cộng đồng và các tổ chức 
địa phương để tạo ra sự thay đổi bền vững, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và 
thúc đẩy quyền trẻ em. 
Các dự án được thực hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa 
Bình, nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm dễ bị tổn thương và bị 
sao lãng trong xã hội. 
Các dự án của ChildFund Việt Nam tập trung vào quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế và 
phúc lợi cho trẻ em. ChildFund Việt Nam cũng ưu tiên xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh 
thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao, 
đào tạo kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia quá trình ra quyết định của địa phương. 
 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 
Dự án VN03-042 “Nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú” được triển khai từ 
tháng 1/2021 đến tháng 12/2025 tại các xã dự án huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, 
tỉnh Cao Bằng. Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm “Các trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) 
và trường phổ thông có học sinh bán trú được quản lý tốt, học sinh sống trong môi trường an toàn, 
thân thiện và phát triển được các kỹ năng tự bảo vệ mình” 
 
Các mục tiêu của dự án:  

• Mục tiêu 1: Các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú được cải thiện 

công tác quản lý thông qua áp dụng bộ công cụ/tài liệu “Hướng dẫn thực hiện công tác quản 

lý, chăm sóc học sinh ở các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú” (Sau 

đây gọi tắt là công cụ MSC). 

• Mục tiêu 2: Trường PTDTBT và Trạm Y tế cải thiện hợp tác, thông qua MSC, để có các dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho tất cả học sinh. 

• Mục tiêu 3: Học sinh, Cha mẹ học sinh(CMHS)/người chăm sóc và cộng đồng được nâng cao 

về quyền để bảo vệ và góp phần cho sự phát triển lành mạnh của học sinh trong các trường 

PTDTBT/trường phổ thông có học sinh bán trú theo MSC. 
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3. MỤC TIÊU  

 Nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ Chăm sóc sức khỏe cơ bản cho học sinh Phổ thông dân tộc bán 

trú; tăng cường sự phối hợp của trạm y tế xã và trường học (mục tiêu 2). Trong năm 2022-2023, dự 

án VN03-042 sẽ có nhu cầu tuyển dụng Nhóm tư vấn tại tỉnh Bắc Kạn hoặc Cao Bằng để phối hợp 

với Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng để tổ chức các hoạt động: 

 

Hoạt động 2.1.2.1: Tập huấn cho 20 cán bộ y tế tuyến huyện, xã và cán bộ y tế học đường về Kỹ 

thuật và những nội dung khám sức khỏe cho học sinh tại 4 xã thuộc 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.  

Nội dung chính tập trung vào việc (1) Nâng cao nhận thức của Cán bộ y tế tuyến xã, về tầm quan 
trọng của công tác quản lý Y tế học đường; (2) Nâng cao kiến thức và kỹ năng thăm khám sức khỏe 
học sinh, trong đó, ngoài những nội dung khám theo Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 
quy định về công tác y tế trường học thì cần bổ sung thêm việc hướng dẫn cho cán bộ y tế các tham 
vấn đối với nhóm học sinh nữ tuổi dậy thì về vấn đề Sức khỏe sinh sản; (3) Hướng dẫn các lập kế 
hoạch theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh sau khi khám, ưu tiên những học sinh có vấn đề về 
sức khỏe được phát hiện. 
 

Hoạt động 2.1.2.2: Thực hiện các buổi khám sức khỏe thường niên cho 1200 học sinh (tại 2 tỉnh Cao 

Bằng và Bắc Kạn) theo Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định về công tác y tế trường 

học. Hồ sơ sức khỏe của học sinh sẽ được lưu trữ và chia sẻ với chính quyền địa phương để có các 

hỗ trợ tiếp theo nếu là trẻ Khuyết tật. 

- Đối với hoạt động này nhóm tư vấn sẽ cần (1) Trực tiếp thực hiện Khám sức khỏe cho học sinh 
tại các trường học; (2) Tham vấn nhóm học sinh nữ cấp 2 về vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên; 
(3) Kết hợp hướng dẫn trực tiếp (coaching) cho cán bộ y tế địa phương và nhân viên y tế trường học 
về các kỹ năng khám sức khỏe cho học sinh và (4) hỗ trợ họ lập kế hoạch chăm sóc/can thiệp cho 
các em học sinh có vấn đề về sức khỏe.  
- Hoạt động này chỉ thực hiện 2 lần trong 2 năm (TOR này chỉ tuyển dụng cho năm 2022). Trong 
quá trình thực hiện vai trò/nhiệm vụ của của ngành y tế địa phương sẽ phải được đề cao. 
 

4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ 

 
Phương pháp, công cụ: 

Đối với khóa tập huấn: 

- Nhóm Tư vấn sẽ cần nghiên cứu tài liệu dự án và thảo luận, thống nhất với ChildFund để xây 
dựng chương trình tập huấn phù hợp. 

- Xây dựng nội dung chi tiết bài giảng /nội dung tình huống trước ít nhất 5 ngày để thống nhất 
với ChildFund. 

- Lập danh mục văn phòng phẩm, dụng cụ phù hợp cho lớp tập huấn. 
- Tiến hành thực hiện theo chương trình đã thống nhất, tuy nhiên có thể linh hoạt điều chỉnh 

theo thực tế để đạt được kết quả sau khi đã trao đổi với cán bộ ChildFund. 
- Viết báo cáo bằng tiếng việt 

 
Đối với hoạt động khám sức khỏe cho học sinh: 
- Nhóm Tư vấn cần lập danh mục các nội dung cần khám theo quy định của Bộ y tế, dựa vào số 

lượng học sinh, tính toán thời gian hoàn thành việc khám sức khỏe cho toàn bộ học sinh của 4 
trường học. 

- Lập danh mục thiết bị, vật tư tiêu hao cần sử dụng để phía ChildFund và đối tác chuẩn bị. 

https://hoatieu.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-quy-dinh-ve-cong-tac-y-te-truong-hoc-112002
https://hoatieu.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-quy-dinh-ve-cong-tac-y-te-truong-hoc-112002
https://hoatieu.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-quy-dinh-ve-cong-tac-y-te-truong-hoc-112002
https://hoatieu.vn/thong-tu-lien-tich-13-2016-ttlt-byt-bgddt-quy-dinh-ve-cong-tac-y-te-truong-hoc-112002
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- Thực hiện khám sức khỏe và hướng dẫn trực tiếp (coaching) cho cán bộ y tế tuyến cơ sở. Khi 
khám cho trẻ, tư vấn và cán bộ y tế địa phương sẽ có những trao đổi, làm rõ những vấn đề, 
đặc biệt là với trường hợp trẻ gặp vấn đề bệnh tật cho cán bộ y tế địa phương, Chuyên gia tư 
vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp cách khám và ghi chép thông tin, sau đó họ sẽ cùng làm trực tiếp 
dưới sự quan sát của tư vấn). Việc trao đổi hướng dẫn sẽ không diễn ra trên toàn bộ 1200 trẻ 
mà thực hiện trên một số trường hợp ban đầu và một số trường hợp đặc biệt mà tư vấn cảm 
thấy cần lưu tâm hướng dẫn sâu hơn cho Cán bộ y tế địa phương.  

- Tư vấn cần hỗ trợ cán bộ y tế địa phương và nhân viên y tế trường học lập kế hoạch phù hợp 
cho các trường hợp học sinh có vấn đề sức khỏe để có các biện pháp can thiệp sâu hơn sau khi 
tổ chức khám. 

 
5. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

 
Địa điểm: 
Thảo luận trước khi thực hiện qua hình thức Online hoặc tại Văn phòng ChildFund Việt Nam:  
Thực hiện các khóa tập huấn: Tại tỉnh Cao Bằng 
Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh theo kế hoạch đã được thống nhất tại 2 huyện 
Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
 
Thời gian: 
Dự kiến công việc sẽ được thực hiện từ tháng 08/2022 đến hết tháng 12/2022. 
 
Dưới đây là lịch làm việc 

Thời gian  Kết quả đầu ra và hoạt động    

Số ngày (dự kiến) 

Tháng 08-

09/2022 

Hoạt động 2.1.2.1: Thực hiện 01 khóa tập huấn 03 ngày về Kỹ 

thuật và những nội dung khám sức khỏe cho học sinh   

Tư vấn 

trưởng 

nhóm 

Trợ giảng  

Nghiên cứu tài liệu, thảo luận với cán bộ ChildFund 

Xây dựng các chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn 

(handout) 

1.5   

Thực hiện khóa tập huấn (địa điểm tại Cao Bằng, các học viên Bắc 

Kạn sẽ tham dự tại Cao Bằng) 

3 3  

Viết báo cáo 0,5   

Tổng số ngày 5 3  

Tháng 10-

12/2022 

Hoạt động 2.1.2.2. Thực hiện Khám sức khỏe toàn diện cho học 

sinh tại 4 trường học tại 2 tỉnh trong vùng dự án tại Cao Bằng và 

Bắc Kạn 

Tư vấn 

trưởng 

nhóm  

Tư vấn 2 Tư vấn 3 

Chuẩn bị chương trình, họp trao đổi chuẩn bị cho chuỗi sự kiện 1 1 1 

Tiến hành khám sức khỏe trẻ em tại các trường học + kết hợp 

hướng dẫn trực tiếp (Coaching) cho cán bộ y tế địa phương 

(Dự kiến di chuyển 2 đợt cho 2 tỉnh, tạm tính mỗi trường 2 ngày) 

8 8 8 

Viết báo cáo và lập kế hoạch hỗ trợ cho nhóm trẻ em có vấn đề 

về sức khỏe 

1 1 1 

Tổng số ngày 10 10 10 
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Sản phẩm đầu ra: 
- 01 Khóa tập huấn cho 20 cán bộ y tế huyện, xã và trường học về Kỹ năng khám sức khỏe cho học 

sinh   

- 1200 học sinh được khám sức khỏe định kỳ (chuyên gia tư vấn kết hợp với nhân viên y tế địa 
phương để thực hiện)  

- 01 bản báo cáo tập huấn về Kỹ thuật khám sức khỏe và 01 bản cáo cáo hoạt động khám sức khỏe 
học sinh 
 
Giám sát/ quản lý nhiệm vụ 

Các nhóm Tư vấn sẽ báo cáo cho quản lý vùng, chuyên gia y tế của Tổ chức ChildFund Việt 
Nam và làm việc chặt chẽ và có trách nhiệm báo cáo với Điều phối viên dự án/ và các cán bộ 
phụ trách dự án “Nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú” tại Văn phòng 
ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn, Cao Bằng và các đối tác liên quan tại huyện Ngân Sơn, tỉnh 
Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
 
Bảo mật: 
Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến Điều khoản tham chiếu này sẽ được hai bên giữ bảo 
mật. 
 
An toàn cho trẻ em:  
Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho Trẻ em của 
ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu Tư vấn làm viêc, liên hệ 
trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá nhân của trẻ, Tư vấn phải nộp bản xác nhận Lý lịch Tư 
pháp.  
 
Chống khủng bố:  
ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Úc liên quan đến chống khủng bố. Để có 
thể thực hiện nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia Tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định 
của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ 
tài chính.  
 

6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

Nhóm Tư vấn là người địa phương thuộc tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn, cụ thể: 

1. Giảng viên chính/nhóm trưởng nhóm khám sức khỏe trẻ em 

- Là Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa về nhi có kinh nghiệm trong lĩnh vực khám và điều trị 
bệnh cho trẻ em. 

- Có kinh nghiệm tổ chức các khóa tập huấn có sự tham gia 

- Có hiểu biết nhất định về hệ thống y tế tuyến cơ sở 

- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm trong các bệnh viện, cơ sở y tế 

- Đã từng làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế 

 

2. Trợ giảng khóa tập huấn/thành viên nhóm khám sức khỏe: 
- Là Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa về nhi có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực khám 
và điều trị bệnh cho trẻ em. 

- Có kinh nghiệm hỗ trợ tổ chức các hoạt động tập huấn có sự tham gia (tổ chức thảo luận 
nhóm, tổ chức các trò chơi, điều hành thảo luận...) 

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ là lợi thế 
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7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH  

  

Gửi hồ sơ Đề xuất:   
✓ Kế hoạch thực hiện dự kiến và phân bổ thời gian 
✓ Tổng ngân sách đề xuất bao gồm cả phí Tư vấn và chi phí cho chuyến đi thực địa; 

 
Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau: 

✓ Lý lịch công tác của Tư vấn (hoặc các thành viên nhóm Tư vấn) 
✓ Một trong 3 loại giấy tờ (Xác nhận nhân sự của công an, lý lịch tư pháp hoặc Xác nhận 

công tác của cơ quan chủ quản. 
✓ Bản sao CMND hoặc CCCD 

Sau khi trúng tuyển các Tư vấn sẽ cần hoàn thiện một số các cam kết theo yêu cầu của 
ChildFund và nhà tài trợ. 

 
Ứng viên quan tâm cần gửi Đề xuất và hoàn thành đơn ứng cử trực tuyến qua link 
http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies trước 5 giờ chiều 10/05/2022.  
Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.  
 

http://childfund.org.vn/en/working-opportunities/vacancies

