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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Tư vấn cá nhân trong nước Xây dựng tiêu chí giám sát và đánh giá việc 

thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo dựa trên năng lực tại các cơ sở 
đào tạo 

Lô 1: tư vấn 1 (Xây dựng bộ tiêu chí cho các gói đổi mới chương trình đào tạo 
Bác sỹ Đa khoa) 

1. Thông tin chung về dự án 

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (viết tắt là 
Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản 
được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can thiệp của dự án được 
triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 15 tỉnh dự án bao gồm Lai 
Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, 
Dak Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng. 

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, 
quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ 
sở”. 

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo dục nhân 
lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ thống 
đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý sử dụng 
nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y tế có trình độ về công tác 
ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc 
sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn quốc gia của các trạm y tế xã và đóng 
góp vào chương trình nông thôn mới. 

Dự án bao gồm 4 hợp phần:  

- Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục nhân lực y tế bậc đại học, cao 
đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải thiện hệ 
thống đảm bảo chất lượng giáo dục. 

- Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế 

- Hợp phần 3: Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu 

- Hợp phần 4: Quản lý dự án. 

Hợp phần 1 có mục tiêu đổi mới toàn diện chất lượng một số chương trình giáo dục và 
đào tạo nhân lực y tế trọng tâm theo hướng dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp 
và hội nhập quốc tế, bao gồm 2 tiểu hợp phần: 

- Tiểu hợp phần 1.1 phát triển khung chính sách và thể chế, hỗ trợ đổi mới các chương 
trình giáo dục dựa trên năng lực. 

- Tiểu hợp phần 1.2 hỗ trợ các trường phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng 
lực thông qua các gói Grant BSĐK, Điều dưỡng và BS RHM. 

Đến thời điểm hiện tại, đã có 20 gói Grant được Bộ Y tế phê duyệt. Đối với mỗi gói 
Grant, các trường cần đạt được các chỉ số đầu ra về mặt chuyên môn và về mặt quản lý 
dự án. Đặc biệt, chương trình đổi mới dựa trên năng lực do các trường phát triển phải 
đạt được các tiêu chí về mặt chuyên môn và được Hội đồng của Bộ Y tế xem xét, thẩm 
định, nghiệm thu. Do vậy trong quá trình phát triển chương trình đổi mới này cần có 
một bộ tiêu chí để giám sát và đánh giá quá trình triển khai các gói Grant, với mục 
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đích giám sát một cách chặt chẽ về mặt chuyên môn việc thực hiện và hoàn thiện các 
chỉ số đầu ra của chương trình đổi mới, các cam kết của các trường nhằm đạt được một 
chương trình đổi mới thực sự dựa trên năng lực, đảm bảo tính tích hợp, hướng tới các 
tiêu chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế cũng như tính khả thi và hiệu quả của nguồn 
vốn vay. 

Đối tượng sử dụng bộ tiêu chí này bao gồm Hội đồng chuyên môn thẩm định, phê 
duyệt, theo dõi, giám sát, nghiệm thu gói Grant và Ban QLDA TƯ. 

Điều khoản tham chiếu này để tìm kiếm một ứng viên có tư cách hợp lệ và đủ năng 
lực, kinh nghiệm cho Ban quản lý dự án Trung ương nhằm hỗ trợ Giám đốc dự án 
trong việc xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, giám sát và đánh giá việc quá trình thực hiện 
các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ Đa khoa dựa trên năng lực tại các cơ sở 
đào tạo. Thủ tục tuyển chọn tư vấn được thực hiện theo “Hướng dẫn Tuyển chọn và 
Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không 
hoàn lại của IDA cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành năm 2011 
và hiệu chỉnh năm 2014. 

2. Nhiệm vụ của tư vấn 

1.1. Mục tiêu 

Mục tiêu nhằm giúp Ban QLDA xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, giám sát và đánh giá 
việc thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ Đa khoa dựa trên năng lực 
tại các cơ sở đào tạo (gói Grant). 
 
2.2. Phạm vi công việc 
 

 Xây dựng kế hoạch hoạt động tổng thể, kèm theo khung thời gian và kế hoạch 
làm việc dự kiến nhằm đạt được mục tiêu đề ra. 

 Phối hợp làm việc và tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cơ sở 

đào tạo và các bên liên quan cho việc xây dựng bộ tiêu chí theo dõi, giám sát và 
đánh giá việc quá trình thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác sỹ 
Đa khoa dựa trên năng lực thông qua các hội thảo về triển khai thực hiện đổi 

mới chương trình đào tạo. 

 Xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm giám sát, đánh giá được mức độ hoàn thành của 
các gói Grant, cụ thể bao gồm các nội dung theo dõi, giám sát và đánh giá quá 

trình triển khai, các công cụ đánh giá, phương pháp/cách thức đánh giá các chỉ 
số mục tiêu (KPI), các chỉ số kết quả theo năm và chỉ số kết thúc dự án của các 

gói Grant.  

 Cung cấp hướng dẫn và tập huấn sử dụng bộ tiêu chí cho các chuyên gia kỹ 
thuật giám sát đánh giá về các phương pháp theo dõi, giám sát, đánh giá, 
phương pháp lấy số liệu, kỹ thuật xác minh số liệu theo đúng nội dung bộ tiêu 
chí, phương pháp phân tích và đánh giá chỉ số kết quả mục tiêu (KPI) của 

chương trình đổi mới đào tạo Bác sỹ Đa khoa theo từng đặc điểm riêng biệt của 
từng trường. 

Trong quá trình làm việc, Tư vấn sẽ phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào 

tạo, Ban QLDA HPET, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo và sử dụng nhân lực y tế. Địa 
điểm làm việc tại văn phòng Ban QLDA HPET. 
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3. Sản phẩm đầu ra/Khung thời gian dự kiến 

Thời gian làm việc dự kiến là 5 tháng. Căn cứ vào kế hoạch thực tế của dự án, 

căn cứ vào nhu cầu đánh giá và việc thực hiện hợp đồng của tư vấn cá nhân trong 

nước, hợp đồng có thể được sửa đổi, bổ sung bằng văn bản thỏa thuận giữa các bên.  

Khung thời gian dự kiến cho sản phẩm đầu ra như sau: 

 
STT Hoạt động/Sản phẩm Thời gian 

1 

Kế hoạch chi tiết để hoàn thành nhiệm vụ của hợp 

đồng (kèm theo khung thời gian và kế hoạch làm 
việc cụ thể) trình Ban QLDA HPET 

0,5 tháng sau khi ký 
hợp đồng 

2 

Bản dự thảo bộ tiêu chí bao gồm các tiêu chí theo 

dõi, giám sát và đánh giá quá trình triển khai của 
gói Grant Bác sỹ Đa khoa của các cơ sở đào tạo 

1 tháng sau khi kế 
hoạch chi tiết được 

phê duyệt 

3 

Bản dự thảo bao gồm các công cụ theo dõi, đánh 
giá, phương pháp/cách thức đánh giá các chỉ số kết 
quả mục tiêu (KPI) của gói Grant Bác sỹ Đa khoa 

của các cơ sở đào tạo 

2 tháng sau khi kế 
hoạch chi tiết được 

phê duyệt 

4 

Bản Hướng dẫn sử dụng và tập huấn sử dụng bộ 

tiêu chí cho các chuyên gia kỹ thuật giám sát đánh 

giá về các phương pháp theo dõi, giám sát, đánh 

giá, phương pháp lấy số liệu, kỹ thuật xác minh số 

liệu theo đúng nội dung bộ tiêu chí, phương pháp 

phân tích và đánh giá chỉ số kết quả mục tiêu (KPI) 

của chương trình đổi mới đào tạo Bác sỹ Đa khoa 

theo từng đặc điểm riêng biệt của từng trường. 

3 tháng sau khi kế 
hoạch chi tiết được 

phê duyệt 

5 

Bộ tiêu chí theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình 

thực hiện các gói đổi mới chương trình đào tạo Bác 

sỹ Đa khoa được phê duyệt 

4 tháng sau khi kế 
hoạch chi tiết được 

phê duyệt 

6 
Báo cáo hoàn thành công việc tư vấn 4.5 tháng sau khi kế 

hoạch chi tiết được 
phê duyệt 

 

4. Hỗ trợ của dự án 

- Ban QLDA sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho Tư vấn các tài liệu liên quan để phục 
vụ công việc tư vấn. 

- Ban QLDA sẽ thực hiện các hoạt động hỗ trợ và giới thiệu Tư vấn với các đối tác 
liên quan khi cần thiết. 

- Ban QLDA sẽ điều phối và cùng tham gia các hoạt động tại thực địa khi cần thiết, 
chịu trách nhiệm tổ chức các hội thảo, hội nghị tham vấn, các cuộc họp với các cán 
bộ lãnh đạo và các bộ ban ngành; tổ chức thẩm định và thông qua các bộ công cụ. 
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5.Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn 

- Quốc tịch Việt Nam; 

- Có trình độ sau đại học chuyên ngành Y khoa/quản lý giáo dục hoặc các lĩnh vực 
khác có liên quan;  

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại các cở sở đào tạo nhân lực y tế; 

- Ưu tiên có kinh nghiệm về triển khai chương trình đào tạo Bác sỹ đa khoa; 
- Ưu tiên có kinh nghiệm về theo dõi, giám sát và đánh giá trong các dự án giáo dục 

đào tạo tại Việt Nam; 
- Sử dụng tiếng Anh tốt. 
 
6. Hình thức, thời gian hợp đồng và kinh phí 
- Hình thức hợp đồng: trọn gói. 
- Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 5 tháng. 
- Kinh phí: Kinh phí cho dịch vụ tư vấn được chi trả từ nguồn vốn IDA do Ngân 

hàng Thế giới tài trợ. Các chi phí đi lại và định mức chi được chi trả theo quy định 
hiện hành của Chính phủ Việt Nam. 

 
7. Quy định về giám sát và báo cáo 

 Ban QLDA sẽ giám sát quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn. Trong quá trình thực 
hiện, Tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho Ban QLDA về các nội dung 
công việc. 
 

8. Yêu cầu khác 

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn (cho các báo cáo, 
văn bản giao dịch …) là Tiếng Việt và Tiếng Anh. 


