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BỘ Y TẾ  
DỰ ÁN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC  

Y TẾ PHỤC VỤ CẢI CÁCH HỆ THỐNG Y TẾ (HPET) 

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

TƯ VẤN TRONG NƯỚC HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỔI MỚI HỆ THỐNG Y TẾ  

VÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH Y TẾ (VHEP) 

Chính sách y tế 
 

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 do Bộ Y tế làm cơ quan chủ quản được triển khai tại 28 trường, 15 tỉnh và 62 
huyện nghèo. Mục tiêu chung của Dự án nhằm “Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y 
tế và năng lực quản lý của cán bộ y tế nhằm phát triển toàn diện hệ thống y tế và chất 
lượng dịch vụ y tế ở các tuyến đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”. 

 
Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (i) Đổi mới toàn diện chất lượng chương trình đào tạo 
nhân lực y tế nhằm hội nhập theo đúng các tiêu chí của chuẩn khu vực. (ii) Đào tạo nâng 
cao năng lực đổi mới toàn diện về quản lý y tế các tuyến để nâng cao năng lực điều hành 
cũng như việc phân bổ nguồn lực và sử dụng cán bộ. (iii) Nâng cao năng lực và hiệu quả 
hoạt động của đội ngũ làm công tác CSSKBĐ và Y tế dự phòng. 

 
Dự án bao gồm 4 hợp phần: (i) Hợp phần 1: 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; (ii) Hợp phần 2: Nâng cao năng lực quản lý hệ thống y 
tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống y tế; (iii) 
Hợp phần 3: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của đội ngũ nhân lực y tế làm công 
tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu; (iv) Hợp phần 4: Quản lý dự án. 
 
Trong các hợp phần dự án, cáchoạt động của Hợp phần 2 tập trung vào tăng cường năng 
lực cho Cán bộ quản lý ngành y tế nói chung, trong đó có hoạt động 2.1.6 sẽ giành riêng 
cho đối tượng là các cán bộ lãnh đạo hoạch định chính sách y tế ở trung ương và các tỉnh 
thành của Việt Nam. Trong đó, hoạt đông thuê tuyển chuyên gia trong nước để phối hợp, 
hỗ trợ cùng các chuyên gia Quốc tế xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nâng cao 
năng lực cho cán bộ hoạch định chính sách y tế của Việt Nam là một trong các hoạt động 
đầu tiên và hết sức cần thiết để triển khai toàn bộ các hoạt động tiếp theo liên quan đến 
xây dựng và phát triển chương trình đào tạo VHEP thuộc tiểu hợp phần 2.1.6 của Dự án 
HPET. 
 
Điều khoản tham chiếu TOR này là để giúp cho Ban QLDA tìm kiếm được một tư vấn 
cá nhân trong nước có đủ tư cách pháp nhân hợp lệ và năng lực kinh nghiệm để thực hiện 
dịch vụ tư vấn hỗ trợ xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đổi mới hệ thống y tế 
và hoạch định chính sách y tế của Việt Nam (VHEP) về nội dung Chính sách y tế và quản 
trị điều hành. 
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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 tháng 01/2011. 

 
2. Nhiệm vụ công việc 
2.1  Mục tiêu công việc: 

Hỗ trợ Ban QLDA HPET, phối hợp với các tư vấn trong và ngoài nước xây dựng và triển 
khai các hoạt động nhằm mục tiêu chung là: Nâng cao năng lực quản lý và hoạch định 
chính sách cho cán bộ hoạch định chính sách phục vụ cải cách y tế của Việt Nam đồng 
thời góp phần tăng cường năng lực cho các cơ sở và đơn vị đào tạo trong nước tiến tới 
mục tiêu phát triển lâu dài, duy trì bền vững chương trình đào tạo hoạch định chính sách 
y tế. Mục tiêu cụ thể bao gồm: 
 Thực hiện và phối hợp cùng các chuyên gia Quốc tế xây dựng nội dung chương trình 

đào tạo, bài giảng (dưới dạng ppt) liên quan đến nội dung về Chính sách y tế  và quản 
trị điều hành nhằm nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho cán bộ quản lý y tế 
cấp cao ở trung ương và các tỉnh/TP. 

 Tham gia trợ giảng cho khóa đào tạo giảng viên nguồn (TOT) cho chương trình đào 
tạo cán bộ hoạch định chính sách y tế của Việt Nam. 

 Hoàn thiện nội dung chương trình và nội dung giảng dạy về Chính sách y tế và quản 
trị điều hành cho chương trình đào tạo cán bộ hoạch định chính sách y tế của Việt 
Nam (VHEP). 

 Tham gia giảng dạy các khóa đào tạo của chương trình VHEP về nội dung Chính sách 
y tế và quản trị điều hành cho các cán bộ hoạch định chính sách y tế. 
 

 
2.2 Phạm vi công việc: Tư vấn trong nước sẽ hỗ trợ Ban QLDA HPET, phối hợp với các 
tư vấn trong và ngoài nước triển khai các hoạt động sau đây: 

 
 Phối hợp với các tư vấn trong nước và Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thực hiện 

đánh giá nhanh nhu cầu đào tạo của các cán bộ hoạch định chính sách y tế tuyến trung 
ương và địa phương để làm cơ sở xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình đào 
tạo về Chính sách y tế và quản trị điều hành trên cơ sở xác định những nội dung các 
cán bộ hoạch định chính sách quan tâm và mong muốn được học; 

 Rà soát các chương trình Flagship đã được tổ chức ở quốc tế và trong nước và phối 
hợp cùng chuyên gia Quốc tế xây dựng nội dung chương trình đào tạo cụ thể về Chính 
sách y tế và quản trị điều hành; phối hợp với chuyên gia của các lĩnh vực khác để 
hoàn thiện chương trình tổng thể cho khóa đào tạo nâng cao năng lực cho nhà hoạch 
định chính sách tuyến trung ương và địa phương. 

 Phối hợp cùng các chuyên gia Quốc tế chuẩn bị nội dung giảng dạy về Chính sách y 
tế và quản trị điều hành. 

 Tham gia trợ giảng cho chuyên gia quốc tế ở khóa tập huấn đầu tiên cho nhóm đối 
tượng là giảng viên nguồn (TOT) về Chính sách y tế và quản trị điều hành. Chuẩn bị 
nội dung và trình bày về các case studies của Việt Nam về Chính sách y tế và quản trị 
điều hành. 
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 Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy về Chính sách y tế 
và quản trị điều hành của chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hoạch 
định chính sách y tế (VHEP); 

 Cam kết trở thành giảng viên nguồn và chịu trách nhiệm giảng dạy các khóa đào tạo 
của chương trình VHEP về nội dung Chính sách y tế cũng như sẽ tham gia học tập 
bồi dưỡng nâng cao kiến thức liên quan đến nội dung Chính sách y tế và quản trị điều 
hành thông qua các khóa học tập trong/ngoài nước nhằm trao đổi kinh nghiệm về xây 
dựng chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ hoạch định chính sách và chia sẻ, 
cập nhật những kinh nghiệm của quốc tế có liên quan. 

 Ngoài các hoạt động trực tiếp, tư vấn sẽ chịu trách nhiệm phối hợp cùng tham gia các 
hoạt động hỗ trợ khác của dự án có liên quan (thông qua đầu mối là Viện Chiến lược 
Chính sách Y tế).  
 

3. Sản phẩm đầu ra: 
 Nội dung chương trình đào tạo VHEP chi tiết về nội dung Chính sách y tế và quản trị 

điều hành. 
 Chương trình đào tạo VHEP về Chính sách y tế được phê duyệt 
 Bài trình bày dưới dạng ppt về nội dung Chính sách y tế và quản trị điều hành 
 Báo cáo hoàn thành hợp đồng tư vấn cá nhân 

4. Khung thời gian thực hiện: 

TT Nội dung Thời gian 
thực hiện 

1 Thực hiện đánh giá nhanh nhu cầu đào tạo của các cán bộ hoạch 
định chính sách y tế tuyến trung ương và địa phương để làm cơ sở 
xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình đào tạo về Chính sách 
y tế và quản trị điều hành  

 
2 tuần  

2 Rà soát các chương trình Flagship đã được tổ chức ở quốc tế/trong 
nước và phối hợp cùng chuyên gia Quốc tế xây dựng nội dung 
chương trình đào tạo cụ thể về Chính sách y tế và quản trị điều hành. 
Hoàn thiện chương trình tổng thể cho khóa đào tạo nâng cao năng 
lực cho nhà hoạch định chính sách tuyến trung ương và địa phương. 

2 tuần 

3 Tổ chức các cuộc họp xin ý kiến về nội dung chương trình đào tạo 
cụ thể về Chính sách y tế và quản trị điều hành; phê duyệt/nghiệm 
thu nội dung chương trình đào tạo VHEP về Chính sách y tế và quản 
trị điều hành 

2 tuần 

4 Phối hợp cùng các chuyên gia Quốc tế chuẩn bị bài trình bày về nội 
dung Chính sách y tế và quản trị điều hành 

4 tuần 

5 Chuẩn bị nội dung và trình bày về các case studies của Việt Nam về 
Chính sách y tế và quản trị điều hành. 

2 tuần 

6 Tham gia trợ giảng cho chuyên gia quốc tế ở khóa đào tạo giảng 
viên nguồn (TOT) về Chính sách y tế và quản trị điều hành do 
chuyên gia Quốc tế giảng dạy; viết báo cáo kết quả khóa học đào 
tạo TOT 

2 tuần 
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7 Điều chỉnh nội dung chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy về 
Chính sách y tế và quản trị điều hành. 

2 tuần 

8 Tổ chức họp xin ý kiến góp ý nội dung chương trình đào tạo đã 
chỉnh sửa; hoàn thiện chương trình và được phê duyệt 

2tuần 

9 Hội thảo tổng kết, đánh giá triển khai chương trình VHEP 1 tuần 

10 Báo cáo hoàn thành hợp đồng 1 tuần 

 Tổng cộng (20 tuần) 

5. Hỗ trợ của dự án: 

Dự án sẽ hỗ trợ kinh phí triển khai các hoạt động: tổ chức tập huấn/đào tạo; họp/hội thảo 
lấy ý kiến/nghiệm thu; kinh phí đi lại và hành chính cho các đợt tập huấn trong và ngoài 
nước, v.v...  

6. Yêu cầu trình độ tư vấn: 

- Có quốc tịch Việt Nam;  
- Có trình độ sau đại học về y, dược, hệ thống y tế, quản lý chính sách công, quản trị, y 

tế công cộng, xã hội học; 
- Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lıñh vưc̣ hệ thống y tế, chính sách y tế, 

quản trị hệ thống, y tế công cộng; 
- Đã có kinh nghiệm giảng dạy về lĩnh vực hệ thống y tế, chính sách y tế, quản trị hệ 

thống;  
- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm hoặc từng đào tạo/được đào tạo theo mô hình đào tạo 

quản lý Flagship Course quốc tế. 
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo 

 
7. Hình thức, thời gian hợp đồng và kinh phí: 

- Hợp đồng sẽ được ký theo hình thức trọn gói. 
- Thời gian hợp đồng: 5 tháng/người. 
- Kinh phí cho tư vấn được chi trả từ nguồn vốn IDA do Ngân hàng Thế giới tài trợ thuộc 

tiểu hợp phần 2.1. 
 

8. Quy định về giám sát và báo cáo: 
- Ban Quản lý Dự án HPET, Viện Chiến lược & Chính sách Y tế sẽ giám sát quá trình 

thực hiện dịch vụ tư vấn. 
- Trong quá trình thực hiện, tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp bằng văn bản cho Ban Quản lý 

Dự án HPET, Viện Chiến lược & Chính sách Y tế về tiến độ và kết quả các nội dung 
công việc theo yêu cầu của hợp đồng. 
 

9. Yêu cầu khác: 

Tư vấn có trách nhiệm tuân thủ các quy định làm việc của Ban quản lý dự án Trung ương 
và các quy định hiện hành. 

 
 
 


