ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA XÂY DỰNG ĐỀ ÁN Y TẾ LAO ĐỘNG XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2020-2025
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRỌNG TÂM VÀO HOẠT ĐỘNG PHỤC HỒI CHỨC
NĂNG VÀ KHUYẾT TẬT
1.

Tổng quan

Do Việt nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng bởi quá trình biến đổi khí hậu và
tác động của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh dẫn đến có hơn 25% dân cư cần sự trợ
giúp xã hội. Trong đó có khoảng 11,3 triệu người cao tuổi, 7,6 triệu người khuyết tật, trên 9 triệu
người có vấn đề sức khỏe tâm thần, 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khoảng 1,8 triệu lượt
hộ gia đình cần được trợ giúp đột xuất hàng năm, 234.000 người nhiễm HIV được phát hiện,
220.000 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, hơn 48.000 người bán dâm, khoảng 30.000 nạn
nhân bị bạo lực, bạo hành trong gia đình, ngoài ra, còn nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị mua
bán, bị xâm hại hoặc lang thang kiếm sống trên đường phố. Đồng thời, có khoảng 5% hộ nghèo,
3% hộ cận nghèo.
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách chăm lo đời sống các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn,
góp phần ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Sau 25 năm thực hiện, hệ thống chính sách, pháp
luật ngày càng được hoàn thiện ví dụ nhưNghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật; Nghị
định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ
em; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Đề án Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ
trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 – 2025,
Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào
cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020, Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020;
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, mạng lưới các Bệnh viện và trung tâm hỗ trợ xã hội thuộc
ngành LĐTBXH đã phát triển rộng khắp với 5 Bệnh viện chỉnh hình PHCN, một trung tâm chăm
sóc và PHCN người tâm thần và một số trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Bộ LĐTBXH. Ngoài
ra, còn có một hệ thống các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm chăm sóc người tâm thần, trung
tâm PHCN trực thuộc các Sở LĐTBXH trải dài trên 63 tỉnh, thành phố. Hệ thống các bệnh viện,
trung tâm thuộc ngành LĐTBXH đã có bề dày kinh nghiệm, mạng lưới rộng, đáp ứng được nhu
cầu chuyên môn ở các mức độ khác nhau. Hàng năm các bệnh viện, trung tâm hỗ trợ xã hội đang
cung cấp dịch vụ một số lượng lớn những người thuộc nhóm yếu thế. Tuy nhiên, chất lượng các
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phẫu thuật chỉnh hình, PHCN vận động, điều dưỡng luân
phiên... ở nhiều cơ sở chưa được chú trọng, chất lượng dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu. Lợi
thế về năng lực sản xuất chân tay giả, nẹp chỉnh hình và phương tiện trợ giúp dành cho người

khuyết tật của ngành chưa được phát huy tốt. Việc đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các
cơ sở y tế lao động xã hội công lập còn lúng túng.
Trước tình hình này, trong năm 2020, Bộ LĐTBXH có kế hoạch xây dựng Đề án Y tế Lao động
Xã hội (dưới đây gọi tắt và Đề án) giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm củng cố
và nâng cao năng lực hệ thống các cơ sở thuộc ngành LĐTBXH. Trong năm 2019, Hội trợ giúp
người khuyết tật Việt Nam (VNAH) đã hợp tác với Bộ Y tế và Bộ LĐTBXH, cùng với hỗ trợ kỹ
thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiến hành đánh giá năng lực hệ thống PHCN quốc gia,
trong đó có khảo sát đánh giá năng lực PHCN trong các cơ sở thuộc quản lý của ngành
LĐTBXH. VNAH, với tài trợ của USAID thông qua dự án DIRECT, sẽ hỗ trợ Bộ LĐTBXH xây
dựng Đề án này, với trọng tâm là các hoạt động PHCN và hỗ trợ người khuyết tật. Do vậy, Cục
BTXH-Bộ LĐTBXH và VNAH mong muốn tuyển một chuyên gia trong nước hỗ trợ xây dựng
Đề án Y tế Lao động Xã hội với trọng tâm vào PHCN và hỗ trợ người khuyết tật.
Mục tiêu

2.

Mục tiêu của hoạt động này là xây dựng Đề án Y tế Lao động Xã hội, với trọng tâm là các hoạt
động PHCN và hỗ trợ người khuyết tật.
3. Phạm vi công việc:
3.1. Phạm vi công việc:
Chuyên gia sẽ điều phối và làm việc chặt chẽ với VNAH và Cục Bảo trợ xã hội và tổ chuyên gia
kỹ thuật hỗ trợ xây dựng Đề án do Bộ LĐTBXH thành lập nhằm xây dựng Đề án Y tế Lao động
Xã hội, với trọng tâm là các hoạt động PHCN và hỗ trợ người khuyết tật. Các hoạt động cụ thể
bao gồm nhưng không giới hạn ở các hoạt động sau:
Nghiên cứu các chính sách, kế hoạch, đề án có liên quan về PHCN, hỗ trợ người
khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các Bệnh
viện, Trung tâm Chỉnh hình PHCN và trung tâm/cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm nuôi
dưỡng người tâm thần.
-

Nghiên cứu các báo cáo nghiên cứu, đánh giá về hệ thống y tế, PHCN toàn quốc
và trong ngành LĐTBXH đã được chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước xây
dựng. Nghiên cứu các báo cáo đánh giá về hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, về hoạt
động của các cơ sở/trung tâm.
-

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc thành lập và hoạt động các mô hình
tương tự
-

Xây dựng Đề cương Đề án với trọng tâm vào PHCN, khuyết tật và tham vấn với
tổ kỹ thuật, các bên liên quan về Đề cương.
-

Xây dựng Đề án với trọng tâm vào PHCN, khuyết tật bao gồm: Các mục tiêu
chiến lược, nhiệm vụ, hoạt động của Đề án, các ưu tiên trong từng giai đoạn như ưu tiên
trong giai đoạn 2 năm đầu , các giai đoạn 5 năm tiếp theo, đầu ra (phân tách theo năm),
các bên chịu trách nhiệm thực hiện.
-

- Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của Đề án.
3.2 Phương pháp làm việc:
- Chuyên gia làm việc chặt chẽ với Cục BTXH, các thành viên trong tổ tư vấn kỹ thuật và

cán bộ dự án của VNAH trong quá trình xây dựng Đề án này.
- Chuyên gia sẽ hỗ trợ và thúc đẩy thảo luận nhằm xây dựng Đề cương, dự thảo Đề án.
- Chuyên gia làm đầu mối thu thập và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên của tổ tư vấn

kỹ thuật, Cục bảo trợ xã hội, VNAH và các bên liên quan khác trong quá trình xây dựng và
hoàn thiện Đề cương và Đề án và báo cáo đánh giá tác động.
- Chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm cuối cùng gửi Cục Bảo trợ xã hội và

VNAH
4. Kết quả dự kiến:
- Đề cương Đề án với trọng tâm PHCN, khuyết tật được xây dựng và hoàn thiện.
- Đề án với trọng tâm PHCN, khuyết tật được xây dựng và hoàn thiện. Nội dung Đề án

theo mẫu do Bộ LĐTBXH yêu cầu và bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:
o

Các mục tiêu chiến lược

o

Các ưu tiên chiến lược.

o

Các hoạt động

o

Các kết quả đầu ra chia theo giai đoạn

o

Trách nhiệm của các bên liên quan

- Báo cáo đánh giá tác động của Đề án được xây dựng và hoàn thiện theo mẫu do Bộ

LĐTBXH yêu cầu.

5.Kế hoạch hoạt động
STT

Nội dung hoạt động

1.

Thống nhất nội dung, phương pháp làm việc với Cục bảo trợ xã
hội và VNAH

Thời gian
dự kiến
Tháng 4/2020

STT

2.

Nội dung hoạt động
Nghiên cứu các chính sách, kế hoạch, đề án có liên quan về
PHCN, hỗ trợ người khuyết tật, các đối tượng bảo trợ xã hội, cơ
chế hoạt động, cơ chế tài chính của các Bệnh viện, Trung tâm
Chỉnh hình PHCN và trung tâm/cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm
nuôi dưỡng người tâm thần.

Thời gian
dự kiến

Tháng 4/2020

Nghiên cứu các báo cáo nghiên cứu, đánh giá về hệ thống y tế,
PHCN toàn quốc và trong ngành LĐTBXH
Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc thành lập và hoạt động
các mô hình tương tự
3.

Xây dựng dự thảo đề cương Đề án với trọng tâm vào PHCN,
khuyết tật

Tháng 4 - 5/2020

4.

Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với tổ tư vấn kỹ thuật và các
bên liên quan trình bày và tiếp thu các góp ý cho dự thảo đề
cương Đề án với trọng tâm vào PHCN, khuyết tật

Tháng 4 - 5/2020

5.

Chỉnh sửa đề cương cho phù hợp dựa trên các góp ý

Tháng 5 - 6/2020

6.

Xây dựng dự thảo Đề án với trọng tâm vào PHCN, khuyết tật

Tháng 5 - 7/2020

7.

Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với tổ tư vấn kỹ thuật và các
bên liên quan, các cuộc họp tham vấn trình bày và tiếp thu các
góp ý cho dự thảo Đề án với trọng tâm vào PHCN, khuyết tật

Tháng 7 - 8/2020

8.

Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án với trọng tâm vào PHCN,
khuyết tật

Tháng 8 – 9/2020

9.

Xây dựng báo cáo tác động của Đề án

Tháng 6 - 9/2020

10.

Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với tổ tư vấn kỹ thuật và các
bên liên quan, các cuộc họp tham vấn trình bày và tiếp thu các
góp ý cho dự thảo báo cáo tác động của Đề án

Tháng 7 - 9/2020

11.

Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tác động của Đề án

Tháng 9/2020

6. Trình độ chuyên môn
a) Yêu cầu trình độ Thạc sĩ trở lên;
b) Có kiến thức chuyên sâu về khuyết tật, Y tế, PHCN đặc biệt là PHCN trong ngành Lao
động Thương binh và Xã hội;
c) Có kinh nghiệm đánh giá và xây dựng các Đề án, Kế hoạch của chính phủ;
d) Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan Chính phủ;
đ) Có kỹ năng làm việc nhóm và điều hành tốt.

