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Chủ đề:
Mô tả công việc
Nội dung:
Phân tích sự tham gia của khu vực tư nhân trong phòng chống bệnh lao
Mã số hoạt động trong Chương trình Learns:
41.06
Số lượng:
3 (Làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và An Giang/Cần Thơ)
Thời hạn nộp hồ sơ: Ngày 22/11/2020
Thời gian thực hiện dự kiến: 10-15 ngày
Giai đoạn thực hiện dự kiến: đến 31/01/2021

Tuyển dụng Trợ lý nghiên cứu về bệnh lao
Nghiên cứu về mức độ tham gia của khu vực tư nhân trong phòng chống bệnh Lao / Hà Nội, Việt
Nam

Nộp hồ sơ ở đây
https://chp.tbe.taleo.net/chp02/ats/careers/requisition.jsp?org=SOCIIMPA2&cws=1&rid=3224

Bối cảnh
Social Impact (SI) là một công ty tư vấn quản lý phát triển toàn cầu, cung cấp các dịch vụ giám sát, đánh giá,
lập kế hoạch chiến lược và tăng cường năng lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tại Việt Nam, SI đang triển
khai chương trình USAID/Vietnam Learns để hỗ trợ nhân viên và đối tác của USAID triển khai các chương
trình hiệu quả và minh bạch hơn. SI đang tuyển dụng 03 (ba) Trợ lý Nghiên cứu làm việc tại Hà Nội, Hồ Chí
Minh và An Giang/Cần Thơ để hỗ trợ chuyên gia tư vấn (phụ trách 3 khu vực khác nhau gồm miền Bắc, miền
Trung và miền Nam Việt Nam) trong một nhiệm vụ nghiên cứu mới nhằm hỗ trợ thực hiện Chương trình phòng
chống lao quốc gia của Chính phủ, xác định rõ hơn vai trò và tiềm năng của các đơn vị cung cấp dịch vụ tư nhân
trong hỗ trợ điều trị bệnh lao.
** Lưu ý: Ứng viên bắt buộc phải là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam **

Bối cảnh nghiên cứu
Ban Chỉ đạo Chương trình phòng chống lao quốc gia được thành lập năm 1986. Ban chỉ đạo là cơ quan chính có
vai trò định hướng và lập kế hoạch chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Khu vực tư nhân ở Việt Nam thể hiện rõ
vai trò trong 3 lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân lao: chẩn đoán, chuyển tuyến và điều trị. Tuy nhiên, vai trò cũng
như đóng góp của khu vực tư nhân trong các lĩnh vực này tại Việt Nam vẫn chưa được thừa nhận rộng rãi.
Mục đích của nghiên cứu này là để hiểu rõ hơn về phạm vi, chất lượng tham gia của khu vực tư nhân trong
phòng chống bệnh lao theo từng lĩnh vực cụ thể. Câu trả lời cho những câu hỏi được nêu dưới đây sẽ cung cấp
cho các đối tác quốc tế những thông tin cần thiết để tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân và phân bổ lại
các nguồn lực phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu cụ thể. Về dài dạn, Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ sử
dụng những thông tin này để cải thiện các can thiệp liên quan đến khu vực tư nhân, đảm bảo chất lượng dịch vụ
tốt hơn cho người bệnh bằng cách kết nối Chương trình phòng chống lao quốc gia với các đơn vị cung cấp khu
vực tư nhân và hỗ trợ họ cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt hơn trong chẩn đoán, chuyển tuyến và điều trị.
Hoạt động đánh giá này sẽ bao gồm các vấn đề về chất lượng và phạm vi tham gia của các đơn vị cung cấp dịch
vụ tư nhân. Đánh giá này có thể là cơ sở để định hướng, gắn kết hiệu quả khu vực tư nhân trong thực hiện
Chương trình phòng chống lao quốc gia.
Để xác định tình hình tổng quan mang tính đại diện, ba tỉnh thành đã được chọn để thực hiện nghiên cứu:
1. Phía Bắc - Hà Nội
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2. Phía Nam - An Giang
3. Phía Nam - Thành phố HCM

Hoạt động
Phân tích này sẽ kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng. Ngoài các phương pháp thu thập dữ liệu do
nhóm tư vấn xác định, nghiên cứu này là thực hiện khảo sát các bên liên quan ở nhiều cấp khác nhau, tập trung
trả lời Câu hỏi 4 ngoài những câu hỏi khác. Các chuyên gia tư vấn có trách nhiệm xây dựng báo cáo cuối cùng,
trong đó tổng hợp tất cả các dữ liệu thu thập được trong phần kết luận và đưa ra khuyến nghị về hướng sử dụng
dữ liệu hiệu quả nhất để cải thiện các dịch vụ phòng chống lao nói chung tại Việt Nam cũng như mở rộng/nâng
cao chất lượng các lựa chọn dịch vụ của khu vực tư nhân.
Theo đó, nghiên cứu sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Nhóm tư vấn thiết kế kế hoạch nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu hiện trường Vòng 1 ở nhiều
cấp khác nhau.
Dựa trên kết quả thu thập dữ liệu Vòng 1, nhóm tư vấn sẽ quyết định lựa chọn mẫu và thiết kế nghiên cứu hiện
trường Vòng 2 cùng với Ban Chỉ đạo Chương trình phòng chống lao quốc gia, USAID và Learns.
Giai đoạn 2: Nhóm tư vấn tiến hành nghiên cứu hiện trường Vòng 2.
Một số hoạt động cụ thể để thu thập thông tin cho những câu hỏi trên bao gồm:
1. Hoàn thiện/điều chỉnh câu hỏi nghiên cứu
2. Trưởng nhóm phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình phòng chống lao quốc gia, USAID và Learns xây
dựng kế hoạch thu thập dữ liệu liên quan
3. Xây dựng các công cụ nghiên cứu (cả định tính và định lượng) *
4. Thực hiện phỏng vấn với các đơn vị cung cấp dịch vụ để thu thập các thông tin quan trọng *
5. Xây dựng phương pháp lấy mẫu và bảng câu hỏi để thực hiện khảo sát các bên liên quan
6. Thực hiện quản lý chung và đảm bảo chất lượng của tất cả dữ liệu, bao gồm dữ liệu từ khảo sát các bên liên
quan, dữ liệu trên hệ thống Vitimes và các dữ liệu thứ cấp khác được sử dụng để phân tích *
7. Các sự kiện ở từng vùng để chia sẻ và xác nhận kết quả phát hiện ban đầu *
8. Báo cáo cuối cùng

Nhân sự
Ba Trợ lý Nghiên cứu sẽ hỗ trợ nhóm nghiên cứu. Yêu cầu công việc và nhiệm vụ cụ thể cho vị trí này được mô
tả như dưới đây:

Trợ lý Nghiên cứu
▪ Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu y tế.
▪ Có kinh nghiệm trong thu thập, phân tích dữ liệu định tính và định lượng.
▪ Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến Chương trình
phòng chống lao.
▪ Có kinh nghiệm tiến hành phỏng vấn bệnh nhân theo các yêu cầu về đạo đức.
▪ Sử dụng thành thạo tiếng Việt và có kiến thức chuyên sâu về môi trường chăm sóc sức khỏe tại Việt
Nam.
▪ Ưu tiên ứng viên có các kỹ năng viết và nói tiếng Anh.

Nhiệm vụ
▪
▪
▪
▪

Phối hợp, hỗ trợ hậu cần cho nhóm nghiên cứu trong suốt quá trình nghiên cứu
Đôn đốc các cơ sở y tế (qua điện thoại) hoàn thành khảo sát trực tuyến
Hỗ trợ thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp (VITIMES, dữ liệu của cơ sở y tế, v.v.)
Lập kế hoạch và hỗ trợ thực hiện các cuộc phỏng vấn bệnh nhân
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▪ Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về đạo đức trong suốt quá trình nghiên cứu
▪ Hỗ trợ nhóm nghiên cứu với các nhiệm vụ khác khi cần thiết
▪ Đi hiện trường khi cần thiết
Ngày kết thúc nhận hồ sơ ứng tuyển: Ngày 22 tháng 11 năm 2020. Quá trình lựa chọn và phỏng vấn sẽ được
thực hiện sớm và các ứng viên quan tâm nên nộp hồ sơ càng sớm càng tốt.
Để biết thêm thông tin về Social Impact, vui lòng truy cập website của chúng tôi: http://www.socialimpact.com.
SI là Nhà tuyển dụng Việc làm bình đẳng/Hoạt động tích cực/Tôn trọng Cựu chiến binh theo Luật ADA. Tất cả
các ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét tuyển dụng, không phân biệt màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc
quốc gia, tình trạng khuyết tật hoặc tình trạng cựu chiến binh.
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