
 

 

 

TERM OF REFERENCE/ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
Consultant to facilitate the development/revision and approval of Retinopathy of Premature Guideline  

Tuyển Tư vấn điều phối xây dựng/sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Hướng dẫn liên quan đến bệnh Võng mạc trẻ sinh non 

 
Introduction/Giới thiệu 

Orbis is a leading NGO that has been a pioneer in the prevention and treatment of blindness for 

almost all 40 years. Orbis transforms lives by delivering the skills, resources and knowledge 

needed to provide accessible quality eye care. In Vietnam, Orbis has been providing the highest 

level of expertise to support the development of eye care services and blindness prevention– 

especially in the areas of retinopathy of prematurity (ROP), pediatric and Diabetic Retinopathy 

services and in establishing an eye bank. Since 2015, Orbis has worked to strengthen the eye health 

system in the country, focusing on the quality of services and human resources. 

Orbis là một tổ chức phi chính phủ Quốc tế với sứ mệnh hỗ trợ phòng ngừa và điều trị các bệnh 

gây mù trong gần 40 năm qua. Orbis góp phần thay đổi cuộc sống thông qua cung cấp kĩ năng, 

sáng kiến và kiến thức cần thiết để cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng có thể tiếp cận được. 

Tại Việt Nam, Orbis đã và đang cung cấp năng lực chuyên môn để hỗ trợ phát triển các dịch vụ 

chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa - đặc biệt là trong các lĩnh vực nhãn nhi, Võng mạc Đái 

tháo đường, thành lập ngân hàng mắt cũng như tăng cường hỗ trợ hệ thống y tế về chăm sóc mắt, 

tập trung vào chất lượng dịch vụ và nguồn nhân lực nhãn khoa 

Globally, the prevalence of childhood blindness due to Retinopathy of Premature (ROP) is from 

10%-37,4%. In Vietnam, about 130.000 babies are born with low birth weight every year, 

accounting for 4% and ROP is one of the main causes of blindness in premature babies. The 

screening, early detection, timely treatment, post-treatment following up and rehabilitation for 

premature and low-birth weight babies with ROP still face many difficulties. One of the reasons 

for this difficulty is that currently, theprofessional and technical guideline on screening, 

management and treatment of ROP is out of date. 

Tỷ lệ mù lòa ở trẻ em do Võng mạc trẻ sinh non (VMTSN) dao động từ 10% đến 37,4% trên toàn 

cầu. Ở Việt Nam, hàng năm hiện có khoảng 130.000 trẻ sơ sinh bị sinh non nhẹ cân, chiếm khoảng 

4% và VMTSN là một trong những nguyên nhân chính gây mù lòa ở trẻ sinh non. Việc khám sàng 

lọc, phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời và theo dõi sau điều trị, phục hồi chức năng cho trẻ sinh 

non, nhẹ cân bị VMTSN trong thực tế còn nhiều khó khăn, bất cập. Một trong những nguyên nhân 

dẫn đến khó khăn này là do Hướng dẫn quy trình chuyên môn kỹ thuật về khám sàng lọc, quản lý 

và điều trị bệnh VMTSN đã được ban hành trên 10 năm và có nhiều điểm bất cập  

Orbis is currently in the process of implementing our new 5-year global strategic plan and ROP is 

one of the program priorities that Orbis is aiming at. We are looking for a qualified consultant to 

facilitate the development/revision and approval of ROP guideline on screening, management and 

treatment. 

Orbis hiện đang trong quá trình triển khai chiến lược toàn cầu cho giai đoạn 5 năm tới trong đó 

VMTSN là một trong những ưu tiên mà Orbis muốn hướng tới. Vì vậy Orbis mong muốn tìm kiếm 

một tư vấn cao cấp để điều phối quá trình xây dựng /sửa đổi, bổ sung và xin phê duyệt hướng dẫn 

sàng lọc, quản lý và điều trị bệnh VMTSN. 

Changing the Way the World Sees. 



 

 

Purpose/Mục đích 

Qualified consultant will facilitate the development/revision and approval of Ministry of Health 

for the guideline on screening, management and treatment of ROP 

 

Tư vấn được tuyển chọn sẽ điều phối quá trình xây dựng/sửa đổi, bổ sung và xin phê duyệt của Bộ 

Y tế cho hướng dẫn sàng lọc, quản lý và điều trị bệnh VMTSN. 

 

Scope of Work/Phạm vi công việc  

The consultant will work closely with Orbis and related departments of Ministry of Health and 

relevant departments/hospitals to facilitate the development/revision and approval procedures as 

following details/ Tư vấn sẽ phối hợp chặt chẽ với Orbis và các Vụ/Cục thuộc Bộ Y tế, các bệnh 

viện liên quan để xây dựng/sửa đổi, bổ sung và xin phê duyệt hướng dẫn, cụ thể như sau: 

➢ Propose a plan for development/revision and approval of Guideline on ROP screening, 

management and treatment /Đề xuất kế hoạch xây dựng/sửa đổi, bổ sung và xin phê duyệt 

hướng dẫn sàng lọc, quản lý và điều trị bệnh VMTSN 

➢ Conduct desk review of current legal documents, related technical document of MOH, WHO, 

ICO…/Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các quy trình chuyên môn hiện hành liên quan của Bộ Y tế, 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Nhãn khoa quốc tế (ICO)…  

➢ Coordinate the establishment of the Editorial Committee in collaboration with related 

departments, hospital/Điều phối việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng/sửa đổi, bổ sung 

hướng dẫn, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan trên cơ sở phối hợp với các 

Vụ/Cục và các bệnh viện 

➢ Coordinate the draft of guideline/Điều phối việc dự thảo hướng dẫn sàng lọc, quản lý và điều 

trị bệnh VMTSN  

➢ Organize consultation meetings, workshops with technical experts to develop the guideline /Tổ 

chức các cuộc họp, hội thảo tham vấn để hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc, quản lý và điều trị 

bệnh VMTSN  

➢ Work with related departments, hospitals to finalize the guideline and submit to Ministry of 

Health to get approval/Điều phối việc hoàn chỉnh hướng dẫn và trình Bộ Y tế phê duyệt 

 

Timeframe/Khung thời gian 

The assignment is expected to begin from the 4th week of August 2022 to 4th week of December 

2022 based on the mutual agreement of selected/proposed plan. 

Thời gian của công việc sẽ bắt đầu từ tuần thứ 3 của tháng 8 năm 2022 đến hết tuần thứ 4 của 

tháng 12 năm 2022, dựa trên thỏa thuận hai bên với đề xuất kế hoạch xây dựng hướng dẫn. 

 



 

 

No 

STT 

Description 

Mô tả công việc 

Proposed 

Timeline 

Thời gian dự 

kiến 

Deliverables 

Kết quả đầu ra 

1 Preparation and application  /Chuẩn bị 

và nộp hồ sơ ứng tuyển 

Week 3 of 

August 2022/ 

Tuần 3 

Tháng 8/2022 

 

- CV, Letter of Interest, 

proposed plan/Sơ yếu lý lịch, 

kế hoạch đề xuất  

- Proposed gross consultant 

fee per day and the total cost 

of the assignment/Đề xuất 

và ngân sách dự kiến nộp 

cho Orbis 

2 Successful candidate announcement; 

negotiation and finalization of the 

consultancy service procedures/Lựa 

chọn ứng viên phù hợp nhất để ký hợp 

đồng tư vấn 

Week 4 of 

August 2022 

Tuần 4 

Tháng 8/2022 

Consultant Contract signed 

Ký hợp đồng thuê tư vấn 

3 Revise proposed plan for 

development/revision and approval of 

Guideline on ROP screening, 

management and treatment based on 

discussion with Orbis/Đề xuất kế 

hoạch xây dựng/sửa đổi, bổ sung và 

xin phê duyệt hướng dẫn sàng lọc, 

quản lý và điều trị bệnh VMTSN sau 

khi thống nhất với Orbis 

Week 4 of 

August 2022 

Tuần 4 

Tháng 8/2022 

Plan for 

development/revision and 

approval of Guideline on 

ROP screening, 

management and treatment/ 

Bản đề xuất kế hoạch xây 

dựng/sửa đổi, bổ sung và xin 

phê duyệt hướng dẫn sàng 

lọc, quản lý và điều trị bệnh 

VMTSN 

4 Conduct desk review of current legal 

documents, related technical 

document of MOH, WHO, 

ICO…/Nghiên cứu cơ sở pháp lý, các 

quy trình chuyên môn liên quan của 

Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 

Tổ chức Nhãn khoa quốc tế (ICO)… 

  Week 5 of 

August 2022 

Tuần 5 

Tháng 8/2022 

Results of Legal documents, 

related technical document 

of MOH, WHO, 

ICO…review/Kết quả 

nghiên cứu cơ sở pháp lý, 

các quy trình chuyên môn 

liên quan của Bộ Y tế, Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO), 

Tổ chức Nhãn khoa quốc tế 

(ICO)… 

5 Coordinate the establishment of the 

Editorial Committee/Điều phối việc 

thành lập Ban soạn thảo xây dựng/sửa 

đổi, bổ sung hướng dẫn, bao gồm các 

chuyên gia trong lĩnh vực liên quan 

Week 1 of 

September 2022 

Tuần 1 

Tháng 9/2022 

List of members of Editorial 

Committee/Danh sách 

thành viên Ban soạn thảo 



 

 

 

Output-Deliverables/Kết quả đầu ra 

➢ Plan for development/revision and approval of Guideline on ROP screening, management 

and treatment developed/ Bản đề xuất kế hoạch xây dựng/sửa đổi, bổ sung và xin phê duyệt 

hướng dẫn sàng lọc, quản lý và điều trị bệnh VMTSN được xây dựng 

➢ Legal documents, related technical document of MOH, WHO, ICO…reviewed/Cơ sở pháp 

lý, các quy trình chuyên môn liên quan của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức 

Nhãn khoa quốc tế (ICO)… được nghiên cứu và tham khảo 

➢ Editorial Committee established/ Ban soạn thảo Hướng dẫn được thành lập 

➢ Guideline on ROP screening, management and treatment drafted/Bản dự thảo Hướng dẫn 

sàng lọc, quản lý và điều trị VMTSN được góp ý, bổ sung và hoàn chỉnh 

➢ Consultation meetings, workshops with technical experts to develop the guideline 

organized /Các cuộc họp, hội thảo tham vấn để hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc, quản lý và 

điều trị bệnh VMTSN được tổ chức 

➢ Guideline on ROP screening, management and treatment finalized and approved by 

MOH/Hướng dẫn về sàng lọc, quản lý và điều trị VMTSN hoàn thiện và được Bộ Y tế phê 

duyệt 

➢ Summary report of the assigned task/Báo cáo tóm tắt kết quả của quá trình xây dựng và 

xin phê duyệt hướng dẫn 

Roles and Responsibilities/Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan 

➢ Orbis 

- To assign focal point to communicate with the consultant before, during and after the task/Cử 

cán bộ đầu mối trực tiếp trao đổi với chuyên gia tư vấn trước, trong và sau khi hoàn thành 

công việc; 

- To provide inputs to proposal, guideline and other related materials/Đóng góp ý kiến cho bản 

đề xuất kế hoạch, dự thảo hướng dẫn  và các tài liệu liên quan; 

6 Coordinate the draft of guideline/Điều 

phối việc dự thảo hướng dẫn sàng lọc, 

quản lý và điều trị bệnh VMTSN 

Sep - Nov 

Tháng 9-10 

2022 

Draft guideline/Dự thảo 

hướng dẫn 

7 Organize consultation meetings, 

workshops with technical experts to 

develop/revision the guideline /Tổ 

chức các cuộc họp, hội thảo tham vấn 

để hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc, 

quản lý và điều trị bệnh VMTSN  

Oct – Dec  

Tháng 10-12 

2022 

 

Biên bản cuộc họp, hội 

thảo/Minutes of meetings, 

workshops 

8 Work with related departments, 

hospitals to finalize the guideline and 

submit to Ministry of Health to get 

approval/Hoàn chỉnh và trình Bộ Y tế 

phê duyệt hướng dẫn 

Dec 2022 

Tháng 12/2022 

 

Completed guideline and 

adoption decision of 

MOH/Hướng dẫn hoàn 

thiện và quyết định ban hành 

hướng dẫn của Bộ Y tế 



 

 

- To provide support to the consultant during the task/Hỗ trợ chuyên gia tư vấn trong quá trình 

xây dựng và phê duyệt hướng dẫn. 

- Collaborate with the consultant team to organize the technical meetings/workshops/Phối hợp 

với chuyên gia để tổ chức các cuộc họp, hội thảo đóng góp ý kiến cho dự thảo hướng dẫn 

- To make on-time payment as committed with the consultant/Thanh toán cho chuyên gia tư vấn 

theo đúng thời gian và chi phí đã cam kết. 

 

➢ Consultant/Tư vấn 

- To regularly communicate with Orbis’s focal point to prepare for the task/Thường xuyên trao 

đổi với cán bộ đầu mối của Tổ chức Orbis để chuẩn bị cho quá trình xây dựng và xin phê duyệt 

hướng dẫn; 

- To conduct activities as committed plan in collaboration with Orbis and related departments, 

hospitals/Triển khai các hoạt động đã thống nhất trên cơ sở phối hợp với Orbis và các Vụ/Cục 

của Bộ Y tế và các bệnh viện liên quan; 

- Prepare summary report and submit to Orbis after the task completed/Gửi báo cáo cho Tổ chức 

Orbis đúng hạn sau khi công việc kết thúc. 

- The duties must be carried out with due diligence and efforts so as to protect at the highest 

possible level the legitimate rights and interests of Orbis Vietnam/Các nhiệm vụ cần được thực 

hiện đảm bảo yêu cầu quyền lợi về pháp lý của Orbis Việt Nam 

- The Consultant must take legal responsibility for the quality as well as legality of the 

consultancy services to be provided according to the laws of Vietnam/Tư vấn cần có trách 

nhiệm đảm bảo các hoạt động thực hiện theo đúng luật pháp Việt Nam 

- The Consultant must be responsible for the professional quality, technicality, accuracy, and 

timely completion of his/her work/Tư vấn có trách nhiệm thực hiện hoạt động tư vấn ở mức 

độ kỹ thuật, chính xác, chuyên nghiệp và cam kết hoàn thành đúng nhiệm đúng thời hạn. 

 

Payment and Budget/Ngân sách và Thanh toán 

The fee for consultant and activities related costs will be negotiated and applied in accordance with 

Orbis’s Vietnam regulations.   

Phí tư vấn và chi phí cho các hoạt động: theo thỏa thuận giữa Orbis và chuyên gia tư vấn trên cơ 

sở định mức của Orbis 

Travel related costs to the field (if any) will be paid based on the actual costs and Orbis cost norm/ 

Các chi phí liên quan đến ăn ơi, đi lại, lưu trú (nếu có) sẽ được chi trả theo chi phí thực tế và định 

mức của Orbis 

 

Required Qualifications, Skills/ Yêu cầu  

- Master’s degree in a pertinent field (for example: medicine, public health, public policy or 

another related field)/Bằng thạc sỹ trong lĩnh vực liên quan (y tế, y tế công cộng, chính sách 

công hoặc tương đương) 



 

 

- At least ten-year experience in the field of health-related policy development, understand the 

policy approval process /Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chính sách y tế, 

hiểu rõ quy trình xin phê duyệt chính sách 

- Significant facilitation skills for technical meeting, workshop và policy development and 

approval process/Kỹ năng điều hành các cuộc họp, hội thảo và tiến trình xây dựng, xin phê 

duyệt chính sách y tế 

- Experience in coordination with hospital administrators, Gov agency leaders and local 

healthcare providers /Có kinh nghiệm điều phối và làm việc với các bệnh viện, lãnh đạo ngành 

y tế  

- Experience or knowledge of the health care, especially eye health sector would be 

advantage/Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt về mắt sẽ là một lợi thế. 

- Ability to work in team spirit and have good communication skills/Có khả năng làm việc nhóm 

và kỹ năng giao tiếp tốt. 

- Excellent English communication skills, both oral and written would be an advantage/Khả 

năng giao tiếp và viết tốt trong tiếng Anh sẽ là một lợi thế. 

 

Instruction for application submission/Hướng dẫn nộp hồ sơ 

Applicants are required to submit/Ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu sau: 

• Up-to-date CV with evidence of previous experience for similar assignments or relevant 

projects/ Sơ yếu lí lịch cập nhật, trong đó đề cập đến kinh nghiệm liên quan đến yêu cầu công 

việc  

• Supporting documentations for required qualification and skills/Các văn bản hỗ trợ, minh 

chứng các yêu cầu kỹ năng, kinh nghiệm để lựa chọn tư vấn 

• Proposed plan for development and approval of Guideline on ROP screening, management and 

treatment /Bản đề xuất kế hoạch xây dựng và xin phê duyệt hướng dẫn sàng lọc, quản lý và 

điều  trị bệnh VMTSN 

The applicants who are qualified and interested in consultation job  please submit cover letter with 

proposed gross rate and CV, and other documents as afore mentioned electronically to/ Ứng viên 

quan tâm sẽ nộp hồ sơ, CV, đề xuất và chi phí theo địa chỉ email sau: admin.vietnam@orbis.org; 

ngoc.pham@orbis.org; anh.le@orbis.org  

 

The deadline for submission: Monday, August 22, 2022.  

Hạn cuối nộp tài các tài liệu được yêu cầu: Thứ Hai ngày 22 tháng 08 năm 2022. 

 

Only shortlisted candidates will be contacted for interview. 

Chỉ những ứng viên lọt vào danh sách lựa chọn sẽ được liên hệ phỏng vấn. 

 

• Notes: Orbis will not pay for any expenditures related to consultant / candidate’s work 

for developing, proposing the detail plan and application  

• Lưu ý: Orbis không có trách nhiệm chi trả bất cứ chi phí nào liên quan đến việc xây dựng 

kế hoạch đề xuất và nộp hồ sơ của ứng viên/ tư vấn 

 

mailto:admin.vietnam@orbis.org
mailto:ngoc.pham@orbis.org
mailto:anh.le@orbis.org

