
 
THƯ MỜI BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM 

Dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật 
tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam 

 
I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công 
lập, được đăng ký thành lập từ năm 2008 dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ 
thuật Việt Nam (VUSTA). Chúng tôi hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng, công bằng 
sức khoẻ, giới và bạo lực giới, sức khỏe sinh sản, khuyết tật và sức khỏe tâm thần. 

CCIHP đang chuẩn bị thực hiện một dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật 
tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Dự án tập trung vào (i) cải thiện tiếp cận 
và chất lượng dịch vụ y tế và phục hồi chức năng; (ii) mở rộng dịch vụ xã hội và hỗ trợ hoà nhập 
xã hội cho người khuyết tật; và (iii) nâng cao nhận thức xã hội và giảm rào cản hoà nhập xã hội 
của người khuyết tật.  

Với mục đích đánh giá các nguồn lực cung cấp dịch vụ hiện nay, liên quan các mảng hoạt động 
của dự án, và định hướng cho lập kế hoạch mời các nhà thầu phụ cùng tham gia triển khai dự án 
tại 03 tỉnh nói trên, CCIHP mời các tổ chức và doanh nghiệp gửi hồ sơ bày tỏ sự quan tâm về dự 
án theo thông tin yêu cầu như bên dưới.  

Lưu ý: Văn bản này không phải là văn bản Mời thầu chính thức. Các hồ sơ bày tỏ sự quan tâm sẽ 
không được sử dụng để xét duyệt đấu thầu nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch, 
định hướng hoạt động cho dự án. CCIHP dự kiến tổ chức mời thầu cạnh tranh vào đầu năm 2021. 

II. THÔNG TIN DỰ ÁN 

1. Mục tiêu tổng quát:  

Cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, và Quảng 
Nam  

2. Các mục tiêu cụ thể:  

√ Mục tiêu 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng nhằm cải thiện sức 
khỏe và chất lượng sống của người khuyết tật   

√ Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hòa nhập xã hội và triển khai hỗ trợ 
trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật  

√ Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ của cộng đồng hướng tới giảm thiểu các 
rào cản và đảm bảo hòa nhập xã hội của người khuyết tật 

3. Các hoạt động mong đợi:  

CCIHP đang trong quá trình thu thập các thông tin, số liệu cơ bản và đánh giá nhu cầu hỗ trợ của 
người khuyết tật tại 03 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các hoạt động cụ thể sẽ 
được thảo luận với các đối tác tiềm năng sau vòng Mời thầu chính thức vào đầu năm 2021. Một 
số định hướng cơ bản cho các mục tiêu của dự án như sau:  

3.1 Mục tiêu 1: Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng  



 
Dự án hướng tới cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng có chất lượng trong 6 lĩnh vực: (1) cung 
cấp dịch vụ; (2) phát triển các dụng cụ hỗ trợ và các công nghệ hỗ trợ, trong đó bao gồm các dụng 
cụ chỉnh hình như bộ phận cơ thể giả, nẹp chỉnh hình, gậy, khung tập đi v.v.; (3) phát triển năng 
lực nhân sự làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng; (4) tăng cường hỗ trợ tài chính cho các 
dịch vụ phục hồi chức năng; (5) xây dựng hệ thống thông tin y tế về khuyết tật; và (6) tăng cường 
giám sát các dịch vụ phục hồi chức năng.  

Ngoài các dịch vụ phục hồi chức năng do hệ thống công lập cung cấp, dự án mong đợi góp phần 
phát triển hệ thống dịch vụ có chất lượng cao và đa dạng thành phần, bao gồm cả dịch vụ do tư 
nhân và các tổ chức xã hội cung cấp. 

3.2. Mục tiêu 2: Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hòa nhập xã hội và các hỗ trợ trực tiếp dành 
cho người khuyết tật   

Dự án hướng tới củng cố năng lực địa phương trong việc cung cấp các dịch vụ đặc thù dành cho 
người khuyết tật, bao gồm (1) cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà dành cho người khuyết tật; (2) 
xây dựng mạng lưới đồng đẳng hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập xã hội; và (3) đảm bảo các mô 
hình chăm sóc toàn diện và liên tục cho người khuyết tật. 

Dự án mong muốn hỗ trợ tăng cường mối quan hệ phối hợp và hợp tác giữa các dịch vụ xã hội và 
các hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng (gồm hệ thống công, dịch vụ tư nhân và các tổ 
chức xã hội) để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất thực hiện, tối ưu hóa các khoản đầu tư vào hệ thống 
và sự bền vững của hệ thống tại địa phương.  

3.3. Mục tiêu 3: Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ của cộng đồng hướng tới giảm thiểu các 
rào cản và đảm bảo hòa nhập xã hội cho người khuyết tật  

Dự án mong muốn hỗ trợ (1) các sáng kiến liên quan điều phối và thu thập các thông tin dữ liệu 
về người khuyết tật; (2) các phân tích, thảo luận và tham vấn chính sách nhằm thúc đẩy dịch vụ 
cho người khuyết tật dựa trên các thực hành tốt nhất; (3) các hoạt động truyền thông vận động và 
thay đổi hành vi; (4) các hoạt động chống phân biệt đối xử, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ và cơ 
quan truyền thông đại chúng; (5) các sáng kiến nhằm khuyến khích sự tham gia của người khuyết 
tật, các nền tảng thí điểm mới nhằm cung cấp dịch vụ cho tất cả các dạng khuyết tật và tháo gỡ 
các rào cản xã hội và môi trường đối với người khuyết tật  

4. Ngân sách và thời gian  

Tổng ngân sách cho các nhà thầu phụ khoảng 4.8 triệu USD (cho toàn bộ các gói hoạt động tại 3 
tỉnh). Dự kiến có khoảng 4-6 nhà thầu phụ.  

Theo qui định, ít nhất 50% ngân sách của toàn bộ chương trình chung sẽ được đến với người 
khuyết tật thông qua các dịch vụ trực tiếp.  

III. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ  

1. Các tổ chức và doanh nghiệp đủ điều kiện: 

√ Các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp có tư cách pháp nhân tại Việt Nam, bao gồm các đơn 
vị cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và dịch vụ xã hội công lập và ngoài công lập, các 



 
tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực có liên quan và đặc biệt khuyến khích sự tham gia 
của các doanh nghiệp tư nhân 

√ Ưu tiên các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp đã có kinh nghiệm làm việc tại 03 tỉnh Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; cũng như kinh nghiệm liên quan lĩnh vực phục hồi 
chức năng, chăm sóc y tế, hỗ trợ xã hội và cải thiện chính sách cho người khuyết tật 

2. Hồ sơ bao gồm:  

√ Thư bày tỏ sự quan tâm, trong đó có thông tin chung về đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp:  
o Tên đăng ký, tên và chức danh của người liên hệ, địa chỉ liên hệ  
o Kinh nghiệm trong các lĩnh vực có liên quan 
o Tóm tắt định hướng và/hoặc nội dung đề xuất cho các hoạt động nhằm đạt các mục 

tiêu của dự án  
√ Bản sao giấy phép hoạt động tại Việt Nam (kèm giấy phép hành nghề khám chữa bệnh nếu 

có đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế);  
√ Bản tóm tắt năng lực:  

o Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực liên quan  
o Các dự án/ hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đã triển khai (cụ thể thời gian, 

lĩnh vực can thiệp/cung cấp dịch vụ, nhà tài trợ, ngân sách, địa bàn v.v.)  
o Thông tin về năng lực tài chính: ngân sách hoạt động trong 5 năm gần nhất, 03 dự 

án/hoạt động có ngân sách giải ngân cao nhất trong 5 năm gần đây, và tên công ty 
thực hiện kiểm toán cho tổ chức trong 5 năm gần nhất   

3. Thời hạn nộp hồ sơ: 

Các tổ chức và doanh nghiệp quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đầy đủ đến CCIHP qua địa chỉ email: 
ntkdung@ccihp.org trước 17:00 ngày 25/12/2020.   

Tiêu đề email: Hồ sơ bày tỏ quan tâm _ Tên đơn vị 


