
 
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 
 

THÔNG BÁO KÊU GỌI GỬI ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 
 

NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HƯỚNG TỚI CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH 
CHÍNH SÁCH 

 
 
Trường Đại học Y tế công cộng hợp tác cùng Liên minh Nghiên cứu Chính sách và Hệ 
thống Y tế (AHPSR), Chương trình đặc biệt về Nghiên cứu và đào tạo về các bệnh nhiệt 
đới (TDR) và chương trình đặc biệt về Nghiên cứu, Phát triển và Đào tạo nghiên cứu về 
Sức khỏe sinh sản (HRP), thông báo cơ hội thực hiện các nghiên cứu nhằm triển khai các 
chương trình Y tế ở Việt Nam. Mỗi nghiên cứu trong thời gian tối đa 12 tháng sẽ có 
cơ hội được nhận tài trợ một khoản kinh phí tối đa là $10,000.  
 
TIÊU CHÍ ỨNG VIÊN   
Những cán bộ triển khai Chương trình y tế phối hợp với các nghiên cứu viên là những đối 
tượng có thể tham gia đăng ký. (Bắt buộc nhóm nghiên cứu phải bao gồm 2 đối tượng 
trên).  

• Nghiên cứu viên chính đứng tên đăng ký tham gia PHẢI là người trực tiếp 
thực tế triển khai các Chương trình Y tế ở Việt Nam. Cán bộ quản lý chương 
trình, cán bộ Trung tâm Y tế quận/huyện, cán bộ Y tế tuyến cơ sở đều có khả 
năng tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu.   

• Đồng thời, nhóm nghiên cứu cần có ít nhất một nghiên cứu viên là cán bộ của 
cơ sở đào tạo hoặc nghiên cứu ở Việt Nam.  

Lưu ý rằng trên đây là hai điều kiện bắt buộc để đề cương nghiên cứu có thể được xem 
xét tài trợ kinh phí .  
 
TIÊU CHÍ LỰA CHỌN  
Đề cương nghiên cứu sẽ được xem xét dựa trên tiềm năng / khả năng tạo ra thay đổi tích 
cực trong việc triển khai các chương trình Y tế. Các tiêu chí lựa chọn khác bao gồm: tính 
hợp lý của dự trù kinh phí, năng lực của đơn vị tham gia nghiên cứu cũng như tính đa 
dạng của các vấn đề được lựa chọn.  
Các đề cương về việc xây dựng và thử nghiệm các can thiệp mới sẽ KHÔNG được xem 
xét tài trợ trong chương trình này.  
 
 
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ 

• Thời hạn nộp đề xuất nghiên cứu (dài tối đa 2 trang A4, ngôn ngữ tiếng Việt 
hoặc tiếng Anh): 17 giờ 00, ngày 15/8/2016.  

• Thời hạn nộp đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh bằng tiếng Anh (đối với các 
nghiên cứu được chọn để phát triển đề cương): 17h00, ngày 30/9/2016    
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Lưu ý: các đề xuất nghiên cứu được chọn phát triển đề cương sẽ được tham gia khóa đào 
tạo về Nghiên cứu triển khai do các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng giảng 
dạy, để xây dựng và hoàn chỉnh các câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu (dự 
kiến tháng 12/2016) 
 
CÁCH ĐĂNG KÝ  
Tất cả các đề xuất nghiên cứu được gửi tới địa chỉ email: htqt@hsph.edu.vn 
Tiêu đề email đăng ký: LOI - IR – Đăng ký Nghiên cứu triển khai 
 
THÔNG TIN CHUNG  
Mặc dù đã có nhiều giải pháp và hỗ trợ  ở cả cấp quốc gia và quốc tế, các gánh nặng bệnh 
tật và tử vong của trẻ em vẫn còn tồn tại và sự cải thiện các chỉ số sức khỏe diễn ra rất 
chậm chạp.  
 
Trường Đại học Y tế công cộng hợp tác cùng Liên minh Nghiên cứu Chính sách và Hệ 
thống Y tế (AHPSR), Chương trình đặc biệt về Nghiên cứu và đào tạo về các bệnh nhiệt 
đới (TDR) và Chương trình đặc biệt về Nghiên cứu, Phát triển và Đào tạo nghiên cứu về 
Sức khỏe sinh sản (HRP), thông báo cơ hội  thực hiện các nghiên cứu nhằm triển khai 
hiệu quả các chương trình Y tế ở Việt Nam. Các nghiên cứu được tài trợ trong dự án này  
được kỳ vọng tập trung vào việc tạo ra các chiến lược và những hiểu biết mới nhằm hỗ 
trợ cho việc triển khai hiệu quả hơn các chương trình y tế hiện có. Các đề cương phát 
triển và thử nghiệm các can thiệp mới sẽ KHÔNG được xem xét tài trợ trong chương 
trình này.  

 
Thông qua việc kêu gọi các đề xuất nghiên cứu, dự án hướng đến các mục tiêu: 
  

• Đẩy mạnh việc sáng tạo và nâng cao kiến thức để thực hiện việc triển khai tốt hơn 
các chương trình Y tế hiện có;  

 
• Tăng cường năng lực cho người ra quyết định (là các cán bộ triển khai chương 

trình) để sử dụng nghiên cứu như là phương tiện giải quyết các vấn đề trong quá 
trình triển khai thực tế các chương trình tại địa phương.  
 

Với các mục tiêu trên, đối tượng chính của cơ hội nghiên cứu này là cán bộ triển khai các 
chương trình Y tế. Các cán bộ triển khai đóng vai trò chính trong định hướng tính thực tế 
của nghiên cứu triển khai tại địa bàn nghiên cứu lựa chọn, cũng như đặt câu hỏi nghiên 
cứu. Định hướng thực tế và câu hỏi nghiên cứu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
xây dựng khung khái niệm, thiết kế và phân tích kết quả nghiên cứu triển khai. Trong khi 
sự tham gia của các nghiên cứu viên từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu là cần thiết trong 
việc hỗ trợ những kỹ năng và phương pháp luận nghiên cứu khoa học để đảm bảo nghiên 
cứu có chất lượng cao, thì cán bộ triển khai – là những người làm việc ngay tại địa bàn 
nghiên cứu – là những người đặt ra các câu hỏi nghiên cứu quan trọng liên quan đến quá 
trình triển khai chương trình Y tế.   
 
Dự án này yêu cầu các nghiên cứu viên chính của các đề xuất là các cán bộ chương trình 
Y tế tại địa phương để đảm bảo rằng các câu hỏi nghiên cứu được lắng nghe và nghiên 

mailto:htqt@hsph.edu.vn
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cứu được thực hiện sẽ trả lời các câu hỏi đó (các câu hỏi này đôi khi đối lập với các chủ 
đề nghiên cứu mà nhà nghiên cứu hàn lâm quan tâm) 
 
Thời gian cho nghiên cứu là từ 9 – 12 tháng và mỗi nghiên cứu được chọn lựa sẽ được tài 
trợ tối đa $10.000 tùy theo quy mô, phạm vi cũng như địa bàn nghiên cứu. Nếu kinh phí 
vượt quá số tiền trên, nghiên cứu viên cần tìm kinh phí từ nguồn tài trợ khác.  
 
Đồng thời để thực hiện tốt mục tiêu trên, các nhóm nghiên cứu được lựa chọn sẽ được 
cung cấp khóa đào tạo bởi các chuyên gia của Trường Đại học Y tế công cộng để xây 
dựng và hoàn chỉnh các câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.  
 
NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI LÀ GÌ?  
Mặc dù có những nghiên cứu về tính hiệu quả của các can thiệp sức khỏe, vẫn còn có 
những khoảng trống hiểu biết về việc làm thế nào để có thể triển khai các can thiệp một 
cách hiệu quả ở những bối cảnh đa dạng khác nhau, với các hệ thống y tế khác nhau. 
Nghiên cứu sẽ giúp làm rõ những khác biệt giữa những điều có thể đạt được về lý thuyết 
và những gì xảy ra trên thực tế. Nghiên cứu triển khai có mục đích thực hiện điều này, 
thông qua việc hiểu rõ không chỉ chương trình nào thành công hay không thành công, mà 
còn xem xét quá trình triển khai được thực hiện đúng hay sai như thế nào và tại sao, và 
thử nghiệm các cách tiếp cận để cải thiện điều đó.  
 
Nghiên cứu triển khai là một lĩnh vực rộng lớn có thể giải quyết mọi vấn đề về triển khai, 
bao gồm các yếu tố tác động đến việc triển khai, quá trình triển khai hoặc đầu ra của triển 
khai. Nghiên cứu này bao gồm nhiều loại nghiên cứu sử dụng nhiều cách tiếp cận định 
tính, định lượng hoặc kết hợp. Mục đích chính của nghiên cứu triển khai là tìm ra các giải 
pháp có thể thực hiện được để giải quyết vấn đề thực tế mà hệ thống y tế đang phải đối 
mặt và tập trung giải quyết, vì các vấn đề của triển khai thường là kết quả của các yếu tố 
bối cảnh mà những nhà hoạch định chính sách hoặc các nhà quản lý y tế chưa tính đến. 
Thêm vào đó, Nghiên cứu triển khai huy động sự tham gia của các bên liên quan khác 
nhau vào mỗi giai đoạn của quá trình nghiên cứu, bao gồm người quản lý chương trình, 
cán bộ Y tế cơ sở, và người ra quyết định  là những người cung cấp các câu hỏi nghiên 
cứu quan trọng và phù hợp nhất. Với việc tập trung vào các nghiên cứu thực tế có sự 
tham gia của những người thực hiện chương trình tại chính địa bàn nghiên cứu và dựa 
trên sự vận hành của hệ thống y tế, các nghiên cứu triển khai làm sáng tỏ tại sao một số 
can thiệp lại thành công hoặc không thành công trong việc đạt được mục tiêu đặt ra trong 
một bối cảnh cụ thể.   
 
 
Để có thêm thông tin về Nghiên cứu triển khai, vui lòng tham khảo: 
Implementation Research in Health: A Practical Guide 
http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/implementationresearchguide/en/. 
 

http://www.who.int/alliance-hpsr/resources/implementationresearchguide/en/
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ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU  
 
TIÊU CHÍ THAM GIA  
Đối tượng tham gia đề xuất nghiên cứu là các cán bộ triển khai, bao gồm những cán bộ 
triển khai chương trình và những nhà quản lý, cùng phối hợp với các nhà nghiên cứu. Đối 
tượng tham gia có thể đăng ký nộp đề cương với các tiêu chí:  
 

• Nghiên cứu viên chính phải là cá nhân trực tiếp tham gia vào các chương trình 
can thiệp sức khỏe tại địa phương, ví dụ người quản lý chương trình, cán bộ 
Trung tâm y tế, cán bộ y tế tuyến cơ sở …  

 
• Nhóm nghiên cứu cần có sự tham gia của ít nhất một nghiên cứu viên công tác tại 

cơ sở hàn lâm hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam.  
 
Vui lòng lưu ý rằng trên đây là hai điều kiện bắt buộc cần phải có để được nhận tài trợ.  
 
Nhóm nghiên cứu cũng nên bao gồm các thành viên sau:  
 

• Có sự đa dạng về chuyên ngành (ví dụ: xã hội học, chính sách, dịch tễ học, khoa 
học quản lý) có liên quan tới nghiên cứu được đề xuất.  
 

• Có chia sẻ vai trò và trách nhiệm khác nhau trong hệ thống Y tế Việt Nam, ví dụ, 
nhà hoạt định chính sách, người triển khai, cán bộ y tế cơ sở, quản lý chương trình.  

 
CÁCH ĐĂNG KÝ  
Mọi đăng ký cần được gửi đến địa chỉ email: htqt@hsph.edu.vn 
Tiêu đề email đăng ký: LOI - IR – Đăng ký Nghiên cứu triển khai 
 

• Các ứng viên cần nộp 1 bản đề xuất nghiên cứu dài tối đa 2 trang A4, muộn nhất 
vào ngày 15 tháng 8 năm 2015. Đây là hạn bắt buộc. Các đề xuất nộp sau ngày 
này sẽ không được xem xét.  

• Đề xuất nghiên cứu cần:  
 

o Nêu rõ vấn đề hoặc rào cản cản trở việc triển khai chương trình được quan 
tâm  

o Giải thích tại sao việc vượt qua các rào cản này có liên quan tới việc triển 
khai hiệu quả các giải pháp để cải thiện sức khỏe cộng đồng đích trong 
chương trình y tế hiện tại 

o Mô tả rõ ràng nghiên cứu dự kiến, bao gồm một mô tả ngắn gọn về 
phương pháp nghiên cứu dự kiến 

o Mô tả những gì nghiên cứu dự kiến sẽ đạt được và cách đo lường những 
kết quả dự kiến đạt được đó 

o Cung cấp thông tin nhóm nghiên cứu, bao gồm vị trí làm việc, học vị của 
Nghiên cứu viên chính và các thành viên khác 

o Dự trù kinh phí nghiên cứu dự kiến 
 

mailto:htqt@hsph.edu.vn
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• Đề xuất nghiên cứu sẽ được xem dựa trên tiềm năng tạo ra sự thay đổi trong việc 
triển khai chương trình Y tế ở Việt Nam. Các tiêu chí khác sẽ được xem xét như 
kinh phí, năng lực của đơn vị, mức độ đa dạng của các vấn đề được giải quyết và 
đại diện theo khu vực địa lý.  

 
Các đề xuất nghiên cứu được lựa chọn để phát triển đề cương hoàn thiện sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 8 năm 2016. Các nghiên cứu được lựa chọn sẽ phải phát 
triển đề cương hoàn thiện và đề cương hoàn thiện này (với tối đa 5000 từ bằng tiếng 
Anh) sẽ phải gửi lại chậm nhất là vào ngày 30 tháng 9 năm 2016.  
 
Tất cả các đề cương sẽ được đánh giá bởi Hội đồng bao gồm các chuyên gia độc lập, dựa 
trên các tiêu chí:  
 

• Mức độ liên quan của nghiên cứu với mục tiêu của dự án này: Mục tiêu nghiên 
cứu và các câu hỏi nghiên cứu cần liên quan tới việc triển khai. Các kiến thức có 
được từ nghiên cứu có thể sử dụng để cải thiện việc triển khai chương trình Y tế 
đã được lựa chọn. 

• Mức độ khả thi của cách tiếp cận. Bao gồm: a) khả thi về phương pháp để trả lời 
câu hỏi nghiên cứu trong thời gian cho phép, và b) khả thi trong việc hoàn thiện 
báo cáo kết quả nghiên cứu trong khung thời gian cho phép và cung cấp cho các 
đối tượng quan tâm dự kiến.  

• Sự rõ ràng của phương pháp và thiết kế nghiên cứu để trả lời các câu hỏi nghiên 
cứu. 

• Khả năng của nhóm nghiên cứu để triển khai nghiên cứu dự kiến.  
• Dự trù kinh phí và kế hoạch thời gian phù hợp để triển khai các hoạt động nghiên 

cứu. Dự trù kinh phí được giải trình rõ ràng.  
 
Nhóm nghiên cứu cần nộp lại đề cương và lưu ý rằng các đề cương được chấp thuận sẽ 
cần được hoàn thiện tại Khóa tập huấn xây dựng đề cương (xem bên dưới) 
 
Dựa trên các tiêu chí đánh giá trên, đề cương sẽ được lựa chọn để tài trợ kinh phí, thông 
báo quyết định tài trợ sẽ được gửi tới ứng viên vào ngày 15 tháng 10 năm 2016  
 

• Các nhóm nghiên cứu sẽ được mời tham gia Lớp tập huấn xây dựng bộ công cụ , 
triển khai vào tháng 12 năm 2016. Tại lớp tập huấn, các nghiên cứu viên sẽ được 
các chuyên gia hỗ trợ để hoàn thiện đề cương nghiên cứu.  
 

• Dựa trên các phản hồi và hướng dẫn tại lớp tập huấn, các nhóm nghiên cứu sẽ cần 
hoàn thiện đề cương, bộ công cụ và sẵn sàng để triển khai nghiên cứu chậm nhất 
vào tuần đầu tiên của tháng 2 năm 2017.  
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ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC 
 
Nguyễn Thanh Huyền 
Phòng Hợp tác quốc tế, trường Đại học Y tế công cộng 
 
Email: htqt@hsph.edu.vn  
 
 
TIMELINE 
 
Các hoạt động Thời gian 
Thông báo đăng ký  26 tháng 7 năm 2016 
Hạn nộp thư đăng ký 15 tháng 8 năm 2016 
Thông báo các đăng ký được xét để xây dựng đề cương 
nghiên cứu  

30 tháng 8 năm 2016 

Hạn nộp đề cương hoàn chỉnh  30 tháng 9 năm 2016 
Thông báo về đề cương được phê duyệt tài trợ 30 tháng 10 năm 2016 
Tập huấn hoàn thiện đề cương Tháng 12 năm  2016 
Hoàn chỉnh bộ công cụ, triển khai nghiên cứu Chậm nhất vào tuần đầu 

tháng 2 năm 2017 
 
 

mailto:htqt@hsph.edu.vn

