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Lời giới thiệu 

Cuốn “Tài liệu hướng dẫn bài tập chuyên đề quản lý” được biên soạn làm tài liệu 

giảng dạy cho học phần “Bài tập chuyên đề quản lý” của học viên hệ Chuyên khoa II -

Tổ chức và quản lý y tế. Bài tập chuyên đề quản lý là học phần thực hành bắt buộc trong 

chương trình đào tạo chuyên khoa II – Tổ chức và quản lý y tế của trường Đại học Y tế 

công cộng. Thực hiện học phần này, học viên có cơ hội được vận dụng các kiến thức 

chuyên ngành đã học nhằm thực hiện một trong 3 hoạt động sau: 

1) Xây dựng đề cương dự án giải quyết một vấn đề trong thực tế tại địa 

phương/cơ quan công tác của học viên  

2) Xây dựng đề cương đánh giá một chương trình/dự án/dịch vụ y tế đã hoặc 

đang triển khai tại địa phương/cơ quan công tác của học viên 

3) Xây dựng đề cương nghiên cứu một vấn đề quản lý tại địa phương/cơ quan 

công tác của học viên 

Tài liệu gồm ba phần nhằm hướng dẫn học viên thực hiện 3 hoạt động trên. 

Ngoài các kiến thức lý thuyết cơ bản, tài liệu giới thiệu các ví dụ cụ thể nhằm giúp học 

viên hiểu và vận dụng các bước một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong phạm vi một tài 

liệu hướng dẫn, tài liệu này chỉ cung cấp các kiến thức cơ bản, mang tính thực hành. Vì 

vậy, học viên nên tham khảo thêm các tài liệu chuyên môn về phương pháp nghiên cứu 

khoa học; phương pháp đánh giá và quản lý dự án để được cung cấp kiến thức đầy đủ và 

toàn diện giúp ích cho việc hoàn thành bài tập một cách có chất lượng. 

Các tác giả đã có nhiều cố gắng trong việc biên soạn tài liệu, tuy nhiên không 

tránh khỏi các thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng 

nghiệp để có thể tiếp tục hoàn thiện tài liệu trong lần tái bản sau.  

Xin chân thành cảm ơn!. 

                                                                                                             Nhóm tác giả. 

 

Le Bao Chau


Le Bao Chau


Le Bao Chau
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           PHẦN 1: HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN  

 

1.1. Bố cục đề cương dự án 
- Trang bìa (phụ lục 1) 

- Trang phụ bìa (phụ lục 2) 

- Mục lục 

- Danh mục chữ viết tắt (phụ lục 3) 

- Danh mục bảng biểu 

- Trang thông tin khái quát về dự án 

- Nội dung dự án 

+ Bối cảnh và sự cần thiết của dự án 
+ Phân tích các bên liên quan của dự án 
+ Mục tiêu dự án 
+ Kết quả mong đợi 
+ Các nhóm hoạt động/đầu ra của dự án 

- Phương thức tổ chức, thực hiện dự án 

- Các nguồn lực cần thiết cho dự án 

- Phân tích hiệu quả dự án 

- Kế hoạch theo dõi, đánh giá dự án 

- Tài liệu tham khảo 

- Phụ lục 
 

1.2. Hướng dẫn chi tiết cho từng phần 
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I- Thông tin khái quát về dự án 
- Tên dự án 

- Cơ quan chủ quản 

- Tổ chức tài trợ (nếu có) 

- Cơ quan thực hiện  

- Thời gian: Bắt đầu ..... Kết thúc 

- Địa điểm thực hiện dự án  

- Tổng kinh phí thực hiện dự án, nguồn 

 
Lưu ý: Học viên cần xác định vấn đề để xây dựng đề cương dự án một cách rõ ràng, 
phân biệt được vấn đề mang tính quy trình và vấn đề mang tính dự án 
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II - Nội dung dự án 
1. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án  

- Ý tưởng dẫn đến dự án (xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương; từ nhà tài 
trợ, gợi ý của BYT, UBND tỉnh, chuyên gia...)  

- Mô tả ngắn gọn vị trí địa lý, tình hình kinh tế-xã hội-y tế của địa phương nơi thực 
hiện dự án, tập trung vào những thông tin có liên quan đến vấn đề được lựa chọn 
để xây dựng dự án.    

- Mô tả chi tiết vấn đề ưu tiên để xây dựng dự án: 
• Tên vấn đề 
• Lý do lựa chọn (mức độ nghiêm trọng của vấn đề; đối tượng chịu tác động; 

mối quan tâm của các bên liên quan, sự phù hợp với ưu tiên của ngành/địa 
phương/nhà tài trợ . ..) 

• Các nguyên nhân/yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề (có thể sử dụng “cây vấn đề” 
để phân tích các nguyên nhân/yếu tố ảnh hưởng như ví dụ trong phụ lục 1) 

• Tính khả thi để giải quyết vấn đề 
• Lợi ích (về sức khoẻ và đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của địa 

phương) khi vấn đề được giải quyết. 
 

Để viết phần bối cảnh và sự cần thiết cũng như các bước tiếp theo của dự án một 
cách logic cần có các thông tin, số liệu thực tế tại địa phương và các nguồn tài liệu tham 
khảo; được trích dẫn; phân tích một cách thuyết phục. Trên cơ sở đó, học viên cần phân 
tích tình hình nhằm tìm ra các vấn đề nổi cộm cần giải quyết. Vấn đề được hiểu là "tình 
trạng yếu kém so với mong đợi". Các vấn đề cần được nêu đầy đủ các thành phần: Cái 
gì? Ở đâu? Khi nào? Đối tượng nào? Bao nhiêu/mức độ nào? 

Ví dụ: Năm 20xx, tỷ lệ người nhiễm HIV tại tỉnh X được các phòng tư vấn, xét 
nghiệm tự nguyện (TVXN) chuyển tiếp thành công đến các cơ sở chăm sóc điều trị thấp 
(40%) – So với chỉ tiêu mong đợi là 75% 

Sau khi phân tích tình hình có thể liệt kê nhiều vấn đề tồn tại, khi đó điều cần thiết là 
phải chọn được vấn đề ưu tiên để giải quyết. Việc lựa chọn vấn đề ưu tiên cần dựa trên 
các tiêu chí nhất định. Có một số tiêu chí hay được dùng để lựa chọn vấn đề ưu tiên như 
sau: 

- Tác động hay tính khẩn cấp của vấn đề, tức là vấn đề phổ biến đến đâu? Nghiêm 
trọng như thế nào? Ai bị ảnh hưởng…? 

- Tính khả thi (về nhân lực, thời gian, kinh phí, trang thiết bị…) 
- Chấp nhận được về mặt chính sách hay phù hợp với chính sách của địa phương, 

của nhà nước, của cơ quan tài trợ… 
- Mong đợi của cộng đồng về việc giải quyết vấn đề đó 
- Chấp nhận về mặt đạo lý (có ai bị thiệt hại do việc thực hiện dự án không?) 
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Sau khi xác định được vấn đề ưu tiên, chúng ta cần tiếp tục thu thập các thông tin 
liên quan đến vấn đề nhằm tìm ra các nguyên nhân hay các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề 
và mối quan hệ giữa các nguyên nhân đó. Các nguyên nhân sau khi được liệt kê sẽ được 
sắp xếp lại theo mối quan hệ "nhân –quả" trong một sơ đồ hình cây gọi là "cây vấn đề". 
(Xem ví dụ cây vấn đề “tỷ lệ người nhiễm HIV được chuyển tiếp đến các cơ sở điều trị 
thấp” ở phụ lục 1). 

 

2. Phân tích các bên liên quan đến dự án 

Liệt kê các bên liên quan (nhóm hưởng lợi; nhà tài trợ; nhóm trung gian...); mô 
tả đặc điểm của các bên liên quan và phân tích vai trò/ảnh hưởng hay mối quan tâm của 
họ đến dự án. Dưới đây là một ví dụ của bảng phân tích các bên liên quan của vấn đề “tỷ 
lệ người nhiễm HIV được chuyển tiếp đến các cơ sở điều trị HIV”: 

STT Các bên liên 
quan 

 Vai trò/mối quan tâm 
đến dự án 

Những điểm mạnh (+), 
 điểm yếu (-) 

 1 Ngân hàng thế 
giới 

Quản lý, giám sát, hỗ trợ 
kinh phí cho hoạt động của 
dự án. 

(+) Có kinh nghiệm hướng 
dẫn, hỗ trợ thực hiện dự án 
(-) Không hiểu rõ tình hình của 
địa phương 

2 UBND tỉnh X 

Hỗ trợ một phần kinh phí 
Chủ quản dự án 
Phê duyệt các nội dung 
hoạt động của dự án 

(+) Ủng hộ dự án 

3 UBND các quận 
huyện trong tỉnh  

Hỗ trợ thực hiện dự án 
đúng kế hoạch 
Theo dõi giám sát quá trình 
thực hiện dự án  

(+) Quan tâm, ủng hộ dự án  
(-) Thiếu cán bộ chuyên trách 
(-) Thiếu kinh nghiệm, kỹ năng 
giám sát 

4 Kho bạc nhà 
nước  

Hướng dẫn việc giải ngân 
kinh phí dự án 

(+) Có kinh nghiệm trong việc 
áp dụng các nguyên tắc chi tiêu 

5 Trung tâm y tế 
dự phòng tỉnh X 

Tổ chức tập huấn theo kế 
hoạch của dự án 

(+) Có kinh nghiệm về tổ chức 
đào tạo 
(-) Cán bộ kiêm nhiệm – thiếu 
thời gian 

 6 Người nhiễm 
HIV Được chăm sóc sức khỏe 

(-)  Chưa tự nguyện đến các cơ 
sở TVXN 
(-) Trình độ học vấn hạn chế, 
khó tiếp thu các nội dung được 
tư vấn  

7 
Các phòng tư 
vấn xét nghiệm 
HIV 

Cán bộ y tế được tập huấn 
nâng cao kỹ năng tư vấn    

(+) Ủng hộ, tích cực tham gia 
dự án  
(-) Cán bộ thiếu thời gian 

 

3. Mục tiêu dự án  

3.1. Mục tiêu chung (có thể không có)  
3.2. Mục tiêu cụ thể: 
Mục tiêu 1:…. 
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Mục tiêu 2: … 
 
Dựa vào cây vấn đề để xác định mục tiêu dự án. Một mục tiêu tốt cần phải đạt 

được 5 tiêu chí (SMART): 
+ Specific - Cụ thể: Nêu rõ dự án muốn đạt được cái gì? Ở đâu? 
+ Measurable - Đo lường được 
+ Appropriate- Phù hợp: Phù hợp với vấn đề; phù hợp với mục tiêu chung  
+ Realistic - Thực tế: Phù hợp với điều kiện thực tế về kinh phí, nhân sự, thời gian.. 
+ Time-bound- Thời gian: Cần định rõ thời gian để hoàn thành mục tiêu. 

Mục tiêu chung có thể đảm bảo 5 tiêu chí này hoặc không nhưng mục tiêu cụ thể 
nhất định phải SMART. 

Hướng dẫn cách viết mục tiêu 

Câu hỏi Nội dung  
Cái gì? Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV được chuyển tiếp thành 

công đến các cơ sở chăm sóc điều trị 
Cho ai? Người nhiễm HIV 
Bao nhiêu? Từ 40% lên 70% 
Ở đâu? Tỉnh X 
Khi nào? Từ năm 20xx đến năm 20xx 

 

Ví dụ mục tiêu dự án: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết quả mong đợi của dự án 

  “Kết quả mong đợi” là các kết quả dự định thu được nhằm đạt được các “mục tiêu 
cụ thể” của dự án. Các kết quả mong đợi sẽ được hình thành từ việc giải quyết các 

Nguyên nhân ở tầng 1 
cây vấn đề: 
Tỷ lệ người nhiễm HIV 
được chuyển tiếp đến 
các cơ sở điều trị thấp   

Mục tiêu chung: 
Tăng tỷ lệ người nhiễm HIV tại tỉnh 
X được các phòng TVXN chuyển 
tiếp thành công đến các cơ sở điều 
trị  từ …%, năm 20xx lên ….%, 
năm 20xx.  
 

Nguyên nhân ở tầng 2 
cây vấn đề: 
1. Báo cáo, cập nhật 

thông tin chưa tốt  
2. Tư vấn khách hàng 

chưa tốt 
 

Mục tiêu cụ thể: 
1. Tăng tỷ lệ báo cáo có cập nhật 

thông tin giữa phòng TVXN và 
các cơ sở chăm sóc, điều trị từ 
…% năm 20xx lên …% năm 20xx 

2. Tăng tỷ lệ khách hàng được tư vấn 
đầy đủ từ …%, năm 20xx lên 
….%, năm 20xx 
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nguyên nhân trực tiếp dẫn tới mục tiêu. Cách viết các kết quả mong đợi khác với cách 
viết mục tiêu. Các kết quả mong đợi được viết bắt đầu bằng một cụm danh từ như “Qui 
trình báo cáo”; “kỹ năng tư vấn” … Còn các động từ trong các kết quả mong đợi sẽ 
được viết dưới dạng bị động như “được cải thiện”; “được tăng cường”… 

Ví dụ cách viết kết quả mong đợi: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Các hoạt động và đầu ra của dự án: 

Liệt kê các hoạt động/hay nhóm hoạt động cần thực hiện để đạt được các kết quả 
mong đợi và mục tiêu dự án. Có thể dựa trên cây vấn đề để xác định các hoạt động. Đầu 
ra là các kết quả thu được ngay sau khi hoàn thành các hoạt động của dự án. Có thể mô 
tả hoạt động và đầu ra dự án theo các cách sau:  

5.1. Mô tả lần lượt từng hoạt động theo mục tiêu: 
• Mục tiêu cụ thể 1 

- Hoạt động 1:….. 
- Hoạt động 2:…… 

• Mục tiêu cụ thể 2  
- Hoạt động 1 
- Hoạt động 2 

5.2. Mô tả theo bảng mục tiêu-kết quả mong đợi-hoạt động-đầu ra 

Ví dụ bảng tổng hợp mục tiêu – kết quả mong đợi – hoạt động – đầu ra 

Mục tiêu 
chung  

Mục tiêu cụ thể  Kết quả 
mong đợi  

Hoạt động  Đầu ra 

Tăng tỷ lệ 
người 
nhiễm 
HIV tại 
tỉnh X 
được các 
phòng 
TVXN 

1.Cải thiện chất 
lượng hoạt động 
báo cáo, cập nhật 
thông tin giữa 
phòng TVXN và 
các cơ sở chăm 
sóc, điều trị  

 

Qui trình báo 
cáo, trao đổi 
thông tin giữa 
các phòng 
TVXN và cơ 
sở điều trị 
được hoàn 
thiện. 

Xây dựng qui trình báo 
cáo, trao đổi thông tin 
mới 

Qui trình mới được 
đưa vào áp dụng 
một cách hiệu quả 

Xây dựng phần mềm 
quản lý và lưu trữ thông 
tin 

Phần mềm được 
triển khai tại các 
phòng TVXN và cơ 
sở điều trị 

Nguyên nhân ở tầng 3 cây VĐ: 
1. Thiếu sự liên kết, đồng nhất 

trong việc báo cáo giữa các 
phòng TVXN và cơ sở điều trị. 

2. Chưa tuân thủ qui trình tư vấn. 
3. Kỹ năng tư vấn của cán bộ chưa 

tốt. 
   

Kết quả mong đợi: 
1. Qui trình báo cáo, trao đổi thông 

tin giữa các phòng TVXN và cơ 
sở điều trị được hoàn thiện.  

2. Các cán bộ phòng TVXN tuân 
thủ qui trình tư vấn.   

3. Kỹ năng tư vấn của cán bộ y tế 
được nâng cao. 
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chuyển 
tiếp thành 
công đến 
các cơ sở 
điều trị  từ 
…%, năm 
20xx lên 
….%, năm 
20xx.  
 

 

2. Tăng tỷ lệ 
khách hàng được 
tư vấn đầy đủ từ 
…%, năm 20xx 
lên ….%, năm 
20xx 
 

2.1. Các cán 
bộ phòng 
TVXN tuân 
thủ qui trình 
tư vấn.   

Tăng cường giám sát quá 
trình tư vấn của các tư 
vấn viên 

Mỗi phòng TVXN 
được giám sát 2 
lần/tháng 

Xây dựng qui chế 
thưởng/phạt 

Qui chế được đưa 
vào áp dụng  

2.2. Kỹ năng 
tư vấn của cán 
bộ y tế được 
nâng cao 

Tập huấn kỹ năng tư vấn 
cho cán bộ y tế 

100% các cán bộ tư 
vấn được tập huấn 

Tổ chức giao ban, chia sẻ 
kinh nghiệm giữa các 
phòng TVXN 

Tổ chức giao ban 1 
lần/tháng 

5.3. Mô tả theo khung logic dự án: 

Ví dụ: khung logic dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng tỷ lệ 
người có HIV 
được chuyển 

tiếp thành 
công đến các  
cơ sở điều trị  

HOẠT ĐỘNG  

 Xây dựng 
phần mềm 
quản lý và lưu 
trữ thông tin  

 Tăng cường 
giám sát hoạt 
động tư vấn 
của cán bộ tư 
vấn 

Xây dựng qui 
trình báo cáo 

ĐẦU RA 

Qui trình mới 
được áp dụng 
một cách  hiệu 
quả 

Phần mềm 
được triển 
khai tại các 

phòng TVXN 

Mỗi phòng 
TVXN 

được giám 
sát 2 lần 
/tháng 

KẾT QUẢ 

A- Chất 
lượng báo 

cáo, trao đổi 
thông tin 
giữa các 

phòng TVXN 
và cơ sở điều 
trị được cải 

thiện  

B- Chất 
lượng, hiệu 
quả  hoạt 

động tư vấn 
khách hàng 
được tăng 

cường   

TÁC ĐỘNG ĐẦU VÀO 

Nhân lực 
Vật lực 
Tài lực 
Thời gian 

Xây dựng qui 
chế 
thưởng/phạt 

 Qui chế 
được đưa 
vào áp dụng  

Tổ chức giao 
ban, chia sẻ 
kinh nghiệm  

Tập huấn kỹ 
năng tư vấn 
cho cán bộ  y 
tế 

Kỹ năng tư 
vấn của cán 
bộ y tế được 
nâng cao 
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III - Phương án tổ chức, thực hiện dự án  
- Phương án tổ chức thực hiện: dự án độc lập hay lồng ghép 

- Đơn vị/người chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, điều phối, báo cáo…. 

- Hệ thống tổ chức quản lý, giám sát, báo cáo trong quá trình triển khai dự án…. 

- …. 

IV- Các nguồn lực cần thiết cho dự án  
Liệt kê các nguồn lực: tiền; nhân lực; cơ sở vật chất; trang thiết bị ...cần thiết để 

thực hiện dự án.  

 

V- Phân tích hiệu quả của dự án  
1. Các đối tượng được hưởng lợi  

2. Hiệu quả kinh tế 

3. Hiệu quả xã hội  

4. Tính bền vững của dự án  

 

VI - Kế hoạch theo dõi - đánh giá dự án  
Ví dụ bản kế hoạch theo dõi - đánh giá dự án 

Stt Chỉ số đánh giá Nguồn thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Công cụ 
thu thập 

Thời gian 
thu thập 

1 Số phòng khám nộp 
báo cáo định kỳ đúng 
hạn, đầy đủ nội dung  

 Các cơ sở 
điều trị  

Hồi cứu số 
liệu  

Bảng 
kiểm 

…. 

2      

3      

.... .... ... .... .. .. 
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Tài liệu tham khảo 
 

• Các tài liệu có trích dẫn trong bài viết được xếp trong danh mục tham khảo cuối bài, 
theo đúng thứ tự trích dẫn. 

• Trình tự sắp xếp theo định dạng Vancouver, còn gọi là "hệ thống thứ tự trích dẫn" 

• Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên 
các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản) Tên sách, luận án hoặc báo cáo, 
Nhà xuất bản, Nơi xuất bản. 

• Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, trong một cuốn sách ghi đầy đủ các thông 
tin sau: Tên các tác giả (năm công bố) "Tên bài báo" Tên tạp chí hoặc tên sách, 
Tập(số), Các số trang ( gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) 

• Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật
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Phụ lục 
Phụ lục 1: Cây vấn đề  

Ví dụ cây vấn đề 

 

 
 

Phụ lục 2: Bảng kế hoạch thực hiện dự án 

Mỗi dự án có thể có một mẫu kế hoạch khác nhau. Dưới đây là một số mẫu bảng kế 
hoạch hoạt động:  

Ví dụ mẫu bảng kế hoạch hoạt động theo mục tiêu 

Stt Tên hoạt động Năm 1 Năm 2 Năm 3 Kinh phí Ghi chú 

1 Mục tiêu 1 

1.1 Hoạt động 1.1 x     

1.2 Hoạt động 1.2 x  x   

1.3 ....      

Ví dụ mẫu Bảng kế hoạch hoạt động theo nội dung 

Stt Tên hoạt động Năm 1 Năm 2 Năm 3 Kinh phí Ghi chú 

1 Đào tạo      

Tỷ lệ người nhiễm HIV được 
chuyển tiếp đến các cơ sở điều trị 

thấp (40%) 

 Thiếu sự liên kết, đồng nhất 
trong việc báo cáo giữa các 
phòng TVXN và cơ sở điều 

trị 

Chưa tuân thủ 
qui trình tư 

vấn  

 Qui trình 
trao đổi 

thông tin 
chưa phù 

hợp  

Chưa có 
phần mềm 

quản lý 
thông tin 

 Kỹ năng tư vấn 
của cán bộ chưa 

tốt  

 Giám sát 
chưa hiệu 

quả 

Tư vấn khách hàng 
chưa hiệu quả  

Báo cáo, cập 
nhật thông tin 

chưa tốt 

 CBYT 
chưa được 
tập huấn 
đầy đủ 

 Hạn chế 
trao đổi 

kinh 
nghiệm  

 Chưa có 
qui chế 
thưởng/ 

phạt 
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2 Hướng dẫn kỹ thuật      

3 Mua sắm trang thiết bị      

4 Thăm quan học tập      

 

Ví dụ mẫu bảng kế hoạch thực hiện chi tiết 

Stt Tên hoạt 
động 

Thời gian Địa 
điểm 

Người chịu 
trách 
nhiệm 
chính 

Người 
phối 
hợp 

Người 
giám 
sát 

Kinh 
phí 

Dự 
kiến 
kết 
quả 

Ghi 
chú Bắt 

đầu 
Kết 
thúc 

1 Hoạt động 1          
2 Hoạt động 2          
3 Hoạt động 3          

… …          

 

Phụ lục 3: …… 

 

1.3. Yêu cầu về hình thức trình bày 
- Khổ giấy A4 (21 x 29,7cm) 
- Font chữ Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5. 
- Lề trái cách 3,5 cm, lề phải cách 2 cm, lề trên 3,5 cm, lề dưới 3 cm. Số trang 

được đánh ở giữa phía dưới cùng mỗi trang giấy và không đánh số trang bìa, 
trang tiêu đề. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy cần 
trình bày đầu bảng là lề trái của trang, nên hạn chế trình bày theo cách này. 

- Đóng thành quyển có bìa.       
 

1.4. Một số lưu ý khi viết đề cương dự án: 

- Học viên cần xác định vấn đề để xây dựng đề cương dự án một cách rõ ràng, phân 
biệt được vấn đề mang tính quy trình và vấn đề mang tính dự án. 

- Tập trung vào việc mô tả và phiên giải các thông tin thu được nhằm đáp ứng mối 
quan tâm của các bên liên quan, đảm bảo tính logic của các bước, các nội dung dự án 
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PHẦN 2 - HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ  
MỘT CHƯƠNG TRÌNH/ DỰ ÁN/DỊCH VỤ Y TẾ 

 
2.1.  Bố cục đề cương đánh giá chương trình/dự án/dịch vụ y tế 
 

- Trang bìa (phụ lục 1) 
- Trang phụ bìa (phụ lục 2) 
- Mục lục 
- Danh mục chữ viết tắt (phụ lục 3) 
- Danh mục bảng biểu 
- Đặt vấn đề 
- Chương 1: Tổng quan tài liệu 

1.1. … 
1.2. … 

- Mục tiêu đánh giá 
- Chương 2: Phương pháp đánh giá 

2.1. …. 
2.2. …. 

- Chương 3: Dự kiến kết quả đánh giá 
3.1. ….. 
3.2. ….. 

- Tài liệu tham khảo 
- Phụ lục 

 
 
 
2.2.  Hướng dẫn chi tiết cho từng phần 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Trong phần này, học viên cần nêu một số thông tin sau: 

- Giới thiệu tóm tắt về chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế 
- Nêu lý do tiến hành đánh giá: ví dụ: đánh giá kết quả chương trình/dự án nhằm 

cải thiện hoạt động đang triển khai… 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Phần này nhằm cung cấp cho người đọc những dữ liệu liên quan đến vấn đề đánh 
giá và các phương pháp đánh giá có thể áp dụng. Cụ thể gồm các nội dung sau:  

- Mô tả tóm tắt chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế sẽ tiến hành đánh giá: xuất xứ, 
mục tiêu, nhóm đối tượng đích, cơ cấu tổ chức, thời gian triển khai, các hoạt động 
chính... Học viên nên mô tả chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế được đánh giá một cách 
tổng thể bằng mô hình hay khung logic của dự án, đồng thời nêu bật những điểm chính/ 
ưu tiên cần đánh giá.  

- Các đánh giá chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế tương tự đã được thực hiện (nếu 
có): phương pháp, chỉ số, kết quả đánh giá, hạn chế và khó khăn, … 

- Các bên liên quan của chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế và mô tả mối quan tâm 
của họ đối với hoạt động đánh giá:  Yêu cầu và mối quan tâm các bên liên quan tới 
chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế chính là cơ sở để xác định câu hỏi và các chỉ số đánh 
giá phù hợp. Các nội dung đánh giá được lựa chọn là những vấn đề mà các bên liên quan 
quan tâm. Từ đó, xác định câu hỏi đánh giá chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế, ví dụ như: 

+ Có phù hợp với địa phương không? 
+ Có diễn ra theo kế hoạch không? 
+ Có hiệu quả không? 
+ Có tính duy trì không? 
+ Có đạt được mục tiêu đề ra không? 
+ Các khó khăn, thuận lợi khi triển khai chương trình là gì?... 

- Từ những câu hỏi đánh giá trên, học viên cần đưa ra phạm vi đánh giá. Nếu học 
viên lựa chọn đánh giá một cấu phần hay một nội dung ưu tiên của chương trình, 
học viên cần đưa ra lập luận để lý giải những ưu tiên học viên đã chọn.  

Ví dụ: Chương trình phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản (NKSS) của phụ nữ 
từ 15-49 tuổi đã được triển khai tại tỉnh X với những mục tiêu can thiệp gồm:  

- Giảm tỷ lệ NKSS của phụ nữ từ 15-49 tuổi, 
-  Nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống NKSS cho phụ nữ từ 

15-49 tuổi.  
Sau khi chương trình kết thúc, nhà quản lí có thể quan tâm đánh giá những nội dung: 

- Tỷ lệ mắc NKSS sau can thiệp là bao nhiêu? 
- Hiệu quả của các giải pháp can thiệp truyền thông, tư vấn thế nào?  

Khi đó, phạm vi được lựa chọn đánh giá sẽ bao gồm các nội dung nhằm trả lời các 
câu hỏi trên  
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MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ 
 

Sau khi xác định các nội dung đánh giá, học viên tiến hành viết mục tiêu đánh giá. 
Mục tiêu cần đáp ứng được các yêu cầu sau: 

- Đảm bảo được tính đặc thù, đo lường được, làm gì, ở đâu, khi nào 
- Bắt đầu bằng động từ hành động.  
- Cần đánh số thứ tự, không gạch đầu dòng. 

Mục tiêu chung có thể có hoặc không nhưng phải có mục tiêu cụ thể của đánh giá. 
Ngoài mục tiêu, đề cương có thể có câu hỏi đánh giá. 

Ví dụ:  

Mục tiêu chung:  

Đánh giá hiệu quả dự án giảm tỷ lệ mắc NKSS của phụ nữ trong độ tuổi 15 – 49 
tuổi tại xã X, huyện Y, tỉnh Z (dự án được thực hiện từ năm 20… đến năm 20…) . 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Đánh giá sự thay đổi về tỷ lệ mắc NKSS của phụ nữ 15-49 tuổi (so sánh 
trước và sau khi thực hiện dự án). 

2. Đánh giá hiệu quả truyền thông tư vấn về phòng chống NKSS cho phụ nữ 
15-49 tại địa phương thực hiện dự án.  
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Chương 2 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

2.1.Thiết kế đánh giá  

Dựa vào các phương pháp thiết kế đánh giá đã được học, học viên lựa chọn và nêu 
thiết kế đánh giá phù hợp với mục tiêu, phạm vi của đánh giá (xem thêm tài liệu về 
phương pháp nghiên cứu khoa học).  

Trở lại ví dụ trên, khi mục tiêu đánh giá là “Đánh giá sự thay đổi về tỷ lệ mắc 
NKSS ở phụ nữ 15-49 tuổi trước và sau can thiệp”, ta có thể lựa chọn mô hình đánh giá 
“so sánh trước – sau một nhóm”. Khi đó, trước khi triển khai dự án cần xác định tỷ lệ 
mắc NKSS ở đối tượng nghiên cứu. Sau đó tiến hành các hoạt động can thiệp. Sau khi 
hoạt động can thiệp kết thúc, tiến hành đánh giá lại tỷ lệ mắc NKSS của nhóm phụ nữ 
trong can thiệp và so sánh với tỷ lệ trước khi tiến hành can thiệp.  

Mô hình đánh giá “so sánh trước – sau một nhóm” có ưu điểm là thực hiện không 
mất nhiều thời gian và đỡ tốn kém nguồn lực. Tuy nhiên, nhược điểm của mô hình là 
chưa đủ cơ sở để khẳng định chắc chắn sự thay đổi “tỷ lệ mắc NKSS trước và sau can 
thiệp” là kết quả trực tiếp do các hoạt động can thiệp của chương trình mang lại. Sự thay 
đổi này có thể do ngẫu nhiên, hoặc do ảnh hưởng của các hoạt động khác không thuộc 
chương trình can thiệp (ví dụ do tác động của các chương trình giáo dục sức khỏe trên 
truyền hình).  

Để tăng tính thuyết phục của kết quả đánh giá, chúng ta có thể lựa chọn mô hình 
“so sánh trước –sau có nhóm chứng”. Khi đó, các kết quả đánh giá về tỷ lệ NKSS của 
nhóm phụ nữ nhận can thiệp trước và sau khi thực hiện chương trình được so sánh với 
các tỷ lệ tương ứng của một nhóm phụ nữ khác. Nhóm này có một số đặc điểm tương 
đồng với nhóm phụ nữ được nhận can thiệp như tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ học vấn, 
điều kiện kinh tế  v ..v nhưng không được nhận can thiệp (gọi là nhóm chứng). Mô hình 
đánh giá này cho kết quả chính xác hơn nhưng thực hiện sẽ tốn kém thời gian và nguồn 
lực hơn so với mô hình “so sánh trước – sau, một nhóm”.  

Mỗi mô hình đánh giá có ưu nhược điểm riêng. Vì vậy, tùy thuộc điều kiện thời 
gian và nguồn lực cho phép, các nhà đánh giá cần lựa chọn mô hình phù hợp.  

2.2. Đối tượng đánh giá 

Nêu rõ đối tượng đánh giá để tiến hành thu thập thông tin. Đối tượng đánh giá 
được lựa chọn phù hợp với mục tiêu và câu hỏi đánh giá. 

Ví dụ, dự án giảm tỷ lệ mắc NKSS của phụ nữ từ 15 - 49 tuổi có hoạt động truyền 
thông nhằm tăng cường kiến thức của phụ nữ từ 15-49 tuổi về phòng chống nhiễm 
khuẩn. Mục tiêu đánh giá là “đánh giá sự thay đổi về kiến thức phòng chống NKSS của 
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phụ nữ từ 15 – 49 tuổi (trước và sau khi thực hiện dự án)”, khi đó đối tượng đánh giá là 
phụ nữ 15-49 tuổi.   

2.3. Thời gian tiến hành đánh giá 

Học viên nêu rõ thời gian tiến hành đánh giá: được tính bắt đầu từ thời điểm xác 
định vấn đề, thiết kế đề cương, thời gian thu thập số liệu cho tới thời điểm báo cáo đánh 
giá được hoàn thiện. 

2.4. Địa điểm đánh giá 

Học viên nêu rõ địa điểm học viên tiến hành đánh giá  

2.5. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu 

- Cỡ mẫu: Học viên nêu cụ thể cỡ mẫu (số lượng đối tượng) cần thiết để thu thập 
thông tin cho đánh giá phù hợp với từng câu hỏi/chỉ số đánh giá. Với mẫu định lượng, 
công thức và các tham số tính toán cỡ mẫu cần được nêu cụ thể. 

- Cách chọn mẫu: Nêu rõ đối tượng đánh giá được lựa chọn như thế nào?  

Học viên cần tham khảo thêm các tài liệu về phương pháp nghiên cứu khoa học để 
rõ hơn về phần “cỡ mẫu và cách chọn mẫu”.  

2.6. Xác định các câu hỏi, chỉ số/biến số đánh giá  

Việc xác định chỉ số, biến số đánh giá cần căn cứ theo mục tiêu và câu hỏi đánh 
giá. Ví dụ để thực hiện mục tiêu đánh giá “Đánh giá hiệu quả truyền thông tư vấn về 
phòng chống NKSS cho phụ nữ 15-49 tuổi”, người thực hiện đánh giá cần trả lời các câu 
hỏi đánh giá khác nhau. Trong đó, một số câu hỏi có thể được trả lời bằng các thông tin 
định lượng, đó là các chỉ số đánh giá. Đồng thời, một số câu hỏi cần được trả lời bằng 
các thông tin định tính. Vì vậy, người tiến hành đánh giá cần xác định rõ các câu hỏi 
đánh giá, các chỉ số, thông tin cần thu thập và các phương pháp thu thập thông tin phù 
hợp.   

Ví dụ về câu hỏi và chỉ số đánh giá được thể hiện trong các bảng dưới đây: 

Bảng câu hỏi và chỉ số đánh giá (thông tin định lượng) 

STT Câu hỏi đánh giá   Các chỉ số đánh giá Phương pháp  
thập thông tin 

Công cụ 
thu thập 
thông tin 

1 Có các hoạt động 
truyền thông nào đã 
được thực hiện (tần 
xuất, số lượng …)?  

Số tờ rơi được phát 

Số buổi phát thanh được phát 

Số buổi nói chuyện về cách phòng 
chống NKSS cho phụ nữ được tổ 

Hồi cứu báo 
cáo công tác 
truyền thông 

Bảng 
kiểm  
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chức 

Số lượt phụ nữ được tư vấn về 
cách phòng chống NKSS 

… 

2 Phụ nữ 15 đến 49 tuổi 
có tham gia đầy đủ 
các buổi truyền thông 
không?  

Số phụ nữ nhận được tờ rơi 

Số phụ nữ đến dự các buổi nói 
chuyện về cách phòng chống 
NKSS cho phụ nữ được tổ chức 

Hồi cứu báo 
cáo công tác 
truyền thông 

Bảng 
kiểm 

3 Phụ nữ 15 đến 49 tuổi 
có hài lòng về khâu tổ 
chức và nội dung 
truyền thông không? 

Tỷ lệ phụ nữ hài lòng về khâu tổ 
chức và nội dung truyền thông 

Phỏng vấn phụ 
nữ  (sau can 
thiệp) 

Bộ câu 
hỏi có 
cấu trúc 

4 Sự thay đổi về kiến 
thức phòng chống 
NKSS của phụ nữ 
như thế nào sau khi 
các hoạt động truyền 
thông được triển 
khai? 

Tỷ lệ phụ nữ có kiến thức đầy đủ 
về cách phòng chống NKSS? (so 
sánh trước và sau khi thực hiện 
các hoạt động truyền thông) 

Phỏng vấn phụ 
nữ (trước và 
sau can thiệp)   

Bộ câu 
hỏi có 
cấu trúc 

… … … …  

 

Bảng kế hoạch thu thập các thông tin định tính 

STT Câu hỏi đánh giá Nguồn thu thập Phương 
pháp thu 

thập 

Công cụ 
thu thập 

thông 
tin 

1 Các hoạt động truyền thông đã tổ chức 
có phù hợp với mong đợi của các phụ 
nữ 15-49 tuổi không? Có điều gì cần 
thay đổi về nội dung và phương thức 
truyền thông?  

Phụ nữ 15 – 49 tuổi Thảo luận 
nhóm 

Hướng 
dẫn thảo 
luận 
nhóm 

2 Quan điểm của các bên liên quan về 
hiệu quả, sự phù hợp và tính bền vững 

- Cán bộ quản lý 
chương trình 

Phỏng vấn 
sâu 

Hướng 
dẫn 
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của chương trình?  - Cán bộ trực tiếp 
thực hiện các hoạt 
động truyền thông 

phỏng 
vấn sâu 

3 Các thuận lợi, khó khăn khi thực hiện 
chương trình? 
- Sự sẵn có của các loại nguồn lực 

(con người, tiền, thời gian, phương 
tiện…) 

- Cơ chế phối hợp giữa các bên? 
- Sự ủng hộ của cộng đồng?  
- …. 

- Cán bộ quản lý 
chương trình 

- Cán bộ trực tiếp 
thực hiện các hoạt 
động truyền thông 

- Đại diện hội phụ nữ 
xã 

Phỏng vấn 
sâu 

Hướng 
dẫn 
phỏng 
vấn sâu 

4 Các bài học kinh nghiệm và các đề 
xuất để tăng tính hiệu quả và khả năng 
duy trì của chương trình? 

- Cán bộ quản lý 
chương trình 

- Cán bộ trực tiếp 
thực hiện các hoạt 
động truyền thông 

- Đại diện phụ nữ 15 
- 49 

Phỏng vấn 
sâu 

Hướng 
dẫn 
phỏng 
vấn sâu 

… … …   

 

2.7. Công cụ thu thập thông tin 

Học viên cần nêu rõ tên các công cụ được dùng để thu thập thông tin cần thiết cho 
đánh giá. Ví dụ: Bảng kiểm điền thông tin hồi cứu; Bộ câu hỏi phỏng vấn hoặc phát vấn; 
Bảng kiểm quan sát; Hướng dẫn phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm v..v.  Các công cụ này 
được xây dựng dựa trên câu hỏi, chỉ số/biến số đánh giá 

Chi tiết của các các công cụ này được trình bày trong phần phụ lục của đề cương. 

2.8. Phương pháp, quy trình thu thập thông tin 

Học viên nêu rõ các phương pháp thu thập thông tin sẽ được sử dụng. 

Ví dụ:  Hồi cứu số liệu thứ cấp, phỏng vấn; phát vấn; phỏng vấn sâu; thảo luận 
nhóm; quan sát … 

Sau  đó, mô tả chi tiết các bước của quy trình thu thập thông tin bao gồm: 

- Chuẩn bị thu thập số liệu 
- Điều tra viên và giám sát viên: số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, hướng dẫn 

tập huấn thu thập số liệu và giám sát thu thập số liệu. 
- Tổ chức thu thập số liệu 
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2.9. Quản lí và phân tích số liệu 

Trong phần này, học viên cần nêu rõ phương pháp, phần mềm được dùng để quản 
lý và xử lý số liệu: 

- Số liệu sẽ được quản lý như thế nào để đảm bảo tính bảo mật, không mất thông 
tin? 

- Quy trình xử lí số liệu như thế nào? 
- Kế hoạch phân tích số liệu như thế nào? 

 

2.10. Vấn đề đạo đức 

Học viên cần nêu ngắn gọn những điểm chính về khía cạnh đạo đức trong đánh giá 
của mình, tuân theo quy trình xét duyệt của Hội đồng Đạo đức Trường Đại học Y tế 
công cộng. 

 

2.11. Hạn chế 

Học viên nêu ngắn gọn những hạn chế trong đánh giá của mình và đề ra hướng 
khắc phục. 
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Chương 3 
DỰ KIẾN KẾT QUẢ 

 
• Đối với kết quả định lượng: lập các bảng trống dự kiến cho kết quả đánh giá  theo 

từng mục tiêu/câu hỏi đánh giá. Các bảng trống này có tiêu đề, các hàng cột nêu rõ chỉ 
tiêu, biến số đánh giá.  
• Đối với kết quả định tính: Dự kiến các nhóm chủ đề sẽ phân tích theo mục 

tiêu/câu hỏi đánh giá 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

Tài liệu tham khảo bao gồm: sách, ấn phẩm, tạp chí, tài liệu, báo cáo, trang web 
được trích dẫn, sử dụng để xây dựng đề cương đánh giá.  

Các tài liệu tham khảo cần được trích dẫn trực tiếp, không trích dẫn từ nguồn khác. 
Ít nhất 50% tài liệu tham khảo được công bố trong 10 năm trở lại.  

Trình tự sắp xếp theo định dạng Vancouver. 
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PHỤ LỤC 
 
Phụ lục 1. Khung logic dự án/chương trình 
Phụ lục 2: Các công cụ thu thập số liệu: phiếu hỏi, gợi ý thảo luận nhóm, phỏng 
vấn sâu… 
Phụ lục 3: Phân tích các bên liên quan của dự án/chương trình 

Phụ lục 4: Kế hoạch thực hiện đánh giá 
Phụ lục 5:…. 
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2.3. Yêu cầu về hình thức trình bày: 
2.3.1. Đánh số thứ tự bảng biểu 

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (VD: Bảng 2.3 là bảng thứ 
ba trong chương 2) 

- Sau số bảng là tên của bảng (VD: Bảng 2.3: Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt 
Nam và Trung Quốc) 

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có) 
- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng. Cách ghi giống như trích dẫn tài liệu 

tham khảo và ghi ở bên dưới bảng. 

2.3.2. Đánh số các chương, mục và tiểu mục 

- Sử dụng số ả rập, không dùng chữ số La Mã 
- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số· 
- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục 

2.3.3. Soạn thảo văn bản 

- Giấy A4 (21 ´ 29,7 cm) 
- Font chữ Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 13, dòng 1.5  
- Lề trái cách 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3cm, lề dưới 3cm. Số trang được đánh ở  

giữa phía trên đầu mỗi trang giấy, đánh số từ phần đặt vấn đề (theo chữ số A rập 
1, 2, 3).  

- Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề 
trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. 

- Đóng thành quyển có bìa như hướng dẫn 

2.3.4. Viết tắt 

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng 
nhiều lần trong bài viết 

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế 
(xem ví dụ danh mục chữ viết tắt ở phụ lục 3) 

 
2.4. Một số lưu ý khi viết đề cương đánh giá chương trình/dự án/dịch vụ y tế 

- Học viên cần xác định nội dung, câu hỏi đánh giá và các chỉ số/biến số đánh giá một 
cách rõ ràng.  

- Xây dựng phương án và công cụ thu thập thông tin phù hợp nhằm trả lời được các 
câu hỏi đánh giá. 

- Tập trung vào việc mô tả và phiên giải các thông tin thu được nhằm đáp ứng mối 
quan tâm của các bên liên quan và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả của 
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các chương trình/dự án. Không nên đi sâu vào các phương pháp phân tích thống kê 
phức tạp.  

- Nên lưu ý các câu hỏi đánh giá được trả lời bằng các thông tin định tính như: Các 
khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai chương trình/dự án? Quan điểm của 
các bên liên quan về hiệu quả và khả năng duy trì của chương trình/dự án ... 

- Tuân thủ cấu trúc của đề cương đánh giá (đã được giới thiệu ở phần trên). Tránh sao 
chép các nghiên cứu dịch tễ học, đặc biệt là các nghiên cứu định lượng đi sâu vào 
việc áp dụng các phương pháp phân tích thống kê phức tạp. 
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PHẦN 3: HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 

 
3.1. Bố cục đề cương 

- Trang bìa (phụ lục 1) 
- Trang phụ bìa (phụ lục 2) 
- Mục lục  
- Danh mục các chữ viết tắt (phụ lục 3) 
- Danh mục các bảng biểu 
- Đặt vấn đề 
- Mục tiêu nghiên cứu 
- Chương 1: Tổng quan tài liệu (không đánh chữ số La Mã) 

1.1. … 
1.2.  

- Chương 2: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu 
2.1.     … 
2.2.     … 

- Chương 3: Dự kiến kết quả nghiên cứu 
3.1. … 
3.2. … 

- Tài liệu tham khảo 
- Phụ lục 

 
3.2.Hướng dẫn chi tiết cho từng phần 
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ĐẶT VẤN ĐỀ 
 
Nêu lý do vì sao tiến hành nghiên cứu, có thể bao gồm các thông tin:  
1.1. Giới thiệu chung về vấn đề nghiên cứu 
1.2. Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của vấn đề, … 
1.3. Nghiên cứu này nhằm giải quyết vấn đề gì hoặc trả lời câu hỏi nghiên cứu gì? 
(Viết ngắn gọn, tối đa là 2 trang)  

 
Lưu ý: 

Chủ đề để xây dựng đề cương nghiên cứu cần thuộc lĩnh vực hệ thống, tổ chức, 
quản lý và chính sách y tế. Các lĩnh vực lựa chọn nghiên cứu có thể bao gồm: 
- Mô tả/phân tích/đánh giá việc xây dựng, triển khai, thực hiện hướng dẫn/qui 

định/chính sách y tế tại một hoặc một số cơ quan/tổ chức 
- Mô tả/phân tích/đánh giá công tác quản lý chương trình/dịch vụ y tế 
- Xây dựng/đánh giá mô hình chăm sóc sức khỏe hoặc mô hình cung cấp dịch vụ y tế 
- Mô tả/đánh giá hoạt động của tổ chức, mạng lưới hệ thống y tế 
- Mô tả/đánh giá công tác quản lý nhân lực, quản lý trang thiết bị, quản lý tài chính , 

quản lý thông tin y tế… 
 

Tóm lại, học viên phải tập trung lựa chọn vấn đề nghiên cứu về tổ chức, quản lý y 
tế. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng khoa học đưa ra những khuyến 
nghị thiết thực, cụ thể cho người quản lý, tăng cường hiệu quả và chất lượng, chứ không 
phải nghiên cứu vấn đề sức khỏe/bệnh tật. 
Ví dụ: ở 1 địa bàn A, học viên phát hiện thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 
cao. Sau khi phân tích vấn đề cho thấy, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cao là do: công tác 
quản lý cũng như hoạt động của chương trình dinh dưỡng chưa hiệu quả, nhân lực làm 
công tác dinh dưỡng còn thiếu cả về số lượng và chất lượng,.. Vậy nếu học viên xác 
định vấn đề này là ưu tiên cần nghiên cứu thì chủ đề nghiên cứu có thể là “Đánh giá 
công tác quản lý và triển khai chương trình SDD tại địa bàn A” chứ không phải là “Thực 
trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại địa bàn A”, hoặc 
không phải là “Thực trạng suy dinh dưỡng và kiến thức thái độ, thực hành của bà mẹ về 
phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại địa bàn A”. 
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MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Mục tiêu nghiên cứu bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Không nhất thiết 
phải có mục tiêu chung, nhưng bắt buộc phải có mục tiêu cụ thể, viết gọn trong 1 
trang riêng. 

- Viết mục tiêu phải đảm bảo: đặc thù, đo lường được. Mục tiêu dùng động từ hành 
động, chỉ rõ nghiên cứu định làm gì, ở đâu, thời gian nào. 

- Mục tiêu phải đánh theo số thứ tự, không gạch đầu dòng. 
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Chương 1 
TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

- Trình bày tóm tắt các khái niệm, thuật ngữ, qui định, tiêu chí, phương pháp đánh 
giá,..liên quan đến nội dung nghiên cứu. 

- Tổng quan các nội dung liên quan đến (các) mục tiêu nghiên cứu của đề cương, trong 
đó có rà soát các nghiên cứu trong và ngoài nước đã tham khảo: đối tương, phương 
pháp nghiên cứu, kết quả, hạn chế (nêu rõ những gì đã được giải quyết, những gì còn 
tồn tại). (Lưu ý: Có thể chia thành các phần tương ứng với mục tiêu nghiên cứu). 

- Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu  

- Cây vấn đề hoặc khung lý thuyết nghiên cứu: Cây vấn đề phải phản ánh việc phân 
tích vấn đề nghiên cứu thực tế tại địa phương chứ không phải là cây vấn đề lý thuyết 
chung chung. Lưu ý: trong trường hợp đề tài không bao phủ hết các nội dung/chủ đề 
trong cây vấn đề mà chỉ dự định khu trú vào một/một số phần thì đề cương cần nêu 
rõ điều đó. Khung  lý  thuyết  có  ý  nghĩa rất quan  trọng trong  thiết  kế  nghiên  
cứu, là cơ sở để định  hướng  thiết  kế  nghiên  cứu , xác định biến số, phương pháp 
và công cụ  thu thập số liệu. Có thể sử dụng khung lý thuyết từ nghiên cứu, tài liệu 
khác hoặc chỉnh sửa dựa trên khung sẵn có từ nghiên cứu, tài liệu khác. Trong trường 
hợp đó cần ghi rõ nguồn tài liệu đã tham khảo. 
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Chương 2 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1. Đối tượng nghiên cứu: Xác định rõ đối tượng nghiên cứu, tiêu chuẩn lựa chọn, tiêu 
chuẩn không lựa chọn 
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nêu cụ thể thời gian từ tháng năm bắt đầu đến 
tháng năm kết thúc. Địa điểm bao gồm tên đơn vị, xã/phường, quận/huyện tỉnh, thành 
phố. 
2.3. Thiết kế: sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, định tính, hay cả hai, hay sử 
dụng số liệu thứ cấp. Nghiên cứu mô tả hay can thiệp, … 
2.4. Cỡ mẫu: Trình bày công thức tính cỡ mẫu phù hợp với thiết kế nghiên cứu (cỡ mẫu 
cho nghiên cứu mô tả, hoặc nghiên cứu can thiệp,…) 
2.5. Trình bày phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn, hay mẫu ngẫu nhiên 
hệ thống, mẫu cụm, mẫu phân tầng, chọn mẫu một giai đoạn hay nhiều giai đoạn v.v. 
Tính toán cỡ mẫu cần thiết và tối ưu phù hợp với mục tiêu của đề tài. Mô tả chi tiết cách 
thức chọn mẫu. 
2.6. Trình bày phương pháp thu thập số liệu: phỏng vấn hay tự điền (phát vấn), quan sát, 
thảo luận nhóm, sử dụng hồ sơ/báo cáo/tài liệu có sẵn (lập bảng sẵn để điền số liệu tổng 
hợp vào), v.v. 
2.7. Các biến số nghiên cứu: Trình bày phần biến số nghiên cứu thành bảng theo mục 
tiêu nghiên cứu, gồm: tên biến số, định nghĩa biến, phân loại, phương pháp thu thập. Đối 
chiếu với mục tiêu để đảm bảo đủ các biến số đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu. Các 
biến số sẽ là căn cứ để phát triển các phiếu hỏi và các bảng trống trong kế hoạch phân 
tích số liệu. 
2.8. Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá (nếu có) 
2.9. Phương pháp phân tích số liệu: nêu phương pháp làm sạch số liệu , phần mềm nhập 
liệu và phân tích số liệu.  
2.10. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu 
2.11. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số 



 
 
 

34 
 

Chương 3 
DỰ KIẾN KẾT QUẢ 

 
Kết quả nghiên cứu:  
3.1. Đối với kết quả định lượng: lập các bảng trống dự kiến cho kết quả nghiên cứu  theo 
từng mục tiêu. Các bảng trống này có tiêu đề, các hàng cột nêu rõ chỉ tiêu, biến số 
nghiên cứu. Nêu các thuật toán thống kê sử dụng trong khi phân tích số liệu. 
3.2. Đối với kết quả định tính: Dự kiến các nhóm chủ đề sẽ phân tích theo mục tiêu 
nghiên cứu. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

• Tài liệu tham khảo gồm: sách, các ấn phẩm, tạp chí, hoặc trang Web đã đọc và được 
trích dẫn hoặc được sử dụng để hình thành ý tưởng nghiên cứu. Lưu ý: Học viên chỉ 
trích dẫn trực tiếp, không trích lại từ nguồn khác. Ít nhất phải có 50% tài liệu tham 
khảo được xuất bản trong 10 năm gần đây. 

• Trình tự sắp xếp theo định dạng Vancouver: Vancouver, còn gọi là "hệ thống thứ tự 
trích dẫn". 

• Câu/đoạn trích dẫn được đánh số theo thứ tự trích dẫn trong bài viết. Khi đó, số được 
đặt trong ngoặc đơn hoặc đặt ở phía trên, liền sau câu/đoạn trích dẫn ngay cả khi tên 
tác giả xuất hiện trong đoạn văn, 

• Nếu có nhiều tài liệu được trích dẫn cho cùng một ý, dùng dấu phẩy (không có 
khoảng trắng) giữa các số. Ví dụ (1,3,5) 

• Nếu có dãy 3 số liên tục trở lên thì dùng dấu gạch nối (không có khoảng trắng) giữa 
số đầu và số cuối của dãy. Ví dụ: (2,3,4,5,8,9) viết tắt lại thành (2-5,8,9) 

• Các tài liệu có trích dẫn trong bài viết được xếp trong danh mục tham khảo cuối bài, 
theo đúng thứ tự trích dẫn. 

• Biểu tham khảo (bibliographic record/notice bibliographique) được sắp xếp theo thứ 
tự xuất hiện của tài liệu trong văn bản, không phân biệt tài liệu tiếng Việt và tiếng 
nước ngoài   

• Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau: Tên 
các tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản) Tên sách, luận án hoặc báo cáo, 
Nhà xuất bản, Nơi xuất bản. 

• Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, trong một cuốn sách ghi đầy đủ các thông 
tin sau: Tên các tác giả (năm công bố) "Tên bài báo" Tên tạp chí hoặc tên sách, 
Tập(số), Các số trang ( gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc) 

• Đối với tài liệu online, ghi tên tác giả, tên bài, website và đường link, ngày cập nhật 
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PHỤ LỤC 
 
Phụ lục 1: Công cụ thu thập số liệu: ví dụ bộ câu hỏi định lượng, hướng dẫn phỏng vấn 
sâu, thảo luận nhóm, bảng kiểm quan sát, …. 
Phụ lục 2: Mô tả các thủ thuật, các qui trình điều trị, quản lý, phác đồ, v.v.liên quan tới 
chủ đề nghiên cứu 
Phụ lục 3: Kế hoạch thực hiện nghiên cứu 
Phụ lục 4: …. 
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3.3.  Yêu cầu về hình thức trình bày: 
3.3.1. Đánh số thứ tự bảng biểu 

- Đánh theo số chương và thứ tự của bảng trong chương (Ví dụ: Bảng 2.3 là bảng 
thứ ba trong chương 2) 

- Sau số bảng là tên của bảng (Ví dụ: Bảng 2.3: Tỷ lệ thanh niên hút thuốc trong 
vòng 12 tháng qua theo giới tính và nhóm tuổi) 

- Chú ý ghi đầy đủ đơn vị tính (nếu có) 
- Phải ghi nguồn của thông tin trong bảng nếu là các bảng số liệu thứ cấp. Cách ghi 

giống như trích dẫn tài liệu tham khảo và ghi ở bên dưới bảng. 
3.3.2. Đánh số các chương, mục và tiểu mục 

- Sử dụng số Ả rập, không dùng chữ số La Mã 
- Không nên chia tiểu mục quá 4 chữ số· 
- Cần có tiêu đề cho các chương, mục và tiểu mục 

3.3.3. Soạn thảo văn bản 

- Giấy A4 (21 ´ 29,7 cm) 
- Font chữ Unicode (Time New Roman), cỡ chữ 13, cách dòng 1,5. 
- Lề trái cách 3,5 cm, lề phải 2 cm, lề trên 3cm, lề dưới 3cm. Số trang được đánh ở  

giữa phía trên đầu mỗi trang giấy, đánh số từ phần đặt vấn đề (theo chữ số Ả rập 
1, 2, 3).  

- Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề 
trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này. 

- Bắt đầu một chương hoặc phần mới cần sang trang mới. 
- Đóng thành quyển chuyên đề có bìa (không dùng bìa mica) 

3.3.4. Viết tắt 

- Chỉ viết tắt những từ hoặc cụm từ là danh từ, không dài quá và được sử dụng 
nhiều lần trong đề cương 

- Viết tắt các từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế 
- Trước khi sử dụng từ viết tắt lần đầu tiên, cần viết toàn bộ từ với chữ viết tắt 

trong ngoặc đơn.  
(xem ví dụ danh mục chữ viết tắt ở phụ lục 3) 
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PHỤ LỤC 
Phụ lục 1. Mẫu trang bìa chuyên đề 
 

 
BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 
 
 
 
 

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN 
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN/ĐÁNH GIÁ/NGHIÊN CỨU 
TÊN ĐỀ TÀI  

 
 
 
 
 
 
 

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN KHOA II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ 
 
 

 
 

 
 
 

HÀ NỘI, 20.. 
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Phụ lục 2. Mẫu trang phụ bìa (bìa trong) chuyên đề 
 

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

 
 
 

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN  
 
 
 

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN/ĐÁNH GIÁ/NGHIÊN CỨU 
TÊN ĐỀ TÀI 

 
 
 
 
 
 

BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN KHOA II TỔ CHỨC QUẢN LÝ Y TẾ 
 
 

 
 

                                   NGƯỜI HƯỚNG DẪN: 
 

 
 

 
 

 
HÀ NỘI, 20... 
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Phụ lục 3: Mẫu trang danh mục chữ viết tắt 
 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 
 
AIDS :  Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người do nhiễm virus HIV 
BCS :   Bao cao su 
CBYT :  Cán bộ y tế 
CCVC :  Công chức, viên chức 
CLB :   Câu lạc bộ 
ĐTNC :  Đối tượng nghiên cứu 
GDDN :  Giáo dục dạy nghề 
GMD :  Gái mại dâm 
HIV :   Tên loại virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người 
KAP :  Kiến thức, thái độ, thực hành 
NXB :  Nhà xuất bản 
PTTH :  Phổ thông trung học 
QHTD :  Quan hệ tình dục 
SAVY :  Điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam 
SKSS :  Sức khỏe sinh sản 
STD :   Các bệnh lây truyền qua đường tình dục 
THCN :  Trung học chuyên nghiệp 
TTYT :  Trung tâm y tế 
UNAIDS :  Ủy ban phòng chống AIDS liên hợp quốc 
VTN :  Vị thành niên 
WHO :  Tổ chức Y tế thế giới 
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Phụ lục 4: Khung chấm trình bày đề cương dự án 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

 
KHUNG CHẤM TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN  

 

Họ và tên các học viên: ................................................................................................ 
Lớp: .............................................................................................................................. 

Tên dự án: ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Người chấm: ................................................................................................................. 
 

STT Tiêu chuẩn đánh giá 
(Cho điểm chẵn, từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm) 

Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Thông tin khái quát về dự án rõ ràng, đầy đủ (tên dự án; thời gian, địa 
điểm thực hiện; cơ quan chủ trì; cơ quan chủ quản; tổ chức tài trợ; nguồn 
kinh phí ...) 

5  

2 Bối cảnh và sự cần thiết của dự án  10  

-  Giải thích rõ được cơ sở để hình thành dự án    4  

-  Mô tả ngắn gọn tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế …của địa 
phương nơi thực hiện dự án  

2  

- Mô tả được vấn đề được chọn để tiến hành dự án một cách cụ thể (lý do 
chọn; lợi ích khi vấn đề được giải quyết; sự phù hợp về mặt chính sách 
của ngành/địa phương/nhà tài trợ; tính khả thi...) 

4  

3 Mục tiêu dự án rõ ràng, hợp lý, khả thi (SMART) 10  

4 Các kết quả mong đợi phù hợp với mục tiêu  5  

5 Các nhóm hoạt động chính phù hợp nhằm đạt được mục tiêu và các 
kết quả mong đợi     

10  

6 Thể hiện nội dung dự án một cách tổng thể, logic và rõ ràng thông 
qua các công cụ như cây vấn đề, khung logic dự án… 

15  

7 Các nguồn lực cần thiết cho dự án rõ ràng, hợp lý  5  

8 Phân tích các hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án đầy đủ, thuyết phục  10  
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9 Kỹ năng trình bày 10  

 - Trình bày rõ ràng, dễ hiểu  4  

- Tốc độ trình bày các phần báo cáo hợp lý, đúng thời gian 4  

- Chữ viết, bảng biểu, hình chiếu rõ ràng, dễ nhìn 2  

10 Trả lời tốt câu hỏi của hội đồng 20  

Tổng số điểm 100  

Nhận xét và kết luận: (ghi rõ các nhận xét và kết luận “THÔNG QUA” hoặc “KHÔNG 
THÔNG QUA” 

……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 
Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 

      Người chấm 
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Phụ lục 5: Khung chấm trình bày đề cương đánh giá dự án/chương trình/dịch vụ 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

 
KHUNG CHẤM TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ  

Họ và tên các học viên: ............................................................................................... 
Lớp: .............................................................................................................................. 

Tên đề tài: .................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

Người chấm: ................................................................................................................ 

STT Tiêu chuẩn đánh giá 

(cho điểm chẵn từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm) 

Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Đặt vấn đề ngắn gọn, dể hiểu 5  

Lý do tiến hành đánh giá được trình bày một cách thuyết phục 3  

Đặt vấn đề ngắn gọn, dễ hiểu, nêu rõ nội dung cần đánh giá 2  

2 Tổng quan tài liệu 20  

Thông tin các nghiên cứu trong và ngoài nước về nội dung có liên 
quan, có trích dẫn tài liệu tham khảo cập nhật 

10  

Mô tả chương trình/ dự án/ dịch vụ y tế sẽ được đánh giá và phạm vi 
đánh giá 

5  

Khung lý thuyết đánh giá rõ ràng, hợp lý 5  

3 Mục tiêu đánh giá 5  

Mục tiêu đánh giá rõ ràng, cụ thể, đo lường được. 3  

Mục tiêu được viết thành câu rõ ràng, sử dụng động từ hành động, có 
thời gian, địa điểm cụ thể. 

2  

4 Phương pháp đánh giá 40  

Loại thiết kế phù hợp với vấn đề đánh giá 5  

Phương pháp chọn mẫu phù hợp   5  

Đối tượng đánh giá phù hợp 5  
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Chỉ số/biến số/chủ đề định tính được lựa chọn phù hợp với mục tiêu 
nghiên cứu 

5  

Các công cụ thu thập số liệu phù hợp với mục tiêu/câu hỏi đánh giá 
và các biến số/chỉ số/chủ đề thu thập số liệu 

10  

Vấn đề đạo đức trong đánh giá được nêu cụ thể  3  

Hạn chế trong đánh giá và hướng khắc phục được nêu rõ ràng 2  

5 Dự kiến kết quả:  được trình bày hợp lý 5  

6 Kỹ năng trình bày 10  

 - Trình bày rõ ràng, dễ hiểu  4  

- Tốc độ trình bày các phần báo cáo hợp lý, đúng thời gian 4  

- Chữ viết, bảng biểu, hình chiếu rõ ràng, dễ nhìn 2  

7 Trả lời tốt câu hỏi của hội đồng 20  

Tổng số điểm 100  

Nhận xét  và kết luận (ghi rõ các nhận xét và kết luận “THÔNG QUA” hoặc “KHÔNG 
THÔNG QUA” 
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……… 

Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 
      Người chấm 
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Phụ lục 6: Khung chấm trình bày đề cương nghiên cứu 
Lớp: .............................................................................................................................. 

Họ và tên học viên: ................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

Tên đề cương: ..................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Người chấm: ................................................................................................................. 

STT Tiêu chuẩn đánh giá 

(cho điểm chẵn từ 0 đến mức tối đa qui định trong khung điểm) 

Khung 
điểm 

Điểm 
chấm 

1 Đặt vấn đề ngắn gọn, dể hiểu 10  

Lựa chọn vấn đề nghiên cứu phù hợp với định hướng quản lý 5  

Lý do tiến hành nghiên cứu được trình bày một cách thuyết 
phục, có ý nghĩa thực tiễn 

5  

2 Mục tiêu nghiên cứu 5  

Mục tiêu nghiên cứu nhất quán, mạch lạc, hợp lý 3  

Mục tiêu được viết thành câu rõ ràng, sử dụng động từ hành động, có 
thời gian, địa điểm cụ thể 

2  

3 Tổng quan tài liệu 15  

Cấu trúc và nội dung tổng quan nghiên cứu phù hợp với chủ đề, 
mục tiêu và nội dung nghiên cứu, tài liệu tham khảo cập nhật và 
trích dẫn đúng  

10  

Khung lý thuyết nghiên cứu rõ ràng, hợp lý 5  

4 Phương pháp nghiên cứu 40  

Loại thiết kế và đối tượng phù hợp với đề tài và mục tiêu nghiên cứu 5  

Phương pháp chọn mẫu rõ ràng, khoa học, phù hợp với mục tiêu 
và giả thuyết nghiên cứu, kế hoạch thu thập số liệu rõ ràng và 
khả thi   

5  

Biến số được lựa chọn phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, trình bày rõ 
ràng 

5  

Bộ công cụ thu thập số liệu phù hợp với biến số, chỉ số đánh giá   5  

Có dự kiến phân tích số liệu phù hợp 5  
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Hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục được nêu rõ ràng 3  

Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu được nêu cụ thể 2  

Dự kiến kết quả được trình bày hợp lý 5  

5 Đưa ra ý tưởng độc đáo, cách tiếp cận mới, có ý nghĩa thực tiễn 5  

6 Kỹ năng trình bày 10  

 - Trình bày rõ ràng, dễ hiểu  4  

- Tốc độ trình bày các phần báo cáo hợp lý, đúng thời gian 4  

- Chữ viết, bảng biểu, hình chiếu rõ ràng, dễ nhìn 2  

7 Trả lời tốt câu hỏi của hội đồng 20  

Tổng số điểm 100  

 

Nhận xét  và kết luận (ghi rõ các nhận xét và kết luận “THÔNG QUA” hoặc “KHÔNG 
THÔNG QUA” 
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……… 

Ngày ........ tháng ......... năm 20.... 
      Người chấm 

 

 
 


