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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

In ấn 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH NHÀ TRUNG CHUYỂN  

CỦA DỰ ÁN  

“TĂNG CƯỜNG CƠ HỘI VÀ NÂNG CAO VỊ THẾ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” 

1. Giới thiệu chung 

Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng (ACDC) là một tổ chức phi chính phủ Việt 

Nam đang hỗ trợ người khuyết tật và những nhóm yếu thế khác trong cộng đồng. Sứ mệnh 

của ACDC đó là cam kết đóng góp cho sự hoà nhập của người khuyết tật và nhóm yếu thế 

thông qua các hoạt động hỗ trợ đảm bảo quyền của người khuyết tật và thúc đẩy các mô 

hình phục vụ người khuyết tật. 

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết 

tật” dưới sự tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, ACDC đã có nhiều dự án, 

chương trình góp phần đem lại sự thay đổi tích cực và phát triển phục hồi chức năng 

(PHCN), từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và hoà nhập cộng đồng đối với người 

khuyết tật tại Việt Nam. Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong 

tiếp cận vật lý cho người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông và y tế và xây dựng các mô 

hình hỗ trợ bền vững cho người khuyết tật. Trong khuôn khổ dự án này, mô hình Nhà trung 

chuyển (NTC) được kỳ vọng là một trong những mô hình hỗ trợ tốt nhất cho người khuyết 

tật trong và sau khi được PHCN tại các cơ sở y tế, đặc biệt quá trình PHCN trước khi trở 

về cộng đồng. 

Hướng dẫn xây dựng và vận hành Nhà trung chuyển được biên soạn dựa trên quá 

trình nghiên cứu các mô hình quốc tế và việc đúc kết kinh nghiệm trong quá trình xây dựng 

và vận hành các mô hình thử nghiệm tại tại 04 cơ sở y tế gồm Bệnh viện Y học cổ truyền 

– Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị, Trung tâm y tế huyện Phong Điền và Trung tâm y tế 

huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trung tâm y tế huyện Thăng Bình tỉnh Quảng 

Nam. Tài liệu này sẽ giúp các bệnh viện, cơ sở y tế có cái nhìn tổng quan và hướng dẫn 

thực hiện khi có kế hoạch triển khai xây dựng mô hình Nhà trung chuyển tại địa phương. 

 

2. Mục tiêu  

Hướng dẫn xây dựng và vận hành Nhà trung chuyển được biên soạn, thiết kế, in ấn 

và phát hành nhằm mục đích: 
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 Hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở y tế có cái nhìn tổng quan và hướng dẫn thực hiện khi có 

kế hoạch triển khai xây dựng mô hình này tại địa phương. 

 Đưa ra các gợi ý cho các cá nhân người khuyết tật tham khảo, đảm bảo nhu cầu sống 

độc lập của người khuyết tật.  

 

3. Đối tượng sử dụng 

Tài liệu “Hướng dẫn xây dựng và vận hành Nhà trung chuyển” dành cho hai nhóm 

đối tượng khác nhau. Cụ thể: 

 Các Sở y tế, cơ sở y tế có nhu cầu và kế hoạch để xây dựng NTC dành cho người 

khuyết tật tại địa phương. 

 Người khuyết tật, gia đình người khuyết tật và các Hội người khuyết tật. 

 

4. Trách nhiệm tư vấn  

 Thiết kế, dàn trang: Đề xuất thiết kế và dàn trang theo ý tưởng và yêu cầu của ACDC. 

 Xin giấy phép xuất bản: Ưu tiên xin giấy phép xuất bản của Nhà xuất bản Y học 

hoặc 1 nhà xuất bản uy tín khác tương đương. 

 In ấn: Theo đúng thiết kế của ấn phẩm đã được ACDC duyệt với yêu cầu về hình 

thức như sau: 

 Số lượng in: 200 quyển 

 Kích cỡ: 19x27 cm 

 Số trang: Khoảng 100 trang cả bìa (có thể dao động 2-3 trang) 

 Giấy in: Bìa C300, ruột C150  

 Ngoài ra, đơn vị tư vấn đề xuất thêm 02 phương án khác về giấy in 

 Thảo luận và phản hồi với ACDC trong quá trình thiết kế và hoàn thiện in ấn phẩm. 

 

5. Kế hoạch dự kiến 

STT Nội dung Thời hạn hoàn thành Sản phẩm đầu ra 

1 Thiết kế, dàn trang 18/7/2021 
Ấn phẩm đã thiết kế, dàn 

trang hoàn thiện 

2 Hoàn thành in ấn 30/7/2021 
200 ấn phẩm theo đúng 

yêu cầu đã thống nhất 
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6. Yêu cầu về đơn vị tư vấn 

 Đơn vị có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong việc in ấn; 

 Có kinh nghiệm xin giấy phép xuất bản của Nhà xuất bản Y học hoặc các nhà xuất 

bản uy tín tương đương; 

 Có kinh nghiệm in ấn các ấn phẩm trong lĩnh vực người khuyết tật; 

 Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ, các đối tượng dễ bị tổn 

thương là một lợi thế. 

 

7. Phí tư vấn 

  Phí tư vấn được chi trả theo định mức của dự án, dựa trên kinh nghiệm và chất lượng 

công việc, có tham khảo mức chung được các tổ chức phi chính phủ khác áp dụng. Mức 

phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC. 

 

8. Hồ sơ dự tuyển 

  Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi hồ sơ dự tuyển bằng tiếng Việt cho Viện ACDC, 

bao gồm: 

 Bản giới thiệu về đơn vị; 

 Báo giá thiết kế, in ấn và báo giá xin giấy phép của Nhà xuất bản Y học hoặc nhà 

xuất bản có uy tín tương đương (ghi rõ thời gian dự kiến có giấy phép); 

 Các sản phẩm truyền thông hoặc các tài liệu khác đã từng in ấn. 

 

HẠN NỘP HỒ SƠ: 

Thời gian gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 09/07/2021 

Địa chỉ gửi hồ sơ và liên hệ: 

Chị Trần Thị Hoài, Trợ lý Hành chính - Nhân sự 

Email: admin@acdc.org.vn 

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng, P903, tòa nhà Dream Center Home, ngõ 

282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 024 6675 3946 

Lưu ý: ACDC sẽ chỉ liên lạc với những hồ sơ đạt yêu cầu. 

 


