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QUẢN LÝ VIỆC TRIỂN
KHAI CAN THIỆP

BM TCQLYT

MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi kết thúc bài học, học viên có thể:
1. Trình bày được lợi ích của quản lý triển khai
can thiệp
2. Phân tích được khó khăn 3 chiều trong quản
lý triển khai can thiệp
3. Trình bày được các nội dung cơ bản của quản
lý triển khai can thiệp
4. Áp dụng được một số công cụ/kỹ thuật cơ bản
trong quản lý triển khai can thiệp

Chu trình quản lý
Lập kế
hoạch

Đánh giá

Giám sát
Theo dõi

Triển khai thực
hiện kế hoạch
là quá trình biến
mọi kế hoạch
trên giấy thành
hiện thực, thành
sản phẩm mong
đợi

Thực hiện
3

THẢO LUẬN
Chúng ta thường gặp khó khăn gì trong
quá trình triển khai thực hiện một can
thiệp?
n Quản lý việc triển khai sẽ giúp ích gì cho
chúng ta?
n

LỢI ÍCH CỦA QUẢN LÝ TRIỂN KHAI
n

Xác định rõ ràng các công việc và xây dựng lộ
trình cụ thể để đạt được các KQ đầu ra -> tăng
tính thực thi và hiệu quả

n

Chủ động điều chỉnh trong trường hợp thay đổi về
nguồn lực, thời gian hay chất lượng

n

Cho phép lường trước các nguy cơ và chuẩn bị
cách thức phòng tránh, ứng phó sớm

CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG
QUẢN LÝ TRIỂN KHAI CAN THIỆP
n

Kỹ năng lập kế hoạch: khả năng lập kế hoạch để sử
dụng các nguồn lực của can thiệp bao gồm thời gian, cán
bộ, ngân sách, trang thiết bị...

n

Kỹ năng chuyên môn: các kỹ năng chuyên môn nghề
nghiệp đặc thù cần thiết cho từng can thiệp

n

Kỹ năng con người: khả năng quản lý và động viên các
CB; giải quyết các mâu thuẫn và vấn đề giữa các cá
nhân, và truyền đạt thông tin đến các bên liên quan một
cách hiệu quả...

KHÓ KHĂN 3 CHIỀU TRONG QUẢN
LÝ VIỆC THỰC HIỆN CAN THIỆP
Thời gian – can thiệp được
thực hiện trong thời gian
ngắn hay dài

Chi phí – nguồn
lực cần có để hoàn
thành can thiệp

Chất lượng/phạm vi – can
thiệp cần đáp ứng các yêu
cầu chất lượng và phạm vi
đến mức độ nào

CÁC NỘI DUNG QUẢN LÝ TRIỂN
KHAI CAN THIỆP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quản lý phạm vi can thiệp
Quản lý thời gian
Quản lý nhân lực
Quản lý tài chính
Quản lý chất lượng
Quản lý nguy cơ
Trao đổi thông tin

1. Quản lý phạm vi công việc
Mục đích: xác định và tập trung việc thực hiện
vào:
¨ Kết quả/sản phẩm mong đợi
¨ Phạm vi chương trình/dự án

Một số công cụ/kỹ thuật
¨ Bản

Thoả thuận hay Bản mô tả chương
trình/dự án
¨ Bảng phân tách hoạt động (PTHĐ)

Bản thỏa thuận/mô tả dự án
n

Là một văn bản mô tả chính xác:
¨ Chương
¨ Vì

trình can thiệp là gì

sao cần thực hiện can thiệp đó

¨ Kết

quả mong đợi

¨ Phạm

vi can thiệp: hoạt động/đối tượng nào
nằm trong can thiệp, hoạt động/đối tượng nào
vượt quá phạm vi can thiệp

Bảng phân tách hoạt động
Đầu ra

Hoạt động
chính/PPTH

Hoạt động

Công việc

Nâng cao kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên

Thực hiện chương trình truyền thông đại chúng về HIV/AIDS cho
thanh niên trong thời gian 3 năm tại thành phố HCM

1.Truyền thông
qua mít-ting
1.1. Lên danh sách
các tổ chức làm
việc có đông
thanh niên
1.2. Lhệ và gặp gỡ
với các tổ chức
1.3. Viết thỏa thuận
hợp tác
1.4. Xây dựng KH chi
tiết cuộc mítting
1.5. Tổ chức mítting

2. Truyền thông
qua tivi

3. Truyền thông
qua tạp chí

2.1.Thành lập
nhóm
2.2. XD chiến
lược truyền
thông qua TV
2.3. XD KHoạch
chi tiết
truyền thông
2.4.Thực hiện
truyền thông

3.1. Chọn nhóm biên tập
viên và cộng tác viên
3.2. Xây dựng nội dung
3.3. Thiết kế hình thức tạp
chí
3.4. Liên hệ in ấn tạp chí
3.5. Xây dựng kế hoạch
quảng cáo
3.6. Xây dựng kế hoạch
phát hành
3.7. Phát hành tạp chí

2. Quản lý thời gian (1)
Mục đích: Đảm bảo tiến độ của can thiệp
Các bước:
1. Xác định hoạt động
2. Ước tính nguồn lực cho hoạt động
3. Ước tính thời gian thực hiện hoạt động
4. Sắp xếp các hoạt động
5. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo thời gian
6. Kiểm soát thời gian

2. Quản lý thời gian (2)
Một số công cụ/kỹ thuật:
n
n

Sơ đồ mạng lưới công việc và con đường
chủ chốt
Sơ đồ Gantt

Sơ đồ mạng lưới công việc
Xây dựng
chương trình
đào tạo
Tuyển chọn
học viên

Tổ chức đào
tạo

Đánh giá đào
tạo

Phân tích mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc:
¨ Kết thúc-để bắt đầu = công việc nào phải hoàn thành
trước khi công việc này có thể bắt đầu?
¨ Những công việc nào không phụ thuộc vào nhau và
chúng ta có thể đồng thời thực hiện chúng?

Phân tích con đường chủ chốt
Con đường chủ chốt là con đường dài nhất từ điểm
khởi đầu đến điểm kết thúc của mạng lưới => thời
gian tối thiểu để hoàn thành can thiệp

Phân tích con đường chủ chốt
1. Bắt
đầu

2. Thời
gian
Công việc

3. Kết
thúc

Ví dụ: chuẩn bị một bữa tiệc
n

Các công việc cần thực hiện:
-

Chuẩn bị
Dọn phòng (30p)
Kê bàn ghế (30p)
Lên thực đơn (45p)
Mua đồ ăn thức uống (90p)
Nấu nướng (90p)
Pha đồ uống (30p)
Bắt đầu bữa tiệc

Phân tích con đường chủ chốt
1

2

0

30’

3

30

Dọn phòng

1

30

2

3

30’ 60

Kê bàn ghế
1

1

2

3

0

0

0

1

2

225

3

1

2

3

1

0

45’

45

45

Lên thực
đơn

2

3

90’ 135

Mua đồ ăn
thức uống

3

0’

22
đầu5

Bắt
bữa tiệc!

13 90’ 22
5 nướng
5
Nấu

Bắt đầu
chuẩn bị

2

1

2

3

135

30’

165

Pha đồ uống

Sơ đồ Gantt
Tên can thiệp: Tăng số người nhiễm HIV trong diện quản lí được tư vấn và chăm sóc tại nhà trên địa bàn quận A
Thời gian thực hiện (tuần)
Công việc

HĐ1. Chuẩn bị sinh hoạt
hoạt câu lạc bộ cho người
nhiễm
1.1. Họp phân công

Ngày Ngày
khởi
kết
đầu thúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01/01 21/02
01/01

05/01

1.2. Chuẩn bị tài liệu

15/01

21/02

1.3. Chuẩn bị địa điểm

05/01

07/01

1.4. Xây dựng nội dung

05/01

14/01

1.5. Chuẩn bị trang thiết bị

07/01

30/01

1.6. Lên lịch hoạt động

05/01

11/01

1.7. Lên danh sách người
nhiễm

11/01

20/01

1.8. Lên lịch vận động

14/01

22/01

1.9. Vận động người nhiễm
1.10. Xây dựng form giám
sát
…

22/01

21/02

01/02

06/02

Thời gian dự kiến của hoạt
động
Đã hoàn thành

Thời gian của từng công
việc
Đang thực hiện

Thời gian thực tế
Chưa bắt đầu

12

3. Quản lý nhân lực (1)
n

Mục đích: lập kế hoạch và sử dụng nhân
lực thực hiện chương trình/dự án phù hợp
và hiệu quả nhất

3. Quản lý nhân lực (2)
Một số công cụ/kỹ thuật
n Sơ đồ Gantt
n Bảng phân công trách nhiệm
n Ví dụ

4. Quản lý tài chính
Mục đích: Kiểm soát chi phí trong quá trình triển khai
can thiệp theo đúng ngân sách đề ra

Các bước:
Kế hoạch ngân
sách (dự trù các
khoản thu chi)

Đo lường và báo
cáo (thu chi thực
tế)

Kiểm soát (thực
hiện khi cần thiết)

Theo dõi (phân
tích và phiên giải)

Các bước/chu trình kiểm soát tài chính
1.
2.

3.
4.

Kế hoạch: KHNS gồm các khoản thu và chi trong
kế hoạch.
Đo lường và báo cáo: Tình hình thu – chi thực tế
[mẫu báo cáo, thông tin nào cần trích dẫn: lưu
thông tiền mặt (tiền mặt + chuyển khoản), mối liên
quan thu – chi và kế hoạch ngân sách (số thực và
tỷ lệ%)]
Giám sát, theo dõi: Phân tích và diễn giải (chi
tiêu dưới hoặc trên hạn mức, nợ)
Kiểm soát: Thực hiện khi cần thiết (gồm cả kiểm
toán nội bộ/dưới sự kiểm soát của tuyến trên).

5. Quản lý chất lượng
n

Mục đích: xác định và tập trung việc thực hiện vào kết
quả/sản phẩm mong đợi về khía cạnh chất lượng

n

Các bước:
¨ Xác

định yêu cầu chất lượng (tiêu chuẩn/mong đợi)
¨ Đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện (sử
dụng các công cụ đảm bảo chất lượng – ISO; TQM;
accreditation)
¨ Kiểm soát chất lượng (đo lường chất lượng và điều
chỉnh, cải thiện)

6. Quản lý nguy cơ
n

Mục đích: phòng ngừa và giảm thiểu ảnh
hưởng của các rủi ro (tiêu cực) và tận dụng các
cơ hội (tích cực) nếu xảy ra trong quá trình triển
khai chương trình/dự án

THẢO LUẬN
n

Chúng ta có thể có những nguy cơ gì khi
triển khai chương trình can thiệp tại địa
phương?

Nguy cơ là gì?
Sự việc
Khả năng xảy ra
Mối đe
dọa
•

•
•

Tiêu cực

Tác động

Tích cực

Cơ hội

Sự việc:
ü Sự kiện: cắt giảm nguồn lực, thay đổi chỉ tiêu kế hoạch,tiêu
chuẩn kỹ thuật...
ü Điều kiện: Môi trường chính sách, chế độ, kỹ thuật, điều kiện làm
việc, dự án chồng chéo...
Khả năng xảy ra: Có hoặc không, mức độ có là cao hay thấp
Tác động đến dự án (tích cực hoặc tiêu cực):
ü Thời gian triển khai
ü Ngân sách
ü Mục tiêu, phạm vi và chất lượng của dự án

Các nguy cơ thường tiềm ẩn trong
n

Kế hoạch

n

Nguồn lực

(không thực tế)
(không sẵn sàng khi cần; cán bộ không đủ tiêu

chuẩn)

n

Ngân sách

n

Phạm vi

n

Các yếu tố bên ngoài

(khi nguồn lực không ổn định)

(thay đổi yêu cầu, kỹ thuật)
(thay đổi về chính sách, khủng

hoảng)

Không ổn định = Nguy cơ

Quản lý nguy cơ
Cần chủ động quản lý nguy cơ trong suốt quá trình triển khai dự án
Ứng phó
Xác định

Phân tích

Lập kế hoạch
quản lý

Theo dõi

Mục đích của quản lý nguy cơ dự án:
Cơ hội

Làm giảm khả năng
xảy ra và giảm tác
động đến dự án

Mối đe
dọa

Làm tăng khả năng
xảy ra và tăng tác
động tốt đến dự án

Phân tích nguy cơ: Cách 1
Cho điểm: Đánh giá từng nguy cơ theo 3
tiêu chí:
Ø Khả

năng xảy ra nguy cơ;

Ø Tác

động đến các mục tiêu của dự án khi

xảy ra nguy cơ;
Ø Khả

năng không kiểm soát được nguy cơ.

Phân tích nguy cơ: Cách 1
thấp = 1

trung bình =
2

cao = 3

Khả năng xảy ra
(P)

<30%

30-70%

>70%

Tác động
(I)

<30%

30-70%

>70%

Điểm mức độ

Công thức tính chỉ số
nguy cơ 30-70%
(RI = Risk Index):
<30%
>70%

Khả năng không kiểm
soát được
(C)

RI = P x I x C

Ví dụ: Bảng xác định ưu tiên nguy cơ
khi chuẩn bị thành lập câu lạc bộ người nhiễm HIV/AIDS
Tình huống

Khả năng
xảy ra

Tác động

Khả năng
không kiểm
soát được

Chỉ số RI

Không vận động được
người nhiễm

3

3

2

18

Không có địa điểm

2

3

2

12

Không hoàn thành nội
dung sinh hoạt

1

3

2

6

Không gặp người
nhiễm

3

1

3

9

có nguy cơ

Cao

Trung bình

TÁC

ĐỘNG

Phân tích nguy cơ: Cách 2

Thấp
Thấp

Trung bình

Cao

<30%

30-70%

>70%

KHẢ NĂNG XẢY RA

Lập kế hoạch ứng phó nguy cơ
n

Cách xử trí thích hợp với từng nguy cơ

n

Cách xử trí gồm các hành động để tận dụng các cơ hội và
giảm bớt các mối đe dọa.

n

Cần dành nguồn lực cần thiết cho việc ứng phó với nguy
cơ.

n

Kế hoạch đối phó nguy cơ dự án được lồng ghép với các
kế hoạch quản lý dự án.
Ø

Phân công trách nhiệm người quản lý nguy cơ

Ø

Nguồn lực và các hoạt động đưa vào kế hoạch tổng
hợp, thời gian, ngân sách...

7. Trao đổi thông tin
n

Sự cần thiết của việc trao đổi thông tin trong
quá trình triển khai can thiệp
•

Cập nhật thông tin về tiến độ thực hiện cho các bên
liên quan để nhận được sự chấp nhận & ủng hộ của
họ

•

Giúp các thành viên trong nhóm nắm bắt được tiến
độ chương trình/dự án => xác định rõ được nhiệm vụ

•

Hỗ trợ cho các hoạt động/dự án tiếp theo

Mức độ chi tiết của thông tin
khi trao đổi
Hoàn toàn phụ thuộc vào đối tượng trao đổi:
• Các nhà quản lý cấp cao: không cần biết hết
mọi chi tiết của CT/dự án => cần lựa chọn
thông tin và phương pháp trao đổi thích hợp
• Các thành viên nhóm làm việc: cần biết nhiều
chi tiết hơn
• Tuỳ thuộc mối quan tâm của từng bên liên
quan mà cung cấp lượng thông tin thích hợp

Các bên liên quan cần trao đổi thông tin
Bên liên
quan
Trưởng PKNT

Người liên hệ Địa chỉ
BS. Huỳnh Hùng
Dũng

Trung tâm y tế dự Phạm Văn Khương
phòng quận/huyện

Phone, fax,
Email

200 Trần Hưng
Đạo, TPCT

0710730400
0918025052

04, Châu Văn
Liêm, Q. Ninh
Kiều

0710.765266

Kế hoạch trao đổi thông tin
Nội dung

Báo cáo tiến độ
tạm ứng, chi
tiêu, quyết toán

….

Đối tượng/bên
liên quan

Phòng TCKT

Hình thức truyền
thông tới họ

Văn bản

Thời gian
&Tần suất
truyền
thông
Hàng tháng

Người
chịu trách
nhiệm
Kế toán dự
án

TÓM TẮT
n

Các lợi ích của QL triển khai can thiệp (tăng khả thi/hiệu
quả, điều chỉnh, lường trước nguy cơ)

n

Khó khăn 3 chiều (thời gian, chất lượng/phạm vi, chi phí)

n

Các nội dung QL triển khai can thiệp (công cụ/kỹ thuật):
1.

Quản lý phạm vi can thiệp

2.

Quản lý thời gian

3.

Quản lý nhân lực

4.

Quản lý tài chính

5.

Quản lý chất lượng

6.

Quản lý nguy cơ

7.

Trao đổi thông tin

