
Ghi chú: Đây là bản lược dịch. Khi cần thiết xin vui lòng tham khảo bản gốc 

tiếng Pháp hoặc bản dịch chính thức tiếng Anh tại bit.ly/3xc9dt4. 

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) 

Thông báo tuyển dự án quốc tế ứng phó đại dịch COVID-19 lần II 

1. Bối cảnh và mục đích 

Ngay từ những ngày đầu khi đại dịch COVID-19 lan rộng khắp toàn cầu, AUF đã triển 

khai một chương trình hành động đặc biệt hướng đến các trường, viện và tổ chức 

thành viên của mình. Trong chương trình này, một đợt gọi dự án quốc tế đã được 

triển khai vào tháng 04/2020, nhằm hỗ trợ các sáng kiến đổi mới sáng tạo giúp ứng 

phó bệnh dịch của sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trong toàn mạng lưới các 

trường đại học, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu và tổ chức thành viên AUF.  

Với một quỹ đầu tư đặc biệt ban đầu trị giá 500.000 EUR, AUF đã nhận được rất 

nhiều hồ sơ ứng tuyển có chất lượng, nên đã quyết định tăng gấp đôi quy mô quỹ 

để tài trợ cho 92 dự án thuộc 87 tổ chức thành viên tại 44 quốc gia. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài với diễn biến phức tạp tại nhiều nơi 

trên thế giới, AUF quyết định mở đợt gọi dự án quốc tế ứng phó đại dịch COVID-

19 lần II, với phạm vi mở rộng ra nhiều lĩnh vực chuyên môn khác chưa có trong 

đợt gọi dự án lần đầu. Đặc biệt khuyến khích các đề tài nghiên cứu hành động (FR: 

recherche-action; EN: action research), khảo sát diện rộng, phân tích đánh giá tác động 

của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và đề xuất các giải pháp đổi mới sáng tạo trong các 

lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, khoa học nhân văn, xã hội và kinh tế. 

Mục tiêu tổng quát: khuyến khích các giải pháp có tác động nhanh chóng về công nghệ 

và/hoặc xã hội của các tổ chức thành viên AUF, góp phần khắc phục những khó khăn do 

tình trạng kéo dài của đại dịch COVID-19 gây ra.  

Mục tiêu chuyên biệt: hỗ trợ phát triển các sáng kiến đổi mới đơn giản, có tác động 

tức thời, tương hợp với hệ sinh thái và môi trường kinh tế xã hội sở tại. 

2. Đối tượng và nội dung hỗ trợ 

Người thụ hưởng sáng kiến là các cơ sở giáo dục; cơ sở y tế; cơ sở chăm sóc người 

bệnh, người dễ tổn thương hoặc bị cách li, cô lập; thiết chế chống bạo lực hoặc phân 

biệt đối xử do giới tính, khuyết tật hoặc nguồn gốc từ các khu vực yếu thế. 

Người thụ hưởng trực tiếp nguồn tài trợ: các trường, viện, tổ chức thành viên 

AUF, đại diện cho sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ, hoặc các đơn vị, hội đoàn, 

tổ chức có tập hợp sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ và các đối tác chuyên nghiệp từ các 

FabLab, vườn ươm doanh nghiệp... 

Người nộp hồ sơ ứng tuyển: là giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc biên chế của một 

trường, viện, tổ chức thành viên AUF (danh sách thành viên khu vực châu Á-TBD xem 

tại bit.ly/3v9bBiJ). 

• Đơn vị, tổ chức chủ trì dự án bắt buộc phải là một tổ chức thành viên AUF: 

o Khuyến khích các đơn vị, tổ chức lập nhóm liên kết (consortium) cấp 

khu vực và quốc tế để cùng xây dựng dự án quy mô lớn. Các bộ ngành 

quản lí cấp chính phủ có thể tham gia hợp tác và hậu thuẫn các nhóm 

liên kết này; 

o Mỗi đơn vị, tổ chức chỉ được đứng tên chủ trì một dự án ứng tuyển, 

nhưng có thể tham gia nhiều nhóm liên kết trong các dự án do các đơn 

vị, tổ chức khác chủ trì trong cùng đợt gọi dự án; 

o Nếu một đơn vị, tổ chức đứng tên chủ trì nhiều dự án ứng tuyển, chỉ 

duy nhất hồ sơ ứng tuyển đầu tiên được xem xét. 

• Các đơn vị, tổ chức thuộc các nước có thu nhập cao (xem tại bit.ly/357VQ1d) 

chỉ có thể ứng tuyển khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:  

https://bit.ly/3xc9dt4
https://bit.ly/3v9bBiJ
https://bit.ly/357VQ1d


 

o liên kết chặt chẽ với các đối tác là thành viên AUF tại các nước có thu 

nhập trung bình hoặc thấp (xem tại bit.ly/357VQ1d); 

o nơi thụ hưởng kết quả của dự án là các nước có thu nhập trung bình 

hoặc thấp. 

• Các tổ chức xã hội dân sự có thể tham gia các nhóm liên kết do một đơn vị, 

tổ chức thành viên AUF đứng tên chủ trì. 

Tính chất các dự án được hỗ trợ 

• Chỉ xét duyệt các dự án có tích hợp các nội dung liên quan đến việc triển khai 

các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. 

• Các dự án dựa vào cơ chế hợp tác công-tư sẽ được ưu tiên hỗ trợ, đặc biệt 

là đối với các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư vào hệ thống giáo dục đại học, 

phục vụ lợi ích chung của toàn bộ hệ sinh thái. 

Một số ví dụ thể loại dự án (danh sách mở): 

1. Xây dựng hệ thống hỗ trợ: 

o Sản xuất thiết bị cần thiết cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ và 

phòng chống dịch bệnh, 

o Hoạt động y tế công cộng, 

o Phát triển phần mềm ứng dụng hoặc công cụ hỗ trợ tiến trình quyết 

định, truyền thông, vận động phòng chống dịch bệnh, 

o Giúp đỡ người dễ tổn thương hoặc bị cách li, cô lập, 

o Phòng chống tác động tiêu cực về tâm lí hoặc kinh tế-xã hội trong khủng 

hoảng y tế, 

o Đấu tranh chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em, 

o …; 

2. Phát triển đề tài nghiên cứu hành động, khảo sát diện rộng, phân tích đánh 

giá tác động của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và đề xuất các giải pháp đổi 

mới sáng tạo trong các lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, khoa học nhân văn, 

xã hội và kinh tế: 

o Quản trị các hệ thống giáo dục trong thời kì khủng hoảng và hậu khủng 

hoảng, 

o Quản trị đại học trong thời kì khủng hoảng và hậu khủng hoảng, 

o Tổ chức và quản lí dạy học trực tuyến, 

o Đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, 

o Triển khai phương thức đào tạo hỗn hợp, 

o Đánh giá và cấp văn bằng, chứng chỉ trực tuyến, 

o Nghiên cứu tác động tâm lí xã hội và kinh tế của đại dịch COIVD-19 

đối với đời sống sinh viên và môi trường đại học, hoặc các nhóm thành 

phần xã hội nói chung, 

o Giải pháp đổi mới, thay thế các hoạt động lưu chuyển trao đổi học thuật 

(hội thảo, du học, hợp tác nghiên cứu…) quốc tế, 

o Hệ quả của đại dịch COVID-19 đối với thị trường lao động chính thức 

và phi chính thức của toàn bộ hệ sinh thái. 

Kết quả cần đạt của dự án: có tác động ngắn hạn hoặc trung hạn, giúp khắc phục 

các hậu quả của tình trạng đại dịch COVID-19 kéo dài. 

Quy mô tài trợ 

• Tổng quỹ: 1.000.000 EUR 

https://bit.ly/357VQ1d


 

• Dự án nhóm A: có tác động tức thời về công nghệ, kinh tế và/hoặc xã hội. 

Giá trị tài trợ của AUF tối đa 20.000 EUR và có thể chiếm đến 90 % tổng 

kinh phí của dự án. 

• Dự án nhóm B: có tác động lớn hoặc tính chất đổi mới đặc biệt ở quy mô quốc 

gia, khu vực hoặc quốc tế. Giá trị tài trợ của AUF tối đa 50.000 EUR và có 

thể chiếm đến 80 % tổng kinh phí của dự án.  

Các khoản chi hợp lệ, được phép sử dụng từ kinh phí tài trợ của AUF: 

• Mua nguyên liệu, kể cả chi phí vận chuyển; 

• Mua hoặc thuê máy móc thiết bị, vật tư và chi phí vận chuyển; 

• Chi phí thử nghiệm, đăng kí cấp phép, chứng nhận bản quyền hay các thủ tục 

tương tự; 

• Chi phí truyền thông, Internet, viễn thông; 

• Chi phí phát triển phần mềm, ứng dụng, công cụ số (thuê khoán dịch vụ); 

• Công tác phí và chi phí di chuyển (trong nước hoặc quốc tế giữa các quốc gia 

thuộc nhóm liên kết), với điều kiện phù hợp với quy định chính thức đang áp 

dụng tại địa phương hay quốc gia sở tại; 

• Thù lao, tiền công chất xám của chuyên gia từ bên ngoài làm tư vấn, tập huấn, 

đào tạo, hoặc người thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu nghiên cứu, tiến 

hành khảo sát (sinh viên). 

Phần kinh phí đối ứng, cả khu vực công lẫn tư, cần phải được ghi rõ trong bảng 

dự trù kinh phí kèm theo dự án. Chi phí nhân sự (quy đổi giờ công làm việc: nghiên 

cứu, sản xuất, quản lí) được chấp nhận tính trong kinh phí đối ứng, nhưng không 

bao gồm quản lí phí. 

Phương thức quản lí tài chính của dự án: với các dự án được phê duyệt, ở thời 

điểm kí kết thoả thuận hợp tác có thể chọn một trong các phương thức sau, ưu tiên 

cách nào giúp đạt được hiệu quả cao nhất: 

• Uỷ nhiệm quản lí: AUF chuyển kinh phí tài trợ về cho đơn vị, tổ chức chủ trì 

dự án trực tiếp giải ngân theo các hoạt động đã thiết kế; 

• Quản lí trực tiếp: AUF khoanh giữ kinh phí cho dự án nhưng không chuyển tiền 

về cho đơn vị, tổ chức chủ trì, mà trực tiếp giải ngân theo yêu cầu khi triển khai 

từng hoạt động. 

3. Thành phần hồ sơ, cách thức ứng tuyển và thời hạn 

Quy định chi tiết và mẫu hồ sơ ứng tuyển: theo tài liệu đính kèm, hoặc xem trực tiếp 

trong thông báo gốc tại www.auf.org (đường dẫn thu gọn: bit.ly/3xc9dt4). 

Hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh nộp trực tuyến tại formulaires.auf.org. Các tài liệu được 

nộp kèm trên hệ thống dưới định dạng PDF. Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 15/07/2021 

(lúc 18:00 giờ Paris). Có thể nộp trực tiếp bằng tiếng Anh, với điều kiện có bản tóm 

tắt tiếng Pháp kèm theo. 

Với các tổ chức thành viên AUF khu vực phía Nam, để được tư vấn xây dựng hồ sơ, xin vui lòng liên hệ: 

Văn phòng AUF TP. HCM – Phòng 4.2, 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, TP. HCM 

- TS Nguyễn Tấn Đại, Trưởng đại diện, nguyen.tan.dai@auf.org, 0989064951 

- ThS Lưu Thị Thanh Hiền, Phụ trách hành chính, luu.thi.thanh.hien@auf.org, 028. 38279550 (snb. 103) 

- Cô Nguyễn Thị Hương, Phụ trách kĩ thuật, nguyen.thi.huong@auf.org, 028. 38279550 (snb. 101) 

- ThS Vương Nguyễn Minh Thư, Chuyên viên dự án, vuong.nguyen.minh.thu@auf.org, 028. 38279550 

(snb. 105) 
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