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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
CHO TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG KÊNH MƯƠNG 

DỰ ÁN “XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG TỰ LỰC VÀ VỮNG MẠNH Ở CAO BẰNG, VIỆT NAM” 
 

ChildFund tại Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia - một tổ chức phát triển quốc tế 

độc lập và phi tôn giáo, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho trẻ em tại các quốc gia đang phát 

triển.  

ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 11 tổ chức 

đang hỗ trợ cho hơn 14 triệu trẻ em và gia đình tại 63 quốc gia trên thế giới. ChildFund Australia đã đăng 

ký hoạt động và chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại Giao và Thương Mại - cơ quan quản lý các chương 

trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.  

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam từ năm 1995 và triển khai các chương trình phát triển cộng 

đồng tập trung vào các lĩnh vực chính là giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, 

quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, chăm sóc y tế cho bà mẹ và trẻ em, bao gồm hoạt 

động phòng chống HIV. Tập trung vào việc xây dựng khả năng tự lực/tự chủ của thanh thiếu niên, 

ChildFund tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ 

trợ các em tham gia vào các quá trình ra quyết định tại địa phương. 

Các chương trình của ChildFund được thực hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam bao gồm Bắc 

Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các dân tộc thiểu số, thường là những đối tượng 

dễ bị tổn thương và xao nhãng trong xã hội. 

Dự án “Xây dựng các cộng đồng vững mạnh và tự lực ở nông thôn Cao Bằng, Việt Nam” được Bộ Ngoại 

giao và Thương mại New Zealand (MFAT) tài trợ thông qua ChildFund New Zealand, từ năm 2014 tới 

năm 2019. Hợp phần xây dựng kênh mương sẽ được tiến hành triển khai trong năm tài chính 2015-2016. 

Để đảm bảo đầu tư công trình có hiệu quả, ChildFund thuê tư hỗ trợ lựa chọn các nhà thầu đủ năng lực 

khảo sát thiết kế, nhà thầu xây dựng và xem xét các thiết kế, dự toán và  kỹ thuật để xây dựng kênh 

mương có chất lượng. 

 MỤC ĐÍCH CỦA TƯ VẤN KỸ THUẬT  

- Tư vấn kỹ thuật  sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho ChildFund trong quá trình xây dựng các  công 

trình kênh mương trong dự án dân sinh để đảm bảo tất cả các công trình đều được thiết kế hợp 
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lý về kiến trúc, công năng sử dụng,  có chất lượng và tính bền vững của đầu tư tài chính tại các  

xã của tổ chức ChildFund tại Tỉnh Cao Bằng; 

- Tư vấn sẽ kiểm tra thiết kế, dự toán và cố vấn cho quản lý Vùng, quản lý dự án dân sinh để đảm 

bảo dự toán cho công trình này là hợp lý. 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

- Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Trà Lĩnh, Cao bằng lựa chọn được các đơn vị tư vấn 

thiết kế phù hợp, đảm bảo theo qui định xây dựng ChildFund tại Việt Nam; 

- Nhiệm vụ về thiết kế và phương án khảo sát được kiểm tra và điều chỉnh đảm bảo phù hợp về kỹ 

thuật và chi phí; 

- Dự toán và bản vẽ của công trình được kiểm tra và điều chỉnh trước khi phê duyệt đảm bảo phù 

hợp về kỹ thuật và chi phí; 

- Hoàn thành việc chấm thầu của các công trình thông qua kiểm tra hồ sơ thầu và phỏng vấn các 

đơn vị xây dựng, gửi kết quả cho ChildFund; 

- Nghiệm thu mẫu phần đào móng và để bê tông đảm bảo chất lượng như thiết kế; 

- Nghiệm thu cuối cùng công trình đánh giá chính xác kết quả xây dựng so với thiết kế; 

- Báo cáo chi tiết về nhu cầu xây dựng kênh mương thủy lợi trong các xã dự án huyện Trà Lĩnh dựa 

trên các tiêu chí về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội. 

 NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ TƯ VẤN 

Chuyên gia tư vấn sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau đây:  

- Đánh giá tính khả thi của các công trình xây dựng; 

- Hỗ trợ ChildFund xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn tư vấn thiết kế và tham gia phỏng vấn lựa chọn tư 

vấn thiết kế; 

- Kiểm tra và duyệt sơ bộ báo cáo đầu tư do công ty tư vấn thiết kế lập lên trước khi bản báo cáo đầu 

tư chuyển lên tỉnh phê duyệt. Đảm bảo báo cáo đầu tư lập đúng, đủ các hạng mục và ngân sách; 

- Kiểm tra bản thiết kế và dự toán chi tiết do công ty tư vấn thiết kế lập lên để đảm bảo chi phí dành 

cho công trình hợp lý và bản thiết kế kế đáp ứng tốt các yêu cầu của ChildFund đề ra; 
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- Kiểm tra bản dự toán và thiết kế trong trường hợp phát sinh, được lập bởi đơn vị thi công/thiết kế 

hoặc kỹ thuật của huyện; 

- Tham gia vào tiến trình chọn thầu xây dựng. Cố vấn cho cán bộ tổ chức ChildFund và đối tác trong 

chuẩn bị tiêu chí chọn thầu, tham gia vào quá trình phỏng vấn chọn thầu; 

- Xem xét các thiết kế kỹ thuật và dự toán ngân sách cho các kênh được lựa chọn để trình phê duyệt; 

- Giám sát và kiểm tra chất lượng, tiến độ của công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. Trong các 

chuyến giám sát tiến hành điều tra kênh tiềm năng để xây dựng trong năm tới; 

- Tham gia vào nghiệm thu và các giai đoạn quan  trọng của công trình; 

- Kiểm tra hồ sơ quyết toán sau khi các công trình xây dựng đã hoàn tất; kiểm tra chéo các giấy tờ liên 

quan như quyết toán tài chính, báo cáo quyết toán công trình; 

- Viết báo cáo kết quả tư vấn (bằng tiếng Việt); 

- Đào tạo, hướng dẫn cho nhóm giám sát của cộng đồng và cán bộ ChildFund về các kiến thức liên 

quan đến quản lý công trình xây dựng, nếu được ChildFund yêu cầu. 

THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ 

Thời gian làm việc: bắt đầu từ 01/08/2016 đến 01/08/2017. Ngày làm việc cụ thể sẽ được thống nhất 

giữa tư vấn với ChildFund, dựa vào tính chất hoạt động của công trình và thời gian của tư vấn. 

Chi phí: Phí tư vấn sẽ nhận được chi trả dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của chuyên gia và theo định 

mức của ChildFund (sẽ thảo luận trong quá trình phỏng vấn). Tổng số ngày làm việc sẽ được tính dựa 

trên số ngày làm việc thực tế theo bảng chấm công của tổ chức ChildFund có xác nhận của các bên liên 

quan.  

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

Tư vấn được tuyển chọn sẽ làm việc tại địa bàn huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Trong quá trình làm việc, 

phương tiện đi lại của tư vấn sẽ do ChildFund bố trí. 

QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT 

Các công việc của tư vấn được thực hiện dưới sự quản lý chung của Quản lý chương trình, Quản lý vùng 

Cao Bằng và Cán bộ dự án văn phòng ChildFund Cao Bằng. 
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BÁO CÁO 

Trong thời gian 5 ngày kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, tư vấn có trách nhiệm nộp báo cáo 

(tiếng Việt) cho ChildFund làm cơ sở để thanh toán.    

 

YÊU CẦU CHUYÊN MÔN CỦA TƯ VẤN KỸ THUẬT 

1. Có bằng đại học về xây dựng, dân dụng, thủy lợi/kênh mương hoặc chuyên ngành có liên quan. 

2. Hiểu biết về cơ cấu luật pháp liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng ở Việt Nam (Luật đấu thầu, 

Nghị định 52, Nghị định 88). 

3. Có kinh nghiệm hiểu biết trong những lĩnh vực liên quan đến giới và người dân tộc thiểu số.  

4. Có kinh nghiệm, hiểu biết và cam kết làm việc liên quan đến thiết kế, giám sát công trình xây 

dựng. 

5. Có kinh nghiệm trong việc đào tạo cho đội ngũ giám sát công trình cấp cộng đồng. 

6. Có kinh nghiệm và hiểu biết trong những lĩnh vực liên quan đến giới và người dân tộc thiểu số. 

7. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế tại Việt 

Nam. 

8. Hiểu biết và sử dụng tiếng Việt thành thạo. 

 

NỘP HỒ SƠ  

 Hồ sơ quan tâm gồm những thông tin sau: 

- 01 bản lý lịch (CV) cập nhật mới tại thời điểm hiện tại của tư vấn; 

- Bằng cấp/chứng chỉ liên quan; 

- Các sản phẩm/ bằng chứng có liên quan mà chuyên gia/ tư vấn đã thực hiện (nếu có). 

 Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ qua email trước 16:00 giờ ngày 20/07/2016 

- Văn phòng ChildFund Việt Nam tại Hà Nội:  

Email: recruitment@childfund.org.vn 

- Văn phòng Phát triển vùng ChildFund Viêt Nam tại Cao Bằng:  

Email: ngatt@childfund.org.vn   
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Người chuẩn bị 

 

 

_________________________ 

Nguyễn Sáng  

Quản lý Vùng  
Văn phòng Phát triển vùng ChildFund Cao Bằng 
 

Người phê duyệt 

 

 

_________________________ 

Vương Đình Giáp 

Quản lý Điều hành Chương trình ChildFund Việt 
Nam/Quyền Giám đốc Quốc gia 

 

 


