
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT 

Gói thầu: “Thuê tư vấn hỗ trợ thực hiện đánh giá kết thúc dự án” 

Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn tỉnh Ninh Thuận. 
 

Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa Điểm chi tiết 

 

1 
Kinh nghiệm và năng lực  50  

1.1. Trưởng nhóm tư vấn 30  

a. Trình độ:  5  

Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp 

hay các ngành liên quan 
 

5 

 

Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp 

hay các ngành liên quan 
 

3 

 

Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp 

hay các ngành liên quan 
 

2 

Chuyên ngành khác không liên quan  0 

b. Kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực của 

gói thầu: 
5 

 

Có ≥ 10 năm kinh nghiệm   5 

Có 5 - 9 năm kinh nghiệm  3 

Có dưới 5 năm kinh nghiệm  0 

c. Số hợp đồng tương tự (đánh giá kết thúc dự án 

ODA) đã thực hiện với vai trò là tư vấn độc lập hoặc 

trưởng nhóm tư vấn: 

5 
 

Có ≥  02 hợp đồng   5 

Có 1 hợp đồng  3 

Không có hợp đồng nào  0 

d. Số hợp đồng đánh giá kết thúc dự án do IFAD tài 

trợ đã thực hiện với vai trò là tư vấn độc lập hoặc 

trưởng nhóm tư vấn 

5 
 

Có ≥  01 hợp đồng   5 

Không có hợp đồng nào  0 

e. Kỹ năng:  5  

Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm và với cơ 

quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp, người 

hưởng lợi để thu thập thông tin, phân tích viết báo 

cáo, tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn và hoàn thiện 

báo cáo 

 

5 

Không có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm và với 

cơ quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp, người 

hưởng lợi để thu thập thông tin, phân tích viết báo 

cáo, tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn và hoàn thiện 

báo cáo 

 

0 



Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa Điểm chi tiết 

f. Trình độ tiếng Anh:  5  

 

Kĩ năng nói và viết tiếng Anh tốt  5 

Kĩ năng nói và viết tiếng Anh không tốt  0 

1.2. Thành viên nhóm tư vấn (Nếu nhóm tư vấn có 

từ 2 thành viên trở lền thì lấy điểm trung bình cộng 

của các thành viên) 

20 
 

a. Trình độ:  2.5  

Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp 

hay các ngành liên quan trở lên 
 

 2.5 

 

Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, nông nghiệp 

hay các ngành liên quan 
 

1.5 

Chuyên ngành khác không liên quan  0 

b. Kinh nghiệm công tác liên quan đến lĩnh vực của 

gói thầu: 
5 

 

Có ≥ 5 năm kinh nghiệm   5 

Có < 5 năm kinh nghiệm  0 

c. Số hợp đồng tương tự (đánh giá kết thúc dự án 

ODA) đã thực hiện: 
5 

 

Có ≥  02 hợp đồng   5 

Có 1 hợp đồng  2 

Không có hợp đồng nào  0 

d. Kỹ năng:  5  

Có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm và với cơ 

quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp, người 

hưởng lợi để thu thập thông tin, phân tích viết báo 

cáo, tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn và hoàn thiện 

báo cáo 

 

5 

Không có kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm và với 

cơ quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp, người 

hưởng lợi để thu thập thông tin, phân tích viết báo 

cáo, tổ chức các cuộc hội thảo tham vấn và hoàn thiện 

báo cáo 

 

0 

e. Trình độ tiếng Anh:  2.5  

Kĩ năng nói và viết tiếng Anh tốt  2.5 

Kĩ năng nói và viết tiếng Anh không tốt  0 

 

2 
Giải pháp và phương pháp luận 50  

a. Hiểu biết về mục đích, phạm vi, quy mô của gói 

thầu nêu trong điều khoản tham chiếu 
10 

 



Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa Điểm chi tiết 

Hiểu rõ và đầy đủ   10 

Hiểu tương đối rõ và đầy đủ   7 

Không hiểu  0 

b. Cách tiếp cận và phương pháp luận phù hợp với các 

yêu cầu và nhiệm vụ trong Bản điều khoản tham 

chiếu: 

10 
 

Đề xuất quy trình phù hợp, phương pháp thực hiện 

hợp lý và khả thi 
 

10 

Đề xuất quy trình tương đối phù hợp, phương pháp 

thực hiện tương đối hợp lý và khả thi 
 

7 

Đề xuất quy trình không phù hợp, phương pháp thực 

hiện không hợp lý và khả thi 
 

0 

c. Kế hoạch triển khai phù hợp với yêu cầu trong Bản 

điều khoản tham chiếu: 
10 

 

Có lịch trình, tiến độ triển khai công việc chi tiết, hợp 

lý; phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể 
 

10 

Có lịch trình, tiến độ triển khai công việc tương đối 

chi tiết, hợp lý và phân công trách nhiệm tương đối rõ 

ràng và cụ thể 

 
7 

Lịch trình, tiến độ triển khai công việc không chi tiết, 

hợp lý và phân công trách nhiệm không rõ ràng và cụ 

thể 

 
0 

d. Cách trình bày đề xuất kĩ thuật: 10  

Rõ ràng, hợp lý và khoa học   10 

Tương đối rõ ràng, hợp lý và khoa học   7 

Không rõ ràng, không hợp lý và không khoa học  0 

e. Bố trí nhân sự: 10  

 

Bố trí nhân sự phù hợp với tiến độ và kế hoạch triển 

khai. 
 

10 

Bố trí nhân sự tương đối phù hợp với tiến độ và kế 

hoạch triển khai. 
 

7 

Bố trí nhân sự không phù hợp với tiến độ và kế hoạch 

triển khai. 
 

0 

 TỔNG CỘNG 100  

 
Tư vấn hoặc nhóm tư vấn nào có điểm đánh giá kĩ thuật cao nhất (nhưng tối thiểu 

phải đạt 70 điểm) sẽ được mời vào để thương thảo giá và hoàn thiện hợp đồng. 


