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Mô TẢ CÔNG VIỆC 

Đánh giá, thiết kế và giám sát thực hiện  

Xây dựng cơ sở hạ tầng vệ sinh – nước sạch quy mô nhỏ 

  

Dự án ‘Hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long và Tây nguyên’ 
1. Thông tin chung 

Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đang thực hiện cứu trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm 

nhập mặn tại 8 xã vùng đồng bằng sông Cửu Long (Kiên Giang, Sóc Trăng), bao gồm cải thiện hệ thống cung 

cấp nước sạch tại trường học và trung tâm y tế của 8 xã. Hoạt động này giúp phần đóng góp vào kết quả 

WASH của dự án “ Cộng đồng tăng khả năng tiếp cận với nguồn nước sạch an toàn và đầy đủ và cải thiện các 

thực hành vệ sinh hiện có”.  

Tỉnh Huyện Xã # hệ thống Nguồn lực 

Kiên Giang An Minh Vân Khánh Tây 

Đông Hưng B 

1 

1 

ECHO  

Hòn Đất Thổ Sơn 

Bình Giang 

1 

1 

ECHO  

Sóc Trăng Long Phú Tân Hưng 1 ECHO 

Long Phú 1 

Châu Thành An Hiệp 1 ECHO 

Thuận Hòa 1 

 

2. Mục tiêu của tư vấn 

Tư vấn xây dựng thiết kế mô hình hệ thống cung cấp nước sạch thích hợp nhất cho trường học hoặc trạm y 

tế các xã dự án và hỗ trợ kỹ thuật trong việc thực hiện và giám sát các hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo 

hoạt động xây dựng các mục tiêu về cải thiện cơ sở hạ tầng vệ sinh nước sạch. 

 

3.  Trách nhiệm của tư vấn:  

1) Tiến hành khảo sát cơ sở hạ tầng Vệ sinh – nước sạch về các điểm cung cấp nước sạch tại tất cả các 

trường học và trạm y tế của 4 xã dự án để xác định nhu cầu đầu tư vào hệ thống  xử lý/ cung cấp nước 

sạch. Theo đó, tư vấn cần hoàn thành các công việc sau: 

 Phát triển công cụ thu thập thông tin và đánh giá cho khảo sát thực địa tại các xã; 

 Tiến hành khảo sát thực địa tại 4 xã; 

 Phân tích dữ liệu và viết báo cáo đánh giá bao gồm các nội dung: 
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o Hiện trạng trang thiết bị cung cấp nước sạch tại trường học và trung tâm y tế; 

o Đề xuất danh sách trang thiết bị cung cấp/xử lý nước sạch theo thứ tự ưu tiên cần thiết được 

nâng cấp/lắp đặt cho mỗi xã . 

2) Căn cứ vào các phát hiện của cuộc khảo sát trên và thảo luận với cán bộ dự án và đối tác địa phương, 

cung cấp bản thiết kế hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch phù hợp nhất sao cho hiệu quả về chi phí (phù 

hợp với ngân sách của dự án), thân thiện với môi trường và phù hợp với bối cảnh địa phương, đạt số 

lượng và chất lượng tiêu chuẩn nước sạch của Việt Nam (hoặc tiêu chuẩn theo Sphere) và được phê 

duyệt. Bản vẽ kỹ thuật và chi tiết cần được đính kèm. Hai hình thức hỗ trợ khả thi gồm: 

 Lắp đặt/nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch 

 Lắp đặt/nâng cấp hệ thống xử lý nước sạch. 

3) Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện hoạt động 

 Rà soát việc áp dụng và hỗ trợ kỹ thuật để chọn nhà cung cấp phù hợp; 

 Giám sát quá trình thực hiện của hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch; 

 Phối hợp với nhà cung cấp cùng xây dựng tài liệu tập huấn vận hành và quản lý sử dụng và tiến hành 

tập huấn quản lý sử dụng cho người hưởng lợi; 

4) Dự toán ngân sách cho phần công trình thiết kế, bao gồm ngân sách thi công, nguyên vật liệu và các chi 

phí khác, cho từng phương án thiết kế đã đề xuất, làm căn cứ cho việc gọi thầu/giao thầu;  

5)  Đảm bảo chất lượng bước lắp đặt cuối cùng của hệ thống cung cấp nước sạch 

 Phối hợp với cán bộ dự án tiến hành giám sát kỹ thuật tại hiện trường cho đến khi hoàn thành hệ 

thống xử lý/cung cấp nước  sạch theo tiêu chuẩn và đạt chất lượng. 

 Đưa ra các tiêu chí để kiểm tra chất lượng nước sạch sau khi xử lý của hệ thống theo tiêu chuẩn Việt 

Nam cho mỗi loại nước sạch phụ thuộc vào mục đích sử dụng của người dân 

4. Kết quả/đầu ra mong đợi: 

 Báo cáo đánh giá bao gồm danh sách đề xuất hệ thống xử lý/cung cấp nước sạch  

 Giải pháp kỹ thuật bao gồm bản thiết kế chi tiết và bản vẽ kỹ thuật với dự trù ngân sách nhằm nâng 

cao chất lượng nước sạch cho trường học/trạm y tế. 

 Dự toán công trình 

 Rà soát kín và kiểm tra chất lượng mẫu của các bên nộp thầu và các nhà cung cấp 

 Quy trình và công cụ kiểm tra và giám sát được phát triển, báo cáo giám sát; 

 Tài liệu tập huấn quản lý sử dụng vào báo cáo tập huấn quản lý sử dụng cho người hưởng lợi 

 Chứng nhận kiểm tra chất lượng nước sạch đầu ra 

 Phê duyệt chính thức hệ thống cung cấp nước sạch 

5. Thời gian: Từ 15 tháng 3 năm 2017 đến 30 tháng 6 năm 2017. 

 

ST
T 

Hoạt động Địa điểm 
Người phụ 

trách 
Thời gian 

Số ngày làm việc 

1 
Nghiên cứu tài liệu và 
xây dựng công cụ đánh 
giá 

 
Tư vấn 15/3/2017 1 

 
2 

Tiến hành đánh giá tại 
hiện trường  

4 xã dự 

án 

Tư vấn, 
CARE 

16 – 24/3/ 
2017 6 
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ST
T 

Hoạt động Địa điểm 
Người phụ 

trách 
Thời gian 

Số ngày làm việc 

3 Viết báo cáo đánh giá  Tư vấn  25/3/2017 1 

4 Thiết kế hệ thống cung 
cấp nước sạch  

 Tư vấn 26/3/2017 
2 

5 Rà soát các bên nộp hồ 
sơ và chọn ra danh 
sách nhà cung cấp đề 
xuất 

 Tư vấn, 
CAR 
E 

30/3/ 2017 

1 

6 Kiểm tra và giám sát 
việc thực hiện lắp đặt 
hệ thống cung cấp 
nước sạch  

Các xã 
dự án 

Tư vấn, 
CARE 
 

15 /4 –30/4/ 
2017 

8 

7 Xây dựng hướng dẫn 
vận hành và quản lý sử 
dụng 

 Tư vấn Tháng 4 
2017 1 

9 Tiến hành tập huấn vận 
hành và quản lý sử 
dụng cho người hưởng 
lợi  

Các xã 
dự án 

Tư vấn, 
CARE 

Tháng 5 
2017 

2 

Tổng số ngày làm việc 22 

 

6. Báo cáo: Trần Mạnh Hùng, Điều phối viên Cứu trợ và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

7. Yêu cầu đối với tư vấn: 

 Tư vấn là cử nhân các ngành liên quan đến nước sạch hoặc lĩnh vực tương đương 

 Tư vấn có kiến thức chuyên môn về nước sạch và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

 Tư vấn có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng nước sạch quy mô nhỏ bao 

gồm tiến hành đánh giá, cung cấp giải pháp kỹ thuật, rà soát danh sách nộp thầu, giám sát tại hiện 

trường,  hoặc phù hợp; và  

 Tư vấn cần có thái độ làm việc nhiệt tình trong điều kiện khó khăn do khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai. 

8. Các điều kiện khác:  

 Ngày làm việc đầy đủ của tư vấn là ít nhất 8 tiếng một ngày. Thanh toán dựa trên bảng tính số ngày 

làm việc thực tế nhưng không quá 22 ngày làm việc 

 Phí tư vấn áp dụng cho các ngày làm việc, không áp dụng cho ngày di chuyển 

 Đây là giá trị tổng, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, không bao gồm công tác phí, phòng ở và đi lại 

(nếu có) 

 Tư vấn tự chịu bảo hiểm sức khỏe và tai nạn trong suốt quá trình thực hiện công việc tư vấn 

 Thanh toán phí tư vấn qua chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của tư vấn sau khi trình thành công 

các báo cáo công việc hoàn thành và kết quả đầu ra yêu cầu. 

 Tư vấn gửi báo cáo tới văn phòng CARE Hà Nội, CARE sẽ chuẩn bị làm thanh toán cho tư vấn trong 

vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các báo cáo kết quả đầu ra cuối cùng của tư vấn. 

 Thanh toán theo thực tế sẽ được thực hiện sau khi kết thúc nhiệm vụ. Thanh toán được chia làm 2 

đợt như sau: 
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o Thanh toán lần 1: Sau khi hoàn thành thiết kế hệ thống cung cấp nước sạch: 

 Báo cáo đánh giá bao gồm đề xuất danh sách các bên hưởng lợi; 

 Giải pháp kỹ thuật và ngân sách dự kiến của hệ thống cung cấp nước sạch cho các 

trường học/trạm y tế dự kiến. 

 Bảng thời gian làm việc 

o Thanh toán lần cuối: Số phí tư vấn còn lại theo thực tế với điều kiện đầy đủ: 

 Rà soát danh sách nộp thầu, nhà cung cấp đề xuất;  

 Công cụ và quy trình giám sát và đánh giá được xây dựng; báo cáo giám sát 

 Tài liệu tập huấn vận hành và sử dụng và báo cáo tập huấn vận hành và sử dụng cho 

các bên hưởng lợi; 

 Phê duyệt chính thức hệ thống cung cấp nước sạch 

 Bảng thời gian làm việc 

 Hóa đơn 

  

Nộp đơn tham dự 

Các tư vấn sẽ nộp hồ sơ đến CARE theo địa chỉ email: phamthanh.tam@careint.org  trước ngày 20/3/2017 

Hồ sơ bao gồm:  

 Lý lịch cá nhân 

 Đề xuất khảo sát nếu rõ phương pháp tiến hành và số ngày công và thời gian thực hiện, định mức 

ngày công. 

CARE Vietnam (CVN) là đại diện của CARE Quốc tế tại Việt Nam. CVN vận hành và hoạt động dưới sự điều 

hành của CARE Úc, là một thành viên của CARE Quốc tế. CARE Việt Nam, các cán bộ và các tư vấn làm việc 

cho CARE phải tuyệt đối tuân thủ luật pháp và các quy định của nhà nước Việt Nam. Trong tổ chức CARE tại 

Việt Nam, giám đốc có toàn quyền quản lý như đại diện của một thành viên CARE Quốc tế. 

 

* Quy tắc ứng xử Bảo vệ trẻ em:  

CARE Quốc tế tại Việt Nam cam kết bảo vệ các quyền của trẻ em ở tất cả những nơi CARE hoạt động. CVN có 

quyền giám sát và theo rõi hoạt động của cán bộ, tư vấn để đảm bảo mọi môi trường làm việc an toàn đối với 

trẻ em. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại chính sách bảo vệ trẻ em của CVN. 
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