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Phụ lục A – Attachment A 

 

 

                         (TOR) 
 

                          ỗ trợ  

Các hoạt đ  g xây dự g tại CTPTV   yệ   ắ   rà  y 

 

I. Giới thiệu chung 

Cùng với các chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn của chính phủ Việt Nam và các Tổ 

chức liên quan trong lĩnh vực này, Tổ chức Tầm nhìn Việt Nam đang nỗ lực giúp đỡ trẻ em và người nghèo 

trong việc cải thiện điều kiện Nước sạch, Vệ sinh cá nhân và Vệ sinh môi trường tại gần 40 Chương trình 

Phát triển vùng (CTPTV) ở 13 tỉnh thành của Việt Nam, với mục tiêu giảm thiểu các bệnh liên quan tại các 

cộng đồng khó khăn.  

Chương trình Phát triển vùng Bắc Trà My thực hiện thí điểm các dự án Nước sạch và Vệ sinh tại cồng đồng 

và các trường học nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước được tiếp cận cho trẻ thông qua các hợp phần:  

1. Nâng cao khả  ă g tiếp c n nguồ    ớc sạch cho c  g đồng thông qua việc truyền thông nâng 

cao ý thức xữ dụng và bảo vệ nguồn nước của cộng đồng, đồng thời hỗ trợ các nhóm dân xây dựng, 

lắp đặt các hệ thông trữ nước và xữ lý nước cho các nhóm hộ và hộ đình. 

2. Cải thiện tình trạng vệ si   môi tr ờng cho các nhóm h  thông qua tập huấn phương pháp xữ lý 

các loại chất thải trong sinh hoạt và chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ việc xây dựng các nhà tiêu hợp vệ 

sinh và hố xữ lý rác cho các nhóm hộ. 

3. Giải quyết đồng b  v   đề vệ si   tro g   à tr ờng thông qua việc nâng cấp các hệ thống nước 

sạch giúp học sinh tiếp cận đầy đủ nước, lắp đặt hệ thống xữ lý nước bằng tia tia cực tím giúp học 

sinh có nguồn lức sạch để ăn uống, xây dựng hệ thống rữa tay giúp học sinh hình thành thói quen rữa 

tay trước khi ăn và sâu khi đi vệ sinh. Ngài ra, dự án  tăng cường công tác giáo dục các hành vi tốt 

cho trẻ giúp các em ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước cũng như bảo vệ môi trường xung quanh 

một cách tự giác, tự chủ. 

Với yêu cầu này chương trình PTV huyện Bắc Trà My cần tuyển 1 tự vấn xây dựng với yêu cầu như sau: 

1. Thời gi   t ự   iệ :   ừ tháng 1/4/2016 đế  tháng 31/8/2016. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư 

vấn sẽ được ký theo kế hoạch công việc hằng tháng 

STT  Ộ  D              
  ƯỜ    Ự  

     

  Ờ       DỰ K      Ự  

     

  ầ   ủ  

tháng 

 ừ 

 gày đế  

ngày 

 ổ g số 

ngày 

1 

Giám sát xây dựng hệ thống rữa tay tại 

các trường học xã Trà Giáp 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 1&2 

tháng 4 

3-14/4 10 

2 

Kháo sát, thiết kế, dự toán và  phối 

hợp tổ chức mời thầu chọn đơn vị thi 

công phù hợp cho các công trình rữa 

tay và hệ thống nước sạch xã Trà Đốc 

và Trà Sơn  

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 3&4 

tháng 4 

17-28/4 10 

3 

Giám sát xây dựng hệ thống rữa tay tại 

các trường học và xây dựng hệ thống 

nước sạch cộng đồng tạ xã Trà Đốc và 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

Tuần 1&2 

tháng 5 

2-12/5 9 
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Trà Sơn thực hiện 

4 

Kháo sát, thiết kế, dự toán và  phối 

hợp tổ chức mời thầu chọn đơn vị thi 

công phù hợp cho các công trình rữa 

tay và nước sạch trường học xã Trà 

Kót 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 3&4 

tháng 5 

15-26/5 10 

5 

Giám sát xây dựng hệ thống rữa tay tại 

các trường học và xây dựng hệ thống 

nước sạch xã Trà Kót 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 1&2 

tháng 6 

29/5-9/6 10  

6 

Thiết kế, dự toán và phối hợp chọ nhà 

thầu phù hợp để xây dựng các công 

trình nước sạch và nước lọc hộ gia 

đình xã Trà Ka và Trà Giáp 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 3&4 

tháng 6 

12-23/6 10 

7 

Giám sát xây dựng các công trình 

nước sạch và nước lọc hộ gia đình xã 

Trà Ka  

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 5 

tháng 6  

26-30 5 

8 

Giám sát xây dựng các công trình 

nước sạch và nước lọc hộ gia đình xã 

Trà Giáp 

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 1&2 

tháng 7 

3-14/7 10 

9 

Thiết kế, dự toán và phối hợp chọ nhà 

thầu phù hợp để xây dựng các công 

trình nước sạch và nước lọc hộ gia 

đình xã Trà Giác và Trà Đốc  

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 3&4 

tháng 7 

17-28/7 10 

10 

Giám sát xây dựng các công trình 

nước sạch và nước lọc hộ gia đình xã 

Trà Giác và Trà Đốc  

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 1&2 

tháng 8 

1-11/8 10 

11 

Giám sát nghiệm thu xây dựng các 

công trình nhà vệ sinh và nhà tắm hộ 

gia đình tại các xã Trà Giác Giáp Ka 

và Đốc  

Tư vấn độc lập, 

Nhân viên dự án 

và đối tác trực tiếp 

thực hiện 

Tuần 3,4&5 

tháng 8 

14-31/8 14 

 
 ổ g t ời gi   dự kiế  t ự   iệ  t  

    

   108 

 

Ngoài ra, trưởng chương trình sẽ thảo luận để yêu cầu tư vấn hỗ trợ chương trình thiết kế dự toán và giám 

sát thêm một số công trình do cộng đồng làm chủ để đảm bảo kỹ thuật như sân chơi, đường bê tông, hố xữ 

lý rác cộng đồng….. 

2.     đi m  àm  iệ : Huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam. 

 

II.  ụ  ti    ủ     trí  ô g tá   

 

1. Hỗ trợ cho Ban Quản lý CTPTV huyện Bắc Trà My về mặt kỹ thuật nhằm bảo đảm chất lượng và 

hiệu quả của công trình xây dựng trong kế hoạch năm tài chính 2017 phù hợp với Quy định  ây 

dựng Cơ sở hạ tầng Nông thôn    M  của tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam.  

2. Hỗ trợ cho Ban Quản lý Ban Quản lý CTPTV huyện Bắc Trà My kiểm tra và giám sát quá trình thiết 

kế - xây dựng nhằm đảm bảo giá cả, chất lượng kỹ thuật của công trình.  

 

II.  rá     iệm  à   iệm  ụ   í    ủ     trí  ô g tá    

 

A.  ỗ trợ kỹ t   t    o     Q ả   ý CTPTV   yệ   ắ   rà  y tro g  á   ô g  iệ  s    
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1. Tham gia khảo sát thiết kế công trình kể cả dự toán của công trình cộng đồng như hệ thống rữa tay 

cho trẻ, đài chứa nước tại các trường học, hệ thệ thống nước tự chảy cho các nhóm họ, bể lọc nước an 

toàn hộ gia đình, các công trình vệ sinh, nhà tắm, đường bê tông, sân chơi cho trẻ…. 

2. Hỗ trợ cho Chương trình PTV hoàn thành các hồ sơ mời thầu và đấu thầu. 

3. Tư vấn trưởng chương trình và nhân viên phụ trách dự án lựa cho nhà thầu uy tín năng lực để tham 

gia ký hợp đồng xây dựng..   

4. Tham gia vào việc bàn giao mặt bằng xây dựng tại địa phương. 

5. Kiểm tra các chi tiết kỹ thuật, thiết kế đã được duyệt và các điều kiên cụ thể tại địa bàn  

6. Cùng với chương trình PTV và đối tác địa phương và thiết kế bên A đề xuất các giải pháp khả thi để 

bổ sung cho thiết kế. 

7. Giám sát thi công và kiểm tra chất lương công trình trên cơ sở thiết kế và các chi tiết kỹ thuật đã được 

phê duyệt theo tiêu chuẩn Việt Nam và AASHTO: 

  a) Kiểm tra khối lượng và chất lượng thiết bị, nhân công, và vật liệu của nhà thầu theo  yêu cầu kỹ thuật 

đã đề cập trong hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt. 

b) Đều đặn kiểm tra, lấy m u nguồn vật liệu, và m u hỗn hợp đang thi công để kiểm tra chất lượng; 

Không chấp nhận vật liệu và các trang thiết bị xây dựng không có xác nhận chất lượng và độ tin cậy.  

      c) Định k  kiểm tra đánh giá chất lượng t ng phần các hạng mục công trình hoàn thành và báo cáo cho 

Quản trị chương trình.  

d) Kiểm tra chất lượng vật liệu, hạng mục xây dựng, thiết bị và sản phẩm, báo cáo cho Trưởng chương 

trình để kịp thời giải quyết. 

e  Phát hiện và báo cáo kịp thời cùng với hướng đề xuất cho BQL chương trình  những sai phạm, thiếu 

sót hoặc những khó khăn nẩy sinh trong quá trình thi công; 

f) Báo cáo chi tiết cho BQL chương trình các thông tin về  chất lượng, kỹ thuật  và các tiêu chuẩn đề ra 

trong hồ sơ thiết kế và đấu thầu. 

g) Nộp tất cả các loại hồ sơ về công trình cho Kế toán chương trình để lưu hồ sơ. 

 

8. Hướng d n kỹ thuật cho đội thợ địa phương thực hiện các công trình cộng đồng như sân cho, nhà vệ 

sinh, bể lọc nước…. để đảm bảo họ được nâng cao năng lực thực hiện tốt các công trình cộng đồng. 

9. Kiểm tra hồ sơ thanh toán và nghiệm thu công trình. 

 

B.  iám Sát  à q ả   ý t i  ô g  

 

1. Thường xuyên giám sát chất lượng và tiến độ công trình. 

2.  Báo cáo BQL Chương trình những khó khăn hay vi phạm của đơn vị thi công để BQL chương trình 

có hướng giải quyết kịp thời. 

3. Báo cáo công việc hàng tuần cho BQL chương trình về công việc hoàn thành trong tuần theo lịch 

công tác tuần.  

4. Hoàn thành hố sơ công trình và giao nộp cho kế toán chương trình..  

C. Q ả   ý   i   í  

 

Báo cáo cho BQL chương trình tiến độ hoàn thành công trình và chất lượng công trình để chương 

trình PTV quyết định thanh toán cho đơn vị thi công.  

 

D.  â g   o  ă g  ự  q ả   ý  à giám sát  ô g trì   xây dự g   o    g đồ g  

 

1. Thành lập các tổ giám sát công trình để giám sát và duy tu bảo dưỡng.  

2. Tập huấn và tư vấn kỹ thuật giám sát cơ bản cho các tổ giám sát và các hộ hưởng lợi  để họ có khả 

năng kiểm tra và giám sát các công trình xây dựng tại địa phương. 

3. Công khai và cung cấp các hồ sơ thiết kế cho các tổ giám sát và cho cộng đồng.  

 

IV. Y    ầ   ề kiế  t ứ , kỹ  ă g, t ái đ   ủ     trí        Xây Dự g đ       

 

 Tư vấn xây dựng có kiến thức và kinh nghiệm về các công trình xây dựng dựa vào cộng đồng tại 

nông thôn đặc biệt là vùng dễ bị tổn thương do bão và lũ. 
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 Tư vấn có kinh nghiệm và bằng cấp phù hợp để thiết kế dự toán các công trình cộng đồng hệ thống 

rữa tay cho trẻ, đài chứa nước tại các trường học, hệ thệ thống nước tự chảy cho các nhóm họ, bể lọc 

nước an toàn hộ gia đình, các công trình vệ sinh, nhà tắm, đường bê tông, sân chơi cho trẻ….   

 Thành thạo vi tính: các phần mềm cơ bản Microso t  ord và  xcel và biết đọc các bản vẽ trên máy 

tính. 

 Tuân thủ mục đích và giá trị cơ bản của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam trong việc phục vụ người 

ngh o và trẻ em trong vùng dự án thuộc huyện Bắc Trà My. 

  

                          ƯỢ          Ở : 

 

               Ớ                                          NGƯỜ  TƯ     

 

 

 

 

 

          

PHAN THỊ UYÊN THƯ                            

Trưởng ban Con Người và Văn Hóa  

                                          

 


