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Mô tả công việc 

 

1. Tóm tắt  

Tiêu đề:  Tư vấn kỹ thuật thiết kế và làm mẫu nhà bạt tránh trú nắng  

Vị trí:  1 nhóm kỹ thuật (thiết kế và thi công mẫu nhà bạt) 

Thời gian làm việc:  Từ ngày 13/11 đến 12/12 năm 2019 (30 ngày) 

Địa điểm làm việc:  Hà Nội 

Báo cáo với: Trưởng đại diện Dự án Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam 

2. Bối cảnh dự án: Giảm thiểu tác động của nắng nóng tại Hà Nội thông qua xây dựng các 
Hành động sớm Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo nhằm thực hiện hỗ trợ nhân đạo sớm  
 

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhiều nhất khu vực 

châu Á – Thái Bình Dương, phải chịu tác động của bão, lũ, hạn hán, nắng nóng, sạt lở đất, cháy rừng 

và là một trong năm quốc gia bị tác động nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu toàn cầu. Biến đổi khí hậu 

sẽ làm tăng tần suất và cường độ của các thiên tai khí tượng thuỷ văn Việt Nam phải đối mặt, trong 

đó nắng nóng cũng là một loại hình thiên tai gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cộng đồng, 

đặc biệt là những cộng đồng dễ bị tổn thương như người cao tuổi. Những năm gần đây tại Hà Nội, 

nhiệt độ trung bình hằng ngày đang tăng dần, nhiều khả năng là hậu quả của biến đổi khí hậu và quá 

trình đô thị hoá. Từ năm 2008 đến 2012, có 175 ngày nhiệt độ cao nhất khu vực Hà Nội vượt quá 

ngưỡng 35°C. Nắng nóng khiến tỉ lệ nhập viện nói chung tăng lên 20.0%, trong đó nhập viện do các 

bệnh đường hô hấp tăng đến 45.9%. Gần một phần ba dân số cao tuổi toàn thế giới tập trung ở khu 

vực châu Á – Thái Bình Dương và đến năm 2050, Việt Nam sẽ có hơn 30% dân số thuộc nhóm tuổi 

từ 60 trở lên. 

Hội Chữ thập đỏ Đức (GRC) hiện đang hợp tác hỗ trợ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
(VNRC) triển khai dự án Hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF). Với dự án này, GRC đang mở ra 
một thời kỳ mới trong công tác cứu trợ thảm hoạ: từ ứng phó sau thảm hoạ đến dự phòng trước thảm 
hoạ. Trong vòng 32 tháng triển khai, dự án hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác động của nắng nóng 
tại Hà Nội, thông qua xây dựng các hành động sớm dựa vào dự báo nhằm triển khai cứu trợ nhân 
đạo sớm. 
 
Để hỗ trợ thực hiện dự án sau khi đã thí điểm vận hành điểm trú tránh nắng tại các phường dự án, 
GRC có nhu cầu thiết kế và làm thử mẫu nhà bạt di động . 
 
Kết quả của thử nghiệm này sẽ đóng vai trò trong việc thiết kế bộ trang thiết bị và dụng cụ thuộc 

điểm tránh trú nắng nóng, được phân phát cho 30 phường đã được lựa chọn (15 phường tại Hà 

Nội, 6 phường tại Đà Nẵng và 8 phường tại Hải phòng   

3. Mục đích 

 
GRC tìm kiếm Một (01) nhóm thiết kế và thi công mẫu nhà bạt di động  

(i) Thiết kế nhà bạt di động tiêu chuẩn 



2 
 

(ii) Cung cấp danh mục vật tư, vật liệu tiêu chuẩn lắp đặt nhà bạt di động và lên dự toán giá 

cả cho 1 nhà bạt 

(iii) Tiến hành làm mẫu nhà bạt tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu của GRC  

(iv) Đóng gói nhà bạt theo tiêu chuẩn đảm bảo yêu cầu của GRC. 

 

4. Địa bàn làm việc 
 

Tại nhà, nơi đơn vị thi công sẳn xuất lắp đặt mẫu nhà bạt tại Hà Nội. 

 

5. Thời gian và các hoạt động dự kiến 

- Họp lần 1 với GRC thống nhất kế hoạch 

- Đề xuất ý tưởng thiết kế kỹ thuật và thống nhất với VNRC/GRC  

- Thiết kế và lập dự toán (gồm cả dụng cụ lắp đặt) 

- Làm mẫu nhà bạt và mời VNRC/GRC tới xem và góp ý 

- Hoàn thiện thiết kế và mẫu nhà bạt sau khi GRC/VNRC góp ý điều chỉnh 

- Bàn giao mẫu cho VNRC/GRC (gồm cả đóng gói) 

 
6. Tiêu chí tuyển dụng 

 Đội trưởng có bằng cấp chuyên ngành thiết kế, xây dựng, cơ khí, hoặc các chuyên ngành liên 
quan; 

 Đội trưởng và các thành viên trong đội có kinh nghiệm sâu rộng về thi công nhà bạt;  

 Ứng viên có kinh nghiệm trong việc chọn các thầu phụ là các tổ chức, cá nhân có chuyên 
môn hỗ trợ thực hiện dự án; 

 Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân đạo/ phát triển; và 

 Có kinh nghiệm làm việc với Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ là một lợi thế. 

 

7. Quy trình ứng tuyển 

Ứng viên quan tâm xin mời gửi hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Anh, bao gồm một bản sơ yếu lí 
lịch (CV), bản mô tả năng lực chuyên môn và yêu cầu về lương (tính theo đơn vị đồng Euro) và 
một bản tự giới thiệu đến địa chỉ email grc.vietnam.hr@gmail.com HOẶC gửi trực tiếp tới địa chỉ:  
Mr Jerome Faucet, German Red Cross, tầng 7, 59 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong bản 
yêu cầu lương cần nêu rõ: 

- Mức lương hằng ngày, đã bao gồm: tất cả các loại thuế, chi phí di chuyển & lưu trú 

(nếu phát sinh), v.v. 

- Một bảng kê chi phí tổng hợp, trong đó nêu rõ tất cả những ngày làm việc (trừ ngày 

nghỉ lễ) để hoàn thành công việc như được mô tả trong phần 5 của thông báo này.  

Bản yêu cầu lương cần liệt kê rõ ràng mức lương trước thuế và thực lãnh. Thời hạn nhận hồ sơ ứng 

tuyển là 17:00 ngày 12/11/2019 (giờ Hà Nội). Lưu ý chúng tôi chỉ xét duyệt hồ sơ ứng tuyển bằng 

tiếng Anh. Mặc dù hoan nghênh mọi ứng viên ứng tuyển, chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với ứng viên được 

lựa chọn vào vòng trong. 

*Về bảo vệ trẻ em: Hội Chữ thập đỏ Đức cam kết bảo vệ quyền trẻ em trong mọi linh vực hoạt động 

trên phạm vi toàn cầu. Ứng viên vui lòng lưu ý GRC có quyền được kiểm tra lai lịch ứng viên nhằm 

đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho trẻ em. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Chính 

sách bảo vệ trẻ em của Hội Chữ thập đỏ Đức. 
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Phụ lục 1: Ảnh tham khảo nhà bạt tránh nắng tạm thời của Hội CTĐ VN 

 

 
 


