BẢN THAM CHIẾU NHIỆM VỤ
Dịch vụ tư vấn hỗ trợ sở Kế hoạch & đầu tư tỉnh Hoà Bình xây dựng bản hồ sơ mời thầu về
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông phục vụ công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư
Thời gian dự kiến: từ 06 tháng 10 đến 14 tháng 10 năm 2014
Chương trình Cải thiện cung cấp Dịch vụ công trong Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PSARD) do Cơ quan hợp tác phát triển Thuỵ Sỹ tài trợ cho hai tỉnh Hoà Bình và Cao Bằng cho giai
đoạn 5 năm 2011-2015. Các cơ quant đối tác cấp tỉnh tham gia dự án gồm UBND tỉnh Hoà Bình,
Cao Bằng, sở NN&PTNT, sở KH&ĐT, sở Tài Chính, UBND huyện và UBND xã tại hai tỉnh Hoà Bình
và Cao Bằng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation.
Mục tiêu tổng thể của chương trình: góp phần vào việc nhân rộng công tác lập kế họach có sự
tham gia, phân cấp quản lý tài chình và cải thiện cung cấp dịch vụ công trong nông nghiệp và
phát triển nông thôn ra toàn huyện và tỉnh nhằm giảm nghèo và nâng cao đời sống của người
dân ở các vùng gặp khó khăn của tỉnh Hoà Bình, Cao Bằng.
Dự án tập trung vào 4 lĩnh vực hoạt động chính gồm:
1) Lập kế hoạch PTKTXH (SEDP): kế hoạch toàn diện về PTKTXH dựa vào nhu cầu ở các cấp
huyện và xã được áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh và bao trùm tất cả các hoạt động phát
triển ở địa phương
2) Quỹ phát triển xã (CDF): cung cấp nguồn lực cho việc cải thiện các HTCS qui mô nhỏ, sản
xuất nông nghiệp và làm công cụ cho công tác lập và thực thư kế hoạch ở cấp xã
3) Quản lý tài chính cấp xã (CFM): nâng cao năng lực quản lý tài chính sẽ cho phép các xã
có thể làm chủ đầu tư các chương trình dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia
trên địa bàn.
4) Dịch vụ công (lớp học hiện trường/điểm dịch vụ thú y/tổ bảo vệ thực vật): các dịch vụ
công (dựa vào nhu cầu) có chất lượng sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tăng thu
nhập nông thôn một cách bền vững.
Tại Hoà Bình, lĩnh vực lập kế hoạch phát triển KTXH đã đạt được những kết quả chính như sau:
-

-

Toàn bộ 210 xã phường của tỉnh Hoà Bình đã và đang áp dụng qui trình mới có sự tham
gia về lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm từ năm 2011 đến nay theo quyết định của
UBND tỉnh.
Toàn bộ 11 huyện, thị đã và đang áp dụng qui trình mới có sự tham gia về lập kế hoạch
phát triển KTXH hàng năm từ năm 2012 đến nay theo quyết định của UBND tỉnh.

-

Chất lượng các bản kế hoạch được cải thiện qua các năm. Báo cáo đến năm 2013, 70%
bản kế hoạch cấp xã đạt tiêu chí cho một bản kế hoạch tốt.

Với những kết quả đạt được như nêu ở trên, công tác lập kế hoạch vẫn gặp phải những khó
khăn tồn tại chính qua các năm như sau: i) thông tin định hướng chưa được cung cấp kịp thời
từ cấp trên xuống cấp dưới trong quá trình xây dựng kế hoạch; ii) công tác theo dõi, giám sát và
hỗ trợ cấp cơ sở thực hiện công tác kế hoạch còn hạn chế, chưa kịp thời dẫn đến chất lượng
bản kế hoạch của một số lượng xã chưa đạt yêu cầu mong muốn.
Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những tồn tại khó khăn ở trên do các hoat động
trao đổi thông tin, cung cấp các hướng dẫn, hỗ trợ đều đang chủ yếu thực hiện một cách thủ
công không có một hệ thống thông tin quản lý liên thông giúp giảm thiểu thời gian thực hiện
cũng như giúp các bên trao đổi thông tin một cách kịp thời, nhanh nhất.
Nhận biết được vấn đề này, năm 2013 Sở KH&ĐT đã tiến hành hoạt động khảo sát về công tác
lập kế hoạch tại tỉnh Hoà Bình. Dựa vào kết quả khảo sát, sở KH&ĐT đã xây dựng đề xuất hoạt
động xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục vụ công tác lập kế hoạch và
quản lý các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Đề xuất hoạt động này được đưa vào
kế hoạch hoạt động cho giai đoạn từ tháng 01.2014 đến tháng 04.2015 và được Ban chỉ đạo dự
án thông qua.
Trong bối cảnh đây là một hoạt động mua sắm đầu tư về công nghệ thông tin cần tuân thủ theo
các qui định về mua sắm của nhà tài trợ, trong khi sở KH&ĐT không có chuyên môn và kinh
nghiệm về lĩnh vực công nghệ thông tin, vì vậy chương trình cần một cán bộ tư vấn hỗ trợ cho
Sở KH&ĐT trong việc chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ liên quan đến thủ tục mua sắm đầu tư do nhà
tài trợ yêu cầu. Dưới đây là mục tiêu và kết quả mong đợi từ cán bộ tư vấn:
Mục tiêu:
Dựa vào đề xuất hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục vụ công tác
lập kế hoạch PTKTXH các cấp và quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng một bản Hồ sơ mời
thầu theo tiêu chuẩn qui định.
Kết quả mong đợi:
1) Bản Hồ sơ mời thầu được xây dựng đáp ứng đủ 3 nội dung gồm: i) Tiêu chuẩn đánh giá
về chuyên môn kỹ thuật; ii) Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm đối với nhà
thầu; và iii) Tiêu chuẩn xác định giá như qui định trong Nghị định 63 của Luật đấu thầu
số 43 năm 2014.
2) Bản Hồ sơ mời thầu được xây dựng dựa trên những ý kiến đề xuất và đóng góp từ sở
KH&ĐT tỉnh Hoà Bình, văn phòng Helvetas Hà Nội.

Trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể
Theo những kết quả mong đợi trên, cán bộ tư vấn, sẽ làm việc tại trụ sở sở Kế hoạch và Đầu tư
Hoà Bình theo lịch thời gian sắp xếp và thỏa thuận giữa tư vấn và nhóm hỗ trợ dự án sở KH&ĐT
Hoà Bình để đảm bảo thực hiện suôn sẻ và đúng tiến độ các công việc đã đề ra. Trong quá trình
làm việc, cán bộ tư vấn sẽ cùng trực tiếp trao đối, thảo luận với sở KH&ĐT dưới sự giám sát của
BQL dự án và văn phòng Helvetas Hà Nội.
Nhiệm vụ cụ thể:


Nghiên cứu đề xuất hoạt động xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông các cấp phục
vụ công tác kế hoạch và quản lý đầu tư của tỉnh Hoà Bình.



Dựa vào bản thảo yêu cầu cùng các tài liệu do sở KH&ĐT xây dựng và cung cấp để xây
dựng Hồ sơ mời thầu.



Cùng nhóm thực hiện dự án của sở KH&ĐT Hoà Bình xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ mời
thầu

Thời gian dự kiến và địa điểm thực hiện
Thời gian dự kiến: từ 06.10.2014 đến 14.10.2014 với lịch làm việc dự kiến như sau:
Hoạt động

Số ngày làm việc

Người tham gia



Nghiên cứu đề xuất
hoạt động và dự thảo
yêu cầu, các tài liệu
đầu vào cho việc xây
dựng hệ thống cơ sở
dữ liệu

02 ngày



Cán bộ tư vấn



Họp làm việc thống
nhất với sở KH&ĐT
Hoà Bình có sự tham
gia của BQL, văn
phòng Helvetas

O,5 ngày



Cán bộ tư vấn



Nhóm thực hiện dự
án sở KH&ĐT



Cán bộ BQL phụ trách
mảng kế hoạch



Đại diện văn phòng
Hà Nội



Cán bộ tư vấn



Nhóm thực hiện dự
án sở KH&ĐT



Cán bộ tư vấn



Nhóm thực hiện dự
án sở KH&ĐT



Cán bộ BQL phụ trách
mảng kế hoạch



Đại diện văn phòng





Xây dựng hồ sơ mời
thầu

03 ngày

Trình bày dự thảo Hồ
sơ mời thầu lấy ý kiến
bổ sung hoàn thiện

0,5 ngày

Hà Nội


Chỉnh sửa và hoàn
thiện Hồ sơ mời thầu

01 ngày

Tông cộng

07 ngày



Cán bộ tư vấn

Địa điểm: sở KH&ĐT Hoà Bình
Các tài liệu tham khảo đính kèm bản Mô tả nhiệm vụ gồm:
1) Đề xuất hoạt động
2) Dự thảo yêu cầu và các biểu mẫu
Yêu cầu đối với cán bộ tư vấn


Tốt nghiệp đại học liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin



Có kỹ năng, kinh nghiệm về xây dựng Hồ sơ mời thầu theo qui định của Luật đấu thầu



Có kiến thức và kinh nghiệm về công tác lập kế hoạch và quản lý đầu tư tại Việt Nam nói
chung, tỉnh Hoà Bình hoặc tỉnh miền núi phía bắc nói riêng là một lợi thế.

