
1 
 

Điều khoản tham chiếu  

Tập huấn Năng Cao Năng lực Trong Lĩnh Vực Môi Trường   

 

 Dự án “Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị TP. HCM” 

Dự án No.: N-VNM-2020-5352 

 

1. Bối cảnh dự án 

Dự án “Quản lý chất thải bền vững trong môi trường đô thị TP.HCM” tại phường 15, 

quận Gò Vấp, TP.HCM do Trung tâm Nghiên cứu Tư Vấn CTXH & PTCĐ (SDRC) 

thực hiện (sau đây gọi tắt là DA). Dự án sẽ  được thực hiện trong thời gian 3 năm từ 

tháng 1/2021 đến tháng 12/2023 tại 4 khu phố thuộc phường 15, quận Gò Vấp, 

Tp.HCM. Dự án do Tổ Chức Bánh Mỳ Cho Thế Giới (BFDW).  

Mục đích dự án: Dự án góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh và người dân hướng 

tới một thành phố và cộng đồng bền vững. 

Mục tiêu dự án: Giảm thiểu ô nhiễm rác thải đô thị tại 4 khu phố thuộc Phường 15, 

Quận Gò Vấp, TP. HCM. 

Các chỉ số mục tiêu:  

Chỉ số 1: Kết thúc dự án, lượng rác thải bỏ từ các sản phẩm nhựa (túi nylon, ống hút, 

hộp đựng thức uống và thực phẩm) được sử dụng bởi các cửa hàng/ nhà hàng/ quán ăn/ 

bếp ăn từ thiện của nhà thờ sẽ giảm 30%. 

Chỉ số 2: Kết thúc dự án, có ít nhất 220 hộ gia đình sẽ trồng rau bằng cách tự sử dụng 

rác hữu cơ để ủ thành phân vi sinh. 

Chỉ số 3: Kết thúc dự án, ít nhất 5 bãi rác bất hợp pháp hiện có sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn 

(tức là không tái diễn). 

2. Mục đích  

Nâng cao năng lực cho nhân viên SDRC về lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát triển bền 

vững, kinh tế tuần hoàn… 

Tham quan, học hỏi, lắng nghe các mô hình nông nghiệp bền vững áp và các mô hình 

giảm thiểu rác thải nhựa cho khu vực đô thị sử dụng một lần. 

Định hướng tư duy và phát triển ý tưởng mới cho hoạt động triển khai sắp tới của dự án 

và SDRC trong lĩnh vực môi trường. 

Kết quả mong đợi: 
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Sau khóa tập huấn, tham dự viên có thêm nguồn kiến thức về môi trường, phát triển bền 

vững, kinh tế tuần hoàn…để có thể áp dụng trong các hoạt động của dự án. 

Có các ý tưởng, giải pháp, sáng kiến mới về giảm thiểu rác thải nhựa sử dụng một lần 

và xử lý rác hữu cơ. 

Có định hướng về chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và có thể xây dựng các 

dự án về lĩnh vực môi trường. 

3. Phương pháp tập huấn 

- Tập huấn có sự tham gia tại văn phòng SDRC 

- Tham quan mô hình thực tế tại Việt Nam hoặc các nước Đông Nam Á. 

4. Nhiệm vụ của tư vấn 

• Tham khảo tài liệu dự án và soạn đề xuất (proposal)  

• Thực hiện tập huấn cho nhân viên SDRC 

• Chia sẻ, giới thiệu và kết nối với các tổ chức, địa phương có mô hình thực tế, cụ thể 

để SDRC có thể học tập và chia sẻ kiến thức, thông tin. 

• Thảo luận và lên kế hoạch chi tiết với sự thống nhất của SDRC. 

5. Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn 

Chuyên gia tư vấn cần có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực mà dự án yêu cầu: 

• Có bằng cấp phù hợp (thạc sĩ hoặc cao hơn) về môi trường hoặc hoặc một ngành 

khoa học xã hội  

• Có kinh nghiệm giảng dạy và chia sẻ các kiến thức về bảo vệ môi trường, phát triển 

bền vững, kinh tế tuần hoàn và tham gia thực hiện các dự án môi trường, trong đó ít 

nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

6. Trách nhiệm của SDRC  

• Cung cấp các tài liệu liên quan theo yêu cầu của tư vấn 

• Thảo luận, góp ý và đưa ra các yêu cầu cho tư vấn (khi cần)  

• Thanh toán phí tư vấn kịp thời theo thỏa thuận trong hợp đồng. 

7. Đề xuất tài chính  

Tư vấn đề xuất các nội dung chi phí này dựa trên thời gian thực hiện công việc dự kiến 

và đơn giá đề xuất. Đề xuất tài chính sẽ hể hiện rõ ràng tổng chi phí và các mục chi phí 

cụ thể, như là: số ngày làm việc, báo cáo, đi lại, và đơn giá từng ngày.  

Kinh phí tư vấn không bao gồm thuế VAT, và tính bằng tiền Việt Nam.  
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8. Tiến trình các hoạt động và khung thời gian dự kiến 

Stt Nội dung 
Số ngày  

làm việc 

Thời 

gian 

Ghi 

chú 

1     

2     

2     

 Cộng    

 

9. Hình thức hợp đồng và Điều kiện thanh toán 

Các khoản mục chi phí đều được thiết lập với đơn giá và số ngày, nhưng hợp đồng ký 

kết với tư vấn sẽ là hợp đồng trọn gói.  

Việc thanh toán sẽ được thực hiện 2 lần: lần 1 - ứng trước tối đa 30% giá trị hợp đồng, 

lần 2 – 70%. Khoản thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiện sau khi DA nhận được báo 

cáo cuối cùng đã phê duyệt.  

10. Thông tin liên hệ:  

 

Chuyên gia tư vấn quan tâm gửi đề xuất qua email cho bà Phan Thị Mỹ Nhung – Phó 

Giám đốc SDRC – Điều phối viên dự án  

Email: nhung.phan@sdrc.org.vn  

ĐT: 0913424177 

Hạn cuối nộp đề xuất vào ngày 15/10/2022.  
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