
THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM  

  

Quốc gia: Việt Nam 

Dự án: Khắc phục hậu quả khẩn cấp thiên tai tại một số tỉnh miền Trung – 

Hợp phần 2 

Khoản tín dụng số: 6074‐VN 

Tên nhiệm vụ: Rà soát, đánh giá toàn diện, đề xuất mô hình cơ quan quản lý nhà 

nước về phòng chống thiên tai các cấp 

Mẫ gói thầu: VN-MARD-74519-CS-CQS 

1.      Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận khoản vay (theo Hiệp định tài 

trợ số 6074-VN ký ngày 29 tháng 09, năm 2017) từ Hiệp hội Phát triển Quốc 

tế/Ngân hàng Thế giới để trợ giúp tài chính cho Dự án “Khắc phục khẩn cấp hậu 

quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung”và dự định sử dụng một phần số tiền của 

khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho hợp đồng dịch vụ tư vấn này. 

Dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm các công việc chính: Rà soát, đánh giá 

toàn diện, đề xuất mô hình cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai 

các cấp. Thời gian thực hiện dịch vụ là 09 tháng. Thời gian dự kiến bắt đầu dịch vụ 

là tháng 5/2019. 

Chi tiết Điều khoản tham chiếu (TOR) của dịch vụ kèm theo Hồ sơ mời quan 

tâm được phát hành tại địa chỉ nêu dưới đây. 

2.      Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu 

quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” thuộc Tổng cục Phòng, chống 

thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kính mời các nhà thầu tư vấn có đủ 

tư cách hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ sự quan tâm đối cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. 

Các nhà thầu tư vấn quan tâm phải cung cấp thông tin chứng minh rằng mình có đủ 

năng lực và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn. Các tư vấn quan tâm 

phải cung cấp các tài liệu chứng tỏ tư vấn đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện 

dịch vụ. Tiêu chí lựa chọn bao gồm: tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và tiêu chí liên 

quan khác phù hợp với hình thức lựa chọn này.  

3.      Các tư vấn quan tâm cần lưu ý Phần 3, đoạn 3.14, 3.16, và 3.17 của Quy chế 

Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư, bản tháng 7/2016 

(“Quy chế đấu thầu”) quy định chính sách mâu thuẫn lợi ích của Ngân hàng Thế 

giới. 

4.      Tư vấn có thể liên kết với các tư vấn khác để tăng cường năng lực của tư vấn, 

nhưng cần nêu rõ hình thức liên kết là liên danh và/hoặc tư vấn phụ. Trong 

trường hợp liên danh, tất cả các thành viên trong liên danh phải chịu trách nhiệm 

liên đới và chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ hợp đồng, nếu tư vấn được 

chọn. 

5.      Tư vấn sẽ được lựa chọn phù hợp với Phương thức tuyển chọn tư vấn dựa trên 

năng lực (CQS) được quy định tại Quy chế đấu thầu của Ngân hàng Thế giới,bản 

tháng 7/2016. 

6.      Tư vấn có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và nhận Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm tại 



địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (8h00 - 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6) từ ngày 

15/03/2019.  

7.      Hồ sơ bày tỏ quan tâm của tư vấn kèm theo các tài liệu liên quan dưới dạng bản 

in, phải được gửi đến địa chỉ dưới đây (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện) trước 

14h00’ ngày 19/04/2019 (ghi chú: mời bày tỏ quan tâm lần thứ 3). 

Ban Quản lý dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và 

quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện”  

Địa chỉ: Nhà A4 số 2, Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam. 

Tel: 844-2437335693                Fax: 844-2437335701 

  

   Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019 

  ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU 

                                                                                    Đã ký 

 


