ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tư vấn xây dựng trang tin về các chính sách hỗ trợ dành cho các đối tượng khó khăn
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
1. Thông tin chung
Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách
hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết
68) với 12 chính sách hỗ trợ, bổ sung nhiều nhóm thụ hưởng mới, tập trung chủ yếu hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động với tổng kinh phí dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng. Ngày 7 tháng
7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc
thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19 (Quyết định 23). Đây là các chính sách rất nhân văn và kịp thời của Chính phủ,
được ban hành vào đúng thời điểm làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 tại Việt Nam. Nghị quyết 68 đã
có một số điều chỉnh, tiếp thu các bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP
ngày 9 tháng 4 năm 2020 (gói 62.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, triển khai trong
năm 2020).
Nghị quyết 68 nêu rõ các nguyên tắc thực hiện, trong đó có: “bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối
tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách”; “xây dựng các tiêu chí, điều
kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách”; “bảo
đảm tính khả thi, hiệu quả” và “phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương”.
Theo Nghị quyết 68, UBND tỉnh, thành phố sẽ sử dụng nguồn lực địa phương, chỉ đạo thực hiện,
tổ chức triển khai thực hiện chính sách đảm bảo các nguyên tắc trên và ban hành chính sách hỗ
trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng
đặc thù khác. Tính đến ngày 24/7/2021, có 63/63 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, chủ trương
và đang triển khai Nghị quyết1. Kết quả khảo sát nhanh của CDI cuối tháng 7/2021 cho thấy có 7
tỉnh, thành phố đã công khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68 trên trang thông tin điện tử của
tỉnh, thành phố. Cũng theo khảo sát nhanh của CDI với một số nhóm công nhân tại Hải Dương,
Bắc Ninh và huyện Đông Anh thành phố Hà Nội cho thấy nhiều công nhân biết về “gói hỗ trợ
26.000 tỷ” song chưa biết cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, phương thức chi trả, trình tự,
thủ tục thực hiện…
Bên cạnh các hoạt động truyền thông, việc giám sát triển khai gói hỗ trợ tại các địa phương cũng
đặc biệt quan trọng, một mặt thúc đẩy các địa phương nhanh chóng huy động và bố trí nguồn
lực hỗ trợ, công khai minh bạch thông tin về các chế độ hỗ trợ, đồng thời góp phần nhận diện
các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng chính sách của các nhóm đối
tượng theo quy định.
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Trong bối cảnh đó, Trung tâm Phát triển và Hội
nhập (CDI) triển khai sáng kiến “Cập nhật thông tin về quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQCP của các tỉnh, thành phố qua bản đồ trực tuyến”. Việc sơ đồ hoá, hình ảnh hoá các thông tin
về tiến trình, kết quả thực hiện Nghị quyết 68 sẽ có tác động lớn đến công chúng, người lao động.
Các thông tin về tiến trình, kết quả thực hiện Nghị quyết 68 được trình bày trực quan, sinh động,
bắt mắt, thân thiện dưới dạng bản đồ sẽ giúp cho công chúng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin
hơn so với việc đọc văn bản.
Để triển khai sáng kiến này, CDI cần tuyển tư vấn phát triển một trang web cho phép tập hợp
thông tin công khai về quá trình triển khai Nghị quyết 68 của các địa phương, giúp theo dõi và
thúc đẩy tiến độ triển khai của các địa phương. Trang thông tin được thiết kế KHÔNG CHỈ để
phục vụ việc cập nhật, hiển thị thông tin mô tả về tiến độ và kết quả thực hiện Nghị quyết 68, mà
sẽ còn được sử dụng cho các chính sách an sinh xã hội tương tự trong tương lai.
2. Mục tiêu phát triển trang thông tin
Xây dựng được một trang thông tin cho phép:
• Tăng cường tiếp cận thông tin về gói hỗ trợ của Chính phủ và/hoặc chính sách hỗ trợ
cụ thể tại địa phương cho công chúng và các nhóm đối tưởng hưởng lợi
• Hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong việc theo dõi và thúc đẩy tiến độ triển khai Nghị
quyết 68 của các địa phương
3. Sản phẩm đầu ra
Đơn vị tư vấn được chọn sẽ bàn giao cho CDI một số sản phẩm đầu ra sau đây:
• Một trang web tập hợp thông tin công khai của các tỉnh, thành phố và được cập nhật
thường xuyên (dự kiến hàng tuần) về tiến độ thực hiện NQ 68 của từng địa phương
được thiết kế và xây dựng với giao diện và một số tính năng như sau:
- Hiển thị kết quả và tiến độ thực hiện NQ68 của cả nước. Thông tin và số liệu được
hiện thị dưới dạng biểu đồ/đồ thị.
- Hiển thị 2 bản đồ Việt Nam dạng số hoá, cho phép tìm kiếm thông tin chi tiết về
tiến độ và kết quả thực hiện theo từng tỉnh, thành phố.
- Tiến độ thực hiện chính sách của các tỉnh thành sẽ được phân loại và hiển thị theo
màu sắc (color code).
- Ngoài ra, trang web cũng sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn, Hỏi – Đáp, đường dây
nóng, tài liệu truyền thông...có liên quan tới việc thực hiện chính sách
Thiết kế giao diện trang web hiện đại, phù hợp với điện thoại thông minh, máy tính bảng,
hệ thống vận hành chạy mượt mà trên các trình duyệt google, firefox, bản đồ được xây
dựng có tích hợp GIS ...
•

Một bản hướng dẫn quản lý và vận hành trang web chi tiết.

4. Nhiệm vụ của tư vấn

•
•
•
•

• Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với cán bộ
CDI và các bên liên quan nhằm trao đổi và thống nhất ý tưởng về giao diện và các tính
năng của trang thông tin, phương pháp và tiến độ xây dựng trang thông tin
Xây dựng trang thông tin theo ý tưởng đã thống nhất
Tham vấn và hoàn thiện trang thông tin
Tập huấn hướng dẫn cho cán bộ CDI về cách thức quản trị trang thông tin
Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình cập nhật thông tin, chiết xuất dữ liệu

5. Yêu cầu đối với tư vấn
• Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các phần mềm ứng dụng công
nghệ thông tin thu thập ý kiến phản hồi, đánh giá của khách hàng hoặc người dân về
dịch vụ công.
• Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ hoặc trong lĩnh vực phát triển,
xã hội
• Có kiến thức hiểu biết về chính sách an sinh xã hội là một lợi thế
• Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.
6. Kế hoạch triển khai (dự kiến)
STT

Hoạt động/đầu ra
1. Lựa chọn tư vấn và ký kết hợp đồng
2.

Thời gian
30/9/2021

Trao đổi và thống nhất về giao diện và các tính năng của
4-15/10/2021
trang thông tin

3. Xây dựng trang thông tin

16/10 – 30/10/2021

4. Tham vấn và hoàn thiện trang thông tin

01-15/11/2021

5. Chạy thử nghiệm
6. Nghiệm thu và bàn giao

16/11 -15/12/2021
31/12/2021

7. Phí tư vấn
Do tư vấn đề xuất, đã bao gồm thuế TNCN/VAT
8. Thông tin liên hệ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển về email: tinh.leut@cdivietnam.org trước ngày
30/9/2021.
Hồ sơ ứng tuyển gồm:
• Bản giới thiệu về đơn vị tư vấn (brochure/catalogue) hoặc Sơ yếu lý lịch của tư vấn
• Đề xuất phương án thiết kế và thời gian thực hiện
• Chi phí phát triển trang thông tin

