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CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN 

 VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ 

Số: 72 CV-IMCT/TV-08 

“V/v  Phát động cuộc thi Ý tưởng xanh vì thành phố an lành 

theo kế hoạch IEC chi tiết đã phê duyệt” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2020 

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH (BAN QLĐT) 

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 05/HĐ-VSMTTP v/v thực hiện gói thầu TV-

08 “Tư vấn vận động giáo dục tuyên truyền về môi trường” ký ngày 19 tháng 09 năm 

2016 giữa Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và 

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn về Quản lý và Đầu tư (Tư vấn TV-08) và các phụ lục 

Hợp đồng số 01 ngày 02 tháng 5 năm 2019; số 02 ngày 19 tháng 09 năm 2019 giữa 

Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị và công ty TNHH Đào tạo Tư vấn 

về quản lý và đầu tư (Tư vấn TV-08) V/v điều chỉnh, gia hạn thời gian thực hiện hợp 

đồng số 05/HĐ-VSMTTP ngày 19 tháng 09 năm 2016. 

Theo kế hoạch hành động IEC về môi trường chi tiết đã được phê duyệt. Cho 

tới nay, các hoạt động truyền thông trực tiếp mà Tư vấn TV-08 còn phải thực hiện là 

(1) Phát động cuộc thi online “Ý tưởng xanh vì thành phố an lành” và (2) hội chợ “Tự 

hào Thảo điền xanh”.  

Ngày 26/08/2019, Tư vấn TV-08 đã có công văn số 54 -IMCT/TV-08 V/v 

chuẩn bị phát động cuộc thi “Ý tưởng xanh vì thành phố an lành”; ngày 31/01/2020  

Tư vấn đệ trình công văn số 57 CV-IMCT/TV-08 “V/v  Tổ chức cuộc thi Ý tưởng xanh 

vì thành phố an lành theo kế hoạch IEC chi tiết đã phê duyệt”.  Công văn số 58 CV-

IMCT/TV-08 ngày 24/02/2020. Công việc chuẩn bị cho cuộc thi đã được Tư vấn 

TV-08 chuẩn bị  hoàn tất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tất cả các 

công việc đã chuẩn bị cho cuộc thi buộc phải dừng lại cho tới khi trở lại trạng thái bình 

thường mới. 

Theo đó, cuộc thi online “Ý tưởng xanh vì thành phố an lành” sẽ tiếp tục được 

thực hiện kế kế hoạch như đã đệ trình tại các văn bản trước đó với các nội dung sau: 

Thứ nhất. Tổ chức thực hiện 

Nhiệm vụ của Tư vấn TV-08 

Tham mưu, đề xuất và chuẩn bị các thủ tục, điều kiện cần thiết trình với Ban 

QLDA Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị để tổ chức cuộc thi. Gồm một số nội 

dung (i) Tham mưu, đề xuất thành phần tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám 

khảo, thư ký cuộc thi. (ii) Xây dựng Thể lệ cuộc thi, tiêu chí đạt giải thưởng, 

cơ cấu giải thưởng. (Thể lệ cuộc thi Tư vấn đã chuẩn bị và gửi kèm theo công 

văn này). (iii) Chuẩn bị công tác khen thưởng: Bằng khen của Ban tổ chức 

tương ứng với các giải thưởng. 
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Đảm nhận vai trò Thư ký cho ban tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi. Chịu 

trách nhiệm đăng tải và quản lý, tổng hợp bình chọn các sản phẩm dự thi lên 

website và trang fanpage của dự án. 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị  

Gửi văn bản và giới thiệu Tư vấn TV-08 làm việc với các cơ quan liên quan 

như: Thành đoàn, Chi cục Bảo vệ môi trường, UBND các Phường, Quận địa 

bàn dự án, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. HCM, các phòng Giáo dục các 

quận/huyện và các trường học trên địa bàn thành phố... 

Cử người tham gia thành phần Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi. 

Hỗ trợ Tư vấn thực hiện các nhiệm vụ  liên quan trong thời gian cuộc thi. 

Thứ hai: Lễ phát động cuộc thi 

Cuộc thi bắt đầu nhận tài liệu dự thi online từ ngày 20/07/2020 do trước đó, Tư 

vấn đã cập nhật các thông tin về cuộc thi lên website tại địa chỉ 

http://www.duanvesinhmoitruong-tphcm.vn và trang Fanpage. Lễ phát động chính 

thức cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 03/08/2020 với nội dung kịch bản chi tiết 

kèm theo. 

Thứ ba.  Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện được thu xếp trong gói thầu TV-08. 

Tư vấn TV-08 gửi công văn này trình Ban Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Hạ 

tầng Đô thị xem xét và phê duyệt để Tư vấn tiến hành thực hiện.  

Xin trân trọng cảm ơn 

(Gửi kèm công văn này là Thể lệ cuộc thi và Kịch bản chi tiết Lễ phát động 

cuộc thi) 

 

 

Nơi nhận 
- Như trên; 

- Ban Điều hành dự án 5 

- Lưu VT-IMCT; 

- Lưu HS dự án VSMT Tp.HCM 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Hữu 
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