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Quốc gia: Việt Nam 

Tên dự án: “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống 
y tế” (Gọi tắt là: Dự án HPET) 

Số hiệp định tài chính: Cr.5441-VN 

Tên gói thầu dịch vụ tư vấn: “Kiểm toán độc lập cho Dự án Giáo dục và 
Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET)” 

Mã hoạt động: 4.4.6 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng 
của Ngân hàng thế giới cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải 
cách hệ thống y tế” (HPET) và một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng 
để chi trả cho dịch vụ kiểm toán dưới đây. 

1) Thông tin dự án 

Dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” 
(viết tắt là Dự án “HPET”) vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế làm cơ 
quan chủ quản được thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020. Các hoạt động can 
thiệp của dự án được triển khai tại Bộ Y tế, các trường đại học, cao đẳng y tế và 
15 tỉnh dự án bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Yên 
Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Thái Bình, Nam Định, Khánh Hòa, 
Đồng Tháp, Lâm Đồng (và dự kiến bổ sung tỉnh Hà Tĩnh). 

Mục tiêu chung của Dự án là “nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 
nhân lực y tế, quản lý y tế và tăng cường năng lực đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu tại tuyến cơ sở”. 

Mục tiêu cụ thể của dự án bao gồm: (i) Cải thiện toàn diện chất lượng giáo 
dục nhân lực y tế thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa trên năng lực và cải 
thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục (ii) Nâng cao năng lực quản lý y tế 
và quản lý sử dụng nhân lực y tế, chú trọng đến tăng cường, luân phiên cán bộ y 
tế có trình độ về công tác ở vùng khó khăn (iii) Nâng cao năng lực đội ngũ nhân 
lực y tế làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần vào việc đạt chuẩn 
quốc gia của các trạm y tế xã và đóng góp vào chương trình nông thôn mới. 

Dự án bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Cải thiện chất lượng giáo dục 
nhân lực y tế bậc đại học, cao đẳng thông qua đổi mới tiếp cận dạy và học dựa 
trên năng lực và cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục; Hợp phần 2: 
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Nâng cao năng lực quản lý y tế và quản lý, sử dụng nhân lực y tế; Hợp phần 3: 
Nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu; Hợp phần 4: Quản lý 
dự án. 

2) Muc̣ tiêu kiểm toán các báo cáo tài chı́nh dư ̣án: 

- Đưa ra ý kiến chuyên môn về các báo cáo tài chı́nh của dư ̣án taị từng năm, 
từng giai đoạn và tại thời điểm kết thúc năm tài chı́nh phù hơp̣ với chuẩn 
mưc̣ kế toán và;  

- Đưa ra ý kiến về tı́nh tuân thủ pháp luâṭ, các quy điṇh, hiêp̣ điṇh tài chı́nh 
mà có tác đôṇg tài chı́nh trưc̣ tiếp và troṇg yếu đến báo cáo tài chı́nh của 
dự án; 

- Đưa ra ý kiến về sự hiệu quả của kiểm soát nôị bô ̣tuân theo các yêu cầu 
mà có tác đôṇg tài chı́nh trưc̣ tiếp và troṇg yếu đến các báo cáo tài chı́nh 
cũng như kiểm soát nôị bô ̣thông qua các báo cáo tài chı́nh. 

- Kiểm định kết quả đầu ra học viên tham gia khóa đào tạo trong tiểu hợp 
phần 2.1, 2.2 và tiểu hợp phần 3.1 của Dự án làm cơ sở chi trả chi phí đào 
tạo. 

3) Phạm vi công việc: 

Tất cả các hoạt động của Dự án HPET sẽ đều được thực hiện kiểm toán. 

Kiểm toán viên chiụ trách nhiêṃ đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chı́nh này 
dưạ trên hoaṭ đôṇg kiểm toán của mı̀nh nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các báo 
cáo tài chı́nh không có sai sót đáng kể nào. 

Báo cáo tài chı́nh của dư ̣án được kiểm toán : 

Nôị dung tối thiểu của báo cáo tài chı́nh cần có: 

a) Bảng tổng hơp̣ các nguồn vốn, và các haṇg muc̣ chi tiêu dưạ trên hê ̣thống 
phân loaị đáp ứng đươc̣ các muc̣ tiêu của dư ̣án cho năm tài chı́nh hiêṇ 
hành và lũy kế đến ngày báo cáo. Báo cáo tài chính thể hiện được Bảng 
cân đối quỹ tài chính tại ngày báo cáo và Phân tích bảng cân đối quỹ tài 
chính theo số dư tiền mặt, các tài sản khác và khoản nợ của dự án nếu có. 
Đơn vị tính là đô la Mỹ. 

b) Bảng cân đối kế toán. 

c) Các phu ̣luc̣ báo cáo tài chı́nh đı́nh kèm ı́t nhất gồm có: 

- Bảng đối chiếu khoản tiền dư ̣án nhâṇ đươc̣ từ WB và khoản tiền WB đã 
giải ngân. 

- Sao kê chi tiêu liêṭ kê các đơn rút vốn theo hı̀nh thức sao kê chi tiêu, trong 
đó nêu rõ số đơn rút vốn và số tiền của các thỏa thuâṇ tài chı́nh. 

- Báo cáo tài khoản chuyên duṇg mà thể hiện rõ các hoaṭ đôṇg và sự đối 
chiếu với các báo cáo sao kê của ngân hàng. 

d) Các chı́nh sách kế toán đươc̣ áp duṇg và các bản thuyết minh. 

e) Xác nhâṇ của Ban quản lý dư ̣án rằng nguồn kinh phı́ của ngân hàng đươc̣ 
chi tiêu đúng muc̣ đı́ch. 
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f) Kết quả đầu ra của từng khóa đào tạo trong Tiểu hợp phần 2.1, 2.2 và Tiểu 
hợp phần 3.1 tuân thủ đúng theo điều khoản tham chiếu của khóa học; đối 
tượng học viên và chi phí khóa đào tạo. 

Thời gian kiểm toán dư ̣kiến như sau: 

- Giai đoaṇ 1: từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2016; 

- Giai đoaṇ 2: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017; 

- Giai đoaṇ 3: từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018; 

Kiểm toán sẽ đươc̣ tiến hành taị Ban Quản lý Dự án Trung ương (CPMU) 
và toàn bộ các đơn vị thực hiện dự án, bao gồm: 

- Dự kiến các Trường thực hiện gói Grant thuộc Hợp phần 1: ĐH Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Trường 
ĐH Y Dược Hải Phòng; Trường ĐH Y Dược- Đại học Thái Nguyên; 
Trường ĐH Y Dược Thái Bình; Trường ĐH Y Dược Huế; Trường CĐ Y tế 
Bạch Mai; Trường ĐH KTYD Đà Nẵng; Trường ĐH Y Hà Nội; Trường CĐ 
Y tế Quảng Ninh; Trường ĐH KTYD Hải Dương; Trường CĐ Y tế Hà Nội; 
Trường CĐ Y tế Lâm Đồng; Trường CĐ Y tế Phú Yên; Trường CĐ Y tế 
Thái Bình; Trường CĐ Y tế Quảng Nam; 

- Các đơn vị thuộc Hợp phần 2: Trường ĐH Y tế Công cộng Hà Nội; Viện Y 
tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Y Hà Nội 

- Các đơn vị thuộc Hợp phần 3: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch; 
Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Trường ĐH Y Dược Hải 
Phòng; Trường ĐH Y Dược Huế; Trường ĐH Y Hà Nội; Trường ĐH Y 
Dược – Đại học Thái Nguyên; Sở Y tế và Trường Cao đẳng/đại học ở 16 
tỉnh: Yên Bái, Kon Tum, Thái Bình, Sơn La, Lâm Đồng, Lai Châu, Hà 
Giang, Gia Lai, Đồng Tháp, Cao Bằng, Đak Nông, Điện Biên, Nam Định, 
Hà Tĩnh. 

4) Thời gian thực hiện dịch vụ kiểm toán: 3 năm (đến ngày 31/12/2019). 

Ban Quản lý Dự án HPET kính mời các nhà thầu (hãng kiểm toán) có đủ tư 
cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế giới và quy định của Chính phủ Việt 
Nam về đấu thầu nộp hồ sơ quan tâm cho dịch vụ kiểm toán nêu trên. 

Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các tài liệu và thông tin chứng minh tư cách hợp 
lệ, năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ kiểm toán.  

Các tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm bao gồm: 

Mục 1: Tư cách hợp lệ của nhà thầu (hãng kiểm toán) 

1. Yêu cầu số lượng: 01 bản gốc và 03 bản chụp hồ sơ quan tâm. 

2. Có Thư quan tâm được đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

3. Không có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ quan tâm với tư cách là nhà thầu 
chính. 

4. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên 
danh ký tên, đóng dấu (nếu nhà thầu là liên danh). 
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5. Có tư cách pháp nhân hợp pháp và đang hoạt động tại Việt Nam: có Đăng 
ký/Quyết định thành lập hoạt động do Cơ quan có thẩm quyền cấp.  

6. Được Ngân hàng Thế giới chấp thuận. 

7. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

Mục 2: Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu (hãng tư vấn) 

1. Thông tin chung về nhà thầu (địa chỉ, ngành nghề ...); 

2. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
kiểm toán; Kinh nghiệm kiểm toán cho các dự án về y tế; Cơ cấu tổ chức 
và nhân sự; 

3. Khả năng bố trí nhân sự thực hiện dịch vụ kiểm toán: Công ty kiểm toán 
phải có đôị ngũ kiểm toán viên chuyên nghiêp̣, có trı̀nh đô ̣và qua các lớp 
đào taọ ky ̃thuâṭ. Công ty kiểm toán phải cung cấp thông tin chi tiết về tên, 
trı̀nh đô,̣ kinh nghiêṃ và chương trı̀nh giáo duc̣ chuyên môn liên tuc̣ (CPE) 
của các kiểm toán viên đươc̣ đề xuất, và thông tin chi tiết về các vi ̣trí lañh 
đaọ và quản lý. Cụ thể: (i) Giám đốc kiểm toán; (ii) Trưởng nhóm kiểm 
toán; (iii) Đội ngũ kiểm toán viên (ít nhất 10 kiểm toán viên). 

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển chọn dựa trên năng lực của 
tư vấn (CQS) được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư 
vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng và Tài trợ không hoàn lại của IDA 
cho các Bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh 
tháng 5/2014. 

Thông tin chi tiết, xin liên hệ Văn phòng Ban Quản lý Dự án HPET theo địa 
chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ). 

Địa chỉ (*): Phòng 101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà 
Nội.  

Số điện thoại: 024.6258.9595; Số Fax: 024.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn 

Hồ sơ quan tâm (01 bản gốc và 03 bản chụp) phải được gửi tới Văn phòng 
Ban Quản lý Dự án HPET theo địa chỉ (*) nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 
7 năm 2017. 

Trân trọng cảm ơn./.                                                         

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Ngô Quang 

 


