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PHỤ LỤC 01 – PHẠM VI CÔNG VIỆC & HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ 

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Nhà cung cấp sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành gói thầu “Operations Support” với 

ba nội dung chủ yếu như sau: 

1. Cung cấp nhân sự theo yêu cầu  

Nhà cung cấp sẽ cung cấp nhân sự cho 05 nhóm làm việc tại 5 khu vực làm việc khác 

nhau trong nhà máy theo như bảng sau: 

Bảng chi tiết số lượng nhân sự cho từng vị trí làm việc 

Vị trí 

 

Phân loại 

công việc  

Giám 

sát 

Lái xe 

tải 

Lái xe 

nâng 

Lái cẩu 

trục chân 

đế 

Lao động 

phổ thông 

Nhóm hỗ trợ hóa chất    
 

 

Nhóm hỗ trợ vận hành lò 

đốt rác và lò đốt tĩnh điện 
 2 2 

 
2 

Nhóm hỗ trợ vận hành cảng 2    16 

Nhóm hỗ trợ bơm xăng/dầu 

vào xe bồn 
1   

 
6 

Nhóm hỗ trợ lưu huỳnh 1   
 

1 

Tổng 4 2 2 0 25 

Công việc cụ thể của từng nhóm được miêu tả khái quát như sau: 

a) Nhóm hỗ trợ hóa chất – Đổ xút (NAOH) vào bồn pha trộn:  

− Công việc chính: Nhận và vận chuyển xút rắn vào bồn chứa để pha trộn với nước 

tạo dung dịch xút.  

− Trách nhiệm của từng vị trí: 

+ Giám sát: giám sát chung hoạt động của người lao động và báo cáo lại cho người có 

trách nhiệm của PTSC 

+ Lái xe nâng: Vận chuyển túi đựng xút 



+ Lao động phổ thông: Móc túi xút và đổ túi xút vào bồn chứa 

b) Nhóm hỗ trợ vận hành lò đốt rác và lò đốt tĩnh điện: 

− Công việc chính: vận chuyển chất thải từ lò đốt rác và lò đốt tĩnh điện đến nơi xử lý 

− Trách nhiệm của từng vị trí: 

+ Giám sát: giám sát chung hoạt động của người lao động và báo cáo lại cho người có 

trách nhiệm của PTSC 

+ Lái xe tải: Vận chuyển phi dầu thải đến nơi xử lý 

+ Lái xe nâng: Vận chuyển phi dầu thải từ lò đốt rác lên xe tải và từ xe tải xuống; vận 

chuyển túi cát thủy tinh và hạt nhựa thải đến nơi xử lý. 

+ Lao động phổ thông: Hỗ trợ vận chuyển dầu thải, cát thải, hạt nhựa thải. 

c) Nhóm hỗ trợ vận hành cầu cảng 

− Công việc chính: Hỗ trợ tàu ra vào khu vực cảng và neo đậu làm hàng an toàn. 

− Trách nhiệm của tưng vị trí: 

+ Giám sát: giám sát chung hoạt động của người lao động và báo cáo lại cho người có 

trách nhiệm của PTSC 

+ Lái cẩu trục chân đế: Thiết lập cầu nối giữa cầu cảng và tàu khi tàu đã cập cảng 

+ Lao động phổ thông bắt dây: Bắt dây/cởi dây tàu khi tàu cập/rời cảng. Giám sát hoạt 

động chung trong quá trình xuất sẩn phẩm lên tàu. 

d) Nhóm hỗ trợ bơm sản phẩm vào xe bồn 

− Công việc chính: thực hiện việc bơm các sản phẩm xăng dầu lên xe bồn. 

− Trách nhiệm của từng vị trí: 

+ Giám sát: giám sát chung hoạt động của người lao động và báo cáo lại cho người có 

trách nhiệm của PTSC; kiếm tra xe và lái xe tại cổng ra vào, hướng dẫn lái xe đi vào bãi 

đỗ xe chờ bơm sản phẩm. 

+ Lao động phổ thông bơm xăng dầu: Hỗ trợ bơm xăng dầu và kiểm tra sản phẩm 

bơm tại khu vực bơm sản phẩm. 

e) Nhóm hỗ trợ kiểm tra và xuất lưu huỳnh rắn lên tàu 

− Công việc chính: hỗ trợ giám sát máy tạo lưu huỳnh, kiểm tra sản phẩm và giám sát 

hoạt động xuất lưu huỳnh rắn lên tàu. 

− Trách nhiệm của từng vị trí: 

+ Giám sát: giám sát chung hoạt động của người lao động và báo cáo lại cho người có 

trách nhiệm của PTSC; lấy mẫu lưu huỳnh rắn để kiểm tra. 

+ Lao động phổ thông bơm xăng dầu: Theo dõi quá trình vận chuyển lưu huỳnh rắn 

từ phân xưởng sản xuất vào kho và từ kho ra tàu xuất sản phẩm. Theo dõi quá trình xếp 

lưu huỳnh rắn lên tàu. 

Các yêu cầu về người lao động: 

 

 



Vị trí Trình độ học vấn Sức khỏe 
Lịch sử 

phạm tội 

Giám sát 

Tốt nghiệp phổ thông hoặc cao 

hơn(đào tạo kỹ thuật) 

(Trình độ tiếng Anh: IELTS 4.0 

hoặc tương đương) 
Phù hợp để làm 

việc trong môi 

trường nguy 

hiểm 

Không 

phạm tội 

Lái cẩu trục chân đế 
Tốt nghiệp phổ thông 

Có bằng lái cẩu 

Lái xe nâng 
Tốt nghiệp phổ thông 

Có chứng chỉ lái xe nâng hàng 

Lái xe tải 
Tốt nghiệp phổ thông 

Có bằng lái xe hạng C trở lên 

Lao động phổ thông Tốt nghiệp phổ thông 

2. Cho thuê thiết bị 

+ 01 xe tải hạng nhẹ 1.5T làm việc tại khu vực lò đốt rác. 

3. Vận hành thiết bị 

− Nhà cung cấp sẽ cung cấp nguyên nhiên liệu, nhân sự vận hành và bảo trì bảo dưỡng 

hàng ngày, định kỳ cho các thiết bị phục vụ gói thầu, bao gồm: 

+ 01 xe chở rác thùng rời, đi kèm 3 thùng chứa dung tích 10m3; 

+ 01 xe tải hạng nhẹ 1.5T; 

+ 02 xe nâng dầu 2.5T; 

− Nhiệm vụ của những người lao động vận hành thiết bị như đã miêu tả ở mục 1 phần 

I, và bao gồm nhưng không hạn chế nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu và sạc 

pin cho thiết bị trong thời gian làm việc. 

4. Quản lý nhân sự tham gia cung cấp dịch vụ 

Nhà cung cấp được yêu cầu cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự trong danh sách nhân sự 

tham gia dịch vụ hỗ trợ vận hành, bao gồm nhưng không giới hạn: 

− Quản lý và đánh giá người lao động theo quy định của Nhà cung cấp và của PTSC 

Thanh Hóa; 

− Cung cấp nhà ở, ăn ca, phương tiện di chuyển cho người lao động trong thời gian 

cung cấp dịch vụ; 

− Đảm bảo các chế độ chính sách khác cho người lao động theo quy định của bộ Luật 

lao động hiện hành. 

II. HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ 

Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp phải có những phần sau: 

1. Hồ sơ pháp lý và kinh nghiệm của Nhà cung cấp  



− Đăng ký kinh doanh; 

− Giấy phép cho thuê lại lao động; 

− Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất. Nếu công ty thành lập dưới 3 năm, thì nộp 

báo cáo tài chính của tất cả các năm; 

− Chứng chỉ quản lý của công ty. 

− Các hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận hành dự án trong 03 năm gần nhất 

2. Phương án thực hiện dịch vụ 

− Sơ đồ tổ chức nhân dự tham gia thực hiện dịch vụ; 

− CV của những nhân sự chủ chốt; 

− Kế hoạch huy động nhân sự; 

− Phương án bố trí nhân sự; 

− Chính sách an toàn, sức khỏe, môi trường của công ty; 

− Kế hoạch ăn ở, di chuyển, sinh hoạt của nhân sự trong quá trình thực hiện dịch vụ; 

− Chính sách phát triển trong công việc của nhân sự; 

− Quy định làm việc tại Công ty và Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.



 

PHỤ LỤC 02 – BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

 
 

Stt Vị trí
Đơn giá lương theo 

ngày (VNĐ)

Đơn giá lương theo 

giờ (VNĐ)

1 Nhân viên an toàn

2 Trưởng nhóm

3 Lái xe nâng

4 Công nhân

5 Trưởng nhóm

6 Lái xe nâng

7 Lái xe tải

8 Công nhân

9 Công nhân hỗ trợ

10 Trưởng nhóm

11 Giám sát

12 Công nhân

13 Trưởng nhóm

14 Giám sát

15 Công nhân

16 Trưởng nhóm

17 Công nhân

18 Công nhân hỗ trợ

TỔNG CỘNG

Nhóm 1: Quản lý, an toàn

Nhóm 2: Hỗ trợ nhận và pha trộn xút

Nhóm 3: Hỗ trợ vận hành lò đốt rác và hệ thống lọc bụi tĩnh điện

Nhóm 4: Hỗ trợ bơm xăng dầu vào xe bồn

Nhóm 5: Hỗ trợ vận hành cảng biển

Nhóm 6: Hỗ trợ vận hành dây chuyền tuyển xuất khẩu lưu huỳnh


