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1. Thông tin chung 

1.1. Đơn vị chủ quản 

• Điều khoản tham chiếu này do VVOB Việt Nam phát hành, người đại diện là ông Wouter Boesman – 

Trường văn phòng dự án 

• Địa chỉ: 3-5 Nguyễn Bình, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

• Mọi thông tin và thư từ liên quan đến nội dung và thủ tục của điều khoản tham chiếu này do bà 

Nguyễn Thị Quỳnh Châu phụ trách. Vui lòng liên hệ qua email: chau.ntq@vvob.be  

 

1.2. Thông tin chung về VVOB 

VVOB – Giáo dục vì sự phát triển là tổ chức Phi chính phủ của Bỉ, tập trung vào lĩnh vực Giáo dục. Phương 

châm “Giáo dục vì sự phát triển” diễn tả mong muốn của VVOB trong việc góp phần tạo nên một thế giới 

công bằng hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người. Mục tiêu chính của chúng tôi là cải thiện 

chất lượng, hiệu suất và hiệu quả của giáo dục một cách bền vững tại các nước đang phát triển.  

Từ năm 2017 đến năm 2021, VVOB Việt Nam triển khai chương trình Giáo dục mầm non do vương Quốc 

Bỉ tài trợ, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh ở miền trung Việt Nam bao gồm Quảng 

Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Chương trình nhằm cải thiện chất lượng dạy và học cho trẻ em từ 3 đến 5 

tuổi tại các trường mầm non. Đặc biệt, chương trình tập trung nâng cao kiến thức và kỹ năng cho Sở 

Giáo Dục & Đào tạo, tăng cường năng lực cho giáo viên mầm non và lãnh đạo trường mầm non trong 

việc giảm thiểu rào cản trong việc học tập và sự tham gia của trẻ (ví dụ rào cản về giới, môi trường, văn 

hóa, ngôn ngữ, v.v…) để các em học tốt hơn và thoải mái hơn trong học tập. VVOB hỗ trợ các huyện mục 

tiêu thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn 

dựa vào nhu cầu và do trường chủ trì sử dụng hệ thống quan sát trẻ theo quá trình và xây dựng cộng 

đồng học tập giữa các trường tham gia chương trình. 

Từ tháng 6 năm 2019, VVOB bắt đầu triển khai một năm thí điểm tại thanh phố Đà Nẵng nhằm trang bị 

cho các nhà thực hành giáo dục tại Đà Nẵng và Việt Nam sự hiểu biết sâu về các rào cản đô thị ảnh 

hưởng đến việc học tập vào những năm đầu đời trong các cộng đồng có nhiều thách thức về kinh tế và 

thành lập cộng đồng thực hành có thể giúp hệ thống giáo dục thích nghi với những thay đổi nhanh chóng 

của xã hội hiện nay, thông qua dự án Cộng đồng ứng dụng dạy học sáng tạo trong giáo dục mầm non – 

CITIES. 

 

2. Thông tin kỹ thuật 

2.1. Bối cảnh công việc: 

Thông qua bản tham chiếu công việc này, VVOB kêu gọi các đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim nộp hồ sơ 

dự thầu sản xuất các video và clip cho dự án CITIES với những mục đích chính như sau: 

- Để tổng hợp lại quá trình triển khai dự án nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực hiện qua các bước 

trong bối cảnh đô thị đến các đối tác liên quan trong nội bộ Việt Nam và quốc tế; 

- Để ghi lại những kết luận của hội nghị chuyên đề của dự án nhằm phổ biến, chia sẻ những kinh 

nghiệm thí điểm về những hỗ trợ giáo dục mầm non giải quyết các rào cản trong bổi cảnh đô thị.  

Đơn vị cung cấp dịch vụ làm phim sẽ tham gia những hoạt động khác nhau của dự án (xem bảng 1, mục 

2.3 ở dươi đây). Những hoạt động này sẽ được VVOB, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thanh phố Đà 

Nẵng và Trường Đai học Sư phạm Đà Nẵng tổ chức, nhằm: 

- Nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc giải quyết các rào cản liên quan đến việc học và sự 

tham gia của học sinh, giúp trẻ có được sự thoải mái và tham gia khi ở trường. 

mailto:chau.ntq@vvob.be
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- Nâng cao hiểu biết về những rào cản có thể xảy ra liên quan đến việc học và sự tham gia của trẻ 

trong bối cảnh đô thị. 

 

2.2. Mục tiêu và phạm vi công việc 

Mục tiêu chính của hợp đồng cung cấp dịch vụ này là sản xuất 01 video về quá trình thực hiện dự án; 

01 video tóm tắt sự kiện hội nghị chuyên đề và hội thảo trao đổi; và 05 clip của 5 phần trình bày trong 

hội nghị chuyên đề.  

Những sản phẩm này sẽ được chia sẻ, trình chiếu trong các hoạt động dự án liên quan và được đăng 

lên các trang web của VVOB, các mạng xã hội như facebook, youtube được VVOB sử dụng. 

Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ làm việc tại địa bàn mà dự án đang hoạt động (thanh phố Đà Nẵng), và có 

thể ở Quảng Nam, Hà Nội và tại cơ sở làm việc của đơn vị cung cấp dịch vụ.  

Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ làm việc trực tiếp với nhân viên được chỉ định của VVOB để thảo luận và 

thống nhất thời gian làm việc, kịch bản quay, dựng phim sau khi hợp đồng công việc được ký kết và 

trước khi tiến hành ghi hình mỗi hoạt động, cũng như việc thống nhất các nội dung trong video, clips, 

bao gồm cả những phụ đề tiếng Anh, tiếng Việt theo yêu cầu. VVOB sẽ phụ trách việc dịch thuật các 

phụ đề theo nội dung. 

VVOB chịu trách nhiệm cho sự đồng thuần của những cảnh quay, cá nhân có mặt trong các video, 

clips và hình ảnh.  

Các sản phẩm hoàn thanh yêu cầu có chất lượng kỹ thuật cao, chuyển tải đầy đủ thông điệp của dự 

án, thể hiện sự gắn kết, thống nhất với các mục tiêu được đề cập trong mục 2.1. 

 

Bảng 1: Các hoạt động dự án: 

STT. Hoạt động 
Thời gian tổ chức dự 

kiến 
Địa điểm 

Cần được 

quay 

1 

Tập huấn về Phương pháp Quan sát trẻ theo 

quá trình cho giáo viên và cán bộ quản lý 

trường học  

Tuần cuối tháng 

10/2019 

(2 ngày liên tục) 

Đà Nẵng Có 

2 Thăm trường – khai vấn  

Giữa tháng 10 và tháng 

12/2019 

(01 ngày/chuyến) 

Đà Nẵng Có 

3 
Tham quan học tập tại các trường mần non 

ở Quảng Nam và Hà Nội  

Tháng 11/2019 và 

tháng 1/2020 

(01 ngày/chuyến) 

Quảng Nam 

và Hà Nội 
N/A 

4 

Hoạt động phân tích các rào cản liên quan 

đến việc học và sự tham gia của trẻ (có đi 

thực tế)  

Tháng 11/2019 

(01 ngày) 
Đà Nẵng Có 

5 
Hội thảo đánh giá áp dụng các điểm hành 

động 

Tháng 12/2019 

(01 ngày) 
Đà Nẵng Có 

6 
02 chuyên gia đến thăm và tổ chức hội thảo 

chia sẻ các phương pháp đổi mới Tháng 1/2020 

(liên tục trong 03 ngày) 

 

Đà Nẵng 

 

Có 

7 
Hội thảo phân tích thí điểm do Đại học Đà 

Nẵng tổ chức 
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Đại học Đà Nẵng tổ chức thực địa đến các 

trường để cập nhật thông tin áp dụng các 

phương pháp đổi mới trong lớp học  

2 tuần cuối tháng 

2/2020 

(01 ngày) 

Đà Nẵng Không 

9 
Hội thảo chuyên đề giữa các đối tác giáo dục 

và các chuyên gia quốc tế  
Trong 2 tuần đầu tháng 

4/2020 

(liên tục trong 02 ngày) 

Đà Nẵng Có 

10 
Hội thảo trao đổi thông tin với các đối tác 

giáo dục Việt Nam 

 

2.3. Sản phẩm và khung thời gian dự kiến 

Bảng 2: Sản phẩm và thời hạn: 

TT Sản phẩm Thời hạn 

1 

Video tài liệu – Video 1: 

- Mô tả tiến trình dự án; để chiếu trong hội nghị chuyên đề.  

- Nội dung gồm: Các hoạt động dự án; bài phỏng vấn; phát biểu. 

- Yêu cầu có thuyết minh và phụ đề. 

Trước 24/3/2020 

2 

Video sự kiện – video 2:  

- Hội nghị chuyên đề và Hội thảo trao đổi. 

- Nội dung gồm những hoạt động chính của 2 sự kiện, các bài trình bày, 

kết luận và có phỏng vấn. 

- Yêu cầu có thuyết minh và phụ đề. 

Trước 30/4/2020 

3 

Video tài liệu toàn bộ dự án – Video 3: 

- Là video ghép video 1 với một vài nội dung chính của video 2 để tạo 

thành 1 tiến trình dự án hoàn chỉnh.  

- Yêu cầu có thuyết minh và phụ đề. 

Trước 30/4/2020 

4 
05 clips của 5 phần trình bày trong hội nghị chuyên đề và hội thảo chia 

sẻ: Thu hình và âm thanh toàn bộ của từng phần.  
Trước 30/4/2020 

 

Bảng 3:  Tiến trình tuyển chọn đơn vị cung cấp và thực hiện công việc (dự kiến):  

TT Công việc Thời gian dự kiến 

1 Nhận hồ sơ dự thầu Trước 27/9/2019 

2 
Phân tích hồ sơ, chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và làm hợp 

đồng 
Trước ngày 09/10/2019 

3 
Thảo luận nội dung, xây dựng kế hoạch quay, dựng phim 

cho video 1 (Hoạt động 1-8) 
10 – 22/10/2019 

4 
Tiến hành quay phim các hoạt động cho video 1 

 

Từ tuần 2 hoặc 3 tháng 10/2019 

đến giữa tháng 3/2020 

5 Gửi bản nháp video 1  Trước ngày 12/3/2020 

6 Trao đổi, chỉnh sửa video 1 13/3 – 18/3/2020 

7 Hoàn thành và bàn giao video 1 Trước 24/3/2020 

8 
Thảo luận nội dung, xây dựng kế hoạch quay, dựng phim 

cho video 2, 3 và các clips (hoạt động 9-10) 
Từ ngày 02/3 đến 25/3/2020 

9 Tiến hành quay phim các hoạt động cho video 2,3 và các 2 tuần đầu tháng 4/2020 



 
 

Terms of Reference for a consultancy on Production of a Video Documentary 5/9 

clips 

10 Gửi bản nháp video 2,3 và các clips Trước ngày 20/4/2020 

11 Trao đổi, chỉnh sửa cùng video 2,3 và các clips 21/4 – 24/4/2020 

12 Hoàn thành và bàn giao video số 2,3 và các clips Trước ngày 30/4/2020 

13 Hoàn thành thanh lý hợp đồng  Trước ngày 15/5/2020 

Lưu ý: Quá trình quay phim có thể diễn ra ở ngoài trường học/ phòng họp 

 

2.4. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ 

Nhà cung cấp dịch vụ được yêu cầu đáp ứng những điều sau đây:  

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Có kinh nghiệm làm việc trong 

giáo dục mầm non là một lợi thế. 

• Có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất các bộ phim tài liệu liên quan đến công việc phát triển cho 

các tổ chức quốc tế với mục đích tiếp cận cả khán giả trong nước và quốc tế. 

• Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác. 

• Có chuyên môn tốt (thiết bị quay phim tiên tiến tốt nhất và Độ phân giải cao) để đảm bảo sản 

phẩm có chất lượng cao. 

 

2.5. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng kí kết từ 10/10/2019 đến tháng 15/5/2020. 

 

2.6. Tài liệu mẫu tham khảo 

Đơn vị cung cấp dịch vụ có thể tham khảo website để có thêm thông tin về dự án/tổ chức: 

• https://www.vvob.org/ 

• https://vietnam.vvob.org/ 

Hoặc xem thêm các video trên kênh Youtube của VVOB Việt Nam tại: 

https://www.youtube.com/VVOBVietnam 

 

2.7. Yêu cầu hồ sơ 

Đơn vị cung cấp dịch vụ cần nộp đủ các tài liệu sau: 

• Một bộ hồ sơ năng lực đơn vị đầy đủ bao gồm: Giới thiệu về đơn vị; Phương châm, mục tiêu; 

chuyên môn chính của đơn vị; Điều gì khiến đơn vị bạn khác với các đơn vị khác cùng lĩnh vực; 

kinh nghiệm của đơn vị bạn; Các Sản phẩm của đơn vị bạn đã từng thực hiện; 

• Thông tin liên lạc của 03 khách hàng mà đơn vị bạn đã từng hợp tác (email, số điện thoại) để sản 

xuất sản phẩm tương tự; 

• Một bài viết về ý tưởng, khuyến nghị cho kịch bản, việc ghi hình, dựa trên các hoạt động được 

nêu trong bảng 1; 

• Đề xuất tài chính về chi phí sản xuất và chi phí phân tách (đơn giá theo ngày của tất cả các chi 

phí). Đơn vị dự thầu vui lòng tách chi phí riêng cho mỗi sản phẩm: (1) Video tài liệu dự án – 

video 1 và 3; (2) Video về hội nghị chuyên đề và hội thảo trao đổi; và (3) 5 clips của 5 phần 

trình bày trong hội nghị chuyên đề và hội thảo trao đổi. 

 

 

 

 

https://www.vvob.org/
https://vietnam.vvob.org/
https://www.youtube.com/VVOBVietnam
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Báo giá 1: VIDEO TÀI LIỆU DỰ ÁN (Video 1 và 3) 

BÁO GIÁ – VIDEO TÀI LIỆU DỰ ÁN 

(báo giá đơn vị theo ngày) 

STT Hoạt động Mục Số lượng Số ngày 

làm việc 

Đơn 

giá/ngày 

Tổng 

 Thiết bị      

 Nhân sự      

 Chi phí sản xuất      

 Chi phí đi lại      

 TỔNG      

 

Báo giá 2: VIDEO SỰ KIỆN (Video 2) 

BÁO GIÁ – VIDEO HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VÀ HỘI THẢO TRAO ĐỔI 

(báo giá đơn vị theo ngày) 

STT Hoạt động Mục Số lượng Số ngày 

làm việc 

Đơn 

giá/ngày 

Tổng 

 Thiết bị      

 Nhân sự      

 Chi phí sản xuất      

 Chi phí đi lại      

 

Báo giá 3: 05 CLIPS SỰ KIỆN  

BÁO GIÁ – 05 CLIPS CỦA HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VÀ HỘI THẢO TRAO ĐỔI 

(báo giá đơn vị theo ngày) 

STT Hoạt động Mục Số lượng Số ngày 

làm việc 

Đơn 

giá/ngày 

Tổng 

 Thiết bị      

 Nhân sự      

 Chi phí sản xuất      

 Chi phí đi lại      

 

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h00, 25/9/2019 

Bản cứng có thể được gửi đến:  

VVOB Việt Nam 

Số 3-5 Nguyễn Bình, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

 

Hoặc có thể gửi hồ sơ hoàn chỉnh được scan và email tới Ms. Quỳnh Châu: chau.ntq@VVOB.BE.  

Khuyến khích các đơn vị gửi hồ sơ có đóng dấu đỏ trực tiếp theo địa chỉ văn phòng như trên. 

 

Nếu muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ms. Quỳnh Châu – 0905620235 hoặc email: 

chau.ntq@VVOB.BE   

mailto:chau.ntq@VVOB.BE
mailto:chau.ntq@VVOB.BE
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3. Thủ tục hành chính 

3.1. Tiêu chí cần phải đáp ứng 

• Gói tư vấn được mở cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm, chuyên môn, kỹ năng, v.v. 

• Không được phép kí hợp đồng phụ. 

• Tuân thủ tất cả các yêu cầu hành chính (nghĩa vụ thuế, giấy phép làm việc) 

• Tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý (khấu trừ thuế, nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ xã hội) 

 

3.2. Tiêu chí chấm điểm và lựa chọn  

Các đề xuất đáp ứng các yêu cầu nêu trên sẽ được xem xét và xếp hạng theo các tiêu chí sau: 

 

• Kỹ thuật (70 điểm) 

Trình độ chuyên môn (30 điểm): 

• Kinh nghiệm 

• Chuyên môn 

Chất lượng, phong cách (40 điểm) 

 

Chỉ các đề xuất có ít nhất 70% số điểm tối đa về phần kỹ thuật, mới được xem xét để đánh giá phần tài 

chính.  

 

• Báo giá cạnh tranh (30 điểm): Báo giá thấp nhất sẽ ghi được điểm tối đa  

     Cách tính như sau: 30 x (giá đề xuất/đề xuất có giá thấp nhất) 

 

VVOB sẽ thành lập một ban nội bộ để đánh giá và xếp hạng các đề xuất nhận được dựa trên các tiêu chí 

trên. Nếu thấy cần thiết hoặc được khuyến nghị, VVOB có thể quyết định đàm phán thêm về đề xuất với 

một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ trong một hoặc nhiều vòng. Các cuộc đàm phán này có thể dẫn đến 

một đề xuất điều chỉnh của đơn vị tư vấn và các sửa đổi tiếp theo trong đánh giá và xếp hạng các đề xuất. 

 

Tất cả những dơn vị cung cấp dịch vụ đủ điều kiện sẽ được thông báo về quyết định cuối cùng. Đơn vị 

được chọn sẽ kí kết hợp đồng với VVOB quy định các điều khoản hợp đồng VVOB tiêu chuẩn và Điều 

khoản tham chiếu. 

 

VVOB có quyền đăng lại Điều khoản tham chiếu trong trường hợp không nhận được đề xuất phù hợp. 

 

3.3. Lịch trình thanh toán 

• Thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên báo giá được đề xuất. 

• Thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ dựa trên số ngày làm việc thực tế theo yêu cầu của VVOB 

Việt Nam 

• Thanh toán sẽ chia thành 3 đợt như sau: 
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THANH TOÁN ĐIỀU KIỆN 

LẦN 1: 30% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU KHI KÍ KẾT HỢP ĐỒNG VÀ CUNG CẤP HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH.  

LẦN 2: 30% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU KHI HOÀN THÀNH VÀ BÀN GIAO VUDEO 1, TRƯỚC 24/3/2020 

VÀ ĐƯỢC VVOB CHẤP NHẬN SẢN PHẨM.  

LẦN CUỐI: 40% GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG SAU KHI BÀN GIAO SẢN PHẨM PHIM TÀI LIỆU CUỐI CÙNG DỰA TRÊN 

NHỮNG GÓP Ý CỦA VVOB VÀ ĐƯỢC VVOB PHÊ DUYỆT (VIDEO 2,3 

VÀ 5 CLIPS), TẤT CẢ CÁC BẢN GHI HOÀN CHỈNH CỦA CÁC HOẠT 

ĐỘNG ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ THAM GIA GHI HÌNH THEO YÊU 

CẦU CỦA VVOB, CUNG CẤP HÓA ĐƠN GTGT HỢP LỆ 

 

3.4. Thông tin, bảo mật và sở hữu trí tuệ  

Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết trong suốt thời gian tư vấn cấp cho VVOB quyền truy cập ngay lập tức 

và miễn phí vào bất kỳ tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào có chứa thông tin quan đến dịch vụ. Sau khi 

chấm dứt dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ ngay lập tức và tự giao lại cho VVOB tất cả các hình ảnh, 

bản ghi, tài liệu có chứa thông tin liên quan đến dịch vụ. Đơn vị cung cấp dịch vụ cam kết không tiết lộ 

cho bất kỳ người nào bất kỳ thông tin liên quan đến dịch vụ quá trình thực hiện. Đơn vị cung cấp dịch vụ 

cũng sẽ không sử dụng thông tin bí mật này cho mục đích riêng hoặc các mục đích khác. 

 

Đơn vị cung cấp dịch vụ phải kịp thời thông báo cho VVOB về tất cả các tài sản trí tuệ phát sinh liên quan 

đến các dịch vụ tư vấn. VVOB sẽ sở hữu và kiểm soát tất cả các tài sản trí tuệ được tạo ra hoặc hình 

thành bởi hoặc cho đơn vị cung cấp dịch vụ, hoặc các tài liệu phát sinh khác, liên quan đến các dịch vụ tư 

vấn; và đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ không tranh chấp quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát đó đối với Việt 

Nam hoặc các nơi khác. VVOB duy nhất và độc quyền có quyền, từ việc tạo ra bất kỳ tài sản trí tuệ nào 

như vậy và trong và sau thời hạn tư vấn, xuất bản, tiết lộ, bán, thanh lý, khai thác thương mại và mặt xử 

lý khác hoặc sử dụng nó dưới bất kì hình thức nào mà VVOB thấy phù hợp. Mọi tài sản trí tuệ hoặc chi 

phí giấy phép sẽ được bao gồm trong đề xuất tài chính. 

 

3.5. 3.5. Giám sát dịch vụ 

Đơn vị cũng cấp dịch vụ phải báo cáo cho Ms. Nguyễn Thị Quỳnh Châu, người sẽ chịu trách nhiệm giám 

sát các dịch vụ tư vấn. Bao gồm: 

• Theo dõi kỹ thuật và hành chính của các dịch vụ được giao cho đến khi hoàn thành 

• Đánh giá và chấp nhận các sản phẩm 

• Xem xét các yêu cầu thanh toán và hóa đơn 

 

Ms. Quỳnh Châu sẽ được một nhóm chuyên gia của VVOB hỗ trợ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

này. 
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