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Điều khoản tham chiếu 

Xây dựng bộ phim về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai/Thích ứng biến đổi khí 
hậu 

 

Vị trí tuyển: Đơn vị/Công ty sản xuất phim 

Xây dựng 1 đoạn phim ngắn (5-10 phút) về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đối khí 

hậu (GNRRTT/TƯBĐKH), hỗ trợ Chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành 

vi về GNRRTT/TƯBĐKH cho người dân địa phương tại Bình Định và Phú Yên.  

Địa điểm làm phim: TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và TP. Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên). 

Thời gian: 8 tuần sản xuất video và 4 tuần phát sóng trên kênh truyền hình.  

 

A. Bối cảnh dự án 

Thoát nước và Chống ngập úng cho các thành phố ven biển quy mô vừa tại Việt Nam để thích 
ứng với Biến đổi khí hậu – Hợp phần Quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) gọi tắt là dự án (FPP) 

 

Ở Việt Nam, các thành phố ven biển đang ngày càng bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu thông qua các 

hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và nước biển dâng. Hầu hết các thành phố đều không được chuẩn 

bị đầy đủ để đối phó với ngập lụt từ các con sông, biển và lượng mưa lớn. Kết quả là các cộng đồng 

phải thích ứng với nguy cơ lũ lụt cao hơn. Do đó, năng lực ứng phó với tình trạng khẩn cấp và thiên 

tai của người dân và các cơ quan chính quyền địa phương cần được nâng cao.Tình trạng ngập lụt 

thường xuyên và nghiêm trọng ngày càng tăng do biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục gây ra những thiệt hại 

và tổn thất nếu như các chiến lược giảm thiểu và thích ứng rủi ro không được thực hiện ở tất cả các 

cấp và các ban ngành. Hợp phần Quản lý Rủi ro Thiên tai (QLRRTT) và Biến đổi Khí hậu (BĐKH) 

của dự án nhằm giảm thiểu sự tổn thương và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và 

các cộng đồng bị ảnh hưởng để phòng ngừa và thích ứng tốt hơn với rủi ro ngập lụt tại hai thành phố 

mục tiêu là Quy Nhơn và Tuy Hòa.  

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cùng phối hợp với Bộ Xây dựng và Ủy ban 

nhân dân của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Đức 

(GRC) sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương và các xã hội dân sự trong việc xây dựng một sức mạnh 

tiềm tàng tổng hợp giữa GTRRTT và BĐKH. Nỗ lực đó sẽ dẫn đến bước dịch chuyển quan trọng từ 

cách tiếp cận thiên về ứng phó sang định hướng giảm thiểu rủi ro thiên tai bằng giảm nhẹ và phòng 

ngừa thích hợp, cũng như năng lực để khởi động các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu. 

Phòng ngừa thảm họa (PNTH) và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) không phải là vấn đề mới ở 
hai tỉnh Bình Định và Phú Yên nơi hàng năm thường xuyên diễn ra bão lũ. Tuy nhiên, theo kết quả 
khảo sát Kiến thức – Thái độ - Hành vi (KAP) do GRC/VNRC thực hiện vào tháng 7 và tháng 8/2014, 
kiến thức và thực hành của người dân địa phương về PNTH vẫn còn hạn chế. Vì thế, 
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GNRRTT/TƯBĐKH là phần trọng tâm trong chiến dịch nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sẽ 
được diễn ra trong khuôn khổ dự án từ tháng 6 đến tháng 9/2015. 

 
B. Mục tiêu 

Mục tiêu chính là xây dựng bộ phim ngắn về GNRRTT/TƯBĐKH nhằm hỗ trợ Chiến dịch truyền thông 
nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về GNRRTT/TƯBĐKH cho người dân địa phương ở hai tỉnh 
Bình Định và Phú Yên. 
 
Nội dung cụ thể GNRRTT/TƯBĐKH: 

- Bảng danh sách các công việc cần làm trước, trong và sau thiên tai dành cho hộ gia đình của 
TP. Quy Nhơn và TP. Tuy Hòa 

- Tài liệu tập huấn Phòng ngừa thảm họa (PNTH) cho hộ gia đình 
 

Đối tượng: 
- Đối tượng chính: dự định sẽ trình chiếu phim cho người dân địa phương ở TP. Quy Nhơn và Tuy 

Hòa 

- Đối tượng khác: người dân địa phương trong tỉnh Phú Yên Bình Định (ngoài 2 thành phố), Hội 

CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ Bình Định và Phú Yên, các cơ quan nhà nước, giới truyền thông, các 

tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức khác nhằm 

nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về GNRRTT/TƯBĐKH. 

 

C. Nhiệm vụ trọng tâm và sản phẩm bàn giao 

Nhà cung cấp dịch vụ dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ như trong lịch trình sau đây. Đây là lịch 

trình sơ bộ, mang tính chất tham khảo. Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ xây dựng kế hoạch làm việc chi 

tiết và thống nhất với đại diện Hội CTĐ Đức/Hội CTĐ Việt Nam (GRC/VNRC).  

Nhiệm vụ 

1. Tham gia cuộc họp với GIZ/GRC/VNRC để trình bày kịch bản dự thảo để hoàn thiện một kịch 

bản chính thức của bộ phim (ngay sau khi ký hợp đồng) 

2. Sau khi tham vấn với cán bộ GIZ/GRC/VNRC, nhà cung cấp dịch vụ chuẩn bị một kế hoạch làm 

việc chi tiết bao gồm khung thời gian cụ thể dựa trên Điều khoản tham chiếu và kịch bản bộ 

phim (bằng tiếng Việt) (khoảng 2 tuần) 

3. Sau khi tham vấn với cán bộ GIZ/GRC/VNRC, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ hoàn thiện bản kế 

hoạch và kịch bản bộ phim (1 tuần) 

4. Thống nhất và thông qua kịch bản cuối cùng giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và đại diện của 

GIZ/GRC/VNRC (trong cùng 1 tuần)  

5. Sản xuất bộ phim tại 2 tỉnh dự án bao gồm việc xây dựng thuyết minh tiếng Việt với phụ đề tiếng 

Việt và tiếng Anh. Cán bộ GIZ/GRC/VNRC sẽ tham gia vào các chuyến đi thực địa hoặc các 

cảnh quay. (1 tuần) 

6. Phiên bản đầu tiên của bộ phim được gửi cho GIZ/GRC/VNRC để có những phản hồi đầu tiên 

7. Dưới sự hỗ trợ của GIZ/ GRC/VNRC, đơn vị cung cấp sẽ tổ chức các buổi chiếu thử để lấy ý 

kiến: 

- Buổi chiếu thử thứ nhất: Các đối tác nhà nước/đoàn thể của dự án 

- Buổi chiếu thử thứ hai: Người dân địa phương trên địa bàn 6 phường dự án 

Bộ câu hỏi lấy ý kiến sẽ được GIZ/GRC/VNRC thiết kế nhằm lấy ý kiến từ phía người xem.  

(2 tuần) 

8. Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bộ phim; sau đó thống nhất với GIZ/GRC/VNRC và các cơ quan 

liên quan để phê duyệt cho bộ phim (2 tuần). 
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9. Sau khi hoàn thiện, đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm phim sẽ được phát sóng trên kênh 

truyền hình địa phương ở cả hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Các video phải được phát sóng ít 

nhất 8 lần trên các kênh truyền hình cho đến ngày 15.10.2015 (mỗi tuần 2 lần trong 4 tuần) – 

điều khoản này có thể thương lượng. 

Thời gian 

Dự kiến thời gian sản xuất phim: 8 tuần 

Dự kiến thời gian phát sóng phim: 4 tuần 

Sản phẩm bàn giao 

Đơn vị cung cấp có trách nhiệm bàn giao các sản phẩm như sau: 

• Kế hoạch làm việc chi tiết bao gồm khung thời gian (sau khi ký hợp đồng 2 tuần) 

• Kịch bản (tiếng Việt) được phê duyệt (trình kịch bản dự thảo sau khi ký hợp đồng chính thức 2 

tuần và phê duyệt vào tuần kế tiếp) 

• Bản gốc chất lượng cao (1080p) của bộ phim với thời lượng khoảng 5 đến 10 phút: 

o Sản phẩm có thuyết minh và phụ đề với các định dạng sau: avi (độ phân giải cao); 

wmv hoặc file mp4 cho website; file mp4 (DVD); tập tin có thể tải về điện thoại thông 

minh hoặc gửi email; và file âm thanh mp4. 

o Sản phẩm DVD với yêu sau đây: 

Thuyết minh tiếng Việt với phụ đề tiếng Anh (20 bản DVD) 

Thuyết minh tiếng Việt với phụ đề tiếng Việt (300 bản DVD) 

• Các cơ quan có liên quan phê duyệt phim để phát sóng ít nhất 8 lần trên các kênh truyền hình 

địa phương của tỉnh/thành phố cho đến ngày 15.10.2015 (mỗi tuần hai lần trong 4 tuần) 

• Cho đến ngày 15.10.2015, phát sóng ít nhất 8 lần bộ phim trên các kênh truyền hình địa phương 

của tỉnh/thành phố  

D. Địa điểm làm việc và công tác 

Các cảnh quay sẽ được thực hiện tại TP Quy Nhơn và Tuy Hòa dựa trên kế hoạch đã thống nhất. 

E. Quản lý sắp xếp và nguồn lực 

GIZ/GRC/VNRC cần phải được tham gia tất cả các hoạt động liên quan. GIZ/GRC/VNRC sẽ chỉ định 

các cá nhân chịu trách nhiệm. Các cá nhân này sẽ là đầu mối liên lạc của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về thiết bị âm thanh-video cũng như các phương 

tiện sản xuất bộ phim. Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các chi 

phí liên quan đến việc sản xuất bộ phim bao gồm: kinh phí sản xuất, thù lao cho đạo diễn, xin giấy 

phép, âm thanh, ánh sáng, thù lao cho người tham gia, phụ đề, mua các đĩa DVD, phát sóng truyền 

hình, hậu cần, dịch thuật,v.v…để sản xuất một bộ phim hoàn chỉnh và các bản sao, cũng như phát 

sóng bộ phim trên kênh truyền hình. 

F. Tiêu chí lựa chọn 

Bắt buộc: 

• Có 5 năm kinh nghiệm trong làm việc trong lĩnh vực sản xuất phim/video, truyền thông, hoặc 

các lĩnh vực liên quan, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế 

• Có đội ngũ nhân viên có trình độ cao với kinh nghiệm cần thiết ở các tỉnh Bình Định và Phú 

Yên 

• Có kỹ năng phỏng vấn và tôn trọng các quy chuẩn của cộng đồng địa phương 

• Có kinh nghiệm làm việc nhóm. 

Một số lợi thế khác: 
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• Hiểu biết về các vấn đề GNRRTT/TƯBĐKH ở TP. Quy Nhơn và TP. Tuy Hòa cũng như các 

thành phố ven biển khác ở Việt Nam 

• Hiểu biết về đời sống và văn hóa của người dân địa phương 2 thành phố trên 

* Bảo vệ trẻ em: Hội CTĐ Đức/Hội CTĐ Việt Nam cam kết bảo vệ các quyền của trẻ em trong mọi 

lĩnh vực chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới. Hội CTĐ Đức/Hội CTĐ Việt Nam có quyền sàng lọc 

ứng viên để đảm bảo một môi trường an toàn cho trẻ em. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong 

các chính sách bảo vệ trẻ em của Hội CTĐ Đức/Hội CTĐ Việt Nam 

G. Quy trình nộp hồ sơ 

Các đơn vị sản xuất phim/video quan tâm xin gửi hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm: 

- Đề xuất kỹ thuật bằng tiếng Việt, bao gồm các thông tin cụ thể (CV) của đơn vị cung cấp dịch vụ 

- Dự thảo tổng kinh phí (đơn vị tính: VNĐ), 

- Thông tin liên lạc của một số cá nhân/đơn vị có thể thẩm định các sản phẩm trước đây của nhà 

cung cấp (ví dụ: các khách hàng trước đây,…) và 1 sản phẩm tương tự để minh họa (gửi link website 

hoặc đĩa DVD) 

Hồ sơ hoàn chỉnh xin gửi về địa chỉ email: grc.vietnam.chau@gmail.com  

Hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: 

Bùi Thị Minh Châu  

Văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ Đức tại Bình Định  

374, Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Mọi thắc mắc vui long liên hệ qua địa chỉ email: grc.vietnam.chau@gmail.com  


