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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 
 

Dịch vụ tư vấn làm phim tài liệu 

 

1. Cơ sở/bối cảnh:  

Chương trình Quản trị Công và Cải cách Hành chính, Giai đoạn II: 2012-2015 (GOPA II) do 

Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho Việt Nam gồm ba hợp phần:  

i. Cải cách Hành chính Công (CCHCC) 

ii. Nghiên cứu và Giáo dục về Quyền Con người  

iii. Sự tham gia của người dân và Trách nhiệm Giải trình 

Ba hợp phần trên đại diện cho những lĩnh vực cải cách quan trọng nhằm mục tiêu nâng cao 

nhận thức về các khái niệm và phương tiện để cải thiện quản lý công cũng như trách nhiệm 

giải trình dân chủ. Mục tiêu phát triển chung của chương trình là: "Thúc đẩy phát triển quản 

trị công dân chủ, quản lý công và trách nhiệm giải trình tại Việt Nam.” 

Nằm trong hợp phần 3, PARAFF hỗ trợ các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam (NGOs) thông 

qua Quỹ tài trợ trên cơ sở lập đề xuất dự án xin các gói tài trợ hoạt động nòng cốt và tài trợ 

dự án. Quỹ tài trợ được kết hợp với một Chương trình Nâng cao Năng lực cho các NGOs 

và các đối tác chính.    

PARAFF do Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Bộ phát triển 

Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) đồng tài trợ. Tiểu hợp phần này do Văn phòng Quốc hội 

giám sát. 

Mục tiêu của PARAFF là “Tăng cường Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải 

trình trong quá trình xây dựng luật pháp và chính sách thông qua việc tăng cường sự tham 

gia của các tổ chức NGO vào những quá trình nêu trên ở cấp trung ương và địa phương, 

cũng như giám sát việc thực hiện”.  

PARAFF định nghĩa việc tăng cường sự tham gia của người dân là “những nỗ lực liên 

quan tới nghiên cứu, nâng cao nhận thức, giám sát và tham gia trực tiếp cũng như hoạt 

động mạng lưới1 hỗ trợ sự tham gia hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ trong việc chủ 

động đối thoại với các cơ quan nhà nước có liên quan vào việc thực thi kế hoạch, chính 

sách và luật pháp ở cấp địa phương, cấp tỉnh và cấp quốc gia.  

                                                
1
 Trong các lĩnh vưc hỗ trợ của PARAFF, tăng cường mạng lưới bao gồm các hoạt động trao đổi 

thông tin, kinh nghiệm và kiến thức.   
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Những sáng kiến giúp thúc đẩy trách nhiệm giải trình là những nỗ lực cho phép các đối 

tượng ngoài nhà nước làm cho chính phủ có trách nhiệm giải trình về hoạt động của mình, 

trong đó có việc thực thi chính sách và ngân sách tương ứng.  

Ban thư ký PARAFF đóng vai trò Quản lý và điều hành nguồn tài trợ để hỗ trợ các sáng kiến 

của NGO và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hành chính và nâng cao năng lực. Các hoạt động 

nâng cao năng lực được tiến hành qua Chương trình Xây dựng Năng lực. 

Các tổ chức nhận tài trợ có thể nhận được các gói Tài trợ hoạt động nòng cốt, Tài trợ dư án 

nhỏ và Tài trợ nghiên cứu thông qua hình thức lập đề xuất dự án xin tài trợ để tăng cường 

sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình về các vấn đề chính trong chương trình 

xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội.   

Các lĩnh vực hỗ trợ bao gồm:  

1) Nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng luật, quản trị dân chủ 

và vai trò của NGOs trong việc tăng cường sự tham gia của người dân và trách 

nhiệm giải trình.  

2) Nâng cao nhận thức của các NGOs và các đối tác chính về các quyền và cơ hội 

mà hành lang pháp lý hiện hành mang lại liên quan đến sự tham gia của người dân 

và trách nhiệm giải trình. 

3) Các sáng kiến do NGOs thực hiện về giám sát quá trình xây dựng luật, thực hiện 

các chính sách và ngân sách ở cấp trung ương và địa phương, và phản hồi ý kiến 

cho Chính phủ và các đại biểu Quốc hội.  

4) Tăng cường mạng lưới giữa các NGOs và các bên liên quan nhằm tăng cường 

sự tham gia của người dân vào quy trình lập pháp và đối thoại chính sách với 

Quốc Hội, Hội đồng Nhân dân cũng như các cơ quan Chính phủ ở các cấp.  

5) Các sáng kiến nâng cao năng lực tổ chức và thể chế giúp NGOs tham gia hiệu quả 

vào các quy trình xây dựng luật và chính sách, cũng như việc giám sát thực thi luật 

và chính sách. 

Trong khuôn khổ hoạt động của PARAFF, Quỹ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về kỹ 

thuật và tài chính cho 49 tổ chức phi chính phủ từ 30 tỉnh thành trong cả nước. Các hoạt 

động hỗ trợ tập trung vào nâng cao năng lực, kỹ năng vận động chính sách nhằm tạo động 

lực cũng như cho phép các tổ chức phi chính phủ huy động sự tham gia của cộng đồng vào 

đối thoại chính sách, vận động chính sách, giám sát việc thực thi chính sách, cũng như tác 

động đến các chính sách và luật mới hay việc sửa đổi luật hiện hành. Các tổ chức NGO 

(được nhận tài trợ) đã tham gia vào các cuộc đối thoại chính sách với các cơ quan chức 

năng ở cả cấp địa phương cũng như cấp quốc gia. Các tổ chức này đã và đang tập trung 

vào 25 dự án luật và chính sách thuộc các lĩnh vực khác nhau như Luật tiếp cận thông tin, 

Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật 

tổ chức chính quyền địa phương, Luật Mặt trân tổ quốc (sửa đổi) , v.v. Các tổ chức này 

cũng đã đóng góp khuyến nghị luật được thảo luận trong các kỳ họp thứ 7, 8 và 9 của Quốc 

hội khóa XIII.  

Bộ phim tài liệu này là một minh chứng về sự tham gia các tổ chức NGO vào các cuộc đối 

thoại chính sách nhằm tạo nguồn cảm hứng cho các NGO khác cũng quan tâm đến việc 

tham gia vào vận động chính sách và giám sát chính sách. Bộ phim tài liệu sẽ tổng hợp kết 

quả hơn nữa cũng như bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện dự án trong ba năm qua. Bộ 
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phim tài liệu này hơn nữa sẽ giúp tổng hợp kết quả chính cũng như bài học kinh nghiệm 

trong quá trình triển khai dự án trong suốt ba năm qua.  

2. Mục tiêu tư vấn  

Mục tiêu của gói dịch vụ tư vấn là sản xuất một bộ phim tài liệu phóng sự khoảng 20 phút 

truyền cảm hứng tổng hợp kết quả và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án 

Quỹ PARAFF tập trung vào việc hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ tham gia các cuộc đối 

thoại chính sách, vận động và giám sát chính sách, như việc các tổ chức này đã tham gia 

các quá trình xây dựng luật pháp và chính sách cũng như giám sát việc thực thi, có sự 

tham gia của người dân.    

3. Yêu cầu về sản phẩm   

 Môt phim thể loại tài liệu phóng sự có thời lượng khoảng 20 phút đủ chất lượng 

phát sóng  

 Phim có thể bao gồm các đoạn/tập khác nhau có thể đứng độc lập để dễ dàng cho 

việc chia sẻ trên website và mạng xã hội.  

 Thông điệp chính của phim sẽ là các tổ chức xã hội hoàn toàn có thể huy động người 

dân tham gia vào quá trình vận động chính sách và giám sát việc thực thi chính 

sách.  

 Đối tượng của phim bao gồm các đối tác phát triển: chính phủ, nhà tài trợ, tổ chức 

quốc tế và bản thân các tổ chức xã hội.    

 Thông điệp của phim hướng tới ba đối tượng chính:  

o Các tổ chức phi chính phủ: theo quy định, các tổ chức này có quyền và hiện có 

khung pháp lý và cơ chế tiếp thu/tiếp nhận ở trung ương (quốc hội, các bộ soạn 

thảo) và địa phương (Ủy ban, các sở ban ngành). Về bản thân họ hoàn toàn có 

năng lực tham gia và đóng góp một cách hiệu quả vào quá trình xây dựng, bổ 

sung sửa đổi và giám sát thực hiện luật pháp và chính sách.    

o Các nhà hoạch định chính sách ở cấp trung ương và địa phương: Các tổ chức 

phi chính phủ là nguồn lực đáng tin cậy cần được tận dụng để hỗ trợ họ trong 

quá trình xây dựng luật pháp và chính sách cũng như giám sát việc thực hiện có 

sự tham gia của người dân, đồng thời tăng cường trách nhiệm giải trình. 

o Nhà tài trợ: Cần có thêm đầu tư hỗ trợ mang tính dài hơi và có chiến lược để 

khuyến khích sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ vào quá trình xây dựng 

luật pháp và chính sách cũng như giám sát việc thực hiện cả ở địa phương và 

cấp trung ương. 

 Phim bằng tiếng Việt, có lời bình và có phụ đề (sub-title) bằng tiếng Anh.     

4. Nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị tư vấn  

 Nghiên cứu các tài liệu và thu thập thông tin liên quan đến PARAFF và các dự án 

được Quỹ tài trợ để hoàn thiện đề xuất kịch bản phù hợp yêu cầu 

 Đề xuất kế hoạch chi tiết về địa điểm nơi PARAFF hỗ trợ thực hiện dự án và một 

số cơ quan của quốc hội, nhân vật và lịch quay phim để thảo luận và lấy ý kiến của 

Ban thư ký PARAFF trước khi quay hiện trường.  
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 Triển khai quay hiện trường tại Hà Nội và 1 số tỉnh trong cả nước, có thể bao gồm 

Yên Bái, Vĩnh Phúc và Đà Nẵng.   

 Cập nhật lời bình/kịch bản hậu kỳ để lấy ý kiến của Ban thư ký PARAFF 

 Hậu kỳ hoàn thành phim bằng tiếng Việt, có phụ đề tiếng Anh  

 Đảm bảo phát sóng trên VTV hoặc Truyền hình Quốc hội  

5. Thời gian thực hiện 

Trong tháng 8-9/2015, phim cần được hoàn thiện và bàn giao vào 15/10/2015 

6. Yêu cầu đối với đơn vị tư vấn  

 Có đội ngũ chuyên môn có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất chương trình và 

truyền thông, bao gồm nhân sự đảm nhiệm các công việc, nhưng không giới hạn, 

như viết kịch bản, quay phim, kỹ thuật âm thanh, hậu kỳ, đọc lời bình và dịch phụ 

đề   

 Có kinh nghiệm làm phim phóng sự về các vấn đề phát triển  

 Có khả năng sáng tạo trong việc truyền tải thông điệp     

 Có trang bị đầy đủ các thiết bị ghi hình, hậu kỳ đáp ứng cho việc sản xuất phim 

chất lượng cao  

7. Quy trình tuyển dụng  

Các đơn vị tư vấn quan tâm khi tham gia ứng tuyển cần nộp hồ sơ sau:  

 Đề xuất kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong đó bao gồm phác thảo ý 

tưởng nội dung kịch bản, phương pháp và kế hoạch dự kiến, và thông tin về nhân 

sự sẽ tham gia sản xuất chương trình. 

 Đề xuất dự trù kinh phí liên quan đến việc sản xuất chương trình. 

 Đường link đến một số phim có nội dung tương tự mà đơn vị tư vấn đã sản xuất 

Bộ hồ sơ tham gia tuyển dụng gửi qua email đến địa chỉ: office.paraff@gmail.com với tiêu 

đề “Đề xuất tư vấn làm phim tài liệu” chậm nhất là 13h00 ngày 10/8/2015.  
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