
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ĐKTC)
Tuyển tư vấn làm phim về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các

sáng kiến về quyền xã hội cho lao động nữ di cư

Thời gian của hoạt động: 
Tháng 8-9/2020

Địa điểm diễn ra hoạt động:
TP Hải Phòng và TP HCM

Ưu tiên Chương trình 2 Mã ngân sách: Dự án RLS
Tài liệu tham khảo:

 Tài liệu/Văn kiện Dự án RLS

 Kế hoạch hoạt động và  Kế hoạch ngân sách của Dự án

I. Cơ sở đề xuất

Dự án “Thúc đẩy Quyền xã hội toàn cầu cho lao động nữ di cư tại Việt Nam” tại TP. Hải Phòng và TP. Hồ Chí
Minh của AFV được Rosa Luxumburg Stiftung (RLS) hỗ trợ thực hiện năm 2020. Dự án tập trung thúc đẩy
việc thực hiện Quyền xã hội về chăm sóc sức khỏe, nhà ở và nhà mẫu giáo cho trẻ từ 6 – 18 tháng tại Thành
Phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cũng như các tỉnh khác ở Việt Nam. Dự án cũng sẽ xây dựng một diễn đàn
tương tác mở cho công nhân nữ để họ giám sát và báo cáo về các trường hợp vi phạm các quyền xã hội tại
các nhà máy và doanh nghiệp. Ngoài ra, các bằng chứng được thu thập và phát hiện thông qua các khảo
khát thực tế về Quyền xã hội toàn cầu sẽ được công bố giúp nâng cao nhận thức của công chúng và khuyến
khích các doanh nghiệp, lãnh đạo và nhà lập pháp đưa ra các biện pháp giám sát đảm bảo việc thực thi đầy
đủ các quyền xã hội và thực hiện Khung Quyền xã hội toàn cầu.

Trong hai năm 2018-2019, nhằm thúc đẩy quyền xã hội của các nữ lao động di cư, dự án đã thực hiện được
các hoạt động sau: 

- Thành lập nhóm Trái tim hồng, thành viên nhóm sẽ đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy phổ biến
về Quyền xã hội toàn cầu của lao động di cư nữ cũng như tham gia tích cực vào các hoạt động của
dự án

- Nghiên cứu về quyền xã hội của nữ lao động di cư, xây dựng sổ tay và tổ chức hội thảo chia sẻ kết
quả nghiên cứu.

- Tập huấn cho Nhóm Trái tim hồng về kỹ thuật kể chuyện qua phim, về khung quyền xã hội

- Tổ chức chiến dịch truyền thông cấp quận về quyền tiếp cận y tế và nhà trẻ

Để tiếp tục các hoạt động truyền thông nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực hành tốt của dự án,
tạo sức lan tỏa tới cộng đồng và cung cấp thông tin kết nối với các tổ chức xã hội dân sự khác, tổ chức
ActionAid Viêt Nam (AAV), Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Viêt Nam (AFV) sẽ tiếp tục
xây dựng một bộ phim ngắn trong hoạt động của dự án Rosalux năm 2020 chi tiết như sau:

II. Kết quả dự kiến/Sản phẩm đầu ra:
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 Một phim ngắn về các thực hành tốt và bài học kinh nghiệm từ việc thực hiện các sáng kiến về quyền xã
hội cho lao động nữ di cư sẽ được bàn giao cho AAV/AFV để chia sẻ với các tổ chức xã hội dân sự và cộng
đồng.

 Phim được phát sóng trên kênh đài truyền hình quốc gia.

III. Yêu cầu đối với việc thực hiện làm phim

1. Tuyển tư vấn: Đăng tuyển tư vấn, lập ban tuyển chọn tư vấn trong đó tuyển chọn 01 tư vấn (có thể là
01 người, 01 người đại cho một nhóm thực hiện hay một công ty truyền thông) để làm cả 2 công việc
bao gồm làm phim và chịu trách nhiệm thay mặt AAV/AFV làm hợp đồng phát sóng với đài Truyền hình
Việt Nam.

Các ứng viên tư vấn sẽ gửi hồ sơ cho AAV/AFV

+ Báo giá gồm các mục sau: tư vấn về làm phim, tư vấn về phát sóng và tư vấn xin giấy phép phát sóng. 

+ Hồ sơ (CVs) trong đó nêu rõ kinh nghiệm làm phim phóng sự /tài liệu, số lần đã phát sóng phim qua
đài Truyền Hình Việt Nam để đảm bảo phim được sản xuất ra có thể phát sóng được.

        2. Nội dung công việc: 

- Tiến hành đánh giá dựa trên các tư liệu sẵn có để hiểu mục tiêu yêu cầu và ý nghĩa của việc
làm video này.

- Phát triển kế hoạch làm việc bao gồm cốt truyện, kịch bản và kế hoạch quay phim.

- Thực hiện phỏng vấn và quay phim tại hiện trường (Hải Phòng và TP. HCM).

- Hoàn thành phim với hậu kỳ đầy đủ bao gồm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh

- Đảm bảo có đủ tất cả các thiết bị quay phim và hậu kỳ cần thiết.

- Cung cấp tất cả các chứng từ cần thiết cho việc sản xuất phim theo yêu cầu của AAV/AFV.

- Điều kiện phát trên sóng VTV1, vào khung giờ: 8 sáng- 10 tối. 

- Tần xuất phát sóng: 01 lần trong khoảng thời gian từ 21 đến 25 tháng 9 năm 2020

        3. Yêu cầu sản phẩm:

Thể loại: phim ngắn

Thời lượng: 5-7 phút.

Cách kể chuyện hấp dẫn lôi cuốn, kỹ thuật quay phim và hậu kỳ sáng tạo.

Âm thanh hình ảnh chất lượng cao

Bộ phim bao gồm 02 bản: 01 bản tiếng việt có phụ đề tiếng Anh và 01 bản tiếng Anh có phụ đề tiếng
Việt.

(Phim có thu tiếng trực tiếp của nhân vật, không lồng một giọng nói khác. Nếu lồng tiếng thuyết
minh hoặc phỏng vấn chuyên gia, AAV/AFV sẽ làm việc trước với chuyên gia để đề nghị chuyên gia
phát biểu với ngôn ngữ đơn giản, tránh dùng thuật ngữ phức tạp).

      4. Các bước tiến hành:

Bảng 1
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STT Mô tả Thời gian đề xuất

1 Đăng tuyển tư vấn 3/8 – 10/8/2020

2 Lựa chọn tư vấn, ký hợp đồng tư vấn 11-14/8/2020

3 Xây dựng nội dung kịch bản phim 17-19/8/2020

4 Phê duyệt nội dung kịch bản phim 20-21/8/2020

5 Giao nội dung kịch bản phim cho tư vấn 24/8/2020

6 Tư vấn đọc và góp ý cho kịch bản phim 24-26/8/2020

7 Chốt lần cuối kịch bản phim 27-28/8/2020

8 Thực hiện việc ghi hình, dựng phim (thực địa tại TP. HCM) 7-8/9/2020

9 Thực hiện việc ghi hình, dựng phim,thực địa tại Hải Phòng 10-11/9/2020

10 Hoàn thiện phim 14-15/9/2020

11 Xem xét, đánh giá, phê duyệt phim 17-18/9/2020

12 Phát 3sóng phim trên VTV 21 – 25/9/2020

13 Hoàn thành thủ tục thanh toán và thanh lý hợp đồng 15/10/2020

IV. Các bên liên quan và hoạt động điều phối/thực hiện

AAV/AFV 
 Phê duyệt TOR hoạt động và ngân sách 
 Phê duyệt chương trình, nội dung kịch bản
 Cán bộ COM đi cùng đoàn làm phim

BQL LRP 11 và 21
 Hỗ trợ các công tác hậu cần liên quan tới việc ghi hình tại địa bàn
 Chụp ảnh, ghi chép phục vụ công tác tài liệu hóa và báo cáo.
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	Để tiếp tục các hoạt động truyền thông nhằm chia sẻ các bài học kinh nghiệm và thực hành tốt của dự án, tạo sức lan tỏa tới cộng đồng và cung cấp thông tin kết nối với các tổ chức xã hội dân sự khác, tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV), Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) sẽ tiếp tục xây dựng một bộ phim ngắn trong hoạt động của dự án Rosalux năm 2020 chi tiết như sau:

