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VỀ CARE QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 100 

nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được 

nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui 

lòng truy cập www.care-international.org. 

CARE Quốc tế tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam từ 

năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm ở việc giải quyết 

những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số nhóm trong xã hội bị tổn 

thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng 

xa xôi và Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát triển của 

đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng. Để biết thêm thông tin, vui lòng 

truy cập www.care.org.vn. 

THÔNG TIN DỰ ÁN 

Với nguồn tài trợ từ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), CARE tại Việt Nam và các đối tác bao gồm 

JupViec.vn và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt triển khai sáng kiến U-ME Capital với mục tiêu nâng cao đời sống của lao 

động giúp việc gia đình tại khu vực đô thị thông qua hỗ trợ tiếp cận việc làm và các dịch vụ tài chính. Thông qua sáng 

kiến, các bên sẽ nâng cấp ứng dụng di động JupViec.vn với các tính năng tích hợp nhằm giúp người lao động tiếp cận 

các cơ hội kiếm thu nhập, các các sản phẩm tài chính ngân hàng chính thức, và các nội dung đào tạo kiến thức và kỹ 

năng phục vụ cho công việc.  

Có thể xem thêm thông tin về sáng kiến tại: https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-

Factsheet-CARE_final.pdf 

LÝ DO VÀ MỤC ĐÍCH 

Do đặc thù của công việc giúp việc gia đình, người giúp việc thường làm việc trong môi trường nhà riêng và thường 

xuyên tiếp xúc với trẻ em tại nhà khách hàng. Trong khi đó, khảo sát đầu kỳ thuộc U-ME Capital cho thấy nhận thức về 

bảo vệ trẻ em của người giúp việc tại Jupviec.vn còn hạn chế. Việc đào tạo và áp dụng nội dung này cũng chưa được 

thực hiện một cách thường xuyên và có hệ thống. Điều này làm tăng nguy cơ về quấy rối, bóc lột và xâm hại trẻ em và 

đặt ra ưu tiên về đào tạo nội dung bảo vệ trẻ em cho nhân viên giúp việc việc nhằm nâng cao nhận thức của họ về việc 

bảo vệ con em khách hàng và con em chính họ. 

Về chủ đề này, các video truyền thông sẵn có trên thị trường chưa phù hợp để sử dụng do (i) mới chỉ tập trung vào 

các hình thức xâm hại tình dục mà chưa bao quát đầy đủ các hình thức quấy rối, bóc lột, và xâm hại đối với trẻ em; (ii) 

cách trình bày, dẫn dắt vấn đề, chất liệu và thông điệp được sử dụng chưa phù hợp đối với nhóm đối tượng đặc thù 

là người giúp việc gia đình; (iii) chưa chỉ ra cách phòng tránh hay xử lý vấn đề trong bối cảnh giúp việc gia đình.   

Nhằm sản xuất video đào tạo về bảo vệ trẻ em, phục vụ cho việc tự học và truyền thông rộng rãi tới toàn bộ nhân viên 

JupViec.vn, và là một phần thuộc chính sách về bảo vệ trẻ em của JupViec.vn, CARE tìm kiếm đơn vị sản xuất 1 video 

đào tạo về nội dung này. 

https://www.care-international.org/
http://www.care.org.vn/
https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-Factsheet-CARE_final.pdf
https://www.care.org.vn/wp-content/uploads/2020/03/2019-BPP-Factsheet-CARE_final.pdf
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YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

Video dựa trên nội dung đào tạo sẵn có của CARE cần đáp ứng các tiêu chí sau đây: 

• Bao quát các nội dung đào tạo trong tài liệu đính kèm; 

• Video có độ dài không quá 5 phút;  

• Video cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu tự học, nội dung trình bày cô đọng, dễ hiểu; 

• Video cần đảm bảo phù hợp với đối tượng sử dụng là người lao động có thu nhập thấp, lao động phổ thông,  

chủ yếu là phụ nữ trong độ tuổi 20-45; 

• Phong cách: Motion graphics (2D hoặc 3D) bằng tiếng Việt, có phụ đề tiếng Việt. Tham khảo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kGAN_SbmngM&list=PLCGSTsRVRiplJmRAMu4v8oEflbfewZzOf  

PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Phạm vi công việc và trách nhiệm của tư vấn 

• Phân tích nội dung giáo trình và đề xuất phương án kịch bản; 

• Thảo luận và thống nhất với CARE về kịch bản chi tiết, lời thoại, hình ảnh, và các chi tiết liên quan khác về nội 

dung; 

• Sản xuất video demo; 

• Sản xuất và hoàn thiện chuỗi video dựa trên các phản hồi của CARE; 

• Tuân thủ các nguyên tắc về truyền thông theo Hướng dẫn truyền thông dành cho đối tác của CARE;  

• Đảm bảo toàn bộ chất liệu sử dụng trong video như âm thanh, hình ảnh có bản quyền hoặc miễn giấy phép 

bản quyền (license-free); 

• Bàn giao tất cả các file gốc và file sản phẩm (bao gồm file dựng, file thiết kế, file sản phẩm âm thanh, hình ảnh, 

video v.v…) cho CARE. Không lưu trữ, sử dụng cho bên thứ ba và cho các công việc khác của tư vấn. CARE giữ 

bản quyền cho toàn bộ video và các yếu tố minh họa nằm trong phạm vi công việc này. 

 

Phạm vi công việc và trách nhiệm của CARE 

• Cung cấp và giải thích cặn kẽ nội dung tập huấn về bảo vệ trẻ em cho tư vấn; 

• Họp với tư vấn để thống nhất kịch bản chi tiết, lời thoại, hình ảnh, và các chi tiết liên quan khác về nội dung; 

• Cung cấp người thu âm lồng tiếng trong trường hợp cần thiết và phù hợp; 

• Cung cấp cho tư vấn yêu cầu về ghi nhận các nhà tài trợ, hướng dẫn về các quy định hoặc nguyên tắc bình 

đẳng giới trong sử dụng hình ảnh, nguyên tắc thu thập và sử dụng thông tin; 

• Phản hồi và góp ý chỉnh sửa sản phẩm đầu ra với tư vấn dựa trên phản hồi của đối tượng đích. 

 

SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ YÊU CẦU CHI TIẾT 

1. Kịch bản chi tiết 

• Đảm bảo đúng và đầy đủ nội dung theo yêu cầu 

• Rõ ràng, chi tiết, dễ hiểu 

2. Video demo 

• Đảm bảo đúng kịch bản chi tiết 

• Sáng tạo về hình ảnh, dễ hiểu về nội dung, đồng thời đảm bảo yêu cầu về nhận diện thương hiệu và các 

yêu cầu khác về bình đẳng giới của CARE 

3. Chuỗi video hoàn chỉnh chất lượng cao (FullHD) 

• Đảm bảo đúng kịch bản chi tiết  

• Thống nhất về nội dung và hình thức thể hiện như video demo 

• Sáng tạo, mới mẻ, đảm bảo các yêu cầu khác như đề cập ở phần “2. Video demo" 

 

THỜI GIAN VÀ HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN  

1. Tư vấn họp với CARE để được giải thích cặn kẽ về nội dung bảo vệ trẻ em và 

trao đổi về ý tưởng kịch bản và các yếu tố liên quan về nội dung (lời thoại, 

minh họa, phong cách minh họa, v.v.); 

Tuần 3 tháng 9 

2. Tư vấn đề xuất kịch bản chi tiết; Tuần 4 tháng 9 

3. Tư vấn và CARE thống nhất nội dung kịch bản chi tiết; Tuần 4 tháng 9 

4. Tư vấn dựng video demo; Tuần 1 tháng 10 

https://drive.google.com/file/d/1nS9hpUeG-EnF7WzPKsaJbgtcbCYyoDqx/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=kGAN_SbmngM&list=PLCGSTsRVRiplJmRAMu4v8oEflbfewZzOf
https://drive.google.com/file/d/1h2BG9pBF3hqu44I_wHduOSEJDNrMVXnA/view?usp=sharing
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5. CARE phản hồi về video demo và tư vấn chỉnh sửa; Tuần 1 tháng 10 

6. Tư vấn dựng video hoàn chỉnh; Tuần 2 tháng 10 

7. CARE phản hồi về video và tư vấn chỉnh sửa; Tuần 3 tháng 10 

8. Hoàn thiện sản phẩm và nghiệm thu. Tuần 3 tháng 10 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN 

• Có kinh nghiệm sản xuất video đào tạo và sản phẩm truyền thông cho đối tượng của video trong TOR này; 

• Có hiểu biết về đối tượng lao động phổ thông là một lợi thế; 

• Đảm bảo thiết bị phù hợp.      

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ 
Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ ứng tuyển qua email tới địa chỉ: procurement3@care.org.vn đến hết ngày 

9/9/2020, trong đó tiêu đề email ghi rõ “tên công ty/người nộp hồ sơ_tuvansanxuatvideobaovetreem". 

 

Hồ sơ ứng tuyển gồm:  

• Đề xuất phương pháp, kế hoạch công việc và ý tưởng kịch bản  (ghi rõ số lượng thành viên tham gia thực hiện, 

nhiệm vụ tương ứng và tiến trình dự kiến); 

• Các sản phẩm đã từng thực hiện dưới dạng đường dẫn (link); 

• Thời gian dự kiến (nếu khác với khung thời gian đề xuất của khung tham chiếu); 

• Sơ yếu lý lịch của các thành viên trong nhóm thực hiện; 

• Báo giá chi tiết (lưu ý bản Báo giá này cần gửi thành 1 file riêng, không chung với đề xuất bên trên) 

CARE là một nhà tuyển dụng với các cơ hội tuyển dụng bình đẳng, CARE cam kết hướng tới một lực lượng lao động đa 

dạng. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển. 

“Cảm ơn bạn đã quan tâm tới CARE! Chúng ta cam kết với nhau và cam kết bảo vệ những người chúng tôi phục vụ. 

Chúng tôi không dung thứ cho hành vi sai trái về tình dục trong hoặc ngoài tổ chức của chúng tôi, và luôn lồng ghép 

bảo vệ trẻ em trong tất cả hoạt động của chúng tôi. Việc bảo vệ khỏi quấy rối, bóc lột và xâm hại tình dục, và bảo vệ 

trẻ em có vai trò cơ bản đối với các mối quan hệ của chúng tôi, gồm cả việc thuê nhân viên, và các thực hành tuyển 

dụng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển dụng những người phù hợp để làm việc với các nhân 

viên khác và những người chúng tôi phục vụ. Cũng như kiểm tra trước khi thuê nhân viên, chúng tôi sẽ sử dụng quy 

trình tuyển dụng và kiểm tra người tham khảo để đảm bảo nhân viên mới tiềm năng hiểu và phù hợp với những kỳ 

vọng này. Để tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ với Quản lý nhân sự.” 

 

mailto:procurement3@care.org.vn

