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TRUNG TÂM SÁNG KIẾN SỨC KHỎE VÀ DÂN SỐ 

Dự án Hòa nhập 1 

Tel.: 84-4-35770261; Fax: 84-4-35770260 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU  

Dịch vụ tư vấn, thiết kế và hoàn thiện số hóa bài giảng điện tử 

Bối cảnh  

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật 

ngoài công lập được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam (VUSTA). CCIHP triển khai các dự án nghiên cứu, đào tạo và tư vấn trong các 

lĩnh vực quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, 

phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, trẻ em và người khuyết tật.  

Hiện nay CCIHP đang triển khai dự án Hòa nhập 1 “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của 

người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ 

(USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa 

học mà môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản. 

Trong khuôn khổ dự án Hòa nhập 1, CCIHP trực tiếp triển khai cấu phần dịch vụ dành 

cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ (KTTT) và khuyến tật phát triển (KTPT), với mục tiêu cải 

thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ và gia đình. Cấu phần dịch vụ trẻ em gồm có ba mục 

tiêu chính: a) Phát triển các dịch vụ cho trẻ KTTT và KTPT thông qua các mô hình can 

thiệp tại nhà và tại cơ sở y tế; b) Xây dựng nguồn nhân lực trong lĩnh vực KTTT và 

KTPT, và c) Thử nghiệm mô hình hợp tác công-tư trong việc cung cấp dịch vụ cho trẻ 

KTTT và KTPT. 

Với mục tiêu phát triển các dịch vụ cho trẻ KTTT và KTPT thông qua các mô hình can 

thiệp tại nhà, Dự án dự kiến sẽ phát triển khóa học trực tuyến “Hỗ trợ hành vi tích cực” 

dành cho phụ huynh của trẻ KTTT và KTPT. Khóa học được xây dựng dựa trên sự hợp 

tác giữa tổ chức Autism Spectrum Australia (Aspect) và CCIHP nhằm cung cấp cho gia 

đình của trẻ KTTT và KTPT ở Việt Nam kiến thức và kỹ năng để quản lý hành vi của 

con, giúp trẻ giảm thiểu các hành vi cần quan tâm và học các kỹ năng mới. Khóa học kéo 

dài 10 tuần, gồm một chuỗi các video tự học được ghi âm sẵn, các buổi họp nhóm qua 

Zoom và các buổi hướng dẫn thực hành cá nhân.  
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Để sản xuất các chuỗi video tự học này, CCIHP đang tìm kiếm đơn vị hỗ trợ việc số hóa 

các bài giảng điện tử.  

- Số lượng: 10 video (thời lượng dự kiến 25 phút/video).  

- Nội dung video bài giảng dự kiến sẽ bao gồm các phần sau: 

➢ Phần giảng dạy lý thuyết của giảng viên từ Aspect, trong đó nội dung bài giảng 

được thể hiện dưới dạng hình ảnh, đồ họa và hiệu ứng phù hợp, sinh động.  

➢ Minh họa hoạt hình cho tối thiểu 01 tình huống và các chiến lược can thiệp phù 

hợp (mỗi tình huống dự kiến kéo dài 1-2 phút). 

➢ Câu hỏi tương tác lựa chọn đáp án đúng. 

Phạm vi và yêu cầu công việc:  

- Lên kịch bản chi tiết cho nội dung toàn bộ bài giảng; điều chỉnh, thích nghi một số 

nội dung, hình ảnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 

- Cắt, ghép, dựng, chỉnh sửa, thêm các minh họa nội dung, hiệu ứng cần thiết, chèn 

phụ đề và thuyết minh (nếu có) cho bài giảng điện tử dựa trên ghi hình có sẵn của 

giảng viên nước ngoài. 

- Thiết kế và dựng hoạt họa (bao gồm lồng tiếng) minh họa tình huống có thể xảy ra và 

hướng dẫn áp dụng chiến lược can thiệp theo nhân vật và kịch bản dự án cung cấp.  

- Thiết kế câu hỏi tương tác  

- Tư vấn cho CCIHP các phương án thể hiện bài giảng một cách hiệu quả và phù hợp 

- Chuyển đổi định dạng của bài giảng phù hợp với nền tảng e-learning của CCIHP 

và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận hành khóa học trên nền tảng trực tuyến 

- Bàn giao và đảm bảo CCIHP có toàn quyền sở hữu, chỉnh sửa, thay đổi, tái sử 

dụng các Sản phẩm. 

Ghi chú:  

Các ứng viên quan tâm, có thể liên hệ thêm với dự án qua email: vtuyen@ccihp.org vào 

trước ngày 08/8/2022 để có thêm thông tin tóm tắt về bài giảng.  

Thời hạn hợp đồng: đến 30/11/2022. 

Chi phí  

mailto:vtuyen@ccihp.org
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Tổng chi phí dành cho việc sản xuất các video là 600.000.000đ (Sáu trăm triệu đồng), đã 

bao gồm các khoản thuế, phí.  

Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm:  

- Đã có kinh nghiệm  sản xuất ít nhất 03 khóa học e-learning, số hóa bài giảng điện 

tử, trong đó bao gồm kinh nghiệm xử lý đồ họa, thiết kế, làm thuyết minh, lồng 

tiếng, lồng phụ đề 

- Đã có kinh nghiệm sản xuất ít nhất 01 sản phẩm bài giảng điện tử có nội dung liên 

quan tới trẻ em hoặc/và về khuyết tật 

- Có kinh nghiệm làm video hoạt họa, lên kịch bản, xây dựng, thiết kế nhân vật, xây 

dựng bối cảnh. Kinh nghiệm xây dựng hoạt họa với nhân vật là trẻ em là một lợi thế 

- Có kỹ năng quản lý thời gian tốt, đảm bảo hoàn thành công việc trong khung thời 

gian đặt ra. 

- Có kinh nghiệm làm việc và trao đổi bằng tiếng Anh. 

Yêu cầu về hồ sơ ứng tuyển 

Nhà thầu quan tâm vui lòng nộp hồ sơ ứng tuyển đến chị Đỗ Thị Đoan, cán bộ Mua sắm 

và Hợp đồng, email dtdoan@ccihp.org Tiêu đề email ghi rõ: Tên ứng viên-HSƯT Thực 

hiện tư vấn, thiết kế và hoàn thiện số hóa bài giảng điện tử”. Hồ sơ ứng tuyền bao gồm: 

- Thư bày tỏ quan tâm thực hiện công việc 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị, gồm các dự án, sản phẩm liên quan mà đơn vị đã thực 

hiện trước đó.  

- Kế hoạch làm việc (bao gồm nội dung và thời gian thực hiện, v.v) (xem thêm phụ 

lục Mẫu kế hoạch làm việc). 

- Thiết kế đề xuất cho 02 nhân vật sử dụng trong phần minh hoạ tình huống bằng 

hoạt họa (1 nhân vật bé trai 2.5 tuổi và 1 nhân vật bé gái 4.5 tuổi), đặt trong tối 

thiểu 02 bối cảnh phổ biển ở vùng quê và thành phố như trong nhà, sân chơi, công 

viên, trường học. 

- Bản scan/photo Giấy Đăng ký Kinh Doanh, Danh mục các hợp đồng tương tự. 

- Đề xuất tài chính bao gồm tất cả các đầu mục công việc, trong đó đơn vị tính theo 

phút. 

mailto:dtdoan@ccihp.org
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- Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá theo phương pháp kết hợp chất lượng và chi phí 

với tổng điểm chất lượng tối đa là 80 điểm và tổng điểm tài chính là 20 điểm. 

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật gồm:

- Thiết kế đề xuất nhân vật, bối cảnh phù hợp

- Kế hoạch làm việc hiệu quả, rõ ràng, có timeline phù hợp

- Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của dự án

Tiêu chí đánh giá về tài chính gồm: 

- Đề xuất tài chính phản ánh đầy đủ các nội dung yêu cầu

- Tổng chi phí đề xuất hợp lý và không vượt quá tổng chi phí của hoạt động này

Đơn vị nào có hồ sơ quan tâm đạt tổng điểm chất lượng và chi phí cao nhất sẽ được mời 

vào vòng đàm phán tiếp theo. 

Thời gian nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 14 tháng 08 năm 2022. 

---------------------------- 

Phụ lục: Mẫu Kế hoạch làm việc 

TT Đầu mục công việc Thời gian dự kiến 

1 Lên kịch bản bài giảng  

2 Thiết kế nhân vật  

3 …  

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 




