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Sản xuất phim tài liệu

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham

gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn

huyện cần giờ, TP. HCM"

Tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF), do trường Đại học Kinh tế -

Luật, ĐHQG-HCM thực hiện.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Năm 1978, khu rừng ngập mặn Cần Giờ đã được UBND TP. HCM quyết định

khôi phục bằng công trình với quy mô hơn 30.000 ha rừng ngập mặn, hệ sinh thái đất

ngập nước và đa dạng sinh học đã phục hồi. Tuy nhiên, quản lý và sử dụng hợp lý tài

nguyên của hệ sinh thái đất ngập nước với cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào

rừng như tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là vấn đề khó khăn. Vì vậy, quá trình gìn

giữ và phát triển tài nguyên của rừng ngập mặn nói chung và khu dự trữ sinh quyển

nói riêng tại Cần Giờ quan trọng hơn hết, phải đáp ứng được chiến lược phát triển bền

vững của Huyện Cần Giờ, Tp. HCM. Đó là đảm bảo được sinh kế cho cộng đồng dân

cư sống phụ thuộc vào rừng. Cụ thể, người dân phải có nhận thức pháp luật đúng đắn

để tối đa hóa được các nguồn lợi do rừng mang lại trong quá trình sinh sống và tương

tác với rừng. Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ khoa học như ứng dụng trên điện thoại

thông minh về tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho các hộ dân được giao khoán bảo

vệ rừng sẽ giúp người dân rút ngắn khoảng cách tiếp cận quy định pháp luật. Hiểu



được những hạn chế này, trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM đang tiến hành

dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người dân tham

gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại địa bàn

huyện cần giờ, TP. HCM" tài trợ bởi Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF)

để nâng cao hiểu biết pháp luật của hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ nghèo

sống phụ thuộc vào rừng và học sinh trên địa bàn huyện Cần Giờ.

2. GIỚI THIỆU

Dự án "Chương trình tập huấn và trợ giúp pháp lý cho đối tượng người

dân tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng và sống phụ thuộc vào rừng tại

địa bàn huyện cần giờ, TP. HCM" do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE

JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) tài trợ và là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường

Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, nhằm

góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin

cậy và dễ tiếp cận, Bộ Tư Pháp làm cơ quan chủ quản. Dự án gồm hợp phần

PAGODA và hợp phần JIFF với mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền xã hội chủ

nghĩa thông quan hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn. Tổ chức Oxfam tại

Việt Nam được lựa chọn đóng vai trò là Ban Thư ký, thay mặt nhà tài trợ EU và Ban

Chỉ đạo dự án để quản lý và hỗ trợ thực hiện các Sáng kiến trong khuôn khổ Quỹ

JIFF.

3. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Mục tiêu chung của dự án bao gồm:

- Tăng cường nhận thức pháp luật của các hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo sống phụ thuộc vào rừng

ngập mặn địa bàn Huyện Cần Giờ, Tp. HCM gắn liền với phát triển sinh

kế.

- Nâng cao năng lực nhận thức pháp luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát

triển sinh kế của dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ rừng, hộ

nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn.



- Nâng cao tiếng nói người dân trên địa bàn thực hiện dự án, đóng góp

vào quá trình đóng góp ý kiến cho các văn bản luật có liên quan đến bảo

vệ rừng ngập mặn.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

- Dự án sẽ tiến hành 18 lần tập huấn nâng cao năng lực nhận thức pháp

luật về bảo vệ rừng gắn liền với phát triển sinh kế đến với 1548 người

dân thuộc 03 nhóm đối tượng dân cư là hộ dân được giao khoán bảo vệ

rừng, hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng và trẻ em trên địa bàn;

- 01 ứng dụng trên điện thoại thông minh phát triển trên công nghệ trí tuệ

nhân tạo nhằm hỗ trợ tư vấn pháp lý sẽ được phát triển và cung cấp cho

các hộ dân được giao bảo vệ rừng;

- 01 tọa đàm sẽ được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan trong

công tác xây dựng, thực thi pháp luật, nghiên cứu chính sách, và người

dân chịu ảnh hưởng bởi các quy định đó. Dự án khi triển khai sẽ được

giám sát và đánh giá thông qua kế hoạch làm việc, các cuộc họp và báo

cáo định kỳ.

Mục tiêu của của phim tài liệu:

- Để nâng cao sự chú ý, ủng hộ và nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng

ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển tại huyện Cần Giờ, trường Đại học

Kinh tế - Luật muốn sản xuất một phim tài liệu phản ánh các hoạt động

tập huấn nâng cao năng lực nhận thức pháp luật về bảo rừng ngập mặn

tại huyện Cần Giờ, TP. HCM. Phim tài liệu cũng ghi lại một số hình ảnh

của quá trình xây dựng, thiết kế ứng dụng trên điện thoại và những hình

ảnh tại hội thảo thuộc dự án.

- UEL tìm kiếm một đơn vị sản xuất hoặc nhà làm phim để sản xuất

phim. Bộ phim sẽ được chiếu trên các kênh truyền thông và tại các sự

kiện được UEL và Quỹ JIFF quản lý và tổ chức.

- Phim tài liệu được xem như một can thiệp mà UEL đã làm để giúp

người dân hiểu và tham gia bảo vệ rừng tại khu vực huyện Cần Giờ. Ở

góc độ khác thì đó là hoạt động kết nối giúp Khu Dự Trữ Sinh Quyển

huyện Cần Giờ, bảo vệ và quản lý tài nguyên do Ban quản lý của Khu



dự trữ sinh quyển đang quản lý, đảm bảo được sự tham gia của người

dân trong các hoạt động thu gom sinh kế. Thông qua các hoạt động của

dự án do UEL thực hiện sẽ giúp nâng cao nhận thức của người dân trong

bảo vệ rừng.

4. PHẠM VI CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Phim tài liệu ghi nhận quá trình thực địa, làm việc với Ban quản lý rừng và hộ

dân, công tác chuẩn bị và tập huấn 18 đợt tại huyện Cần Giờ cho ba đối tượng là các

hộ nhận giao khoán bảo vệ rừng, hộ nghèo sống phụ thuộc vào rừng và các em học

sinh sinh sống tại Cần Giờ. Phim cũng phản ánh một số hình ảnh của quá trình xây

dựng, thiết kế ứng dụng trên điện thoại, những hình ảnh tại hội thảo thuộc dự án..

- Phim phản ánh được cái nhìn tích cực của người dân, của cộng đồng từ vị trí

của những người thật sự gắn bó với rừng ngập mặn, qua đó thúc đẩy sự đồng cảm của

người xem đối với vai trò của rừng ngập mặn Cần Giờ với hệ sinh thái và môi trường

nói chung.

- Các hoạt động tập huấn dự kiến được diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 (lịch làm

việc cụ thể sẽ được thông báo trong tháng 4 hoặc ít nhất một tuần trước ngày diễn ra

buổi tập huấn đầu tiên). Kế hoạch sơ bộ như sau:

+ 02 ngày thực địa tại Cần Giờ để chuẩn bị cho tập huấn;

+ 01 buổi tập huấn cho các tuyên truyền;

+ 12 ngày tập huấn cho người dân được giao khoán và bảo vệ rừng, hộ nghèo

sống phụ thuộc vào rừng;

+ 06 buổi tập huấn cho học sinh.

- Phim được sản xuất với chất lượng tối thiểu full HD, quay màu và được hoàn

thiện hậu kỳ. Tổng thời gian của phim tài liệu chính là khoảng 20 phút.

- Toàn bộ quá trình sản xuất phim, bao gồm nhưng không giới hạn trong viết

kịch bản, quay phim, biên tập, lồng tiếng/thuyết minh/chạy phụ đề phải do người cung

cấp dịch vụ đảm bảo hoàn thiện.

- Toàn bộ quá trình phát triển, và sản xuất đặt dưới sự giám sát của UEL. UEL

chịu trách nhiệm cung cấp thông tin, đưa ra các đánh giá và nhận xét khi cần thiết.



- UEL là Nhà sản xuất điều hành của bộ phim, có bản dựng cuối (final cut) cũng

như chỉ đạo sáng tạo, biên tập và kỹ thuật cho bộ phim.

5. THỜI GIAN, SẢN PHẨM BÀN GIAO

Các mốc thời gian dự kiến:

- Bản dựng thô: không trễ hơn ba (03) tuần sau ngày quay phim cuối

cùng.

- Bản dựng cuối, dữ liệu quay và file dựng được bàn giao cho UEL không

trễ hơn hai (02) tuần kể từ ngày chỉnh sửa cuối cùng theo yêu cầu của

UEL.

- Thời gian làm phim tài liệu cụ thể sẽ thảo luận với tư vấn khi xây dựng

kịch bản chi tiết.

Sản phẩm bàn giao:

- 01 phim tài liệu dài 20 phút.

- 01 video dài 05 phút gồm nội dung được rút ngắn từ phìm tài liệu 20

phút nêu trên.

- 01 bộ hình ảnh trong suốt quá trình triển khai, làm việc và hoạt động dự

án tại Cần Giờ.

6. ĐIỀU KIỆN

Công ty phải có nhân sự hoặc nhà sản xuất độc lập phải có:

- Tối thiểu hai (02) năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực viết phim

/phóng sự/tài liệu, sản xuất, đạo diễn và biên tập;

- Tiếp cận với các thiết bị quay phim, ánh sáng, âm thanh, biên tập chất

lượng cao nhất;

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, áp dụng các tiêu

chuẩn sản xuất và kỹ thuật cao một cách chuyên nghiệp.

7. NGÂN SÁCH

Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện như sau:

- Sau khi ký hợp đồng: 10%



- Dữ liệu quay và file dựng: 20%

- Bản dựng đầu tiên: 30%

- Bản dựng cuối: 40%

8. HỒ SƠ

1. Một liên kết đến sản phẩm trước đó đã thực hiện, hoặc thể hiện các sản

phẩm đã thực hiện (showreel).

2. Danh sách chi tiết về thông tin kỹ thuật của thiết bị dự định sử dụng, bao

gồm cả máy ảnh, ánh sáng, âm thanh, phần mềm chỉnh sửa, ....

3. Trình bày ngắn gọn về nhóm và ghi rõ trách nhiệm của những người chủ

chốt tham gia vào quá trình sản xuất phim tài liệu, cùng với CV rút gọn.

4. Bảng dự trù kinh phí: ghi rõ các khoản mục, bao gồm nhưng không giới

hạn trong số ngày quay dự kiến, số ngày chỉnh sửa, chi phí đi lại, thiết

bị…

HẠN CUỐI NỘP HỒ SƠ: 10/04/2022

Hồ sơ xin gửi đến: iicl@uel.edu.vn

9. CÁC BẢO LƯU VÀ BẢO MẬT

UEL có quyền giữ lại toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán nếu hiệu suất

không đạt yêu cầu, nếu sản phẩm không hoàn thành, không giao hoặc giao trễ hạn.

Trong trường hợp công ty sản xuất/ nhà làm phim đơn phương chấm dứt hợp đồng

trước khi giao tất cả các sản phẩm đã thỏa thuận, bất cứ khoản thanh toán nào đã thực

hiện sẽ được hoàn trả lại cho UEL.

Nhà làm phim cam kết duy trì tính bảo mật đối với tất cả thông tin không thuộc

phạm vi công cộng và sẽ không tham gia vào một nhiệm vụ khác thể hiện xung đột lợi

ích đối với nhiệm vụ sản xuất phim tài liệu này.
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