ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG WEBSITE
I- Bối cảnh
Aide et Action (AEA) là tổ chức hợp tác quốc tế với trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sỹ. AEA bắt đầu
hoạt động vào năm 1981 và hiện đang làm việc tại 19 quốc gia thuộc châu Âu, châu Phi, Nam Á, và
Đông Nam Á. Với tầm nhìn “Thay đổi thế giới thông qua Giáo dục”, AEA sử dụng cách tiếp cận giáo
dục lâu dài cho nhóm thanh niên và trẻ em dễ bị tổn thương. AEA có mặt tại Việt Nam từ năm 2003,
đã và đang triển khai dự án tại 6 tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Lai Châu và Lào
Cai. Các dự án của AEA tập trung vào ba lĩnh vực chính:
• Tiếp cận và chất lượng giáo dục tiểu học và trung học
• Giáo dục chăm sóc trẻ
• Giáo dục hướng nghiệp
AEA và Trung tâm Hợp tác Phát triển Tây Bắc (NWD) đang triển khai dự án “Tăng tiếp cận các cơ hội
sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy sáng kiến phát triển nghề nghiệp và khởi
nghiệp” do Liên minh châu Âu (EU) đồng tài trợ tại hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình. Mục tiêu tổng quát
của dự án là cải thiện thu nhập cho thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) (độ tuổi 16-30) thông qua
thúc đẩy phát triển nghề nghiệp và sáng kiến khởi nghiệp kinh doanh ở hai tỉnh Lào Cai và Hòa Bình.
Để đạt được điều này, Dự án sẽ triển khai một loạt các can thiệp từ phát triển tài liệu và triển khai
các hoạt động hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông (THPT), xây dựng tài liệu và triển
khai các chương trình đào tạo định hướng thị trường cho học sinh tại Trung tâm Dạy nghề (TTDN) ở
các huyện và thanh niên ngoài nhà trường ở nông thôn; tăng cường kết nối với khối doanh nghiệp
để tạo cơ hội sinh kế cho thanh niên DTTS; và tuyên truyền vận động các nhà hoạch định chính sách
về thực hành tốt trong đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường.
II- Mục tiêu hoạt động
Xây dựng một trang web như một cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến toàn diện để thanh niên DTTS
tiếp cận với tài liệu và thông tin hướng nghiệp và nghề nghiệp một cách thuận tiện và dễ dàng, có sự
liên kết với các trang web của đối tác AEA.

III- Phạm vi công việc
Tư vấn sẽ thiết kế và xây dựng một trang web với những công việc như sau:
- Đưa ra đề xuất thiết kế trang web bằng tiếng Anh và tiếng Việt dựa trên hướng dẫn của AEA
để AEA xem xét và phê duyệt.
- Thiết kế cấu trúc trang web, bố cục trang & trang hấp dẫn, dễ sử dụng, cập nhật và bảo trì,
điều hướng & chức năng tìm kiếm linh hoạt; chức năng đếm lượt truy cập.
- Tạo trang HTML và đồ họa để tải lên trang web sao cho tương thích với mọi trình duyệt và
thiết bị.
- Mua tên miền, hosting cho 3 năm
- Đưa ra khuyến nghị cho kế hoạch sao lưu/khôi phục.
- Tập huấn cho nhân viên AEA Việt Nam về bảo trì trang web và cập nhật nội dung.
- Thiết kế và thiết lập kế hoạch chống hacker và diệt virus cho trang web.

-

Dịch vụ bảo hành và bảo trì
Đưa ra khuyến nghị cho phần mềm, phần cứng và các ứng dụng phụ trợ khác liên quan đến
phát triển Web.

IV- Sản phẩm mong đợi
1. Website được xây dựng phải đảm bảo những yêu cầu sau đây:
- Tuân theo những tiêu chuẩn website thông dụng và cập nhật
- Hình thức sáng tạo và bắt mắt, bố cục rõ ràng, logic, dễ dàng tìm kiếm thông tin
- Tương thích với màn hình máy tính và màn hình điện thoại các loại
- Có thể truy cập được bằng tất cả những trình duyệt web hiện có
Dễ dàng nâng cấp website bằng cách bổ sung thêm các chức năng mới.
- Có khả năng bảo mật cao, có các phương án phòng chống tấn công qua mạng.

2. Thiết kế website được sao lưu vào 3 bộ đĩa CD-ROM và in ra 3 bản hardcopy và bàn giao
cho AEA, bao gồm Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống website.
V- Yêu cầu nộp đề xuất
Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi:
- Giao diện website: 03 giao diện trang chủ website đã thiết kế (kiểu file nộp: *.jpg và *.psd).
- Đề xuất kỹ thuật về phương án thiết kế
- Đề xuất về chi phí cho gói thiết kế, tên miền và hosting.
- Thư bày tỏ nguyện vọng tham gia công việc (ghi rõ phí tư vấn), Sơ yếu lí lịch (CV), đề xuất số
ngày tư vấn

VI- Quá trình tuyển chọn
Tư vấn sẽ được tuyển chọn dựa trên những tiêu chí sau:
#
1
2
3
4
5
6
7

Tiêu chí
Có đăng ký kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam
Giàu kinh nghiệm, có danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế website
Chứng tỏ được kiến thức, kỹ năng xây dựng website tương tự cho các
tổ chức phi chính phủ
Có khả năng truyền đạt và tập huấn lại cho người quản trị
Có kinh nghiệm về bảo mật, bảo trì website
Sử dụng phần mềm có bản quyền
Chi phí hợp lý

VII- Nộp hồ sơ
Các cá nhân/đơn vị quan tâm vui lòng gửi đề xuất về địa chỉ email: info-vietnam@aide-et-action.org
Hạn nộp hồ sơ: 17:00, 15 tháng 4 năm 2020.

