
 

Điều khoản tham chiếu 

Xây dựng và thực hiện chuỗi sự kiện truyền thông dự án 

1. Bối cảnh:  

HealthBridge là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận quốc tế hoạt động 

để cải thiện sức khỏe của nhóm người dễ bị tổn thương thông qua nghiên 

cứu, chính sách và hành động. HealthBridge đã hoạt động tại Việt Nam từ 

năm 1993 về các lĩnh vực: Sức khỏe, dinh dưỡng, an ninh lương thực, 

Thành phố sống tốt, Bình đẳng Giới và Sức khỏe Sinh Sản, Sức khỏe Bà mẹ, 

Trẻ em & Trẻ sơ sinh, Phòng chống tác hại thuốc lá và bệnh không lây 

nhiễm. 

HealthBridge mong muốn hợp tác với một đơn vị truyền thông để xây dựng 

và thực hiện chiến dịch truyền thông về tác hại của thực phẩm có hại cho 

sức khỏe. 

2. Mục tiêu:  

➢ Cung cấp thông tin, thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan chính 

phủ, các tổ chức dân sự xã hội và các bên liên quan về ảnh hưởng của 

thực phẩm có hại cho sức khỏe. 

➢ Nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về tác hại của thực phẩm 

có hại cho sức khỏe.  
 

3. Đối tượng hướng tới: 

➢ Các cơ quan chức năng có liên quan 

➢ Người dân (tập trung vào trẻ vị thành niên, thanh niên và bố mẹ trẻ) 
 

4. Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11-12/2022 
 

5. Ngân sách dự kiến: 430 triệu VND 
 

6. Trách nhiệm của công ty truyền thông 

- Xây dựng và lên kế hoạch chi tiết cho chiến dịch truyền thông; 

- Trao đổi và thống nhất với HealthBridge về các hoạt động và các cơ 

quan liên quan sẽ hợp tác; 

- Thực hiện các hoạt động đã thống nhất; 



 

- Đánh giá kết quả chiến dịch. 
 

7. Đầu ra dự kiến: 

- Bản kế hoạch chi tiết cho chiến dịch truyền thông; 

- Các sản phẩm truyền thông trên các kênh báo, đài, mạng xã hội; 

- Báo cáo đánh giá kết quả chiến dịch. 
 

8. Tiêu chí lựa chọn 

- Có kinh nghiệm thực hiện các chiến dịch truyền thông;  

- Kinh phí phù hợp; 

- Đã hợp tác với tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ là một lợi thế. 
 

9.  Ứng tuyển 

Các công ty truyền thông quan tâm, vui lòng gửi bản cứng hồ sơ ứng tuyển 

trước 17:00 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022 tới:  

Phạm Thu Hà 

P 202-203, E4, Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, 6 Đặng Văn Ngữ, Quận Đống 

Đa, Hà Nội 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 1 hồ sơ năng lực, kế hoach đề xuất, dự trù kinh 

phí và thư ứng tuyển. 

 

Những đơn vị vào danh sách lựa chọn sẽ được liên hệ. Vui lòng không liên 

hệ qua điện thoại. 

 

  


