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THUNGO
Ve vic nop Ho so de xuat de lua chon nha thou thuc hi@ngi thau To

chuc T9a aam chuyen man trvc tuyin "Xutit khdu Vi¢t Nam truac thach th(cc bt
ap thui ch<5ng ban pha gia cua Hoa Ky- kinh nghi¢m tu nganh m(jt ong"

Kinh gri: Quy Dan vi

Hien nay, Cuc Phong ve throng mai co nhu cau to chrc Toa dam chuyen
mn trgc tuySn "Xuftt khiu Vi~t Nam truac thach thrc bi ap thue ch6ng ban pha
gia cua Hoa Ky - kinh nghiem tr nganh mat ong". Quy Dan vi c6 du nang lµc dSn
khao sat va lap ho so de xuat theo noi dung tai Ho so yeu cau.

- Thai gian phat hanh ho so yeu cau: Tu 10 gia ngay 09 thang 11 nam 2022
den 17 gia ngay 16 thang 11 nam 2022.

- Dia diSm phat hanh Hf> so yeu cau: Phong 801 toa nha s6 23 Ngo QuySn,
phuang Trang TiSn, qu?n Boan KiSm, Thanh ph6 Ha N9i.

- Phat hanh ho so: MiSn phi

- Thai diem het han nop ho so de xuat: tru6c 1 7 gia ngay 16 thang 11 nam
2022.

- Ho so de xuat xin duqc gui vs Phong 801 toa nha s6 23 Ngo QuySn,
Phuong Trang TiSn, Qu?n Boan KiSm, Thanh ph6 Ha N9i ho?C gui bing fax:
024.7303.7897, hoac thu dien tr: ngocny@moit.gov.vn; nhungntr@moit.gov.vn;

Cuc Phong ve throng mai mong nh?n duqc sµ hqp tac cua Quy Dan vi-/. /'f7

Noi nh@n:
- Nhu tren;
- Lu·u: KT, P3.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

     
Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2022 

 

HỒ SƠ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU TỔ CHỨC TỌA ĐÀM 
CHUYÊN MÔN TRỰC TUYẾN “XUẤT KHẨU VIỆT NAM TRƯỚC 

THÁCH THỨC BỊ ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA HOA KỲ - 
KINH NGHIỆM TỪ NGÀNH MẬT ONG” 

 

1. Tên gói thầu: Tổ chức Tọa đàm chuyên môn trực tuyến “Xuất khẩu Việt 
Nam trước thách thức bị áp thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ - kinh nghiệm từ 
ngành mật ong” 

2. Số lượng: 01 buổi, với thời lượng phát sóng từ 50-70 phút 

3. Số lượng diễn giả: dự kiến 3-4 người 

4. Phóng sự kèm theo: dự kiến 01 phóng sự 

5. Một số yêu cầu khác: 

- Yêu cầu Nhà thầu có kinh nghiệm truyền thông trong lĩnh vực nông 
nghiệp/công thương; 

- Có nhiều chuyên đề, loạt bài phản ánh sinh động hoạt động của các cấp, 
các ngành, phản ánh các sự kiện thời sự lớn trong đời sống chính trị, kinh tế - xã 
hội đất nước;  

 - Có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, 
pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân và đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực, được độc giả cả nước đánh giá cao và phản hồi; 

- Yêu cầu thời lượng từ 50-70 phút; 

- Yêu cầu thời lượng của 1 phóng sự là khoảng 2 phút; 

- Yêu cầu buổi Tọa đàm được phát trực tuyến; 

- Yêu cầu buổi Tọa đàm được phát sóng trên nền tảng điện tử và sau đó 
phát trên các nền tảng khác; 

 - Ngoài ra, cần đáp ứng nội dung công việc sau: 



TT Nội dung công việc Đơn vị tính Số lượng 

I Sản xuất 1 phóng sự về vụ việc   

1 Tác giả kịch bản Người 1 

2 Quay phim Người 1 

3 Kỹ thuật dựng Người 1 

4 Biên tập Người 1 

5 Âm thanh, ánh sáng Người 1 

II 
Dự kiến sản xuất và phát sóng 01 tọa đàm 
trực tuyến 

  

1 Tác giả kịch bản Người 1 

2 Quay phim Người 2 

3 Biên tập Người 1 

4 Diễn giả Người 4 

5 Dẫn chương trình Người 1 

6 Đạo diễn Người 1 

7 Trợ lý đạo diễn Người 1 

8 Kỹ thuật trường quay Người 1 

9 Chịu trách nhiệm nội dung Người 1 
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