
 

 

Điều khoản tham chiếu 
Cung cấp dịch vụ thiết kế và sản xuất tạp dề 

 
Thông tin chung 
Rikolto tại Việt Nam (trước đây là VECO tại Việt Nam) là thành viên của Rikolto – một tổ chức phi chính phủ quốc tế có 
trụ sở chính tại Leuven, Vương quốc Bỉ. Rikolto mưu cầu một thế giới với thu nhập ổn định cho người nông dân và thực 
phẩm bổ dưỡng, giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. 
 
Rikolto tại Việt Nam đang triển khai Dự án “Tăng cường tiêu thụ rau và trái cây cho người dân có thu nhập thấp tại Việt 
Nam thông qua các cải tiến về hệ thống thực phẩm” (FVN) nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề các gánh nặng về suy dinh 
dưỡng cho người dân khu vực đô thị có thu nhập thấp ở Việt Nam. 
 
Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ để thiết kế và sản xuất 1.300 tạp dề cho Dự án “Tăng cường tiêu thụ 
rau và trái cây cho người dân có thu nhập thấp tại Việt Nam thông qua các cải tiến về hệ thống thực phẩm” (FVN). 
 
Mục tiêu của công việc:  
▪ Thiết kế tạp dề theo yêu cầu của Rikolto. 
▪ Sản xuất tạp dề theo mẫu đã thống nhất với Rikolto, đại diện là Cán bộ Truyền thông. 
 
Nhà cung cấp dịch vụ sẽ làm việc với Cán bộ Truyền thông của Rikolto tại Việt Nam để triển khai việc thiết kế và sản xuất 
nhằm đảm bảo các yêu cầu về hình thức và chất lượng như đề xuất.  
 
Thời gian thực hiện công việc 
Hoạt động sẽ thực hiện từ tháng 7 đến tháng 8, năm 2021. 
 

STT Các nội dung Thời gian dự kiến 

1 Trao đổi với Cán bộ Truyền thông để lên ý tưởng 
thiết kế và lựa chọn chất liệu vải phù hợp 

Tuần 1 tháng 7, 2021 

2 Thiết kế và phê duyệt thiết kế Tuần 1 tháng 7, 2021 

3 Sản xuất bản mẫu theo thiết kế đã duyệt  Tuần 2 tháng 7, 2021 

4 Hoàn thiện sản xuất theo mẫu đã duyệt Tuần 3 và 4 tháng 7, 2021 

5 Bàn giao sản phẩm Tuần 4 tháng 7 – tuần 1 tháng 8, 2021 

 
Mong đợi về sản phẩm cuối 
▪ Bản thiết kế gốc và mẫu tạp dề 
▪ 1.300 bộ tạp dề, bao gồm tạp dề, hộp và túi đựng 
 
Nộp hồ sơ 
Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ, bao gồm (1) hồ sơ năng lực của công ty, thể hiện kinh 
nghiệm với các công việc liên quan (kèm theo hình ảnh mô tả sản phẩm); (2) phác thảo thiết kế, và (3) báo giá gửi về địa 
chỉ: tiep.do@rikolto.org và cc tới nhung.vuong@rikolto.org chậm nhất là ngày 05 tháng 07 năm 2021. 
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Term of Reference 

Service provider to design and supply aprons 

 
Background 
Rikolto in Vietnam (previously VECO Vietnam) is a member of Rikolto – an international NGO with its International 
Office based in Leuven, Belgium. Rikolto envisions a world with a sustainable income for farmers and nutritious, 
affordable food for everyone. 
 
Rikolto in Vietnam is implementing a project "Increasing fruits and vegetables intake for low-income populations in 
Vietnam through food system innovations" (FVN) aiming at addressing the problem of the triple burden of malnutrition 
among low-income urban population in Vietnam. 
 
We are looking for a service provider/supplier to design and produce 1300 aprons for the project "Increasing fruits and 
vegetables intake for low-income populations in Vietnam through food system innovations" (FVN). 
 
Objectives of activities:  
▪ Design aprons based on Rikolto’s requirement. 
▪ Produce apron according to the design, agreed with Rikolto’s Communication Officer 
 
The service provider will work with the Communications Officer of Rikolto in Vietnam to implement the design and 
printing service to ensure all requirements of product quality and format as required.  
 
Timeframe 
The activity will implement from July to August 2021. 
 

No. Activity Duration 

1 Discuss with Communications Officer to 
brainstorm ideas for design and select proper 
fabric 

W1 July 2021 

2 Design and review W1 July 2021 

3 Produce sample upon the design  
 

W2 July 2021 

4 Produce apron upon the sample approved W3-W4 July 2021 

5 Handle-over the product W4 July – W1 August 2021 

 
Deliverables 
▪ The design and sample of apron 
▪  1,300 apron sets including apron and covering box, and bag.  
 
Form of submission 
Please submit your offer including (1) a profile of company/ JD showing experiences with relevant tasks (product 
demonstrations attached); (2) a concept of design, and (3) a quotation as soon as possible via below address: 
 tiep.do@rikolto.org and cc to nhung.vuong@rikolto.org no later than 05th July 2021. 
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