
HỒ SƠ MỜI TÀI TRỢ

HOẠT ĐỘNG

CHIẾU PHIM TRÊN BÃI BIỂN
TẠI BÃI BIỂN MỸ AN

2 0 2 1



Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Ban 
Quản lý) kính gửi đến Quý doanh nghiệp lời chúc sức khỏe, thành đạt và lời chào trân trọng!

Nhằm khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên du lịch biển, tạo sản phẩm du lịch mới, đa 
dạng hóa các loại hình dịch vụ và bổ sung tiện ích phục vụ cộng đồng, UBND thành phố Đà 
Nẵng ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 20/01/2021 và Công văn số 2152/UBND-
SDL ngày 14/04/2021 về việc tổ chức thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi 
biển Mỹ An, thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. 

Để hình thành các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc về đêm tại bãi biển đêm Mỹ An, Ban 
Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng kính mời quý Doanh nghiệp quan 
tâm tham gia tổ chức hoạt động Chiếu phim trên bãi biển nhằm thu hút khách du lịch đến nghỉ 
dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí tại bãi biển Đà Nẵng.

Hoạt động tài trợ này sẽ là cơ hội để các Doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, khẳng định 
thương hiệu của mình, Ban quản lý trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ cho 
hoạt động Chiếu phim trên bãi biển tại bãi biển đêm Mỹ An. Sự quan tâm hợp tác và đồng 
hành của quý Doanh nghiệp sẽ góp phần hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch về đêm đặc 
trưng, hấp dẫn tại khu vực.

Hạng mục tài trợ hoạt động Chiếu phim trên bãi biển gồm hiện vật và hiện kim với các 
tiêu chí được nêu trong hồ sơ tài trợ. Đơn vị được chọn là 01 đơn vị có giá trị tài trợ hiện vật 
đầy đủ theo tiêu chí, maket và tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ tài trợ và có giá trị hiện kim cao 
nhất. Hồ sơ tài trợ hợp lệ gửi về Ban Quản lý trước 17h30 ngày 21/04/2021. Nếu các đơn vị 
nộp hồ sơ không đúng thời hạn hoặc không đủ thành phần coi như hồ sơ không hợp lệ.

Trân trọng./.
KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Phan Minh Hải

THƯ MỜI

TÀI TRỢ

SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
   BQL BÁN ĐẢO SƠN TRÀ & CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021



HẠNG MỤC: CHIẾU PHIM TRÊN BÃI BIỂN

1. Về hiện vật (trang thiết bị và các vật dụng để phục vụ chiếu phim):
- Tài trợ màn hình chiếu phim ngoài trời, trang thiết bị, quầy phục vụ, bàn ghế ngồi và các vật 
dụng khác để tổ chức hoạt động Chiếu phim trên bãi biển (theo maket và tiêu chuẩn kỹ thuật, 
nhãn hiệu đơn vị cung cấp màn hình chiếu, trang thiết bị theo hồ sơ mời tài trợ).

2. Về hiện kim:
Hạn mức tài trợ thấp nhất từ 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng y)

GIÁ TRỊ TÀI TRỢ

VIP Sofa có mái che

Đèn trang trí

Quầy gỗ

Phong cảnh

Bình gốm - cây cảnh

Quạt làm mát màn hình

Hộp chứa quạt làm mát

Projector - máy chiếu

Màn hình 200-inch

Dàn âm thanh

Loa thường

Loa bass

Bộ khuếch đại âm thanh

Cáp

Bảng điện điều khiển

Ghế lười hạt xốp

Ghế băng

Ô che

Danh mục thiết bịTT Mô tả chi tiết ĐVT Số lượng

4500x4500 gỗ và thép

Bảng hiệu, bóng đèn, v.v.

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Chạy liên tục
Output: 1,100 Watt ‣ 110 V hoặc 220 V 

- Để giảm tiếng ồn của quạt làm mát màn hình
- Được sử dụng với quạt mát cho màn hình
- Kích cỡ 120cm x 60cm x 80cm

Epson L1490

LCD 40ft (12m) 9,000 Laser WUXGA
Standard 1,920p x1,200p
Interchangeable lens

Size 6.10 3.43 1.75 200 classic 16:9

Yamaha MG16XU 8 channels, usb, jack

Martin Audio Blackline X8

2 WAY speakerMartin Audio
Blackline X8 3 inch bass cone

Behringer NX3000 3000 watts 4 ohms

Budget

Pioneer DJ XDJ RR 2

Màu hồng/tím nhạt, dễ giặt

Gỗ tự nhiên

Theo yêu cầu
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- Tổ chức hoạt động Chiếu phim trên bãi biển hàng đêm.
- Ban Quản lý chỉ tiếp nhận quyền sử dụng các hiện vật trong thời gian thí điểm 02 năm (từ tháng 4/2021 đến  
tháng 4/2023). Sau khi kết thúc thời gian thí điểm đơn vị tài trợ thu hồi trang thiết bị và các vật dụng phục vụ 
hoạt động Chiếu phim trên bãi biển.

bộ

cái

Ghế bãi biển Theo yêu cầu19 cái 34



HẠNG MỤC: CHIẾU PHIM TRÊN BÃI BIỂN

QUYỀN LỢI CỦA ĐƠN VỊ TÀI TRỢ 

1. Quyền lợi đặc biệt:

1.1  Được phục vụ giải khát và thức ăn nhanh tại khu vực tổ chức hoạt động Chiếu phim trên 
bãi biển trong thời gian thí điểm từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023.

1.2 Được Ban Quản lý hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại 
chúng như: website, fanpage của Ban Quản lý, Sở Du lịch Đà Nẵng

1.3 Được xướng tên, nhận hoa cảm ơn và giấy chứng nhận của Ban Quản Lý trong Lễ khai 
mạc chương trình Đà Nẵng by Night và Biển đêm Mỹ An.

2. Quyền lợi về nhãn hiệu:

2.1 Logo đơn vị được đặt trân trọng trên backdrop sân khấu chương trình Lễ khai mạc Đà 
Nẵng by Night và Biển đêm Mỹ An.

2.2 Logo được xuất hiện trên pano tuyên truyền về chương trình Biển đêm Mỹ An.

2.3. Logo được thể hiện trên Giấy mời tham dự Lễ khai mạc chương trình Đà Nẵng by Night 
và Biển đêm Mỹ An.

3. Quyền lợi cổ động trực quan:

3.1. Logo được xuất hiện trên 100 phướn tuyên truyền về chương trình Biển đêm Mỹ An.

3.2. Tên đơn vị được giới thiệu trong chuyên mục biển xanh (01 số) phát sóng trên đài 
DaNang TV.

3.3 Được đặt ấn phẩm trong các quầy thông tin du lịch tại Biển Mỹ An trong 02 năm.

3.4 Logo của đơn vị xuất hiện trong các bài viết quảng bá cho chương trình Biển đêm Mỹ An 
trên fanpage du lịch Đà Nẵng (Theo kích thước quy định của Ban Quản lý).

II



TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TÀI TRỢIII

1. Đơn vị tài trợ có trách nhiệm tài trợ đúng theo Mục I tại hồ sơ này. 

2. Đơn vị tài trợ có trách nhiệm chuyển đủ số tiền tài trợ vào tài khoản của Ban Quản lý theo 
cam kết trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận được thông báo là đơn vị tài trợ.

3. Thực hiện việc chiếu phim theo đúng quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về bản 
quyền phim.

4. Chi trả tiền điện, nước khi sử dụng và đóng các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định.

5. Đảm bảo công tác ANTT, VSMT, VSATTP, PCCC tại khu vực hoạt động chiếu phim.

6. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm (từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023) hoặc khi có yêu cầu 
của UBND thành phố, đơn vị tài trợ phải dừng tất cả hoạt động, tháo dỡ hiện vật tại khu vực 
và không yêu cầu bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.

7. Đơn vị tài trợ có trách nhiệm nộp hồ sơ tài trợ về Ban Quản lý trước 17h30 ngày 
21/4/2021. Về thành phần hồ sơ tài trợ, đơn vị tài trợ liên hệ Ban Quản lý thông qua số điện 
thoại 0236.3920.480 hoặc 0905.151.786 để được hướng dẫn.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝIV

1. Ban Quản lý có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho đơn vị tài trợ được nêu ở 
mục II.

2. Đảm bảo đầy đủ nguồn điện, nước để đơn vị tài trợ hoạt động Chiếu phim trên bãi biển.

3. Số tiền tài trợ Ban Quản lý sử dụng để thực hiện công tác cứu hộ, bảo vệ môi trường tại các 
bãi biển Đà Nẵng.

HẠNG MỤC: CHIẾU PHIM TRÊN BÃI BIỂN



HẠNG MỤC: SÂN KHẤU SỰ KIỆN MẶT BẰNG BỐ TRÍ HOẠT ĐỘNG



HẠNG MỤC: SÂN KHẤU SỰ KIỆN PHỐI CẢNH MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
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HẠNG MỤC: SÂN KHẤU SỰ KIỆN VẬT DỤNG PHỤ TRỢ HOẠT ĐỘNG

- Ghế lười
- Chỗ ngồi êm sử dụng linh hoạt với
bàn gỗ phục vụ bàn trước, trong và
sau buổi biểu diễn.

- Bàn ghế ăn uống.
- Ghế gỗ linh hoạt với bàn chất liệu
arcylic phục vụ bàn trước, trong và
sau buổi biểu diễn.

- Sofa VIP.
- Kết cấu bằng gỗ không cố định kết hợp với 
nệm và bàn giường sử dụng để mua các gói 
thực phẩm và đổ uống.
- Chỉ định cho các dịch vụ VIP trước, trong và 
sau buổi biểu diễn. 

- Băng ghế.
- Băng ghế  gỗ linh hoạt với dù che nắng 
phục vụ bàn trước, trong và sau buổi biểu 
diễn.



LIÊN HỆ

Số điện thoại: 0236 3920 480
Địa chỉ: 133 Hồ Nghinh, phường Phước Mỹ,
quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Website: www.sontra.danang.vn
Email: bqlbdst@danang.gov.vn

BQL BÁN ĐẢO SƠN TRÀ
VÀ CÁC BÃI BIỂN DU LỊCH ĐÀ NẴNG
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