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Kính gửi: Quý Doanh nghiệp
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/UBNDSDL 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 Sân khấu sự kiện ngoài trời 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 Sân khấu sự kiện ngoài trời 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 Sân khấu sự kiện ngoài trời gồm hiện vật và hiện kim với các
tiêu chí cụ thể 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
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I GIÁ TRỊ TÀI TRỢ
1. Về hiện vật (trang thiết bị và các vật dụng để phục vụ hoạt động):
- Tài trợ sân khấu sự kiện, trang thiết bị, bàn ghế ngồi và các vật dụng khác để tổ chức hoạt động
Sân khấu sự kiện ngoài trời (thực hiện theo maket, tiêu chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ mời tài trợ).

BẢNG THỐNG KÊ THIẾT BỊ ÂM THANH
TT Danh mục thiết bị

Mô tả chi tiết

1 Mixer kỹ thuật số

ĐVT

SL

bộ

01

2 Loa monitor

Công suất 250W, kèm Bass 12”
và chống phản hồi âm

bộ

02

3 Loa full đơn

Loa 15” công suất 300/1200W

bộ

32

4 Loa full đôi

Công suất 550/2200W

bộ

64

5 Loa Sub đơn

Loa 18”, công suất 3000W tích hợp Crosssover

bộ

16

6 Bộ amply

Công suất output 2

bộ

01

7 Bộ hòa trộn

31 bang stereo và mono subwoofer output
với sub crossover

bộ

01

8 Micro không dây

bộ

05

9 Micro để bàn

bộ

03

10 Bộ chia nguồn

bộ

05

-1000W. Output 4 -750w

VẬT DỤNG PHỤ TRỢ
TT Danh mục thiết bị

ĐVT SL

TT Danh mục thiết bị

ĐVT SL

1

Ghế trứng giả mây

bộ

06

1

Bàn gỗ tái chế

bộ

04

2

Ghế thuyền giả mây

bộ

03

2

Ghế lười

cái

20

3

Bộ bàn ghế tái chế từ thuyền

cái

02

3

Bộ bàn ghế lười

bộ

04

BẢNG THỐNG KÊ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
TT Danh mục thiết bị

SL

TT Danh mục thiết bị

SL
05

1

Máy tạo khối 2000w

02

7

Đèn tạo hiệu ứng

2

Đèn par64

60

8

Bộ lighting controller system

3

Đèn scaner 575w

08

9

Bộ PC điều khiển hiệu ứng

4

Đèn movie head

08
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HỆ THỐNG MẶT SÀN SÂN KHẤU:

HỆ THỐNG BACKDROP SÂN KHẤU:
backdrop

backdrop

- Tổ chức hoạt động Sân khấu sự kiện ngoài trời hàng đêm.
- Xây dựng và tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tại sân khấu hàng đêm, các sự
kiện đặc sắc dịp Lễ, Tết.
- 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 Sân khấu sự kiện ngoài trời.
2. Về hiện kim:
Hạn mức tài trợ thấp nhất là 1.000.000.000đ (Một tỷ đồng y)

II 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 Sân khấu sự kiện
ngoài trời 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.
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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).
III TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

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 xây dựng, tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật tại sân khấu hàng
đêm, các sự kiện đặc sắc vào dịp Lễ, Tết. Chịu trách nhiệm về nội dung và xin cấp phép tổ
chức sự kiện, văn hóa, nghệ thuật tại Sân khấu sự kiện ngoài trời theo đúng quy định.
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 Sân khấu sự
kiện ngoài trời.
6. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm (từ tháng 4/2021 đến 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.
IV TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ

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 Sân khấu sự kiện ngoài trời.
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.

PHỐI CẢNH MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

MẶT BẰNG BỐ TRÍ SÂN KHẤU VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
(KHU VỰC QUẦY BAR)

VẬT DỤNG PHỤ TRỢ HOẠT ĐỘNG
- Số lượng: 06 cái

BỐ TRÍ QUẦY BAR TRUNG TÂM
Số lượng: 01 cái
Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường: Gỗ, mây, cói, tre, dây dù…
Ghế gỗ: số lượng 4-5 ghế, mẫu ghế thùng, gỗ ghép.
Mái quầy bar: ý tưởng thiết kế mái thúng, chất liệu khung gỗ, trang trí mây cói.
Dùng dây dù tạo thêm phần ghế xích đu quanh quầy bar.

PHỐI CẢNH VÀ HÌNH THỨC VẬT DỤNG PHỤ TRỢ HOẠT ĐỘNG

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
KHU VỰC GHẾ NGỒI BÃI BIỂN

HÌNH THỨC VẬT DỤNG PHỤ TRỢ HOẠT ĐỘNG
BỘ BÀN GHẾ TÁI CHẾ TỪ THUYỀN
KHU QUẦY BAR HƯỚNG PHỐ

HÌNH THỨC VẬT DỤNG PHỤ TRỢ HOẠT ĐỘNG

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

