
  

 
 

I. Sơ Lược Về Công Ty 

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ phim Cầu Nối Đỏ là một trong những công ty sản 

xuất phim hàng đầu tại Việt Nam, có trụ sở tại Hà Nội. Với kinh ngiệm hơn 25 năm trong lĩnh 

vực này, Cầu Nối Đỏ được các công ty trong và ngoài nước tín nhiệm, hợp tác để tạo ra rất 

nhiều các loại hình dịch vụ sản xuất phim. 

 

Mạng lưới truyền thông và các nhà sản xuất phim đến với Cầu Nối Đỏ không chỉ vì 

những trang thiết bị làm phim tốt nhất, những đoàn làm phim hiệu quả nhất, hay vì đội ngũ 

nhân tài của công ty, mà còn vì kiến thức, mạng lưới hoạt động và nguồn lực của Cầu Nối Đỏ 

khi tiến hành các cuộc nghiên cứu và định hình các ý tưởng ban đầu của phim, đảm bảo sự 

thống nhất trong yếu tố địa điểm và con người khi làm phim tại Việt Nam. Một trong số những 

khách hàng gần đây của công ty bao gồm Kênh Discovery, Kênh 4 BBC, Caritas Switzerland, 

Tổ chức Dân Số Thế Giới, UNDP, v.v... 

 

Thông tin về Cầu Nối Đỏ có thể được tìm thấy tại website của công ty: 

www.redbridgevn.com 

 

II. Sơ Lược Về Hoạt Động Của Công Ty 

 

Được thành lập bởi Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Tú Mai, Cầu Nối Đỏ hiện nay do Giám đốc Hà 

Thục Vân quản lý. Bà Hà Thục Vân đã nhận bằng thạc sĩ Quản Lý Quốc Tế tại trường Đại Học 

Queen Marry và hiện tại đang điều hành mọi hoạt động của công ty. 

 

Đội ngũ nhân viên bao gồm cả người Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài của công 

ty là những cán bộ giàu kinh nghiệm, đã từng làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp 

tại các công ty truyền thông quốc tế. Chìa khóa thành công của Cầu Nối Đỏ chính là khả năng 

tạo ra một tập hợp các đạo diễn, quay phim, kĩ thuật viên âm thanh, ánh sáng, biên tập viên, 

hiệu ứng viên, nghiên cứu viên, điều phối viên giàu kinh nghiệm và rất đáng tin cậy. Từ những 

kinh nghiệm học hỏi được từ các đối tác lớn, chúng tôi tự hào là một trong những công ty làm 

phim có quy mô hoạt động trên toàn cầu. 

 

Các dự án gần đây 

 

Cho đến nay, Cầu Nối Đỏ vinh dự là nhà sản xuất chính và nhà sản xuất khu vực cho rất 

nhiều bộ phim tài liệu và quảng cáo trong và ngoài nước, bao gồm: 

 

2017    Hội thảo đào tạo “JICA meeting group”,  NHK International 

2016    Hennessy Artist 2016, Eye Creative Group LTD 

2016   “Where in the world”,  Evans Woolfe Media 

2016   “Fefel Varona – Three Paths to Remembrance”, PRODUCCIONES CABEZA 
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2016 Tổ chức “Trại sáng tác” trong Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 4, HANIFF 2016. 

2016   “Direct Talk”, Chương trình quốc tế, NHK Enterprises INC 

2016  Sự kiện của Heineken tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

2016  Công ty bảo hiểm Manulife tại Việt Nam 
                        

2016  Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel – “Kết nối thế giới thứ ba”, quay phim tại Việt 
Nam, Mozambique và Tanzania 
 

2016 Dead Set On Life – VICE Canada 

2015 Liquid Skybar - Renaissance Riverside Hotel Saigon 

2015 Các dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Bắc, Đại sứ quán Úc. 

2015 Thailand Day – Royal Thailand Embassy 

2015 International Day of the Girls – US Embassy 

2015 Dance to Connect – Battery Dance Company – US Embassy 

2015 EducationUSA Fair – US Consulate General - HCMC 

2015 Small Steps to Giant Leaps: NASA Activities 

2015 Staff Party – VMT Group 

2015   NHK – Japan “ Young Mother  On Vai Thai Peak” Co-production 

2015     Ruamsmai Big Band Concert for the 83th Anniversary of Her Majestic Queen 

Sirikitof  Thailand Academic Affairs Department- Thailand 

2015 The work of the European Trade Policy and Investment Support Project (EU-

MUTRAP) and other EU trade-related assistance to Viet Nam, EU Delegation 

2015 Story of Quang Tri’s Heros – Mr. Adam Jacobi Moller 

2015 KASIKORNBANK Advertisement – Thailand 

2015 Thailand culture weekend story – Royal Thailand Embassy 

2015 Climate change story in Vietnam – Oxfam Global 

2015 Eyes on Ho Chi Minh – The Global Fund – Switzerland 

2015 Constitution of America – American center of US Embassy – Hanoi 

2015 OGC Launch – Rhino Horn – American center of US Embassy – Hanoi 

2014 Talent Campus, The Third Hanoi International Film Festival HANIFF, Vietnam 

2014 Hanoi Pitching Film Workshop, Vietnam 

2014 Tasty travel, Muslim chef 

2014 

 

 

Improved household Food Security and Nutrition through Enhanced Homestead 

Food  

Production in Son La province, Vietnam, HKI 

2014 

 

Integrating private optic shops into HKI’s ChildSight® program to improve school-

based vision services in Kon Tum Province, Vietnam, HKI 



  

2014 Make it in Germany, GIZ 

2014 I made it - Ho Chi Anh (Vietnam) 

2014        Asian Nourishing Rice, Sheunik Sdn Bhd, Malaysia 

2014 Dangerously love, FINAS, Malaysia – FEATURE FILM 

  

Một vài bộ phim tài liệu liên quan 

 

Khiêu vũ trong công viên 

Xem phim tại đây: http://hanoi.org.vn/publiccity/ 

Khiêu vũ trong công viên do công ty Cầu Nối Đỏ hợp tác với TT Nghiên cứu Toàn Cầu 

Hóa-Đại học Hawaii (Hoa Kỳ) sản xuất nhằm xây dựng một hình ảnh về chất lượng cuộc sống 

mang tính tích cực tại Hà Nội, liên quan tới không gian công cộng. 

Các nhân viên của Redbridge đã làm việc với khách hàng và một nhóm nhỏ các nhà hoạt 

động xã hội để lên ý tưởng cho việc sản xuất một bộ phim tại công viên Thống Nhất, công viên 

công cộng chính của thành phố. Như chúng ta đã biết, tại công viên Thống Nhất vào mỗi buối 

sang và buối chiều, hàng nghìn người dân thành phố đã đến công viên để khiêu vũ, tập thể dục, 

câu cá và thư giãn tại ốc đảo xanh tươi này.  

Tuy nhiên, công viên cũng đang bị đe dọa khi giá đất trong thành phố ngày một tăng cao 

và các chủ đầu tư muốn biên công viên thành một trung tâm mua sắm và khách sạn lớn. Bộ 

phim bắt đầu với hình ảnh Hà Nội - một thành phố với những người dân có cuộc sống sinh hoạt 

cộng đồng trong các khu chợ, con phố, vỉa hè và công viên. Từ đó, các nhà hoạt động xã hội và 

những người sử dụng công viên đã dãn dắt người xem tới các vấn đề xung quanh công viên và 

việc sử dụng công viên. 

Improving Maternal and Neonatal Health Services, UNICEF (Cải thiện các dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh – Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc) 

http://www.mediafire.com/download.php?h9225uxj2a7z9ak 

Bộ phim là câu chuyện về nhu cầu của bà mẹ và trẻ sơ sinh thuộc nhóm đối tượng dễ bị 

tổn thương tại Việt Nam trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế, dinh dưỡng và nước 

sạch. Qua đó nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng và các cơ quan ban ngành đối với những vấn 

đề này. Tái hiện trong phim những câu chuyện riêng tư của mỗi cá nhân về nỗ lực, nhu cầu của 

trẻ em và người bảo trợ của chúng. 

Trách nhiệm xã hội tại Việt Nam  

Văn phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam - VCCI 

Xem phim tại đây: www.youtube.com/corporate social responsibility 

Bộ phim miêu tả về công việc của phòng thương mại công nghiệp Việt Nam -VCCI, 

thông qua mạng lưới hiệp ước toàn cầu do UNDP tài trợ, để khuyến khích trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp và phát triển bền vững. 

Các nhân vật trong phim sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ về trách nhiệm xã hội doanh 

nghiệp đối với sự an toàn, sức khỏe và phúc lợi của khách hàng và nhân viên, có ý thức tôn 

http://hanoi.org.vn/publiccity/
http://www.mediafire.com/download.php?h9225uxj2a7z9ak
http://www.youtube.com/watch?v=MpppebUJqHs


  

trọng và bảo vệ môi trường, từ chối trả tiền hối lộ để có thêm nhiều hợp đồng và lợi nhuận. Để 

bộ phim được đón nhận bởi những doanh nghiệp khác ở Việt Nam, các nhân vật và các công ty 

được nhắc đến trong phim đều là người Việt Nam. 

 

Asian Cities Climate Change Resilience Network (Rockefeller Foundation )- Mạng lưới 

phòng chống biến đổi khí hậu tại các nước Châu Á. 

http://www.mediafire.com/download.php?vqa3my617muu0ot 

Đây là bộ phim nghiên cứu các vấn đề về tác động của biến đổi khí hậu và đô thị hóa 

nhanh chóng của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Điều này nhằm nêu bật những 

kinh nghiệm của mạng lưới phòng chống biến đổi khí hậu Châu Á, trong đó có Việt Nam – 

quốc gia được ưu tiên hàng đầu. 

Thông qua bộ phim này, câu chuyện về cuộc đấu tranh và những nhu cầu của họ về việc 

đối phó với các tác động từ biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh chóng của những con người 

thuộc những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Bộ phim sẽ được sử dụng như một công cụ để 

nâng cao nhận thức cộng đồng trong các thành phố trong bối cảnh biến đổi khí hậu và bên cạnh 

đó kêu gọi những nguồn hỗ trợ tài chính lớn hơn và chuyên nghiệp hơn để giải quyết các vấn đề 

này. 


