THỂ LỆ CUỘC THI
"BẢO VỆ SỨC KHỎE XÃ HỘI TOÀN DÂN, VÌ SỰ GẮN KẾT VÀ THỊNH VƯỢNG CỦA XÃ
HỘI VIỆT NAM"
BỐI CẢNH
Ở Việt Nam, chăm sóc sức khỏe được coi là quyền con người và đã được quy
định trong Hiến pháp và các Văn kiện của Đảng từ nhiều thập kỷ nay. Bao phủ chăm
sóc sức khỏe toàn dân đã trở thành mục tiêu quốc gia. Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực
cao để đạt được Bảo hiểm y tế toàn dân và thực tế trong những năm qua đã đạt được
nhiều tiến bộ đáng kể.
Trong Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Thủ tướng Chính phủ cam kết đặt mục
tiêu đến năm 2020 trên 80% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế xã hội và giảm
chi tiền túi từ khoảng 52% (năm 2010) xuống dưới 40% vào năm 2020 (Quyết định
538/QĐ-TTG, ngày 29/3/2013 và Quyết định số 122/QĐ-TTg, ngày 10/1/2013). Tuy
nhiên đến năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 90% dân số, vượt hơn so với chỉ tiêu
của Chính phủ (Báo cáo của BHXHVN, 2020). Gần đây nhất, Nghị quyết số 20-NQ/TW
của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII, ngày 27/10/2017 đã đặt ra mục tiêu mới,
đến năm 2025, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% và tỷ lệ chi trả tiền túi của hộ gia đình
giảm còn 35%.
Bao phủ CSSK toàn dân là mục tiêu mà một quốc gia cần đạt được để thúc đẩy
phát triển kinh tế và xã hội, đồng thời đảm bảo sự thịnh vượng và công bằng xã
hội. CSSKTD cho phép mọi người tiếp cận các dịch vụ giải quyết các nguyên nhân gây
ra bệnh tật và tử vong, và đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ phù hợp để cải thiện sức
khỏe của những người sử dụng dịch vụ. Bảo vệ sức khỏe xã hội góp phần vào quá trình
tiến tới Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Mục tiêu cuối cùng của bảo vệ sức
khỏe xã hội nằm trong khuôn khổ rộng hơn về an sinh xã hội, đảm bảo khả năng tiếp
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an sinh thu nhập cho tất cả mọi người ở từng giai
đoạn của vòng đời.
Phù hợp với các mục tiêu của Dự án khu vực Hỗ trợ Mở rộng Bảo vệ Sức khỏe
Xã hội ở Đông Nam Á của ILO-Lux, một chiến dịch nâng cao nhận thức cho sinh viên
đại học được tổ chức nhằm trao quyền cho sinh viên trở thành tác nhân chủ động của
thay đổi xã hội để xây dựng một văn hóa bảo vệ sức khỏe xã hội.
I. MỤC ĐÍCH
- Nâng cao nhận thức của người học, thế hệ tương lai của xã hội về bảo vệ
sức khỏe xã hội ;
- Là cơ hội thực hành các kiến thức, kỹ năng về y tế công cộng nói chung, bảo
vệ sức khỏe xã hội nói riêng cho học viên, sinh viên các trường đại học khối ngành
sức khỏe nói riêng;
- Tạo môi trường gắn kết giữa giảng viên, học viên, sinh viên, khuyến khích
sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
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1. Nội dung
1.1. Chủ đề chung của Cuộc thi là "Bảo vệ sức khỏe xã hội toàn dân, vì sự gắn
kết và thịnh vượng của xã hội Việt Nam"
1.2. Người học tham gia Cuộc thi có thể thu hẹp chủ đề dự thi ở góc độ cá nhân,
cụ thể hơn, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:
- Đảm bảo bảo vệ sức khỏe xã hội bình đẳng là như thế nào, phản ánh văn hóa
và chuẩn mực xã hội Việt Nam
- Bảo vệ sức khỏe xã hội có thể hỗ trợ giải quyết các nhu cầu mới liên quan đến
một xã hội già hóa như thế nào
- Bảo vệ sức khỏe xã hội và bình đẳng giới
- Vai trò của thanh niên trong việc tăng cường bảo vệ sức khỏe xã hội
- Đóng góp của bảo vệ sức khỏe trong việc xây dựng một xã hội hòa nhập và
bình đẳng
- Đóng góp vào bảo vệ sức khỏe xã hội hòa nhập cho người khuyết tật
2. Đối tượng tham gia:
Đối tượng tham gia cuộc thi: Cuộc thi dành cho người học thuộc tất cả các
chương trình và hình thức đào tạo của Trường Đại học Y tế công cộng và các trường
đại học khác trên cả nước có quan tâm đến chủ đề Cuộc thi.
Trong đó, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học
Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng là hai đối tác quan trọng, có cam kết trong triển khai và thu
nhận kết quả từ người học của hai trường đại học này.
III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI
1. Hình thức bài dự thi
- Người học có thể gửi bài dự thi theo 01 trong 02 hình thức sau:
(1) Kể chuyện bằng hình ảnh (ví dụ: tranh vẽ, video clip, đồ họa,… hoặc bất kỳ
hình thức sáng tạo nào khác) về bảo vệ sức khỏe xã hội
(2) Bài viết liên quan đến bảo vệ sức khỏe xã hội có độ dài 2000 - 2500 từ
- Người học có thể tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm
- Không giới hạn số lượng bài thi của cá nhân/nhóm
- Bài thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, các bài nộp
bằng tiếng Anh hoặc có phụ đề tiếng Anh được ưu tiên nhưng không bắt buộc.
2. Số lượng tác phẩm
Không giới hạn số lượng tác phẩm đối với cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả.
3. Điều kiện của tác phẩm dự thi
- Nội dung nguyên gốc, sáng tạo, đổi mới, có chất lượng cao;
- Thông tin được mô tả chính xác và sử dụng thuật ngữ chính xác;
- Bài dự thi góp phần hiểu rõ hơn về bảo vệ sức khỏe xã hội và thực trạng bảo
vệ sức khỏe ở Việt Nam
- Bài dự thi phải phản ánh tác động của bảo vệ sức khỏe xã hội ở Việt Nam
- Bài dự thi hỗ trợ việc quảng bá ấn tượng tích cực về bảo vệ sức khỏe xã hội
ở Việt Nam
- Lồng ghép các vấn đề về tính đa dạng như bình đẳng giới, khác biệt trong
thực trạng kinh tế xã hội, dân tộc, tuổi tác, khuyết tật - cũng như sự nhạy cảm về văn
hóa.
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- Các tác giả, nhóm tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
quyền tác giả và các quyền liên quan đến tác phẩm theo quy định của pháp luật về Sở
hữu trí tuệ. Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý
tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác ở cả trong và ngoài nước. Nếu phát hiện
tác phẩm được giải vi phạm quy định về quyền tác giả, quyền liên quan, Ban Tổ chức
sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ, CÁCH THỨC GỬI, NHẬN TÁC PHẨM VÀ TRAO GIẢI
1. Thời gian tổ chức và trao giải
- Phát động cuộc thi, truyền thông và tiếp nhận bài dự thi: Từ 01/7 31/7/2021
- Phân loại, mã hóa bài thi, dịch bài thi sang Tiếng Anh: Từ 01- 10/8/2021
- Ban Giám khảo chấm bài dự thi (2 vòng): Từ 11-20/8/2021
- Tổ chức Lễ trao giải và triển lãm tác phẩm đạt giải: Cuối tháng 8, .ầu tháng
9/2021, khi học viên, sinh viên quay trở lại trường bắt đầu năm học mới
2. Hồ sơ và địa chỉ gửi, nhận tác phẩm
- Hồ sơ dự thi gồm có:
+ 01 bản file mềm nội dung dự thi và thông tin tác giả
+ Sau khi nhận được bài dự thi, Ban Tổ chức sẽ gửi thư xác nhận đã nhận bài
- Địa chỉ nhận tác phẩm:
+ Email: ctsv@huph.edu.vn
+ Địa chỉ gửi thư: Phòng Công tác học viên, sinh viên, A104, Trường Đại học Y tế
công cộng, 1A Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
+ Với 02 trường đối tác là Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh và Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng: điều phối viên tập hợp bài dự thi và tổng hợp gửi về điều phối viên phía
Trường Đại học Y tế công cộng.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia cuộc thi
không đúng thời gian quy định hoặc bị thất lạc trong quá trình gửi tham dự. Tác giả
chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tác phẩm dự thi trong quá trình gửi về Ban Tổ
chức.
V. BAN GIÁM KHẢO VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
1. Thành phần Ban giám khảo :
- 01 chuyên gia về bảo vệ sức khỏe xã hội từ ILO
- 01 chuyên gia từ đối tác của ILO
- 01 thành viên từ HUPH
- 01 thành viên từ trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh
- 01 chuyên gia truyền thông từ ILO
2. Cơ cấu giải thưởng:
a. Giải thưởng được chia đều cho hai hạng mục. Mỗi hạng mục gồm ba giải
thưởng:
01 Giải thưởng đặc biệt :5.000.000 đ/giải
01 Giải thưởng truyền cảm hứng: 3.000.000 đ/giải
01 Giải thưởng sáng tạo: 3.000.000 đ/giải
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b. Ngoài ra, còn có 05 Giải Khuyến khích cho cả 02 hạng mục: 1.000.000 đ/giải
c. Các quyền lợi khác
- Các các phẩm đạt giải tại Cuộc thi sẽ được đăng tải trên các nền tảng truyền
thông xã hội của các trường đại học, quốc gia, khu vực và toàn cầu của ILO.
- Các thí sinh đạt giải có thể được xem xét cơ hội thực tập ngắn hạn tại Văn
phòng ILO Hà Nội/dự án ILO-Lux khi nộp đơn (Yêu cầu tối thiểu của ILO đối với sinh
viên thực tập: họ đang tham gia khóa học thạc sĩ hoặc hoàn thành chương trình thạc
sĩ trong vòng 6 tháng)
Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà các tác giả đoạt giải phải
thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên các kênh truyền
thông đại chúng theo kế hoạch của ILO và các trường đối tác.
VI. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÁC PHẨM THAM DỰ CUỘC THI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA
TÁC GIẢ
1. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi
- Đối với các tác phẩm đoạt giải, ILO, Dự án LUX và các trường đối tác có quyền
sử dụng tác phẩm cho các hoạt động tuyên truyền phi lợi nhuận (có tuân thủ những
quy định của Luật Bản quyền);
- Ban Tổ chức không trả lại những tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi;
- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đoạt giải, sử dụng trình chiếu tại Lễ
tổng kết, trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng vào các hoạt động truyền
thông có liên quan.
- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm dự thi đoạt
giải hoặc người được tác giả đoạt giải ủy quyền khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp tác
giả không tham dự lễ nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc tài khoản
cá nhân.
- Đối với tác phẩm của nhóm, giải thưởng sẽ chỉ được trao cho 1 người là đại
diện nhóm và các thành viên trong nhóm tự thỏa thuận với nhau về việc chia giải
thưởng.
2. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả
- Thực hiện đúng quy định của thể lệ cuộc thi; việc gửi tác phẩm tham gia cuộc
thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật với những quy định về quyền tác giả, quyền
liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập (tiền thưởng) theo quy định của pháp
luật.
- Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin truyền thông của
ILO, các trường đối tác và các kênh khác theo kế hoạch truyền thông của Cuộc thi. Việc
sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi được thực hiện khi có sự đồng ý của Ban
Tổ chức./.

