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BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

và 

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 

 

CUỘC THI NGHIÊN CỨU VỀ LAO ĐỘNG 

Nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động nhằm hướng tới chính sách tốt hơn 

 

GIẢI ĐÁP NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

 

Các câu hỏi về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký 

Q. Nhà nghiên cứu độc lập hiện không làm việc hoặc tham gia tổ chức/cơ quan 

nghiên cứu nào có được nộp hồ sơ tham dự cuộc thi không? 

A. Thể lệ Cuộc thi nghiên cứu về lao động 2018 (từ sau đây gọi tắt là “Cuộc thi”) 

quy định “...Ban Tổ chức nhận Hồ sơ Đăng ký Dự thi từ cá nhân mang quốc 

tịch Việt Nam (sinh viên cao học và các nhà nghiên cứu độc lập được khuyến 

khích nộp hồ sơ dự thi)...”. Do đó, nếu ứng viên là một nhà nghiên cứu độc lập 

và không đại diện cho bất cứ tổ chức nào, ứng viên có thể nộp hồ sơ đăng ký 

tham gia cuộc thi với tư cách nhà nghiên cứu độc lập. 

 

Q. Nhà nghiên cứu khi nộp hồ sơ là nhà nghiên cứu độc lập (không làm cho cơ 

quan, đơn vị nào) nhưng lúc nhận hỗ trợ lại là cán bộ của một cơ quan thì có 

đủ điều kiện nhận tài trợ không? 

A. Nếu vào thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi ứng viên là một nhà 

nghiên cứu độc lập, tư cách này của ứng viên sẽ được áp dụng cho toàn bộ 

thời gian có liên quan tới hoạt động của Cuộc thi.  

Do đó, nếu hồ sơ của ứng viên được trao giải, việc thực hiện nghiên cứu sẽ 

được coi là hoạt động của cá nhân ứng viên với tư cách là một nhà nghiên cứu 

độc lập, bất kể sau đó ứng viên trở lại là cán bộ của cơ quan, tổ chức nào. Lưu 

ý, trong trường hợp này, đề xuất nghiên cứu/kết quả nghiên cứu của ứng viên 

không có giá trị đại diện cho cơ quan, tổ chức mà ứng viên tham gia sau này. 
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Q. Với tư cách tham gia là cá nhân, tôi có thể ứng tuyển tham gia được không và 

nếu được thì tôi có thể đại diện tư cách cử nhân của trường mình tham gia 

được không?  

A. Ứng viên hoàn toàn có thể tham dự Cuộc thi với tư cách cá nhân/nhà nghiên 

cứu độc lập. Mọi nhà nghiên cứu đều được khuyến khích tham dự cuộc thi 

không phân biệt lứa tuổi hay trình độ, nên việc ứng viên đang theo học hệ cử 

nhân hay các hệ đào tạo khác đều không ảnh hưởng tới tư cách dự thi. 

Khi ứng viên tham gia Cuộc thi với tư cách là nhà nghiên cứu độc lập, ứng viên 

sẽ không đại diện cho cơ quan/tổ chức/trường mà ứng viên đang làm 

việc/theo học. 

 

Q. Một nhóm nghiên cứu có giới hạn là bao nhiêu người? Người tham gia nhóm 

nghiên cứu có yêu cầu phải đồng nhất về ngành nghề, giới tính, năng lực, trình 

độ? 

A. Ban Tổ chức không đưa ra giới hạn đối với số lượng và yêu cầu cụ thể về trình 

độ chuyên môn, giới tính của các thành viên trong nhóm nghiên cứu. Trong hồ 

sơ, ứng viên được yêu cầu mô tả về chuyên môn, vai trò và nhiệm vụ của từng 

thành viên trong việc thực hiện đề xuất nghiên cứu. 

Ban Tổ chức khuyến khích hồ sơ của các nhóm nghiên cứu gồm cả nam và nữ. 

Trong quá trình tuyển chọn hồ sơ, Ban Tổ chức sẽ chú ý tới yếu tố giới để các 

nhà nghiên cứu là nam và nữ giới đều có cơ hội nhận hỗ trợ như nhau từ của 

Cuộc thi này. 

 

Q. Ban Tổ chức có nhận hồ sơ đăng ký tham dự của các nhà nghiên cứu tự do, 

muốn hình thành nhóm nghiên cứu nhưng không có pháp nhân đại diện 

không? 

A. Thể lệ Cuộc thi có quy định “nhận hồ sơ của các nhóm nghiên cứu của tổ chức 

Việt Nam hoạt động hợp pháp (bao gồm, nhưng không giới hạn, ở các tổ chức 

phi lợi nhuận, tổ chức vì lợi nhuận, tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính 

phủ)”. 

Tuy nhiên, Ban Tổ chức nhận thấy trên thực tế các nhóm nghiên cứu gồm các 

nhà nghiên cứu độc lập (không có pháp nhân đại diện) có nhu cầu tham gia 

cuộc thi. Đối với trường hợp này, Ban Tổ chức chấp nhận hồ sơ đăng ký do 

trưởng nhóm nghiên cứu độc lập đứng tên, hồ sơ này được coi là hồ sơ dự thi 

của cá nhân nghiên cứu độc lập là trưởng nhóm. Trưởng nhóm nghiên cứu có 

thể nêu rõ sự tham gia của nhà nghiên cứu khác trong nghiên cứu của mình. 

Lưu ý, các hoạt động tài chính có liên quan tới đối tượng là nhóm nghiên cứu 

độc lập sẽ được thực hiện theo hình thức tương tự như đối với nhà nghiên 
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cứu độc lập và chỉ các chi phí phát sinh từ việc tham gia nghiên cứu của 

trưởng nhóm mới được xem xét tài trợ trong khuôn khổ chương trình. 

 

Q. Trong trang 17 của Thể lệ Cuộc thi có ghi “Trong trường hợp ứng viên là nhóm 

nghiên cứu, xin cung cấp bản scan có chữ ký được uỷ quyền và con dấu của cơ 

quan/tổ chức đại diện.” Điều này có nghĩa là nhóm nghiên cứu bắt buộc cung 

cấp dấu và chữ ký uỷ quyền của cơ quan/trường/đơn vị? 

Đối với đề xuất của nhà nghiên cứu độc lập và hoặc nhóm nghiên cứu không 

thuộc bất cứ cơ quan/tổ chức nào (không có pháp nhân), ứng viên đăng ký hồ 

sơ dưới dạng hồ sơ của cá nhân nhà nghiên cứu (như trong trường hợp ở câu 

5). 

A. Đối với đề xuất của nhóm nghiên cứu thuộc các tổ chức hoạt động hợp pháp 

tại Việt Nam, đề xuất chỉ được coi là hợp lệ nếu có chữ ký, con dấu xác nhận 

của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức trên bản đề xuất (bản scan). 

 

Q. Nếu tham gia theo tư cách nhóm nghiên cứu, tôi có thể đăng kí tham gia cùng 

với giảng viên trong trường (đóng vai trò thành viên của nhóm thực hiện cùng 

với giảng viên) và lấy tư cách đại diện cho trường đại học được không? 

A. Ứng viên có thể đăng ký tham gia cùng với giảng viên hoặc các cá nhân khác, 

theo một trong hai cách thức sau: 

- Cách 1: Ứng viên và nhóm của mình nộp hồ sơ với tư cách là Nhóm nghiên 

cứu của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp (bao gồm, nhưng không 

giới hạn ở, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức vì lợi nhuận, tổ chức chính 

phủ và tổ chức phi chính phủ). Đối với trường hợp này, ứng viên có thể đại 

diện cho trường đại học/cơ quan/tổ chức của mình. 

- Cách 2: Ứng viên và nhóm của mình nộp hồ sơ theo tư cách là nhà nghiên 

cứu độc lập phối hợp với một nhóm nghiên cứu viên khác (như trong 

trường hợp của câu hỏi 5 trong phần này). Đối với trường hợp này, ứng 

viên tham gia với tư cách cá nhân không đại diện cho trường đại học/cơ 

quan/tổ chức của mình. 

 

Q. Do thể lệ có ghi “Ban Tổ chức nhận Hồ sơ Đăng ký Dự thi từ cá nhân mang 

quốc tịch Việt Nam (sinh viên cao học và các nhà nghiên cứu độc lập được 

khuyến khích nộp hồ sơ dự thi) hoặc nhóm nghiên cứu của tổ chức Việt Nam 

hoạt động hợp pháp”, tôi muốn hỏi trong trường hợp nhóm tôi có sinh viên 

người nước ngoài thì có bị coi là vi phạm thể lệ không? 

A. Câu hỏi của bạn nằm trong phạm vi về chủ thể nhóm nghiên cứu. Theo quy 

định, nếu nhóm nghiên cứu là của tổ chức Việt Nam hoạt động hợp pháp, thì 
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các bạn sẽ không vi phạm Thể lệ nếu có thành viên không phải là người Việt 

Nam. 

Ngoài ra trong Thể lệ cũng có quy định “Cuộc thi này cho phép các ứng viên 

hợp tác với các tổ chức quốc tế hoặc chuyên gia tư vấn quốc tế, tuy nhiên 

quyền sở hữu (ownership) của phía Việt Nam cần được miêu tả rõ ràng trong 

đề xuất nghiên cứu.” Đề xuất cần thể hiện được sản phẩm của ứng viên là của 

người Việt Nam và đóng góp cho Việt Nam. 

 

Q. Nếu ứng viên không đủ kinh nghiệm đã được chứng minh trong việc nghiên 

cứu thì có được tham gia hay không? Nhất là những ứng viên là sinh viên? 

A. Đối với một cuộc thi có phạm vi mở như Cuộc thi này, chắc chắn sẽ có mức độ 

cạnh tranh nhất định giữa các nhà nghiên cứu trẻ và những nhà nghiên cứu có 

kinh nghiệm. Nếu ứng viên là sinh viên, các bạn có thể đưa những kinh 

nghiệm mình có thông qua học tập trong nhà trường, tiểu luận, đề tài nghiên 

cứu sinh viên hoặc các hoạt động hỗ trợ nghiên cứu khác, v.v.. Những kinh 

nghiệm này cần nêu rõ trong CV của ứng viên. 

Kinh nghiệm nghiên cứu chỉ là một trong những tiêu chí đánh giá hồ sơ của 

ứng viên, quy định này không mang ý nghĩa loại bỏ các ứng viên là các nhà 

nghiên cứu trẻ. 

 

Q. Ban Tổ chức giải thích thêm về quy định khuyến khích khuyến khích Hồ sơ của 

cả nhà nghiên cứu nam và nữ và các nhóm nghiên cứu gồm cả nam và nữ? 

A. Quy định này của Thể lệ thể hiện nguyên tắc làm việc của Ban Tổ chức. Đây là 

một quy định mang tính khuyến khích, chứ không mang ý nghĩa loại bỏ các Hồ 

sơ của nhóm nghiên cứu không có sự đa dạng về giới. 

 

Nhóm câu hỏi về nội dung đề xuất nghiên cứu 

Q. Độ dài của báo cáo nghiên cứu kỳ vọng là bao nhiêu trang? 

A. Ban Tổ chức chỉ đưa ra độ dài đối với đề xuất nghiên cứu. Thông tin chi tiết 

xem trong phần Mẫu Đăng ký Dự thi. Ban Tổ chức không đưa ra giới hạn về độ 

dài của báo cáo nghiên cứu. 

 

Q. Cuộc thi có khuyến khích nghiên cứu ở một doanh nghiệp hay phải nghiên cứu 

ở phạm vi rộng hơn, nhiều doanh nghiệp hay một ngành, một địa phương? 

A. Cuộc thi hướng tới cách tiếp cận dựa trên bằng chứng và không đưa ra giới 

hạn về quy mô, phương pháp nghiên cứu áp dụng.  
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Q. Nghiên cứu sử dụng hoàn toàn số liệu thứ cấp được không? 

A. Ứng viên có thể sử dụng số liệu thứ cấp trong nghiên cứu của mình. Đối với 

những đề xuất không có khảo sát thực địa để lấy số liệu sơ cấp, ứng viên sẽ 

không được áp dụng phần hỗ trợ để thực hiện khảo sát (tối đa 20.000.000 

VND). 

 

Q. Phần 2 Mục 2 mẫu đơn có nói về phương pháp nghiên cứu, mục 6 lại đề cập 

đến phương pháp nghiên cứu, vậy có bị trùng lặp không? 

A. Hai mục này có ý nghĩa khác nhau mặc dù cùng đề cập tới phương pháp 

nghiên cứu. 

Mục 2 – Phần mở đầu có ý nghĩa giới thiệu sơ lược về mọi mặt của đề xuất, 

bao gồm cả phương pháp nghiên cứu ứng viên áp dụng trong nghiên cứu của 

mình. Phần này không yêu cầu ứng viên mô tả chi tiết về phương pháp và cách 

thức áp dụng phương pháp, nhưng cần nêu tên (các) phương pháp nghiên cứu 

áp dụng. 

Mục 6 – Phương pháp nghiên cứu/Thực hiện là phần mà ứng viên cần mô tả 

chi tiết (các) phương pháp mình lựa chọn và cách thức áp dụng (các) phương 

pháp đó. Ví dụ: nếu lựa chọn phương pháp phỏng vấn sâu, ứng viên cần nêu 

rõ đối tượng, kỹ thuật phỏng vấn (phỏng vấn cấu trúc/bán cấu trúc), quy trình 

phỏng vấn (interview protocol), các loại câu hỏi sẽ sử dụng trong phỏng vấn 

sâu, cách thức dự kiến mã hoá các câu trả lời, cách thức dự kiến xử lý và phân 

tích dữ liệu thu được từ phỏng vấn, v.v.. Vì vậy mục 2 và mục 6 không trùng 

lặp nhau về nội dung được yêu cầu. 

 

Q. Mục 6 yêu cầu ghi thông tin về kích cỡ mẫu, lý do chọn mẫu thường rõ với 

nghiên cứu định lượng, vậy với các nghiên cứu định tính có cần đưa cụ thể các 

thông tin này không?  

A. Cuộc thi hướng tới cách tiếp cận dựa trên bằng chứng, do đó, Cuộc thi kỳ vọng 

các ứng viên sẽ sử dụng hướng tiếp cận này để trả lời câu hỏi nghiên cứu. 

Ban Tổ chức không đưa ra hạn chế cho ứng viên trong việc áp dụng phương 

pháp định lượng hay định tính để thực hiện nghiên cứu. Trong trường hợp sử 

dụng nghiên cứu định tính, ứng viên vẫn cần mô tả chi tiết phương áp nghiên 

cứu được sử dụng và cách thức áp dụng phương pháp đó. Ví dụ: nếu lựa chọn 

phương pháp phỏng vấn sâu, ứng viên cần nêu rõ đối tượng, kỹ thuật phỏng 

vấn (phỏng vấn cấu trúc/bán cấu trúc), quy trình phỏng vấn (interview 

protocol), các loại câu hỏi sẽ sử dụng trong phỏng vấn sâu, cách thức dự kiến 

mã hoá các câu trả lời, cách thức dự kiến xử lý và phân tích dữ liệu thu được 

từ phỏng vấn. 
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Các câu hỏi về giải thưởng và tiêu chí đánh giá 

Q. Nếu ứng viên muốn tranh giải ở hạng mục 2 giải thưởng dành cho báo cáo 

nghiên cứu tốt, có nhất thiết phải gửi đề xuất vào ngày 25/6? 

A. Hạng mục 2 là giải thưởng dành cho báo cáo nghiên cứu tốt, áp dụng cho tất 

cả các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời hạn và được Ban Tổ 

chức chấp nhận.  

Do đó, nếu ứng viên mong muốn tranh giải ở hạng mục 2, xin vui lòng nộp đề 

xuất dự thichậm nhất vào 17h30 ngày 25 tháng 6 năm 2018 và nộp báo cáo 

nghiên cứu chậm nhất vào 17h30 ngày 31 tháng 12 năm 2018 cho Ban tổ chức 

qua hòm thư han_contest@ilo.org. 

 

Q. Tiêu chí đánh giá sử dụng để chấm giải là gì? 

A. Ban Giám khảo của Cuộc thi sẽ đánh giá Đề xuất nghiên cứu và Ngân sách dự 

kiến  có tính khả thi cao nhất và có ý nghĩa tác động đối với việc xem xét xây 

dựng chính sách. Cụ thể, Ban Giám khảo (bao gồm cả chuyên gia trong nước 

và chuyên gia của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)) sẽ đánh giá dựa trên 5 tiêu 

chí sau: 

- Tính phù hợp; 

- Tính chính xác; 

- Mức độ khả thi; 

- Đóng góp của đề xuất; và 

- Ngân sách và hiệu quả chi phí. 

Để tìm hiểu cụ thể về 5 tiêu chí này, ứng viên có thể xem Phần Tiêu chí Đánh 

giá trong Thể lệ Cuộc thi. 

 

Các câu hỏi về bản quyền 

Q. Nếu sử dụng một phần kết quả nghiên cứu đã có, để đưa vào đề xuất nghiên 

cứu thì Ban Tổ chức có được chấp nhận không? Đề xuất nghiên cứu mới được 

phát triển trên nền tảng đề xuất cũ và có sự nhất trí của các tác giả nghiên cứu 

đã có. 

A. Ứng viên có thể sử dụng một phần (không phải là toàn bộ) kết quả nghiên cứu 

đã có để đưa vào đề xuất.  

Lưu ý Đề xuất nghiên cứu trong Hồ sơ Đăng ký Dự thi phải là sản phẩm nguyên 

bản của tác giả và được xây dựng sau ngày 01 tháng 01 năm 2017 và các 

khoản tài trợ chỉ được chi trả cho các hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực 

hiện sau thời điểm ký kết thỏa thuận thực hiện nghiên cứu với Ban tổ chức. 

mailto:han_contest@ilo.org
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Q. Có thể sử dụng kết quả nghiên cứu để đăng bài báo quốc tế hoặc sinh viên có 

thể sử dụng làm luận văn tốt nghiệp không? 

A. Ứng viên có thể sử dụng kết quả nghiên cứu của mình để đăng báo quốc tế 

trong đó cần ghi nhận công trình này được thực hiện với nguồn tài trợ của ILO 

và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

Với đối tượng là sinh viên, nếu sinh viên tham gia với tư cách là nhà nghiên 

cứu độc lập, thì có thể sử dụng kết quả nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp 

sau khi đã nộp báo cáo nghiên cứu cho Ban tổ chức.  

Đối với sinh viên là thành viên nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu là công 

trình của nhóm nghiên cứu vì vậy, việc sử dụng kết quả hoặc một phần nghiên 

cứu làm luận văn tốt nghiệp (công trình khoa học cá nhân) sau khi nhóm đã 

nộp báo cáo nghiên cứu cho Ban tổ chức sẽ do nhóm nghiên cứu tự xem xét, 

quyết định trên cơ sở đóng góp của cá nhân đó vào toàn bộ kết quả nghiên 

cứu. 

Luận văn tốt nghiệp và các báo cáo nghiên cứu khác có sử dụng số liệu, kết 

quả nghiên cứu được tài trợ thực hiện trong khuôn khổ cuộc thi cũng cần ghi 

nhận rằng luận văn đã được thực hiện với nguồn tài trợ của ILO và Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội. 

 

Q. Nhà nghiên cứu/Nhóm nghiên cứu có quyền tác giả với đề xuất nghiên cứu, bộ 

số liệu thu thập được và báo cáo nghiên cứu được thực hiện với giải thưởng 

của Cuộc thi hay không? 

A. Theo thông lệ nghiên cứu, bản quyền báo cáo, bộ số liệu thu thập được và báo 

cáo nghiên cứu được thực hiện với sự tài trợ từ Cuộc thi thuộc về nhà nghiên 

cứu hoặc nhóm nghiên cứu. Ngoài ra, các cơ quan đồng tổ chức (là ILO và Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội) giữ quyền công bố kết quả nghiên cứu, dữ 

liệu thu thập trong quá trình nghiên cứu sau khi các cơ quan này thông báo 

với nhà nghiên cứu/nhóm nghiên cứu là tác giả của đề tài.  

Lưu ý khi các tác giả trích dẫn, công bố nghiên cứu được giải cần ghi nhận 

công trình này được thực hiện với nguồn tài trợ của ILO và Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội. 

 

Q. Nhà nghiên cứu có quyền được sử dụng dữ liệu nghiên cứu thu thập được từ 

khảo sát/nghiên cứu được Cuộc thi tài trợ cho các nghiên cứu độc lập khác? 

A. Ứng viên có thể sử dụng dữ liệu nghiên cứu thu thập được từ khảo sát/nghiên 

cứu do Cuộc thi tài trợ vào các nghiên cứu độc lập khác. Lưu ý khi các tác giả 
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trích dẫn, công bố nghiên cứu mới này, cần ghi nhận dữ liệu được thu thập với 

nguồn tài trợ của ILO và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. 

 

 

Các câu hỏi về hỗ trợ của Ban Tổ chức 

Q. Ban Tổ chức có thể hỗ trợ được gì trong quá trình xây dựng đề xuất? 

A. Trong quá trình xây dựng đề xuất, Ban Tổ chức hỗ trợ giải đáp các thắc mắc 

của ứng viên. Các ứng viên có thể tham gia các Phiên Thông tin được tổ chức 

tại các trường Đại học Luật Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học 

Luật Hà Nội để trực tiếp đưa ra câu hỏi hoặc gửi qua thư điện tử cho Ban Tổ 

chức theo địa chỉ han_contest@ilo.org. 

Đối với các đề xuất được vào vòng sơ loại (shortlisted candidates), các ứng 

viên có thể sẽ được mời tới làm việc với các chuyên gia trong nước/quốc tế để 

thảo luận về đề xuất và cải thiện thêm về nội dung và chất lượng. Sau đó, các 

ứng viên được vào vòng này sẽ được yêu cầu nộp bản đề xuất nghiên cứu sửa 

đổi, cùng với kế hoạch làm việc và ngân sách cụ thể. 

 

Q. Ban Tổ chức có hỗ trợ việc thực hiện dự án, ví dụ hỗ trợ việc kết nối với các 

đơn vị, địa phương nhà nghiên cứu đến thực hiện khảo sát không? 

A. Khi đề xuất của ứng viên đã được trao giải để thực hiện (hạng mục 1), Ban Tổ 

chức, tối đa trong phạm vi có thể, sẽ hỗ trợ việc thực hiện các đề án được tài 

trợ bằng cách kết nối, giới thiệu nhà nghiên cứu/nhóm nghiên cứu với các cá 

nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan và cung cấp tư vấn kỹ thuật về tiến trình 

thưc hiện nếu ứng viên có nêu rõ đề nghị của mình yêu cầu hỗ trợ của Ban Tổ 

chức. Trong đó, ứng viên cần mô tả rõ địa phương, đối tượng mong muốn tiếp 

xúc, kế hoạch chi tiết thực hiện khảo sát/làm việc tại địa phương.  

 

Các câu hỏi về vấn đề tài chính 

Q. Chi phí dành cho khảo sát thực địa là bao nhiêu, Ban tổ chức có yêu cầu về số 

lượng tỉnh, số lượng doanh nghiệp khảo sát không? 

A. Chi phí tài trợ hoạt động khảo sát tối đa là 20,000,000 VNĐ. Ban Tổ chức 

không có quy định về số lượng tỉnh cũng như số lượng doanh nghiệp cần khảo 

sát. 

 

Q. Trong mẫu có một số chi phí như chi phí nhân lực, tổng số ngày công tính theo 

định mức nào? Số ngày công này có phải có hóa đơn chứng từ chứng minh? 

mailto:han_contest@ilo.org
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A. Dựa trên Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát 

triển 2017, ứng viên cần tự đề xuất mức chi phí tối đa theo ngày (dựa trên 

trình độ, kinh nghiệm và phạm vi công việc), và tổng số ngày công để hoàn 

thành công việc nghiên cứu. Ban tổ chức sẽ yêu cầu ứng viên ký kết thỏa 

thuận thực hiện nghiên cứu trong đó nêu chi tiết về các hạng mục công việc 

nghiên cứu này. 

 

Q. Nhà nghiên cứu nhận được tài trợ sẽ phải tuân theo các yêu cầu tài chính gì? 

Có cần hóa đơn, chứng từ cho các hoạt động thực hiện nghiên cứu (xử lý, phân 

tích số liệu) và hoạt động đi thực địa? 

A. Các định mức chi trả tuân theo Hướng dẫn của LHQ-EU về chi phí địa phương 

trong hợp tác phát triển 2017.  Khi các nhà nghiên cứu/nhóm nghiên cứu nhận 

được giải thưởng hạng mục 1, Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể về các thủ tục 

tài chính. 

 

Q. Trong ngân sách dự kiến, ứng viên cần nêu những mục gì và tối đa là bao 

nhiêu tiền tài trợ cho những hạng mục dự kiến? 

A. Trong Thể lệ cuộc thi có nêu hai hạng mục giải, hạng mục hỗ trợ thực hiện 

nghiên cứu (trị giá tối đa là 60,000,000 VNĐ) và hạng mục giải thưởng cho báo 

cáo nghiên cứu hay (trị giá 40,000,000 VNĐ). 

Đề xuất ngân sách dự kiến mà ứng viên cần chuẩn bị có thể bao gồm nhưng 

không giới hạn ở các mục đã nêu trong mẫu. Đề xuất ngân sách này là nhằm 

thực hiện đề xuất kỹ thuật mà các ứng viên đưa ra trong hồ sơ đăng ký của 

mình. Do đó, đề xuất ngân sách tối đa có giá trị 60,000,000 VNĐ. 

 

Q. Trong trường hợp nghiên cứu của tôi xin các nguồn tài trợ khác ngoài hỗ trợ 

từ Cuộc thi, thì tôi cần thông tin như thế nào cho Ban Tổ chức? 

A. Ban Tổ chức không yêu cầu ứng viên kê khai các nguồn lực khác hỗ trợ nghiên 

cứu, nhưng cần thể hiện trong đề xuất là sẽ có những nguồn lực khác hỗ trợ 

thực hiện, và nêu rõ các phần ứng viên mong muốn Ban Tổ chức tài trợ. 

 

Các câu hỏi khác 

Q. Chương trình có thể tổ chức buổi giới thiệu trực tiếp về cách thức tham gia 

cuộc thi tại trường/cơ quan tôi được không? 

A. Ban Tổ chức có thể tổ chức Phiên Thông tin tại trường/cơ quan/tổ chức nếu 

có yêu cầu cụ thể bằng văn bản của trường/cơ quan/tổ chức và phù hợp với 

thời gian của Cuộc thi và của Ban Tổ chức. 
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Q. Mỗi người có thể được nộp nhiều đề xuất và có được tài trợ nhiều đề xuất 

trong Cuộc thi không? 

A. Ban Tổ chức không giới hạn về số lượng Hồ sơ Đăng ký Dự thi mà một ứng 

viên được nộp và được tài trợ. 

 

Q. Tôi đang dự kiến làm một đề tài lớn nhưng khung thời gian dành cho thực 

hiện Cuộc thi tương đối ngắn, vậy tôi có được gia hạn thực hiện không? 

A. Ứng viên có thể nộp hồ sơ với nội dung cả đề tài lớn của mình. Trong đó, ứng 

viên cần thông tin cho Ban Tổ chức biết hợp phần nghiên cứu ứng viên mong 

muốn nhận được hỗ trợ của Cuộc thi.  

Lưu ý rằng, hợp phần đó cần được thực hiện trong khung thời gian cho phép 

của Cuộc thi. 

 

Q. Thông tin về người gửi đề xuất và nội dung của đề xuất có được chia sẻ công 

khai không? 

A. Ban tổ chức sẽ không công bố thông tin về các ứng viên nộp hồ sơ dự thi mà  

không lọt vào vòng sơ loại. 

Ban Tổ chức sẽ liên lạc trực tiếp với các ứng viên vào vòng sơ loại. Đối với các 

ứng viên nhận giải hạng mục 1 và 2, thông tin về tác giả và nội dung nghiên 

cứu sẽ được công bố trong Lễ trao giải và Hội thảo khoa học tương ứng. 

 

Q. Danh tính của ứng viên có được Ban Tổ chức tiết lộ với Ban Giám khảo hay 

không? 

A. Thông tin về ứng viên là một phần không tách rời trong Hồ sơ đăng ký dự thi. 

Toàn bộ Hồ sơ sẽ được gửi cho Ban Giám khảo (bao gồm cả chuyên gia trong 

nước và chuyên gia ILO) để đánh giá dựa trên tiêu chí đã thông báo trong Thể 

lệ. 

 

Q. Ban Tổ chức có yêu cầu nộp bài báo khi hoàn thành nghiên cứu được tài trợ 

không? 

A. Sau khi hoàn thành việc thực hiện nghiên cứu, các ứng viên cần nộp về Ban Tổ 

chức báo cáo nghiên cứu kèm dữ liệu thô. Ban Tổ chức không đưa ra yêu cầu 

ứng viên phải nộp bài báo. 

 


