
 

 

 

Cuộc thi Truyền thông Toàn cầu về Lao động Di cư 

Những câu hỏi thường gặp 
 
 

Đề cương (synopsis) là gì? 

Đề cương là bản tóm tắt hay bản thuyết minh về tác phẩm dự thi của bạn. Đề cương giúp chúng tôi 

hiểu được ý tưởng của bạn là gì, tại sao bạn thấy chủ đề này thú vị và quan trọng hơn hết là bạn sẽ 

phát triển ý tưởng đó như thế nào. Phần đề cương cần trả lời được những câu hỏi sau: Chủ đề của câu 

chuyện là gì? Câu chuyện muốn thể hiện quan điểm gì? Tại sao ý tưởng này quan trọng và nên được 

phát triển? Tác phẩm sẽ mang lại giá trị gì và tính phù hợp của tác phẩm trong bối cảnh hiện tại là gì? 

Chủ thể của tác phẩm và những nhân vật tham gia trong tác phẩm là ai? Vấn đề đặt ra trong tác phẩm 

là gì? Địa điểm diễn ra câu chuyện là ở đâu? Vào ngày nào hay vào thời gian nào? Nguồn thông tin mà 

tác giả sẽ sử dụng trong dự án của mình là gì và dưới hình thức nào (phỏng vấn, ảnh chân dung, v.v)? 

Dự án thuộc thể loại nào (báo viết, chương trình radio, phóng sự ảnh, v.v)? 

Khi gửi tác phẩm dự thi, bạn cần cung cấp những thông tin sau:  

 Thể loại bài dự thi 
 Tên tác phẩm 
 Địa điểm nơi diễn ra câu chuyện 
 Lĩnh vực chuyên đề (chủ đề mà tác phẩm đề cập) 

 Phương pháp luận, nguồn thông tin 

 Kinh phí thực hiện (nếu có) 
 Phần tóm tắt, thuyết minh dự án (phải được thể hiện bằng một trong ba ngôn ngữ sau: tiếng 

Anh, tiếng Pháp hay tiếng Tây Ban Nha và không quá 4.000 từ). 
 
 

Tôi có thể tham khảo thông tin để xây dựng đề cương ở đâu? 

Nếu bạn muốn tham khảo cách làm thế nào để tìm kiếm và kể một câu chuyện bao gồm cả những 

gợi ý cụ thể nhằm phát triển sản phẩm truyền thông và ý tưởng câu chuyện, bạn có thể tham khảo 

tại Bộ công cụ dành cho các nhà báo của ILO: Đưa tin bài về lao động cưỡng bức và tuyển dụng công 

bằng. Bộ công cụ này do ILO phối hợp với các nhà báo, các chuyên gia truyền thông và các chuyên 

gia trong lĩnh vực chuyên môn xây dựng. 

Bộ công cụ này bao gồm cả Các thuật ngữ về di cư dành cho giới truyền thông. 

 

Tôi có thể tham gia dự thi bao nhiêu tác phẩm? 



 

 

 

Bạn có thể gửi tối đa hai tác phẩm dự thi tại mỗi cuộc thi toàn cầu được tổ chức hàng năm. 

 
 

Nếu tôi là thành viên của một nhóm tác giả, chúng tôi có thể tham gia theo nhóm 
không? 

Bạn có thể gửi tác phẩm dự thi theo nhóm, tuy nhiên cần lưu ý rằng nhóm của bạn chỉ có thể tham gia 

dự thi tối đa hai tác phẩm. Giải thưởng cũng chỉ được trao cho một tác phẩm đạt giải. Vui lòng tham 

khảo Điều khoản và Điều kiện để biết thêm chi tiết. 

 
 

Tôi có thể gửi tác phẩm dự thi sử dụng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Pháp, tiếng 
Anh hay tiếng Tây Ban Nha không? 

Chúng tôi hoan nghênh và tiếp nhận tác phẩm dự thi từ mọi khu vực trên toàn cầu và được thể hiện 

bằng mọi ngôn ngữ nhưng cần đảm bảo bạn gửi kèm bản dịch bằng tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng 

Tây Ban Nha bởi bản dịch sử dụng một trong ba ngôn ngữ nêu trên sẽ được dùng để đánh giá. 
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