
 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI 

 “Sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em” 

        (Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-LĐTBXH/QĐ-TE ngày 23 tháng 4  năm 2021 

của Cục trưởng Cục Trẻ em) 

 

 

BỐI CẢNH 

Trên toàn cầu, hiện có 152 triệu trẻ em từ 5 đến 17 tuổi là lao động trẻ em. 

Khoảng một nửa trong số đó (72,5 triệu trẻ em) phải làm những công việc gây 

nguy hại đến sức khỏe, sự an toàn hoặc sự phát triển đạo đức của các em. Lao động 

trẻ em (LĐTE) gây tổn hại cho trẻ về tinh thần, thể chất, xã hội, đạo đức và cản 

trở việc học tập của trẻ em. Lao động trẻ em có thể đẩy các em tách khỏi gia đình, 

tiếp xúc với các hiểm họa và bệnh tật nghiêm trọng, thậm chí gây nguy hiểm đến 

tính mạng. 

Tại Việt Nam, không phải tất cả các việc trẻ em làm đều là lao động trẻ em. 

Lao động trẻ em(LĐTE) được hiểu là trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, 

làm những công việc mà: (i) Gây nguy hại đến tinh thần, thể chất, đạo đức và phát 

triển xã hội của các em; và (ii) Ảnh hưởng đến việc học tập của các em, bao gồm: 

tước đi cơ hội đến trường; hoặc buộc các em bỏ học sớm; buộc các em vừa đi học 

vừa lao động nặng nhọc và trong nhiều giờ. (iii) làm những công việc ảnh hưởng 

đến đạo đức, nhân phẩm của trẻ em.  

Năm Quốc tế về Xóa bỏ lao động trẻ em 2021 đã được Đại hội đồng Liên 

hợp quốc nhất trí thông qua vào năm 2019. Mục tiêu chính của Năm Quốc tế về 

Xóa bỏ lao động trẻ em là khuyến khích những hành động nhằm xóa bỏ lao động 

trẻ em trên toàn thế giới và thúc giục các Chính phủ và các bên liên quan thực hiện 

những hành động cần thiết để đạt được Mục tiêu Phát triển Bền vững 8.7 của Liên 

hợp quốc (SDGs) nhằm xây dựng một thế giới không có lao động cưỡng bức, nô 

lệ thời hiện đại, mua bán người và lao động trẻ em. 

Nhằm hưởng ứng Năm Quốc tế về Xóa bỏ lao động trẻ em 2021 do Liên 

hợp quốc khởi xướng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ 

chức Lao động Quốc Tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc(UNICEF), Tổ chức 

Cứu trợ trẻ em Việt Nam(SCI), Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đồng tổ chức Cuộc thi "Sáng tác ca khúc về phòng chống 

lao động trẻ em" dành cho tất cả các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác âm nhạc chuyên 

nghiệp và không chuyên nghiệp thuộc các lứa tuổi tham gia sáng tác, gửi các thông 

điệp âm nhạc để kêu gọi toàn xã hội cùng hành động chống lại lao động trẻ em.  

Để có thêm thông tin về khái niệm lao động trẻ em, đề nghị tham khảo video 

theo đường link sau:  

https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Videos/

WCMS_747105/lang--vi/index.htm 

https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Videos/WCMS_747105/lang--vi/index.htm
https://www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Videos/WCMS_747105/lang--vi/index.htm
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng, các cấp quản lý về LĐTE đồng thời 

truyền cảm hứng cho cộng đồng chung tay hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho 

trẻ em, phòng chống LĐTE, đảm bảo quyền được phát triển toàn diện của trẻ em. 

- Khuyến khích sáng tác nghệ thuật âm nhạc nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng 

thức của cộng đồng và trẻ em. 

- Tuyển chọn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật để truyền thông về 

phòng, chống LĐTE. 

2. Yêu cầu 

- Chủ đề của tác phẩm tập trung phản ánh những nét đẹp, sáng kiến, mô hình 

tốt về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống LĐTE hoặc những khó khăn, vất vả, 

thiệt thòi và cả những rủi ro mà trẻ em phải lao động có thể gặp phải.  

- Thông điệp âm nhạc hướng đến việc kêu gọi các cơ quan, tổ chức, gia đình, 

các bên liên quan và toàn xã hội cùng hành động bảo vệ trẻ em, phòng, chống LĐTE. 

Truyền cảm hứng cho cộng đồng, các nhạc sĩ, nghệ sĩ chung tay hành động vì cuộc 

sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, đảm bảo quyền được bảo vệ, không bị bóc lột của trẻ 

em.  

- Tác phẩm dự thi là sáng tác mới trong vòng 2 năm trở lại đây; là những sáng 

tác có nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với văn hóa, thuần 

phong mỹ tục của người Việt Nam. 

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

 1. Nội dung 

1.1. Tên cuộc thi: "Sáng tác ca khúc về phòng, chống lao động trẻ em" 

1.2. Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi 

- Truyền thông về bảo vệ trẻ em, phòng, chống LĐTE. 

- Kêu gọi toàn xã hội cùng hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em, 

đảm bảo quyền được bảo vệ, được phát triển toàn diện của trẻ em. 

- Thể hiện niềm tin, định hướng tương lai của trẻ em, của dân tộc trong giai 

đoạn phát triển mới của đất nước và hội nhập quốc tế. 

- Thông điệp của cuộc thi là: “Trẻ em phải được bảo vệ, chăm sóc để có tương 

lai tốt đẹp. Lao động kiếm sống không phải là trách nhiệm của trẻ em”. 

2. Đối tượng, thành phần tham gia: 

2.1. Đối tượng tham gia cuộc thi: là người Việt Nam và người nước ngoài, 

bao gồm nhạc sĩ sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong 

và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, là tác giả của các tác phẩm 

âm nhạc phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. 

Đặc biệt khuyến khích trẻ em tham gia cuộc thi. 
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2.2. Đối tượng sử dụng: cả người lớn và trẻ em. 

2.3. Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng thẩm định không được tham gia cuộc thi. 

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Thể loại 

- Tác phẩm dự thi là ca khúc và hợp xướng  

- Tác giả và nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản ký âm nhạc và lời bằng 

tiếng Việt, được trình bày trên khổ giấy A4; ghi rõ tác giả, phần lời và phần nhạc 

(kèm theo link, đĩa CD hoặc USB phần demo Audio của tác phẩm). 

2. Số lượng tác phẩm 

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả được đăng ký dự thi tối đa 03 tác phẩm (cho cả 2 

đối tượng sử dụng tác phẩm). 

3. Điều kiện 

- Tác phẩm dự thi là những ca khúc mới sáng tác trong vòng 2 năm trở lại đây, 

có ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp 

với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, có thể dàn dựng 

trong nhiều bối cảnh khác nhau. 

- Tác phẩm đã dự thi cuộc thi âm nhạc quốc tế Music Against child labour được 

đồng thời dự thi.  

- Tác phẩm dự thi có ngôn ngữ tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác phải được dịch 

ra tiếng Việt và thể hiện bằng tiếng Việt. 

- 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: ngày 27/04/2021. 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: bắt đầu từ ngày phát động đến hết ngày 

27/8/2021 (nếu gửi qua đường bưu điện thì tính theo dấu Bưu điện). 

- Đánh giá tác phẩm: từ ngày 28/8 - 05/9/2021 

- Tổng kết trao giải: dự kiến ngày 21/9/2021. 

2. Hồ sơ và địa chỉ gửi, nhận tác phẩm 

 Hồ sơ tác phẩm dự thi gồm: 
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+ 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời trên giấy A4 (bản scan) 

+ 01 bản thu âm ca khúc định dạng file mp3 

+ 01 phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm thể lệ cuộc thi). 

 Địa chỉ nhận tác phẩm: 

 - Email: cakhucvetreem@gmail.com   

 - Địa chỉ: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ truyền thông, Cục Trẻ em (Cơ quan 

Thường trực tổ chức cuộc thi), số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, 

Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ Tác phẩm tham dự cuộc thi “Sáng tác ca khúc về phòng, 

chống lao động trẻ em” (gửi bản scan phiếu, bản ký âm cùng file thu âm trong 01 USB, 

hoặc link). 

- 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. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CA KHÚC VÀ CƠ CẤU GIẢI 

THƯỞNG: 

1. Hội đồng thẩm định: là các nhạc sĩ, chuyên gia về lĩnh vực trẻ em, nhà quản 

lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có uy tín do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

và Hội Nhạc sĩ Việt Nam quyết định thành lập. 

2. Cơ cấu giải thưởng:  

Giải thưởng bao gồm: 02 giải Nhất (cho 2 thể loại ca khúc và hợp xướng, mỗi 

thể loại 1 giải nhất), 04 giải Nhì (cho 2 thể loại ca khúc và hợp xướng, mỗi thể loại 

2 giải nhì), 04 giải Ba và 04 giải Khuyến khích (cho 2 thể loại ca khúc và hợp xướng, 

mỗi thể loại 2 giải ba và 2 giải khuyến khích). 

3. Giá trị giải thưởng: 

Mỗi tác giả có tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận:  

- Giấy Chứng nhận giải thưởng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Tiền thưởng bằng tiền mặt: 

+ Giải Nhất: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 

+ Giải Nhì: 15.000.000 đồng/giải (Mười lăm triệu đồng); 

+ Giải Ba: 10.000.000 đồng/giải (Mười triệu đồng); 

+ Giải Khuyến khích: 7.000.000 đồng/giải (Bảy triệu đồng). 

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 Báo điện tử 

Dân sinh, Báo điện tử Dân trí, Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội http://molisa.gov.vn, Fanpage Truyền hình Vì trẻ em, Facebook Tổng 

mailto:cakhucvetreem@gmail.com
http://molisa.gov.vn/
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đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Facebook ILO, Facebook GNI, trang web của Hội 

nhạc sỹ Việt Nam https://www.hoinhacsi.vn/ , trang web của Tổ chức cứu trợ trẻ em 

quốc tế tại Việt Nam  https://vietnam.savethechildren.net/about-us  

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, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ 

chức Lao động Quốc Tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc(UNICEF), Tổ chức 

Cứu trợ trẻ em Việt Nam(SCI), Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và 

Hội Nhạc sĩ Việt Nam 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, dàn dựng tiết mục biểu 

diễn tại Lễ tổng kết, trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng vào các hoạt 

động của ngành lao động – thương binh và xã hội và các tổ chức hoạt động vì trẻ 

em tại Việt Nam. 

- 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. 

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 Báo điện tử Dân sinh, Báo điện tử Dân trí, 

cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

http://molisa.gov.vn, Fanpage Truyền hình Vì trẻ em, Facebook Tổng đài quốc gia 

bảo vệ trẻ em 111, Facebook ILO, Facebook GNI,  trang web của Tổ chức cứu trợ 

trẻ em quốc tế tại Việt Nam https://vietnam.savethechildren.net/about-us , trang web 

của Hội nhạc sỹ Việt Nam https://www.hoinhacsi.vn/ và các phương tiện thông tin 

truyền thông khác. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung thể lệ cuộc thi được thực hiện 

khi có sự đồng ý của Ban Tổ chức./. 

https://www.hoinhacsi.vn/
https://vietnam.savethechildren.net/about-us
http://molisa.gov.vn/
https://vietnam.savethechildren.net/about-us
https://www.hoinhacsi.vn/

