
Bạn đã bao giờ gặp nguy hiểm, hay nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm khi đang làm việc hay 
chưa? Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải làm việc trong những môi trường đầy rẫy sự 
nguy hiểm, và tự hỏi làm sao để bản thân mình luôn được an toàn?

Bạn muốn lên tiếng vì an toàn trong lao động? Hãy tham gia cùng chúng tôi!

Cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về an toàn

Đăng tải bài dự thi tại https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017
để dành những giải thưởng hấp dẫn

Giải đặc biệt Giải nhất



CUỘC THI TRUYỀN THÔNG AN TOÀN CHO LAO ĐỘNG TRẺ
Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình An toàn cho lao động trẻ toàn cầu 
của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), ILO Việt Nam tổ chức một cuộc thi truyền 
thông cho giới trẻ. Cuộc thi là cơ hội để giới trẻ thể hiện quan điểm của mình về 
chủ đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, cũng như thể hiện những mong muốn 
của bản thân đối với một môi trường làm việc an toàn. Thông qua cuộc thi, giới 
trẻ sẽ giúp công chúng quan tâm và hiểu rõ hơn ý nghĩa cũng như tầm quan 
trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa tại nơi làm việc, nhằm giảm thiểu 
những rủi ro và sự cố nghề nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức song song với Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn 
cho Lao động trẻ, hướng tới Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
tại nơi làm việc lần thứ 21. 

LAO ĐỘNG TRẺ CẦN ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN 
AN TOÀN HƠN!
Bạn có biết, lao động trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 24 có nguy cơ bị thương trong 
khi làm việc cao hơn 40% so với lao động lớn tuổi? Có rất nhiều yếu tố dẫn đến 
thực trạng này, trong đó có nhận thức còn hạn chế về các quyền và quy tắc an 
toàn, cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp và chưa được đào tạo đầy đủ. 

Đó cũng là lí do chúng tôi mong muốn tìm hiểu quan điểm của giới trẻ về an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi muốn được nghe kể những câu chuyện 
bạn biết, những nguy hiểm tại nơi làm việc mà bạn quan sát thấy xung quanh, 
hay những trải nghiệm của chính bạn về an toàn tại nơi làm việc, để từ đó, chúng 
tôi có thể giúp bạn truyền tải tới xã hội những thông điệp và cách thức xây dựng 
điều kiện làm việc tốt hơn cho người trẻ. 

Cuộc thi chủ yếu tập trung vào tìm hiểu quan điểm của giới trẻ về một môi trường 
làm việc an toàn, cũng như những cách thức họ mong muốn cải thiện tình trạng 
hiện tại để góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và nguy cơ mắc bệnh nghề 
nghiệp cho chính mình và cho cộng đồng xung quanh trong tương lai. 

Mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 24 đều được khuyến khích tham 
gia. Thông tin chi tiết xin vui lòng đọc thêm tại mục Thể lệ tham dự.

CÒN ĐIỀU GÌ ĐANG CHỜ BẠN? 
CƠ HỘI TỚI SINGAPORE THAM DỰ ĐẠI HỘI THẾ GIỚI VỀ AN 
TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC LẦN THỨ XXI!
Bạn cần một chiếc loa di động khi đi dã ngoại hay thuyết trình trước lớp? Hay 
đang cần chiếc ổ cứng mang đủ dữ liệu mình cần đi muôn nơi? Tất cả đều có 
trong cơ cấu giải thưởng của cuộc thi! 

Ngoài ra, người chiến thắng của cuộc thi sẽ nhận được Chứng nhận đoạt giải từ 
ILO Việt Nam. Các bài dự thi đạt giải sẽ được đăng trên trang 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO của chúng tôi. 

Còn gì thêm nữa? Là cơ hội được trình bày tại Đại hội thế giới về An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc lần thứ 21 tổ chức tại Singapore!

Bài dự thi đoạt giải của các thí sinh tuổi từ 18 tới 24 sẽ được hỗ trợ để tham dự 
Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho Lao động trẻ. Nếu đoạt giải tại 
Cuộc thi này, thí sinh có cơ hội trở thành Sứ giả thanh niên và sẽ được mời tham 
dự Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc lần thứ 
21 tại Singapore từ ngày 03-06 tháng 09 năm 2017. Chi phí tham dự và ăn ở tại 
sự kiện sẽ do ILO và Ban tổ chức Đại hội đài thọ. Các bài dự thi đạt giải sẽ được 
giới thiệu tại lễ trao giải với khoảng hơn 4000 khán giả quốc tế.  
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cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.
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Bạn cần một chiếc loa di động khi đi dã ngoại hay thuyết trình trước lớp? Hay 
đang cần chiếc ổ cứng mang đủ dữ liệu mình cần đi muôn nơi? Tất cả đều có 
trong cơ cấu giải thưởng của cuộc thi! 

Ngoài ra, người chiến thắng của cuộc thi sẽ nhận được Chứng nhận đoạt giải từ 
ILO Việt Nam. Các bài dự thi đạt giải sẽ được đăng trên trang 
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Còn gì thêm nữa? Là cơ hội được trình bày tại Đại hội thế giới về An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc lần thứ 21 tổ chức tại Singapore!

Bài dự thi đoạt giải của các thí sinh tuổi từ 18 tới 24 sẽ được hỗ trợ để tham dự 
Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho Lao động trẻ. Nếu đoạt giải tại 
Cuộc thi này, thí sinh có cơ hội trở thành Sứ giả thanh niên và sẽ được mời tham 
dự Đại hội thế giới về An toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc lần thứ 
21 tại Singapore từ ngày 03-06 tháng 09 năm 2017. Chi phí tham dự và ăn ở tại 
sự kiện sẽ do ILO và Ban tổ chức Đại hội đài thọ. Các bài dự thi đạt giải sẽ được 
giới thiệu tại lễ trao giải với khoảng hơn 4000 khán giả quốc tế.  

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.



cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.



cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.



cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.



cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.



cuối cùng.  Các thư từ hoặc kháng cáo liên quan sẽ không được giải quyết 
ở bất kỳ giai đoạn nào.

3.2 Các bài dự thi phải có chủ điểm về an toàn và sức khỏe nơi làm việc, hay 
tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa phòng ngừa vì an toàn và sức 
khỏe nghề nghiệp. Các bài dự thi phải đáp ứng được một hoặc nhiều hơn 
những tiêu chí sau:

 • Tạo động lực hay hướng dẫn cách thức cải thiện, hoặc nhấn mạnh sự an 
toàn tại nơi làm việc cho lao động trẻ.

 • Thu hút sự chú ý hay tạo ra được nhận thức về tầm quan trọng của việc 
nhận biết được những mối nguy hiểm ở nơi làm việc.

 • Cải thiện tổ chức công việc, cách thức tương tác truyền thông hay cam kết 
về an toàn tại nơi làm việc cho thanh thiếu niên.

 • Tầm quan trọng của việc lao động trẻ cùng chủ động và tích cực tham gia vào 
nâng cao nhận thức về các vấn đề an toàn tại nơi làm việc, cũng như bảo đảm 
quyền lợi hợp pháp của họ  được làm việc tại một nơi an toàn và lành mạnh.

3.3  Các bài dự thi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

 • Tính sáng tạo: sử dụng các kỹ thuật kể chuyện mới và tư duy sáng tạo.

 • Tính hiệu quả: đưa ra những thông điệp rõ ràng và hiệu quả thúc đẩy tầm 
quan trọng của an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc cho giới trẻ.

4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
4.1  Thí sinh dự thi phải có toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung các bài 

dự thi.

4.2  Thí sinh dự thi cho phép ILO quyền sử dụng, tái bản, xuất bản, điều chỉnh, 
phân phối và phổ biến toàn cầu và vĩnh viễn dưới hình thức không độc 
quyền, không phải trả phí cấp phép và không hủy ngang đối với bất kỳ bài 
thi nào trong Cuộc thi này có liên quan tới tôn chỉ của ILO. Giấy phép nói 
trên bao gồm quyền cấp giấy phép phụ, đối với cả Ban tổ chức Đại hội cho 
những các mục đích được mô tả phía trên.

4.3  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào (như 
hình ảnh, cảnh quay, lời bài hát, hiệu ứng âm thanh) trong bài thi đều là do 

thí sinh tạo ra, hoặc thí sinh đã được phép sử dụng chúng trong bài thi, 
cũng như có thể được ILO sử dụng như đã quy định trong các Điều khoản 
Tham dự này.

4.4  Thí sinh dự thi tuyên bố rằng họ đã trực tiếp nhận được sự đồng ý hợp lệ 
của những đối tượng có giọng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự 
trước khi sử dụng trong bài dự thi. Trong trường hợp thí sinh sử dụng bất 
kỳ tài sản trí tuệ hoặc tài liệu nào của một bên thứ ba, thí sinh phải cam 
đoan rằng thí sinh đã nhận được văn bản xác nhận từ bên thứ ba về sự 
chấp thuận hợp lệ đó theo điều khoản trên. Trong tất cả các trường hợp, 
nếu chủ thể của tiếng nói, hình ảnh hoặc các đặc điểm tương tự được sử 
dụng trong bài dự thi không có khả năng tự thỏa thuận, thí sinh phải cam 
đoan rằng mình đã nhận được sự cho phép từ người có thẩm quyền (ví dụ 
như phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của (các) đối tượng) và có 
giá trị theo luật pháp hiện hành.

4.5  Trong trường hợp ILO có sử dụng bất kỳ bài thi nào vì mục đích phát hành ấn 
phẩm của ILO,  ILO sẽ đảm bảo rằng tên của thí sinh tác giả sẽ được in kèm 
theo mẫu sau: ILO/Tên tác giả.

4.6  Khi được yêu cầu, thí sinh dự thi sẽ phải cung cấp bài dự thi gốc với độ 
phân giải cao.

5.  Tôn trọng pháp luật
5.1  Các thí sinh đảm bảo rằng họ tuân thủ bất kỳ quy định luật pháp nào áp 

dụng đối với việc sáng tác và nộp bài dự thi.

6.  Giải quyết tranh chấp
6.1  Thí sinh và ILO sẽ cố gắng hết sức để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nảy 

sinh giữa hai bên trong cuộc thi thông qua đàm phán trực tiếp. Sau khi mọi 
biện pháp đàm phán đều không thành công, tranh chấp sẽ được đưa ra 
giải quyết thông qua trọng tài theo các Quy tắc Trọng tài UNCITRAL đang 
có hiệu lực tại thời điểm đó. Toà án trọng tài sẽ bao gồm một trọng tài viên 
duy nhất.

6.2  Bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Tham dự này, hay trong cuộc thi 
sẽ không được coi là điều khoản miễn trừ cho quyền ưu đãi và miễn trừ của 
ILO.

 • Cơ cấu giải thưởng trong cuộc thi như sau:

    Giải thưởng tuần do Ban tổ chức bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

    Giải thưởng tuần do công chúng bình chọn: 

    Giải nhất: Một ổ cứng HDD WD Passport Ultra 1TB/USB 3.0/2'5" 

    Giải khuyến khích: Một USB 16Gb Flash Drive 

     Giải đặc biệt: Loa di động JBL Charge 3   

2.3  Một thí sinh có thể được trao nhiều giải thưởng. Bài thi đạt giải thưởng 
tuần có thể tiếp tục được bình chọn cho Giải đặc biệt.

2.4  Các thí sinh đạt giải sẽ được ILO Việt Nam hướng dẫn và hỗ trợ đăng tải các 
bài thi lên trang Cuộc thi truyền thông toàn cầu về An toàn cho lao động 
trẻ. Các bài thi này có khả năng sẽ được lựa chọn và tác giả bài thi có thể 
được mời tham dự nhóm Đại diện thanh niên tại Đại hội thế giới lần thứ 21 
về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin 
vui lòng truy cập tại: https://www.ilo.org/safeyouth/en/.

2.5  Tất cả các bài thi đạt giải sẽ được đăng tải tại: 

 https://www.facebook.com/Vietnam.ILO

2.6  Tất cả tác giả có bài thi đạt giải sẽ được nhận Chứng nhận đạt giải từ ILO 
Việt Nam.

3. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
3.1  ILO Việt Nam sẽ tiến hành rà soát sơ bộ và sàng lọc các bài dự thi. Những 

bài dự thi đứng đầu thuộc hai danh mục sẽ được đăng trên trang facebook 
của ILO Việt Nam và được ban tổ chức đánh giá. Quyết định về các vấn đề 
liên quan đến cuộc thi do ILO Việt Nam và ban tổ chức đưa ra là quyết định 

THỂ LỆ THAM DỰ
Thí sinh tham gia vào cuộc thi cam đoan rằng mình đã đọc, hiểu rõ và tuân thủ 
các điều kiện dưới đây:

 
1. TIÊU CHÍ THAM DỰ
1.1  Cuộc thi bắt đầu từ 12:00 GMT+7 ngày 01 tháng 05 năm 2017 và kết thúc 

vào 23:59 GMT+7 ngày 24 tháng 06 năm 2017. ILO Việt Nam có quyền gia 
hạn thời gian tổ chức cuộc thi, cũng như hủy bỏ cuộc thi, hoặc một trong 
hai danh mục độ tuổi, nếu số lượng bài dự thi có chất lượng nhận được 
không đủ để đánh giá và tổ chức cuộc thi.

1.10 Bài dự thi không được chứa các tên thương hiệu hay các địa điểm kinh 
doanh dễ nhận biết, cũng như các chủ thể khác có thể giúp nhận biết một 
thương hiệu hay một sản phẩm của một tổ chức cụ thể. Bài dự thi không 
được chứa các nội dung dễ gây hiểu lầm hay có nội dung xúc phạm.

1.11 Bài dự thi có thể được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 

1.12  Thí sinh có trách nhiệm chi trả cho toàn bộ chi phí phát sinh đối với việc gửi 
bài dự thi.

1.13  Cuộc thi không áp dụng bất kỳ mức phí tham dự nào đối với các thí sinh.

2. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
2.1  Cơ cấu giải thưởng được chia thành hai mục: giải thưởng của Ban tổ chức 

và giải thưởng do bình chọn của công chúng. Thí sinh đạt giải sẽ được ILO 
Việt Nam liên hệ thông báo kết quả và thủ tục nhận giải thưởng theo 
thông tin liên lạc mà ứng viên đã cung cấp.

2.2  Thể lệ trao giải:

 • Mỗi tuần, sẽ có 5 giải thưởng do Ban tổ chức lựa chọn và 5 giải thưởng do 
công chúng bình chọn. 

 • Các giải thưởng do Ban tổ chức bình chọn sẽ do Ban tổ chức cân nhắc chọn 
lọc từ tổng số bài thi nhận được theo các tiêu chí đã nêu. Trong số 5 giải 
thưởng tuần của Ban tổ chức, sẽ có 1 giải nhất và 4 giải khuyến khích. Kết 
quả tuần sẽ được thông báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo. 

 • Các giải thưởng do công chúng bình chọn sẽ được tính theo số lượng lượt 
yêu thích (like) và chia sẻ (share) cho từng bài thi. Bài thi nhận được nhiều 
lượt yêu thích và chia sẻ nhất sẽ được nhận Giải nhất do công chúng bình 
chọn. Bốn bài thi có lượt yêu thích và chia sẻ tiếp theo sẽ được trao giải 
khuyến khích tuần do công chúng bình chọn. Số lượng lượt bình chọn sẽ 
được tính tới 23:59 GMT+7 thứ bảy hàng tuần. Kết quả tuần sẽ được thông 
báo vào 10:00 GMT+7 sáng thứ 4 của tuần tiếp theo.

 • Hai giải đặc biệt sẽ được trao cho hai bài thi được Ban tổ chức và công 
chúng bình chọn tính tới ngày cuối cùng của cuộc thi. Kết quả sẽ được 
thông báo vào ngày 30 tháng 06 năm 2017 lúc 11:30 GMT+7. 

1.2  Thí sinh tham dự phải là công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 24. Các 
bài dự thi sẽ được chia theo hai danh mục: Danh mục bài thi cho độ tuổi 
15-18, và Danh mục bài thi cho độ tuổi 18-24.

1.3  Thí sinh tham dự tuổi dưới 18 phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha/mẹ 
hoặc người giám hộ hợp pháp. 

1.4  Thí sinh tham dự sẽ đăng tải tác phẩm của mình lên trang Facebook 
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO trước ngày 24/06/2017. Chỉ các 
bài dự thi được đăng tải thành công và được hiển thị ở chế độ công khai 
(public) mới được coi là đủ tiêu chuẩn để được xem xét đánh giá.

1.5  Các bài dự thi phải là các tác phẩm gốc, do thí sinh tự sáng tác và được 
sáng tác sau ngày 01 tháng 01 năm 2016.

1.6  Các bài dự thi sẽ được bình chọn và đánh giá theo tiêu chuẩn dành cho cá 
nhân. Các bài dự thi theo nhóm sẽ không được chấp thuận và giải thưởng 
sẽ chỉ được trao cho cá nhân đại diện - ở đây là cá nhân chủ tài khoản Face-
book đăng tải bài dự thi.

1.7  Một thí sinh có thể đăng tải nhiều bài thi tham dự. Thí sinh không bị giới 
hạn về số lượng bài thi đăng tải.

1.8  Các bài dự thi đăng tải phải đăng kèm thông điệp: “Bạn sẽ giúp mang lại 
môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên bằng cách tham gia cuộc 
thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! #Antoancholaodongtre và 
#SafeYouth@Work”. Thí sinh khi đăng tải bài thi sẽ phải cung cấp đầy đủ 
thông tin theo thứ tự sau: 

 [Bạn sẽ giúp mang lại môi trường làm việc an toàn hơn cho thanh niên 
bằng cách tham gia cuộc thi truyền thông An toàn cho lao động trẻ! 
#Antoancholaodongtre và #SafeYouth@Work

 Họ và tên thí sinh - Năm sinh – Thể loại bài thi]

1.9 Các bài dự thi có thể nộp dưới dạng: phim, ảnh, tranh vẽ/tranh cổ động, bài 
hát, câu chuyện hay các hình thức khác, nếu đáp ứng được các tiêu chí nêu 
trong mục 3.2 dưới đây.


