
Bộ Lao động
 Thương binh và Xã hội

Các ứng viên dự thi sẽ có cơ hội
Nâng cao hiểu biết và năng lực nghiên cứu về lĩnh vực lao động

Tham gia mạng lưới các nhà nghiên cứu về lĩnh vực lao động

Tham gia các hoạt động đào tạo tập huấn về nghiên cứu trong lĩnh vực lao động do Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) tổ chức

Được hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu và hỗ trợ thực hiện nghiên cứu bởi các chuyên gia 
hàng đầu

Góp phần cải thiện chính sách tác động đến hàng chục triệu người lao động Việt Nam

Nhận tài trợ và giải thưởng lên tới 100 triệu đồng cùng cơ hội công bố báo cáo nghiên cứu trên các 
tạp chí học thuật trong và ngoài nước

Hạng mục giải thưởng

Ứng viên có cơ hội nhận được giải thưởng lên tới 100.000.000 VND cho hai hạng mục:

Hạng mục 1 – Giải thưởng dành cho đề xuất nghiên cứu tốt sẽ trao cho tối đa 5 đề xuất nghiên cứu. 
Mỗi giải có tổng trị giá lên tới 60.000.000 VND.

Hạng mục 2 – Giải thưởng dành cho báo cáo nghiên cứu hay nhất sẽ trao cho tối đa 2 báo cáo nghiên 
cứu. Mỗi giải có tổng trị giá lên tới 40.000.000 VND. Hạng mục này không giới hạn ở những ứng viên 
đã đạt giải ở Hạng mục 1 mà mở rộng cho tất cả các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đúng thời 
hạn và được Ban Tổ chức chấp nhận.

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

Cơ hội nhận được tài trợ và giải thưởng lên tới 100 triệu đồng



Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 là sáng 
kiến chung của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 
tại Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội (Bộ LĐTBXH). Đây cũng là một hoạt 
động then chốt trong khuôn khổ Dự án Khung 
khổ Quan hệ Lao động mới, với mục đích 
hướng tới tăng cường xây dựng hệ thống cơ sở 
dữ liệu khoa học về quan hệ lao động (QHLĐ) 
tại Việt Nam, và khuyến khích việc sử dụng 
hướng tiếp cận dựa trên cơ sở dữ liệu trong 
nghiên cứu và hoạch định chính sách về lao 
động của Việt Nam. 

Trước hết, Cuộc thi là cơ hội để nâng cao năng 
lực cho các nhà nghiên cứu trong nước về vấn 
đề lao động, đặc biệt là các chủ đề về QHLĐ 
nhấn mạnh vào kỹ năng nghiên cứu sử dụng 
thông tin và dữ liệu trong quá trình phân tích và 
khái niệm hoá. Thứ hai, Cuộc thi hướng tới xây 
dựng kết nối giữa các nhà nghiên cứu, những 
người thực hiện nghiên cứu về lao động với 
chất lượng cao và các phát hiện thực tiễn; với 
các nhà hoạch định chính sách để sử dụng 
những phát hiện nghiên cứu đó làm chất liệu 
khoa học và xác thực cho quá trình hoạch định 
chính sách.

Ban Tổ chức bao gồm ILO và Bộ LĐTBXH, sẽ tổ 
chức Cuộc thi và trao giải thưởng tới các nhà 
nghiên cứu và tổ chức có năng lực, tập trung 
vào việc tìm hiểu sâu sắc hơn sự vận động của 
QHLĐ và các vấn đề nảy sinh trên thực tiễn, qua 
đó góp phần hướng tới chính sách lao động tốt 
hơn.

Mục tiêu cuộc thi
 
(1) khuyến khích sự tham gia của các nhà 
nghiên cứu đối với các vấn đề thời sự về QHLĐ 
cũng như những chủ đề lao động khác thông 
qua việc hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu của Việt 
Nam;

(2) tăng cường hướng tiếp cận dựa trên bằng 
chứng; và

(3) tạo ra sự kết nối và ảnh hưởng giữa các 
nghiên cứu thực tiễn và quá trình hoạch định 
chính sách về QHLĐ.

Chủ đề cuộc thi

Với những mục tiêu kể trên, Ban Tổ chức cuộc 
thi kêu gọi các ứng viên nộp Hồ sơ đăng ký dự 
thi lựa chọn phương pháp nghiên cứu sử dụng 
các bộ dữ liệu hiện có, cũng như những đề xuất 
có khảo sát thực địa. Phương pháp nghiên cứu 
định tính và định lượng đều được chấp nhận. 
Các đề xuất nghiên cứu nhằm tìm hiểu một góc 
độ cụ thể, nhưng không giới hạn, về một (hoặc 
nhiều hơn) trong số những chủ đề dưới đây:

Chủ đề một – Tác động của thương lượng tập 
thể tới tiền lương và điều kiện làm việc

Chủ đề hai – Cơ chế đổi mới để giải quyết tranh 
chấp lao động về lợi ích thông qua hoà giải

Chủ đề ba – Mối liên hệ giữa đối thoại xã hội và 
hiệu quả kinh doanh 

Chủ đề bốn – Quyền công đoàn trong bối cảnh 
đổi mới công đoàn Việt Nam

Chủ đề năm – Phân biệt đối xử về giới tại nơi 
làm việc

Cuộc thi khuyến khích các ứng viên phản ánh 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Việt Nam 
liên quan đến lao động và xác định rõ câu hỏi 
nghiên cứu/giả thiết nghiên cứu phù hợp với 
chủ đề đã chọn trong đề xuất của mình.



Hình thức cuộc thi 

Giai đoạn một – lựa chọn những ý tưởng thiết 
thực nhất để trao giải hạng mục 1 dành cho đề 
xuất nghiên cứu tốt. Hồ sơ đăng ký dự thi của 
các ứng viên sẽ được đánh giá bình đẳng dựa 
trên các tiêu chí đánh giá của Ban Tổ chức.

Giai đoạn hai – các ứng viên nhận giải hạng 
mục 1 thực hiện ý tưởng nghiên cứu với hỗ trợ 
kỹ thuật và tài chính từ ILO và Bộ LĐTBXH;

Giai đoạn ba – lựa chọn các báo cáo nghiên 
cứu để trao giải hạng mục 2 dành cho báo cáo 
nghiên cứu tốt nhất. Giải thưởng mở rộng đối 
với tất cả các ứng viên đã nộp Hồ sơ đăng ký 
dự thi đúng thời hạn và được Ban Tổ chức chấp 
nhận. Các báo cáo nghiên cứu có chất lượng sẽ 
được trình bày trong Hội thảo nghiên cứu do Bộ 
LĐTBXH và ILO đồng tổ chức và hỗ trợ công bố 
trên các tạp chí uy tín. 

24/4 – 25/6/2018: Thời gian nộp hồ sơ 
đăng ký tham dự 
 
25/6 – 15/7/2018: Lựa chọn sơ bộ 10 
hồ sơ và yêu cầu điều chỉnh đề xuất để 
trao giải cho hạng mục 1
 
01/8/2018: Công bố và trao giải thưởng 
hạng mục 1  

  

01/8 – 31/12/2018: Hỗ trợ thực hiện đề 
xuất nghiên cứu đã được trao giải trong 
hạng mục 1

31/12/2018: Nộp báo cáo nghiên cứu 
(áp dụng cho tất cả các ứng viên) để xét 
duyệt trao giải hạng mục 2
 
Tháng 3/2019: Tổ chức hội thảo chia sẻ 
các kết quả nghiên cứu tốt. Trao giải 
cho các báo cáo nghiên cứu theo hạng 
mục 2. Hỗ trợ hoàn thiện các báo cáo 
nghiên cứu.

Các mốc thời gian quan trọng
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Điều kiện tham dự

Hãy gửi Hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu) cho 
chúng tôi nếu bạn là cá nhân mang quốc tịch 
Việt Nam hoặc nhóm nghiên cứu thuộc các tổ 
chức Việt Nam hoạt động hợp pháp. Sinh viên 
cao học và các nhà nghiên cứu độc lập được 
khuyến khích nộp hồ sơ dự thi. Cán bộ của ILO 
và các đơn vị của Bộ LĐTBXH và các cơ quan 
trực thuộc ở cấp trung ương không được nộp 
đề xuất nghiên cứu để đảm bảo tính minh bạch 
của Cuộc thi. Tuy nhiên, ứng viên từ các trường 
đại học và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ 
LĐTBXH vẫn đủ điều kiện đăng ký dự thi. 
Chúng tôi khuyến khích Hồ sơ của các nhà 
nghiên cứu cả nam và nữ và không hạn chế về 
ngành, lĩnh vực học thuật của ứng viên. 

Các điều khoản và điều kiện khác cũng như 
quy định về các hoạt động được hướng dẫn chi 
tiết trong Thể lệ Cuộc thi và các mẫu hồ sơ 
đăng ký dự thi. Ứng viên cần nghiên cứu kỹ và 
thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn này. 
Hồ sơ đăng ký dự thi xin gửi tới hòm thư 
han_contest@ilo.org từ 07h00 ngày 
24/4/2018 tới 17h30 ngày 25/6/2018.

Thông tin liên hệ

Thông tin chi tiết về cuộc thi, thể lệ và mẫu đơn dự thi có thể tải về từ website của 
Viện Khoa học Lao động và Xã hội (http://www.ilssa.org.vn) và của ILO tại Việt 
Nam (http://www.ilo.org/hanoi). Các câu hỏi có liên quan xin gửi cho Ban Tổ chức 
qua địa chỉ han_contest@ilo.org 

Đây là sản phẩm của Chương trình Khung khổ Quan hệ Lao động mới (NIRF) của ILO với sự tài trợ 
của Chính phủ Canada.


