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.

Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội

Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động
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.

Cơ hội nhận tài trợ và giải thưởng lên tới 100 triệu đồng
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Tham dự cuộc thi Nghiên cứu tìm
hiểu thực tiễn Quan hệ Lao động
nhằm hướng tới chính sách tốt
hơn để 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

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.

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
trừ ứng viên từ các trường đại học
và cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ
LĐTBXH. 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.
Hồ sơ đăng ký dự thi xin gửi tới hòm
thư han_contest@ilo.org trước
17:30 ngày 25/6/2018.

