
 

  

THƯ ĐỒNG THUẬN 
 

Tôi, ________________________________ [tên của cá nhân hoặc cha mẹ / người giám hộ hợp pháp] [nếu 
có], sau đây ủy quyền cho ____________________________ [tên của người dự thi] thay mặt cho Tổ chức 
Di cư Quốc tế (sau đây gọi là "IOM") chụp ảnh và / hoặc thực hiện bản ghi âm, video, phim, trích dẫn và / 
hoặc phỏng vấn truyền thông (sau đây gọi là “Bản ghi”) của tôi [và / hoặc con tôi _____________ [tên của 
trẻ]] [nếu có] và: 

 

1. Tôi đồng ý và hiểu rằng các Bản ghi được thực hiện trong khuôn khổ Cuộc thi “Di Cư Qua Lăng 
Kính Của Tôi” do IOM Việt Nam tổ chức (sau đây gọi là “Cuộc thi”). Cuộc thi này nhằm hưởng 
ứng Ngày Quốc tế Người Di cư (18/12/2022) và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề 
di cư trong nước và quốc tế tại Việt Nam. 

 

2. Tôi cho phép IOM sử dụng và tái sản xuất các Bản ghi bên ngoài phạm vi Cuộc thi để sử dụng 
trong tương lai cho công việc của tổ chức nhằm: 

- Tăng cường kiến thức và hiểu biết về các vấn đề di cư. 

- Nâng cao nhận thức trong các chiến dịch, hoạt động quảng bá, chiến lược truyền thông và truyền 
thông đại chúng. 

- Đưa vào các tài liệu và hoạt động quảng bá của IOM. 

- Thông báo cho các nhà tài trợ, đối tác, giới truyền thông, công chúng và những người liên quan 
của IOM về các chương trình và hoạt động của IOM. 

 

3. Tôi hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Bản ghi trong tương lai có thể bao gồm, nhưng không giới 
hạn, việc sử dụng trong các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo, báo cáo, bài báo, bài thuyết trình, hiển 
thị trên các trang web của IOM và phương tiện truyền thông online của các bên thứ ba khác. 

 

4. Tôi đã hiểu rõ mục đích sử dụng Bản ghi và do đó tôi cho phép Bản ghi được sử dụng cho các 
mục đích nêu trên. Tôi cũng hiểu rằng bất kỳ Bản ghi nào được thực hiện đều có thể được sử dụng 
công khai. 

 

5. Tôi xác nhận rằng IOM không có nghĩa vụ phải sử dụng Bản ghi. 

 



6. Theo đây, tôi đồng ý quyền miễn trừ của IOM khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại 
nào gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho tôi, con tôi hoặc gia đình tôi liên quan đến thư đồng thuận 
này cho việc sử dụng bất kỳ Bản ghi nào cho mục đích của Cuộc thi hoặc các hoạt động khác của 
IOM trong tương lai. 

 

7. Tôi hiểu và đồng ý rằng IOM sẽ có bản quyền và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác liên quan 
đến Bản ghi và IOM có thể sử dụng và xuất bản chúng, đồng thời IOM có thể cho phép các bên 
thứ ba sử dụng và xuất bản chúng mà không cần sự đồng ý của tôi. 

 

8. Tôi xác nhận rằng [cả tôi và con tôi] sẽ không nhận được bất kỳ khoản thù lao nào cho Bản ghi 
hoặc cho việc sử dụng Bản ghi và sẽ không được xem xét bất kì khoản thanh toán nào trong tương 
lai. 

 

9. Tôi đã hiểu nội dung của thư đồng thuận này, sau khi: 

 

(a) Đã đọc các điều khoản nêu trên: CÓ / KHÔNG 

(b) Các điều khoản nêu trên đã được đọc cho tôi nghe: CÓ / KHÔNG 

 

10. Tôi tự nguyện đưa ra sự đồng thuận này và tự nguyện đồng ý cho phép người dự thi thay mặt 
IOM thực hiện các bản ghi của tôi / con tôi. 

 

Ngày………….. tháng……….. năm 2022 

Ký tên 

 

 

_______________________________                      _________________________ 

(Chữ ký hoặc dấu của cá nhân hoặc                           (Chữ ký hoặc dấu của trẻ) 

cha mẹ / người giám hộ hợp pháp) [nếu có] 

 

 

 

 



 

 

 

__________________________________ 

Chữ ký của thông dịch viên [nếu có] 

 

 

_________________________________________________________________________ 

* LƯU Ý: Sự đồng ý của trẻ em là cần thiết khi xem xét độ tuổi và sự trưởng thành của trẻ để đưa ra quyết 
định một cách hợp lý. Sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp là không thể thiếu. Nếu 
trẻ từ chối đưa ra sự đồng thuận của riêng mình, sẽ không có Bản ghi nào được thực hiện bất chấp sự 
đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. 

 


