Kêu gọi Gửi Đề xuất
Gói Tài trợ Đề tài CẮT ĐỨT Lây lan 2022

Mạng lưới Báo chí Trái đất (EJN) công bố gói tài trợ cho các nhà báo từ Bangladesh, Campuchia, Côte
d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Uganda, và Việt Nam đưa tin về các bệnh do vi rút truyền nhiễm từ động
vật và về các nỗ lực ngăn chặn bệnh lây lan từ động vật sang người.
Vui lòng đọc kỹ thông tin quan trọng dưới đây về điều kiện nhận tài trợ và quy trình nộp hồ sơ.
Tổng quan
Hiện nay trung bình cứ 10 bệnh truyền nhiễm được ghi nhận thì hơn 6 bệnh có nguồn gốc từ động vật,
lây lan do tiếp xúc trực tiếp hoặc qua thức ăn, nước uống hoặc môi trường. Ước tính có đến 75% mầm
bệnh mới xuất hiện có nguồn gốc từ động vật. COVID-19 đã cho thấy rõ những hậu quả tàn khốc trên
toàn cầu do các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, sau hơn hai năm diễn ra đại dịch,
chúng ta vẫn chưa nắm hết những thông tin cần thiết để ngăn chặn đại dịch tiếp theo.

Nhận thức của công chúng về nguy cơ của các bệnh lây truyền từ động vật còn hạn chế, và ở nhiều nơi
trên thế giới, công tác ứng phó với đại dịch còn gặp rào cản về thiếu dữ liệu trong khi thông tin sai lệch
tràn lan. Để hành động hiệu quả, chính phủ các nước, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng cần
những thông tin chắc chắn, đáng tin cậy và dựa trên bằng chứng thực tế, từ đó đưa ra các quyết định
sáng suốt và thúc đẩy thay đổi.
Để tạo điều kiện cho nhà báo phổ biến thông tin dựa trên khoa học đến những cộng đồng có nguy cơ
cao nhất, EJN tham gia vào một liên minh toàn cầu do Đại học Tufts và USAID đứng đầu, được gọi là
STOP Spillover (CẮT ĐỨT Lây lan). Mục tiêu nhằm tìm hiểu và ứng phó với những rủi ro từ những vi rút
truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật hiện nay, có nguy cơ lây sang người và gây bùng phát thành ổ
dịch, trận dịch và đại dịch ở người.
Trong khuôn khổ dự án, EJN cung cấp các khoản tài trợ cho nhà báo để tăng cường lượng tin bài, đồng
thời nâng cao năng lực tác nghiệp về chủ đề này. Với mô hình cố vấn 1-1, các nhà báo sẽ được hỗ trợ kỹ
năng chống lại thông tin sai lệch và sai sự thật, đồng thời sản xuất các bài báo, phóng sự chất lượng cao
về các mối đe dọa của bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ động vật cũng như các giải pháp để ngăn
chặn nguy cơ lây lan trong tương lai.

Tuyến đề tài
Chúng tôi sẽ xem xét các đề tài tập trung vào các loại vi rút lây truyền từ động vật sang người sau:
•
•
•
•
•
•

Ebola
Marburg
Vi rút cúm có nguồn gốc từ động vật
Coronavirus có nguồn gốc từ động vật (SARS-CoV, SARS-CoV-2, MERS-CoV)
Vi rút Nipah
Vi rút Lassa

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ nhà báo sản xuất các câu chuyện nhằm nâng cao nhận thức về các bệnh do
vi rút lây truyền từ động vật sang người và thúc đẩy thảo luận giữa các cộng đồng và các nhà hoạch định
chính sách ở các cấp địa phương, quốc gia và khu vực. Chúng tôi ưu tiên những đề xuất về các chủ đề
hoặc câu chuyện chưa được biết đến rộng rãi. Những vấn đề đã được truyền thông đưa tin nhiều hoặc
không cung cấp góc nhìn độc đáo sẽ ít có khả năng được lựa chọn hơn.
Chúng tôi hoan nghênh các câu chuyện nhấn mạnh vào dữ liệu và nghiên cứu khoa học mới nhất và giải
thích các nguyên nhân dẫn đến lây lan dịch bệnh từ động vật sang người, xác định các chiến lược phòng
ngừa để dự báo và giảm thiểu các đợt bùng phát trong tương lai; và giải thích chi tiết về mối liên hệ giữa
sức khỏe công cộng và các vấn đề toàn cầu khác.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các ý tưởng khai thác đề tài bệnh lây truyền từ động vật sang người
dưới góc nhìn nhạy cảm về giới và nêu bật các sáng kiến tập trung vào các vấn đề giới, đặc biệt là ở các
cộng đồng rất dễ bị tổn thương trước các nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, những ý tưởng không bàn đến khía
cạnh giới của các bệnh lây từ động vật sang người và những nguy cơ lan truyền của chúng sẽ ít có khả
năng được lựa chọn hơn.

Tiêu chí tham gia
Chỉ có phóng viên ở các nước Bangladesh, Campuchia, Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Uganda, và
Việt Nam sẽ được xét duyệt tham gia.
Phóng viên có thể lập nhóm để gửi hồ sơ. Tuy nhiên, chỉ một người được đại diện nhóm để đứng tên hồ
sơ ứng tuyển. Người đại diện nhóm sẽ có trách nhiệm liên lạc với EJN và thay mặt nhóm nhận tài trợ nếu
nhóm trúng tuyển.
Đối với gói tài trợ này, chúng tôi chấp nhận hồ sơ bằng tiếng Anh, Pháp và tiếng Việt. Tuy nhiên, câu
chuyện có thể được sản xuất bằng bất kì thứ tiếng nào.
Phóng viên làm việc trên mọi nền tảng báo chí đều có thể gửi hồ sơ (báo điện tử, báo giấy, truyền hình,
phát thanh). Cộng tác viên và phóng viên thuộc biên chế tòa soạn quốc tế, trong nước, địa phương hoặc
cộng đồng đều có thể tham gia. Chúng tôi khuyến khích nhà báo mới vào nghề nộp hồ sơ, nhưng nhà
báo có kinh nghiệm đưa tin về các vấn đề sức khỏe và môi trường cũng có thể ứng tuyển.
EJN có quyền loại ứng viên nếu họ bị phát hiện có hành vi phi đạo đức hoặc không đúng chuẩn mực
nghề nghiệp.

Thủ tục tham gia
Chúng tôi dự kiến sẽ trao ít nhất một gói tài trợ cho mỗi quốc gia mục tiêu, với ngân sách trunh bình là
$1,200/hồ sơ.
Chúng tôi dự kiến cấp tài trợ vào tháng 8 năm 2022 với mong muốn tất cả các bài báo sẽ được xuất bản
muộn nhất vào ngày 30 tháng 11. Các ứng viên nên xem xét mốc thời gian này khi lên kế hoạch tác
nghiệp.
An toàn: Chúng tôi khuyến khích các phóng viên tuân thủ các nguyên tắc bảo đảm an toàn phòng chống
COVID-19 trong suốt thời gian tác nghiệp. Nếu cần thiết, bạn nên liệt kê các chi phí liên quan đến COVID
trong dự trù kinh phí tác nghiệp như tiền xét nghiệm và thiết bị bảo hộ cá nhân.
Ngôn ngữ xuất bản: Các bài báo có thể được sản xuất bằng bất cứ thứ tiếng nào. Tuy nhiên, ứng viên dự
định viết hoặc sản xuất nội dung bằng tiếng địa phương cần cung cấp cả bản dịch tiếng Anh. Nếu cần
thiết, vui lòng bổ sung chi phí dịch thuật vào ngân sách.
Ngân sách: Tất cả các ứng viên đều phải nộp ngân sách chi tiết kèm theo ghi chú về các khoản chi dự
kiến theo mẫu được cung cấp dưới đây. Chúng tôi yêu cầu ngân sách phải hợp lý và tính đến các chi phí
cần thiết cho việc tác nghiệp, chẳng hạn như chi phí đi lại và ăn ở. Nếu bạn đang nhận tài trợ từ bất kỳ
nhà tài trợ nào khác cho câu chuyện bạn đề xuất thì hãy ghi rõ điều đó vào dự trù ngân sách.
Nói chung, hồ sơ có ngân sách thấp hơn sẽ có tính cạnh tranh cao hơn, nhưng chúng tôi sẽ xem xét
duyệt mức tài trợ lớn hơn đối với các câu chuyện sử dụng các cách tiếp cận mới mẻ, có yếu tố hợp tác
hoặc điều tra nên có thể tốn kém hơn về nguồn lực và thời gian.

Chúng tôi hy vọng rằng các đề xuất tác nghiệp sẽ căn cứ vào những thiết bị sẵn có của ứng viên (như
máy ảnh, flycam, thiết bị ánh sáng, chân máy, v.v.), và chúng tôi sẽ không xem xét ngân sách tập trung
nhiều vào việc mua sắm thiết bị mới.
Chúng tôi sẽ xem xét một khoản phụ cấp lương cho các phóng viên, đặc biệt nếu ứng viên là cộng tác
viên, người làm tự do. Vui lòng ước tính thời gian bạn cần để hoàn thành đề tài này và đề xuất mức phụ
cấp mà bạn cho rằng hợp lý và phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị
khoản phụ cấp lương này không vượt 30% tổng ngân sách.
Xác nhận hỗ trợ của EJN: Bài báo được xuất bản phải ghi nhận rõ sự hỗ trợ của EJN thông qua dòng ghi
chú sau: “Bài báo này được sản xuất với sự hỗ trợ từ Mạng lưới Báo chí Trái đất của Internews.”
Quyền đăng lại bài: Những người được nhận tài trợ có quyền tự do xuất bản hoặc phát sóng câu chuyện
của họ trước trên các phương tiện truyền thông liên kết của họ miễn là EJN của Internews, các đối tác
của chúng tôi và nhà tài trợ tài trợ, USAID, cũng được cấp quyền tự do chỉnh sửa, xuất bản, phát sóng và
phân phối nội dung này.

Tiêu chí chấm điểm
Các ứng viên nên cân nhắc những điểm sau đây khi lên ý tưởng đề xuất.
•

•
•
•
•

Tính phù hợp: Đề xuất có đáp ứng các tiêu chí và mục tiêu của tài trợ không? Tại sao câu
chuyện này quan trọng và nó quan trọng với ai? Ý tưởng chính, bối cảnh và giá trị tổng
quan đối với độc/khán/thính giả đã được xác định rõ chưa?
Khía cạnh khai thác: Nếu câu chuyện này đã từng được báo chí phản ánh, đề xuất của bạn
có đưa ra thông tin mới về chủ đề này hoặc góc nhìn mới mẻ không?
Tác động: Đề xuất có yếu tố tường thuật hoặc điều tra hấp dẫn sẽ cung cấp thông tin và
thu hút sự chú ý, gợi mở tranh luận và thúc đẩy hành động không?
Cách kể chuyện sáng tạo: Việc ứng dụng các cách tiếp cận sáng tạo, đa phương tiện và
trực quan hóa dữ liệu sẽ được coi là một điểm cộng.
Kế hoạch xuất bản kịp thời: Các phóng viên, dù là cộng tác viên hay làm biên chế tòa soạn,
sẽ cần phải nộp thư giới thiệu của biên tập viên đi kèm với hồ sơ của họ, trong đó trong
thư giới thiệu tòa soạn cam kết sẽ xuất bản các câu chuyện trước ngày 30 tháng 11.

Quy trinh nộp đơn
•
•

•

Nhấn vào nút ‘Apply now’ ở đầu trang.
Nếu bạn đã lập tài khoản, bạn sẽ cần đăng nhập. Do chúng tôi mới cập nhật lại trang web,
có thể bạn sẽ phải thay đổi mật khẩu bằng cách nhấn vào nút “Forgot password?” trên
trang đăng nhập. Nếu bạn chưa lập tài khoản, bạn phải đăng ký bằng cách nhấn vào “Log
in” ở phía trên bên phải của trang và sau đó nhấn vào đường dẫn “Sign up” ở phía dưới
của trang. Hãy nhấn vào đây để đọc hướng dẫn chi tiết về cách lập tài khoản, và nhấn vào
đây để được hướng dẫn chi tiết về cách thay đổi mật khẩu.
Nếu bạn đã bắt đầu điền vào mẫu ứng tuyển và muốn quay trở lại lúc khác để hoàn thành
nó, bạn có thể nhấn vào ‘Save Draft.’ Để quay lại với bản nháp, bạn cần phải truy cập trở

•
•
•

lại vào trang giới thiệu về tài trợ này và nhấn vào ‘Apply now’ một lần nữa để hoàn thanh
hồ sơ.
Hồ sơ bao gồm dự trù ngân sách chi tiết trong tệp Excel đi kèm ghi chú về các khoản chi
được đề xuất. Bạn có thể tải mẫu ngân sách bằng cách nhấn vào đây.
Tất cả ứng viên đều phải cung cấp thư giới thiệu có chữ ký của biên tập viên, trong đó ghi
rõ là tòa soạn sẽ xuất bản các bài báo được sản xuất nhờ tài trợ này.
Ứng viên cũng sẽ phải nộp ví dụ về hai bài báo họ đã thực hiện dưới dạng tệp đính kèm
hoặc đường dẫn url.

Ghi chú: Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đăng tải những tài liệu hỗ trợ này một khi bạn bắt đầu quá trinh nộp
hồ sơ. Do đó, bạn nên chuẩn bị sẵn những tài liệu này.
Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình nộp hồ sơ hoặc có câu hỏi về tài trợ, vui lòng gửi email đến
info.ejn@internews.org. Vui lòng không liên lạc với bất cứ tài khoản email Internews nào khác về cơ hội
tài trợ này vì chúng tôi sẽ không nhận được nó.
Hồ sơ nộp sau thời hạn sẽ không được xem xét. Vui lòng cân nhắc gửi hồ sơ trước thời hạn ít nhất một
ngày để tránh bất kỳ trục trặc nào.

Truy cập trang web STOP Spillover để tìm hiểu thêm thông
tin và đăng ký nhận tin tức cập nhật về dự án.
Ảnh bìa: Giám sát dịch cúm gia cầm tại Chợ Klongtoey ở Bangkok / Ảnh: Richard Nyberg, USAID/Flickr.

