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THÔNG BÁO Ý TƯỞNG 

CUỘC THI ẢNH “TÍNH ĐA DẠNG CỦA SÔNG MÊ CÔNG QUA CON 

MẮT CỦA BẠN” 

Tổng quan 

Ủy hội Sông Mê Công (MRC) sẽ tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề tổng quát là “Tính đa dạng 

của Sông Mê Công qua con mắt của bạn”.  Thời gian nhận hồ sơ dự thi là từ ngày 7 tháng 

7 đến ngày 24 tháng 9 năm 2017 (Ngày Nước Thế giới). Những người được giải sẽ được 

thông báo vào ngày 1 tháng 11 2017 và sẽ được chính thức công bố tại lễ trao giải thưởng dự 

kiến vào ngày 22 tháng 11 năm 2017 (TBC) tại Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công, Viên 

Chăn, CHDCND Lào. 

Cuộc thi ảnh được tổ chức với sự cộng tác của các Ủy ban Sông Mê Công quốc gia (NMC) 

của Cămpuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam, và được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ 

tài chính thông qua Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Ủy hộ Sông Mê Công. Dự 

án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (dự án IWRM) quảng bá những quy định thủ tục và các 

công cụ của Ủy hội Sông Mê Công về thương lượng sử dụng nước, chia sẻ số liệu và quan 

trắc dòng chảy nhằm tạo thuận lợi cho việc hợp tác xuyên biên giới giữa các quốc gia thành 

viên Sông Mê Công ở cả cấp quốc gia lẫn cấp lưu vực. Dự án khuyến khích các cách tiếp cận 

quy hoạch và quản lý sử dụng nước đa ngành, có điều phối trong quản lý tổng hợp tài nguyên 

nước trong và xuyên biên giới.  

Cuộc thi này sẽ được giới thiệu và quảng bá trên các trang web của Ủy hội Sông Mê Công và 

các Ủy ban Sông Mê Công quốc gia, các phương tiện truyền thông đại chúng xã hội và các 

diễn đàn truyền thông khác. Những ảnh được giải sẽ được trưng bày tại lế trao giải thưởng do 

Ủy hội Sông Mê Công chủ trì và được trình bày trên lịch 2018 của dự án IWRM và/hoặc các 

sản phẩm nhìn khác của Ủy hội Sông Mê Công. 

Mục đích và Mục tiêu 

Cuộc thi ảnh này nhằm tôn vinh tính đa dạng của Sông Mê Công bằng hàng loạt các bức ảnh, 

cũng như nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên biên giới bằng các 

cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước để hỗ trợ phát triển bền vững Lưu vực Sông 

Mê Công. 

Cuộc thi tìm kiếm những hình ảnh miêu tả những nhu cầu cạnh tranh về nước Sông Mê Công 

vào các mục đích sử dụng như sinh hoạt, tưới nước nông nghiệp, nghề cá, vận tải và phát 

thủy điện.  

Chúng tôi còn tìm kiếm những bức ảnh thể hiện được nét đẹp của Sông Mê Công và các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của sông mà các cộng đồng ven sông dựa vào để 

sinh kế, cũng như những hình ảnh lột tả được các tác động của phát triển và biến đổi khí hậu, 

đe dọa đến tính bền vững của các hệ sinh thái của Sông Mê Công, như lũ lụt, bồi lắng và suy 

giảm các sinh cảnh cá và các vùng đất ngập nước. 

Chúng tôi khuyến khích những người chụp ảnh dùng sức tưởng tượng của mình để ghi lại 

những bức ảnh hấp dẫn nêu bật được: 
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 Những nét đẹp đặc biệt của Sông Mê Công và các phụ lưu sông trong Lưu vực Sông 

Mê Công, cũng như cuộc sống độc đáo của người dân ở các cộng đồng ven sông. 

 Hàng loạt những nhu cầu sử dụng nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Sông 

Mê Công, như cấp nước sinh hoạt, đánh bắt cá, trồng trọt, kiểm soát lũ, phát thủy 

điện, vận tải đường sông và du lịch. 

 Những tác động của đô thị hóa, phát triển hạ tầng và biến đổi khí hậu đến các hệ sinh 

thái của Sông Mê Công và cuộc sống của người dân, cũng như những nỗ lực khác 

nhau đã thực hiện, để giảm thiểu những tác động đó.  

Những bức ảnh đa dạng về Sông Mê Công được giải mà sẽ được trưng bày và được trình bày 

trên lịch 2018 và các diễn đàn truyền thông khác, sẽ nêu bật sự cần thiết về hợp tác xuyên 

biên giới để quản lý có hiệu quả những nguồn tài nguyên chung này. Hy vọng, những bức 

ảnh này sẽ gây cảm hứng cho những hành động tiếp theo ở các cấp cộng đồng, quốc gia và 

khu vực để cùng nhau giải quyết các vấn đề nước vì lợi ích của người dân trong lưu vực.     

         Tư cách hợp lệ 

Cuộc thi ảnh này mở rộng cho những người chụp ảnh nghiệp dư ở mọi lứa tuổi. Những 

người tham gia cuộc thi phải là công dân và là người cư trú ở một trong các quốc gia thành 

viên của Ủy hội Sông Mê Công: Cămpuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. Các 

giám khảo cuộc thi, những người tổ chức cuộc thi, những người bảo trợ cuộc thi và các thành 

viên gia đình của họ, không có tư cách hợp lệ tham gia cuộc thi. 

Các yêu cầu gửi ảnh dự thi 

 Các ảnh phải có liên quan đến chủ đề của cuộc thi; 

 Gửi tối đa 5 ảnh theo format số và JPEG; 

 Các ảnh không được chế bản bằng số hóa theo bất kỳ cách nào; 

 Các file ảnh phải có kích cỡ khoảng 3 và 5 megabytes,  ít nhất là 1,600 pixels. Trong 

trường hợp ảnh gửi dự thi của bạn được chọn vào chung kết hoặc được giải, chúng tôi 

sẽ yêu cầu bạn gửi các ảnh có độ phân giải cao để in và trưng bày, và nếu thích hợp 

gửi các ảnh nguyên bản để kiểm tra những chỉnh sửa ảnh có tuân thủ với những quy 

định của cuộc thi;  

 Mỗi ảnh phải có những thông tin sau: Tên ảnh, ngày chụp, địa điểm chụp và lời 

chú thích ảnh (tối đa 100 từ hoặc bằng tiếng Anh hoặc tiếng địa phương của người 

chụp ảnh) giải thích bức ảnh miêu tả gì; 

 Những ảnh chụp trước ngày 1 tháng 1 năm 2016 sẽ không được xem xét; 

 Những ảnh đã được trao giải hoặc được xếp thứ hạng ở các cuộc thi ảnh khác hoặc đã 

được phát hành, sẽ bị loại khỏi cuộc thi; 

 Người chụp ảnh phải là tác giả duy nhất của các ảnh gửi dự thi và giữ mọi quyền sở 

hữu trí tuệ đối với các ảnh đó; 

 Người chụp ảnh phải có giấy phép được cấp về (các) chủ đề trong các ảnh gửi dự thi, 

thỏa thuận rằng những ảnh đó sẽ được gửi cho cuộc thi ảnh của Ủy hội Sông Mê 

Công và rằng Ủy hội Sông Mê Công có thể sử dụng hoặc phát hành những ảnh đó;  

 Khi tham gia cuộc thi, người chụp ảnh đồng ý với những quy định và điều kiện của 

cuộc thi đính kèm đơn xin dự thi; 
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 Người chụp ảnh phải gửi các ảnh dự thi qua thư điện tử đến địa chỉ 

mrcphotocontest@mrcmekong.org (thời hạn chót) vào lúc 17:00 (giờ địa phương)  

ngày 24 tháng 9 năm  2017, điền thêm quốc tịch và nước cư trú trên chủ đề của 

thư điện tử; 

 Khi gửi ảnh dự thi, người chụp ảnh phải đính kèm đơn dự thi đã điền và ký, cùng 

với Chứng minh thư còn giá trị, chứng minh quốc tịch, nước cư trú và nghề nghiệp 

của mình.  

Giải thưởng 

12 ảnh được giải sẽ được lựa chọn trên cơ sở quyết định của hội đồng chấm thi. Mỗi ảnh có 

thể được duy nhất một giải hoặc “gói” giải thưởng.  

 Ảnh giải nhất: 500 USD tiền mặt, huy chương vàng kèm giấy chứng nhận 

 Ảnh giải nhì: 300 USD tiền mặt, huy chương bạc kèm giấy chứng nhận 

 Ảnh giải ba: 200 USD tiền mặt, huy chương đồng kèm giấy chứng nhận 

 4 ảnh xuất sắc của mỗi nước: 100 USD tiền mặt kèm giấy chứng nhận 

 5 ảnh xếp hạng cao khác: Giấy chứng nhận    

Người chụp ảnh được giải sẽ được mời tham dự lễ trao giải thưởng do Ban Thư ký Ủy hội 

Sông Mê Công chủ trì, tổ chức ở Viên Chăn, CHDCND Lào. Những ảnh được giải có thể 

được trình bày trong lịch 2018 của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và các sản phẩm 

nhìn khác của Ủy hội Sông Mê Công.   

Thời hạn cuối cùng và gia hạn cuộc thi 

Các ảnh gửi dự thi sẽ được chấp nhận cho đến 17:00 (giờ địa phương), ngày chủ nhật, 24 

tháng 9 năm 2017. Mọi ảnh nhận được sau thời gian trên đều sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Nếu 

thấy cần thiết, ban tổ chức/Ủy hội Sông Mê Công có quyền kéo dài thời hạn cuối cùng của 

cuộc thi này trong khoảng thời gian hợp lý tới 30 ngày.   

Các tiêu chí đánh giá  

Một ban giám khảo gồm các giám khảo có các chuyên môn đa dạng, kể cả các chuyên gia 

theo chủ đề và một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, sẽ đánh giá các ảnh gửi dự thi. Hai vòng xét 

duyệt/đánh giá sẽ được tiến hành như sau:  

 

 Lựa chọn vòng đầu: Những ảnh gửi dự thi sẽ được nhóm truyền thông của Ủy hội 

Sông Mê Công xét duyệt việc tuân thủ về mặt kỹ thuật đối với các yêu cầu bắt buộc 

về ảnh gửi dự thi. Bất kỳ ảnh nào không đáp ứng được bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào 

thì sẽ không được xem xét để xét duyệt tiếp. Sau đó nhóm truyền thông sẽ lựa chọn 

30 ảnh tốp đầu dựa trên các tiêu chí sau:  

 

Số TT Tiêu chí đánh giá 

 

1 Ảnh dự thi có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về kích cỡ file và những 

thông tin chi tiết, như ngày chụp, địa điểm chụp và lời chú thích ảnh 

không? 

2 Ảnh dự thi có liên quan đến chủ đề cuộc thi không? 
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3 Ảnh dự thi có chất lượng tốt không hoặc có đáp ứng mức độ xuất sắc về 

kỹ thuật như độ phơi sáng thích hợp, tốc độ thiết bị mở, cân đôi màu 

trắng và độ sâu của trường ảnh không? 

4 Ảnh dự thi có phải ảnh gốc không hoặc ảnh đã bị chế bản chưa?  

 

 Lựa chọn vòng hai bởi ban/các giám khảo: Trong số các ảnh đã được chọn, một 

ban gồm 6 giám khảo (4 của Ủy hội Sông Mê Công, 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp 

và 1 phụ trách ảnh) sẽ chọn ra 3 ảnh đẹp nhất và 5 ảnh xếp hạng cao khác, trên cơ sở 

các ảnh đó có mô tả sâu sắc những vấn đề được minh họa theo chủ đề của cuộc thi 

ảnh. 4 giám khảo của các Ủy ban Sông Mê Công quốc gia sẽ lựa chọn 4 ảnh xuất sắc 

của từng nước.  

 

 

Số TT Tiêu chí đánh giá Tổng số điểm tối đa  Điểm số 

1 Mức độ liên quan đến chủ đề của cuộc thi 30 điểm  

2 Tính chất độc đáo  30 điểm  

3 Chất lượng/bố cục/bố trí ánh sáng  20 điểm  

4 Lời chú thích ảnh  20 điểm  

Tổng số điểm tối đa 100  

 

Thời hạn cuối cùng để quyết định các ứng viên được giải: Các ảnh dự thi sẽ được lựa chọn 

trong thời gian 60 ngày kể từ ngày gửi ảnh dự thi. Ủy hội Sông Mê Công có quyền kéo dài 

thời gian này nếu thấy cần phải có thêm thời gian.  

Các Quy định và Điều kiện   

Khi tham gia cuộc thi này, người chụp ảnh chấp nhận các quy định và điều kiện của cuộc thi 

như sau: 

 Người chụp ảnh tuyên bố những ảnh gửi dự thi là những ảnh do chính mình chụp và  

và cam đoan mình giữ mọi quyền sở hữu trí tuệ; 

 Người chụp ảnh tuyên bố mình đã có giấy phép về (các) chủ đề ghi trong các ảnh dự 

thi, thỏa thuận những ảnh đó sẽ được gửi cho cuộc thi ảnh của Ủy hội Sông Mê Công 

và rằng Ủy hội Sông Mê Công có thể sử dụng và phát hành những ảnh đó;  

 Nếu người chụp ảnh được lựa chọn là người vào chung kết hoặc người được giải, 

người chụp ảnh sẽ cung cấp các ảnh có độ phân giải cao để in ấn và trưng bầy, và nếu 

thích hợp, cung cấp các ảnh gốc để kiểm tra xem những chỉnh sửa đối với ảnh dự thi 

có tuân thủ với những yêu cầu bắt buộc của cuộc thi; 

 Người chụp ảnh tuyên bố những ảnh gửi dự thi không có chỉnh sửa bằng kỹ thuật số. 

Tuy những ảnh sau chế bản được phép có những chỉnh sửa nhỏ về độ phơi sáng, 

tương phản, cắt xén và tăng độ nét, nhưng nghiêm cấm việc chế bản các hình ảnh như 

cho thêm, bỏ bớt hoặc di chuyển người, động vật, thực vật hoặc các vật thể khác 

trong các ảnh dự thi; 

 Thừa nhận những ảnh được giải và những người vào chung kết sẽ được quảng bá 

rộng rãi trên trang web của Ủy hội Sông Mê Công, các mạng xã hội, các kênh truyền 

thông đại chúng và phi truyền thông đại chúng, cũng như các tài liệu thông tin khác; 
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 Những người vào chung kết sẽ được mời dự lễ trao giải do Ban Thư ký Ủy hội Sông 

Mê Công chủ trì tại Viên Chăn, CHDCND Lào, nơi sẽ trưng bày những ảnh được 

giải. Những ảnh được giải có thể được sử dụng để phát hành lịch năm 2018 của Dự 

án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và những sản phẩm nhìn khác của Ủy hội Sông 

Mê Công; 

 Ủy hội Sông Mê Công thừa nhận không có trách nhiệm đối với những xáo trộn về kỹ 

thuật hoặc những xáo trộn khác có thể cản trở việc gửi ảnh dự thi; 

 Người chụp ảnh sẽ tuân thủ những quy định và điều kiện khác của cuộc thi ảnh của 

Ủy hội Sông Mê Công. Ủy hội Sông Mê Công có quyền loại bỏ những ảnh khỏi cuộc 

thi nếu người chụp ảnh vi phạm những quy định và điều kiện của cuộc thị. 

 

Bản quyền 

 Người chụp ảnh giành mọi bản quyền về các ảnh của mình và đồng ý dành cho Ủy 

hội Sông Mê Công giấy phép không độc quyền, miễn phí sử dụng, tái bản, điều chỉnh, 

trưng bày, xuất bản, phân phát và phổ biến những ảnh được giải, cho dù có hay không 

có kết hợp với các ảnh, nội dung và các hình vẽ khác để phục vụ việc nâng cao nhận 

thức, chia sẻ thông tin, lập báo cáo, giáo dục và đào tạo, biên tập và các mục đích 

quảng bá khác; 

 Ủy hội Sông Mê Công được quyền sử dụng những ảnh được giải trên internet của bất 

kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào phù hợp và trong các xuất bản phẩm của 

mình, như các báo cáo, tạp chí, bản tin, lịch, bưu thiếp hoặc bất kỳ tài liệu quảng bá 

phù hợp nào khác, nhưng không có nghĩa vụ phải sử dụng như vậy; 

 Khi Ủy hội Sông Mê Công xuất bản bất kỳ ảnh được giải nào, Ủy hội Sông Mê Công 

sẽ bảo đảm tên của người chụp ảnh được ghi theo cách sau: Ủy hội Sông Mê Công/tên 

người chụp ảnh.  

 

 

 

 

 

 


