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Ủy hội Sông Mê Công khởi động cuộc thi ảnh khu vực để  
thúc đẩy hợp tác sử dụng nước Sông Mê Công 

 
Viên Chăn, CHDCND Lào, ngày 7 tháng 7 năm 2017 – Hôm nay, Ủy hội Sông Mê Công khởi 
động cuộc thi ảnh khu vực với chủ đề “Muôn màu Mê Công trong mắt bạn” dành cho các nghệ sỹ 
nhiếp ảnh nghiệp dự thuộc mọi lứa tuổi, là công dân của của Cămpuchia, CHDCND Lào, Thái Lan 
và Việt Nam.  
 
Cuộc thi tìm kiếm những bức ảnh sáng tạo mô tả được tính đa dạng của dòng sông Mê Công, từ thiên 
nhiên tươi đẹp của dòng sông, sự đa dạng trong việc khai thác và sử dụng nước cho đến những thách 
thức cấp bách, nhằm nêu bật nhu cầu hợp tác xuyên biên giới vì sự phát triển bền vững của Lưu vực 
Sông Mê Công. 
 
Theo ông Phạm Tuấn Phan, Giám đốc điều hành Ủy hội Sông Mê Công,“Cuộc thi ảnh này tạo cơ hội 
cho những nghệ sỹ nhiếp ảnh nghiệp dư của các quốc gia thành viên thuộ Ủy hội Sông Mê Công thể 
hiện sự  phong phú, đa dạng của nguồn tài nguyên của Sông Mê Công, những thách thức về kinh tế 
và xã hội do các nhu cầu cạnh tranh sử dụng nước đặt ra, cũng như những ý tưởng làm sao giải quyết 
tốt nhất những tác động đó”.  
 
Với sự cộng tác của các Ủy ban Sông Mê Công quốc gia Campuchia. CHDCND Lào, Thái Lan và 
Việt Nam, cuộc thi ảnh được tổ chức như một phần hoạt động của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên 
nước Sông Mê Công của Ủy hội Sông Mê Công để tạo thuận lợi cho sự hợp tác xuyên biên giới giữa 
các nước hạ lưu Sông Mê Công ở cả cấp quốc gia lẫn cấp lưu vực trong việc áp dụng các 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 sông.  
 
Để tham gia cuộc thi ảnh này, nghệ sỹ nhiếp ảnh nghiệp dư sẽ được gửi dự thi tối đa 5 ảnh gốc ở định 
dạng số hóa, kèm theo đơn xin dự thi đã điền đến địa chỉ mrcphotocontest@mrcmekong.org, hạn 
cuối vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 (Ngày Sông ngòi Thế giới). Mỗi ảnh gửi dự thi phải có hi chú 
ảnh dài không quá 100 từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt, giải thích rõ bức ảnh mô tả gì.  
 
12 nghệ sỹ nhận chiến thắng tại cuộc thi sẽ được nhận các giải thưởng từ 100 đến 500 USD tiền mặt, 
kèm theo huy chương và giấy chứng nhận tại lễ trao giải do Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công chủ 
trì tại Viên Chăn, CHDCND Lào vào cuối năm nay. Những ảnh được giải có thể được trưng bày và 
sử dụng cho lịch năm 2018 của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Sông Mê Công và các ấn 
phẩm hình ảnh khác của Ủy hội Sông Mê Công. 
 
Thông tin chi tiết về cuộc thi có tại www.mrcmekong.org/events/mrcphotocontest2017 
Đơn điền thông tin đăng ký tham gia có tại: http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Application-
Form-MRC-Photo-Contest-Vietnamese.docx 
 
-HẾT- 
 
Để có thêm thông tin, xin liên hệ 
Đội Truyền thông, Ban Thư ký  Ủy hội Sông Mê Công  
e-mail: mrcphotocontest@mrcmekong.org 
ĐT: +856 21 263 263  

http://www.mrcmekong.org/events/mrcphotocontest2017
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Application-Form-MRC-Photo-Contest-Vietnamese.docx
http://www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Application-Form-MRC-Photo-Contest-Vietnamese.docx
mailto:mrcphotocontest@mrcmekong.org

	Ủy hội Sông Mê Công khởi động cuộc thi ảnh khu vực để
	thúc đẩy hợp tác sử dụng nước Sông Mê Công

