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“MUÔN MÀU MÊ CÔNG TRONG MẮT BẠN”

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 từng nước: 100 USD tiền mặt kèm giấy chứng nhận
>  5 ảnh xếp hạng cao khác: giấy chứng nhận   

Nghệ sỹ nhiếp ảnh đoạt giải sẽ được mời đến dự lễ trao giải thưởng do Ban Thư ký Ủy hội Sông Mê Công 
chủ trì tại Viên Chăn, CHDCND Lào vào cuối năm 2017. Ảnh được giải có thể được trưng bày và được sử 
dụng cho lịch năm 2018 và các ấn phẩm hình ảnh khác của Ủy hội Sông Mê Công.  

Điều kiện dự thi
Cuộc thi này tổ chức cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh nghiệp dư ở mọi lứa tuổi. Người tham gia cuộc 
thi phải là công dân của  một trong các quốc gia thành viên của Ủy hội Sông Mê Công: 
Campuchia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam. 

Điều kiện gửi ảnh dự thi:
Hãy gửi ảnh dự thi theo định dạng số , kèm theo đơn tham dự đã điền đầy đủ cho 
mrcphotocontest@mrcmekong.org hạn cuối vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 (Ngày Nước Thế 
giới). Thông tin chi tiết về mẫu đơn dự thi, yêu cầu và điều kiệ 
www.mrcmekong.org/news-and-events/events/mrcphotocontest2017

Xin gửi tối đa 5 ảnh nêu bật:
>  Những nét đẹp đặc trưng của Sông Mê Công và các 

nhánh sông trong Lưu vực Sông Mê Công, cũng như 
cuộc sống của người dân ở các cộng đồng ven sông.

>  Nhu cầu sử dụng nước và các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên của Sông Mê Công đa dạng và phong phú như 
cấp nước sinh hoạt, đánh bắt cá, trồng trọt, kiểm soát 
lũ, 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 hệ sinh thái của Sông Mê Công 
và cuộc sống của người dân, cũng như những nỗ lực 
khác nhau được thực hiện, để giảm thiểu những tác 
động đó. 


