FOR IMMEDIATE RELEASE

Năm cư dân ven sông đoạt giải cuộc thi viết MRC: Sông Mê Công có ý nghĩa
thế nào với bạn?
Vientiane, Lào, 28 tháng 3 năm 2018 – Hôm nay, năm cư dân ven sông Mê Công đã được vinh
danh là người chiến thắng cuộc thi viết của Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế (MRC), với câu hỏi
đặt ra: Sông Mê Công có ý nghĩa thế nào với bạn?
Năm người chiến thắng được lựa chọn từ 333 ứng viên tham gia cuộc thi. Hai công dân
Campuchia đoạt giải nhất và giải tư, với giải thưởng tương ứng 300 đô la Mỹ và 50 đô la Mỹ.
Công dân đến từ Thái Lan, Việt Nam và Lào lần lượt đoạt giải nhì, ba và năm, tương ứng số tiền
50 đô la Mỹ mỗi người.
Những người chiến thắng đều nhìn nhận dòng sông như một nguồn hiếm sống quý giá, khởi
nguồn của tình yêu, thịnh vượng, hợp tác, và hòa bình.
“Sông Mê Công là một câu thần chú đối với cuộc sống. Sông Mê Công, giống như nước, cung
cấp nước cho sự sống ở thượng nguồn và hạ nguồn dòng sông; giống như Thượng đế, đem lại
mưa; như phân bón, đem lại cho lòng sông dưỡng chất; như ngôi nhà, che chở cho vô số cây
cối và các sinh vật nước ngọt; và như nhà hàng tự chọn có thể nuôi sống hàng triệu con người,”
ứng viên đoạt giải nhất, Uy Lim Ung, sinh viên đại học tại Học viện Ngoại ngữ, viết.
“Sông Mê Công, dòng sông của sự sống, tình yêu và sự phồn thịnh. Cha mẹ tôi từng kể với tôi câu chuyện
xúc động về tổ tiên của tôi yêu nhau từ hai bên bờ của dòng sông vĩ đại này. Hằng ngày, tôi chứng kiến
dòng sông ngập phù xa tươi tốt ban tặng cho người dân dọc theo dòng chảy mênh mang của nó nhiều
như thế nào. Nó êm đềm âm thầm chảy qua trái tim và linh hồn chúng ta – chúng ta gọi đó là nhà,” ứng

viên giành giải nhì từ Thái Lan, Avitar Ava Worasit, viết.
“Như nhiều người Việt Nam, dòng sông Mê Công luôn trong trái tim tôi. Dòng sông như người
mẹ tần tảo “nuôi” dưỡng sáu đứa con và nhiều nền văn minh trong quá khứ. Sống tại khu vực
cửa sông, chúng tôi luôn tự xác định là “đứa con” út của Mẹ, mang theo hy vọng và niềm mơ
ước của Mẹ để phát triển thịnh vượng và hoà bình”, ứng viên Bùi Ngọc Hân từ Việt Nam, đoạt giải ba,
chia sẻ.

“Sông Mê Công rất có giá trị với tôi cũng như tất cả mọi người trong khu vực. Nó đem lại cho
chúng tôi nước sạch và thức ăn. Dòng sông còn thúc đẩy kinh tế khu vực. Nếu các quốc gia sông
Mê Công là các bộ phận của một cơ thể thì sông Mê Công chính là mạch máu kết nối và nuôi
dưỡng tất cả các bộ phận đó. Vì vậy, chúng ta không thể sống mà không có những mạch máu
này”, Souliphone Dalavong, ứng viên Lào đoạt giải năm trong cuộc thi, viết.
Khi vinh danh những người đoạt giải, Giám đốc Điều hành MRC Phạm Tuấn Phan của Ban thư
ký Ủy hội Sông Mê Công Quốc tế cho biết, ông rất ấn tượng với giá trị mà các ứng viên nhìn
nhận dòng sông cũng như sự kết nối chặt chẽ của họ với dòng sông:

“Từ hàng trăm bài viết gửi đến, tôi thấy được sông Mê Công có giá trị quan trọng và mối liên hệ
chặt chẽ như thế nào đối với dòng sông. Điều này cho thấy rõ ràng tại sao chúng ta cần cùng
nhau nỗ lực hơn nữa để bảo vệ và phát triển dòng sông một cách trách nhiệm. Điều này cũng
cho thấy tại sao MRC lại có vai trò quan trọng trong khu vực.”
Cuộc thi viết, diễn ra từ 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 năm 2018, dành cho công dân và cư dân
thuộc mọi lứa tuổi từ Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc thi nhằm kỷ niệm Ngày Mê
Công – ngày Hiệp định Mê Công được ký kết năm 1995 – và Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần thứ
3, dự kiến tổ chức vào 4-5 tháng 4 tới tại Xiêm Riệp, Campuchia. Các ứng viên được yêu cầu
nộp một đoạn viết không quá 60 từ bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Hội đồng giám khảo, gồm các thành viên từ Ban thư ký MRC, đã lựa chọn những bài viết đoạt
giải dựa trên nhiều tiêu chí, trong đó có mức độ phù hợp với câu hỏi đặt ra và với công việc của
MRC; tính hấp dẫn của nội dung; và mức độ cô đọng cũng như dễ đọc. Sau khi mỗi giám khảo
đã có lựa chọn độc lập của riêng mình, hội đồng cùng biểu quyết chọn năm người đoạt giải. Với
số lượng rất nhiều bài dự thi chất lượng, hội đồng cũng lựa chọn bảy giải phụ. Mặc dù ứng viên
đoạt giải phụ không được trao thưởng tiền mặt nhưng họ vẫn nhận được chứng nhận biểu
dương.
Tất cả 12 bài thi đoạt giải sẽ được trừng bày tại Hội nghị Quốc tế MRC sắp tới và trong Ngày Mê
Công, được gửi tới các nhà lãnh đạo các nước Mê Công tại Hội nghị Thượng đỉnh MRC lần 3, và
được sử dụng trong các ấn phẩm khác của MRC.
Đây là cuộc thi viết cấp khu vực đầu tiên do MRC tổ chức, ngay sau cuộc thi ảnh lần thứ nhất
của Ủy hội, được tổ chức cuối năm ngoái và thu hút 165 bài dự thi từ 42 nhiếp ảnh gia nghiệp
dư.
Phiên bản điện tử của 12 bài thi đoạt giả có thể xem tại đây sẽ được đăng trên cả Facebook và
website của MRC.
Lưu ý biên tập viên:
MRC là một tổ chức liên chính phủ cho hợp tác và đối thoại khu vực tại lưu vực sông Mê Công,
thành lập năm 1995 dựa trên Hiệp định Mê Công giữa Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.
MRC có chức năng như một diễn đàn khu vực cho ngoại giao nguồn nước cũng như đầu mối về
quản lý nguồn nước vì sự phát triển bền vững của khu vực.
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