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FOREWORD
A beautiful land where diverse ethnic groups live side-by-side, the Central Highlands create a legend of rich cultures. 
Since 1975, socio-economic development has brought a new look to the traditional villages of highland people. However, 
with the over-exploitation of natural resources such as land and water, forests for the planting of industrial crops, 
hydroelectric dams, logging, etc., a process of migration from the lowland to the Central Highlands has caused great 
impact on the environmental landscape, socioeconomics, and culture here. Facing that reality, local authorities and 
people of the Central Highlands are also aware that it is necessary to join hands with everyone who loves the Central 
Highlands in protecting its natural resources and the culture associated with unique epics that are fading. 

Sharing that concern, the Center for Water Resources Conservation & Development (WARECOD) and Vietnam 
Rivers Network (VRN), from December 2019 to November 2020 held an online photo contest titled “Echo from the 
Jungle” with two themes “The Central Highlands - Land, Water and Life” and “The Central Highlands - A Story about 
Development”. This contest attracted 300 professional and amateur photographers who sent hundreds of high quality 
pictures of the Central Highlands to the Organizing Committee. The works demonstrate their feelings and awareness 
of environmental issues and natural resources in the Central Highlands that need to be protected while pursuing 
development. After the contest, the organizers selected the best works and compiled them into a book to share widely 
with the public. 

The book of visual stories expresses the reality that the Central Highlands, which is on a strong development path, also 
faces environmental and socioeconomic challenges associated with the culture and landscape of local ethnic groups. 
The book also shows the efforts of people, communities and social organizations to restore and protect natural resources 
in the Central Highlands. 

We hope that this small photo book will convey the authors’ shared concerns about natural resources and human life 
in the Central Highlands today and in the future. 

Sincerely, 
The editorial board 

C Là vùng đất trù phú và tươi đẹp, nơi chung sống của các dân tộc anh em đã làm nên một Tây Nguyên huyền thoại với 
một vùng văn hóa giàu bản sắc. Những thập niên qua, kể từ sau năm 1975 đến nay quá trình phát triển kinh tế - xã hội 
đã mang lại một diện mạo mới cho các buôn làng cổ truyền xứ Thượng xưa. Song, bên cạnh việc khai thác quá mức 
nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất đai, nguồn nước và rừng để trồng cây công nghiệp, xây dựng đập thủy điện, 
khai thác gỗ, v.v… là quá trình di dân đến Tây Nguyên, đã và đang tác động rất lớn đến cảnh quan kinh tế, môi trường, 
xã hội và văn hóa nơi đây. Đứng trước hiện thực đó, chính quyền và người dân các địa phương của Tây Nguyên cũng 
nhận thức được rằng, cần phải có sự chung tay của tất cả mọi người yêu quí Tây Nguyên trong bảo vệ tài nguyên thiên 
nhiên bị xâm hại nghiêm trọng và nền văn hóa gắn với những pho sử thi độc đáo đang dần mai một.

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng chia sẻ mối quan tâm đó, Trung tâm Bảo tồn & Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) - Mạng lưới Sông ngòi 
Việt Nam (VRN), từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2020 đã tổ chức cuộc thi ảnh online mang tên “Tiếng vọng từ Đại 
ngàn” với hai chủ đề “Tây Nguyên – Đất, Nước và Cuộc sống” và “Tây Nguyên - Câu chuyện phát triển”. Cuộc thi này 
thu hút sự tham gia của 500 tác giả chuyên và không chuyên, đã gửi về Ban tổ chức hàng trăm bức ảnh đẹp về Tây 
Nguyên. Các tác phẩm đã thể hiện được tình cảm, nhận thức về các vấn đề môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở  
Tây Nguyên cần được bảo tồn trong phát triển. Sau cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn ra những tác phẩm tốt nhất và 
biên soạn thành cuốn sách để chia sẻ tới rộng rãi công chúng. 

Từ góc nhìn  hình ảnh, cuốn sách muốn nói lên phần nào hiện thực Tây Nguyên đang trên đà phát triển mạnh mẽ 
nhưng cũng đang đối diện với những thách thức về môi trường, phát triển kinh tế - xã hội gắn với cảnh quan văn hóa 
tộc người. Cuốn sách cũng cho thấy những nỗ lực phục hồi và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của những con người, 
cộng đồng và các tổ chức xã hội đối với vùng đất Tây Nguyên hiện nay. 

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn sách ảnh nhỏ này chuyển tải được sự chia sẻ, niềm trăn trở của các tác giả cùng chúng 
tôi về tài nguyên và cuộc sống của con người vùng đất Tây Nguyên hiện tại và tương lai đến với tất cả mọi người. 

Xin trân trọng giới thiệu.
Nhóm biên soạn

L



4 5M Ạ N G  LƯ Ớ I  S Ô N G  N G Ò I  V I Ệ T  N A M Tiếng vọng từ Đại ngàn

2020
TÂY NGUYÊN - CÂU CHUYỆN PHÁT TRIỂN

T H E  C E N T R A L  H I G H L A N D S  -  A  S T O R Y  A B O U T  D E V E L O P M E N T
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Giải Nhất chung cuộc 2020/Final first prize 2020
Giải nhất tháng 11 - 2020/First prize - November 2020 “Đặc sản nhà kính” ở Đà Lạt

Đà Lạt là thành phố nổi tiếng về du lịch của Việt Nam và 
là “vương quốc” rau và hoa. Nhà kính đã cho thấy hiệu 
quả trong viêc tăng năng suất cây trồng, hoa quả nhưng 
kèm theo đó là những hệ quả xấu cho môi trường. Việc 
những ngôi nhà kính phủ kín mặt đất đã khiến đất 
không thể hấp thu sức nóng từ mặt trời vào mùa nóng 
và không thể hấp thu nước mưa vào mùa mưa nên dẫn 
tới tình trạng nóng lên và những trận ngập lụt ở Đà Lạt 
những năm gần đây..

“Greenhouse specialties” in Dalat 
Dalat, a famous tourist city in Vietnam is regarded 
as the “kingdom” of vegetables and flowers. While 
greenhouses have shown effectiveness in increasing the 
yield of crops, they also have negative consequences on 
the environment. Greenhouses prevent the soil to absorb 
heat and rainwater, leading to greenhouse gas emission 
and floods in Dalat in recent years.

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn
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Giải Nhì chung cuộc 2020
Final second prize 2020

Bến cát dưới chân cầu Giang Sơn
Những hình ảnh xâm hại dòng sông Krông Ana bởi công 
trường khai thác cát. Cầu Giang Sơn đã có những vế nứt 
dưới mố cầu, bờ sông đã có những chỗ bị sạt lở, vườn 
tược của một vài người dân đã vỡ đổ xuống sông…là 
hệ quả của nạn khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát.

Sand beach at the foot of Giang Son bridge
Sand exploitation is harmful to the Krong Ana River. 
Cracks show in the abutment of Giang Son bridge. 
Riverbank gardens are eroded into the river as a result of 
uncontrolled exploitation of natural resources. 

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương
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Giải Nhì chung cuộc 2020
Final second prize 2020

Chuyện của dòng sông
Dòng sông Đắk Bla là hợp lưu của các dòng sông nhỏ 
sông Đăk Akôi – Đăk Sơ Nghé , và Đắk Pơ Ne. Từ huyện 
Kon Plong về đi qua thành phố Kon Tum, có chiều dài 
hơn 100km. Nay điều kiện rừng tự nhiên bị thu hẹp,  các 
công trình thủy điện được xây dựng hầu hết trên các đầu 
nguồn Dòng sông đang bị xâm hại nên hình ảnh dòng 
sông xưa chỉ còn trong cổ tích.

Story of the river
Dak Bla River is the confluence of the small rivers 
Dak Akoi - Dak So Nghe and Dak Po Ne. The distance 
between the Kon Plong district and Kon Tum city is 
over 100km. Now that the natural forest is diminished 
and  hydropower plants have been built on most of the 
headwaters. The river is being invaded, so the image of 
the old river only exists in fairy tales.

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng
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Giải Ba chung cuộc 2020/Final third prize 2020
Giải ba tháng 11 - 2020/Third prize - November 2020

Câu chuyện những cây cô đơn Tây Nguyên
Vươn lên đỉnh để đến nơi ngập tràn ánh nắng, có lẽ cây 
cô đơn vì nó chọn cô đơn. Cây cô đơn vì con ngườ?i cần 
đất canh tác. Giữa cái đồi trọc là một cái cây trơ trọi.

The story of lonely trees in the Central
Highlands
Reaching the top to get to a place full of sunlight, 
perhaps the tree is lonely because it chooses loneliness. 
The tree is lonely because humans need arable land. In 
the middle of the barren hill is standing a lonely tree. 

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn
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Giải Ba chung cuộc 2020
Final third prize 2020

Tương lai của đại ngàn   
Những đứa trẻ lớn lên ở Tây Nguyên khi: Bố mẹ lên 
nương rẫy hết, em phải tự chơi một mình, Được cha mẹ 
chăm sóc, thay cha mẹ chơi và chăm sóc em, vui chơi 
cùng bạn bè, vừa phải đi kiếm củi vừa phải chăm em, 
Thay cha mẹ chơi và chăm sóc em, phụ mẹ bán hàng, 
và có những cháu bỏ học là do hoàn cảnh, còn thực sự 
nhiều bé vẫn muốn được học tiếp.

The future of the Jungle
Children grow up in the Central Highlands: When 
parents work the upland fields, children have to take 
care of themselves, help parents collect firewood, and 
take care of younger siblings. A number of children have 
to drop out of school although they still want to learn.

Ảnh/photo  Nguyễn Ngọc Sơn
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Giải Ba chung cuộc 2020 
Final third prize 2020

Quặng bioxit nhập kho
Quặng bioxit phân bố dọc theo theo lưu vực sông La 
Ngà đang được khai thác theo công nghệ mới để không 
hủy hoại môi trường.Tuy nhiên, sẽ vô cùng độc hại nếu 
quy trình kỹ thuật không được tuân thủ.

Bioxide ore gathered in storage
Bauxite ores distributed along the La Nga river basin 
are being exploited using new technology to limit 
environmental damage. However, if the process is not 
strictly followed, it will be extremely harmful to the 
environment.

Ảnh/photo Bùi Viết Đồng

Giải Nhất tháng 7, 8 - 2020
First prize - July, August 2020 Khai thác cát trên sông Krông Ana - Serepok

Nạn khai thác cát xây dựng bừa bãi đang diễn ra trên các dòng sông Krông Ana, 
Sêrêpốk, Krông Nô, Ea H’Leo... của tỉnh Đắk Lắk, và những hệ lụy đến sản xuất và nơi ở 
của cộng đồng. Có hơn 10 điểm sạt lở kéo dài hơn 200 mét trên quốc lộ 27, và đe dọa 
đến mố cây cầu huyết mạch nối 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Exploiting sand on Krong Ana - Serepok River
Excessive sand mining is taking place on the rivers Krong Ana, Serepok, Krong No, 
Ea H’Leo ... of Dak Lak province, erosing arable land, crops, houses ... More than 10   
landslide points have occured over 200 meters along riverbank and also threatened the 
safety of the Giang Son bridge, connecting the two provinces of Dak Lak and Lam Dong.

Ảnh/photo Nguyễn Trang Kim Cương
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Giải Nhì tháng 7, 8 - 2020
Second prize - July, August 2020

Tài nguyên nước
Suối nguồn và sự sống.

Water resources
water resources and life, water for life.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương

Giải Ba tháng 7, 8 - 2020
Third prize - July, August 2020

Nhóm Linh mùa lúa chín
Xã Nhóm Linh. Đắk glei là xã nằm chân núi Ngồi Linh, 
nơi sinh sống của người Xơ-đăng và cây cầu nhỏ trên 
dòng Pô Cô. Một trong những sông nhỏ đổ về sông 
Sê San.

Nhóm Linh in harvesting
Nhóm Linh Commune, Dak Glei district is located at 
the foot of Ngồi Linh mountain, where Xo Dang people 
reside. Here one can also find a small bridge on the Po 
Co River, a tributary of the Se San River.

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng
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Giải Nhất tháng 9 - 2020
First prize - September 2020

Giải Ba tháng 7, 8 - 2020
Third prize - July, August 2020 Ngọc Linh mùa lúa chín

Mùa lúa ở Xã Nhóm Linh ( Đắk glei). 

Ngọc Linh in harvesting
Rice harvest in Nhom Linh Commune (Dak glei).

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng

Suối đầu nguồn
Việc tàn phá rừng và khai thác đồi núi làm nương rẫy 
dẫn đến tình trạng mất rừng trầm trọng. Không có rừng 
giữ nước nên trong mùa khô các con suối đầu nguồn 
sông Sê rê pốk hầu như khô cạn, ảnh hưởng lớn đến 
nguồn nước tưới và thủy sản!

Stream in the watershed 
Forest clearing for shifting cultivation has led to serious 
deforestation. There is no forest to retain water, so in 
the dry season, the watershed of the Sesan River is 
almost dry, dramatically affecting the water source for 
agriculture and aquatic resources!

Ảnh/photo Bảo Hưng
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Giải Nhì tháng 9 - 2020
Second prize - September 2020

Đêm trên Hồ Xuân Hương
Khi nhắc về Tây Nguyên thì có lẽ để lại trong tôi sâu nhất 
là Đà Lạt,. Nơi trung tâm du lịch là điểm hẹn của biết 
bao nhiêu con người. Nhưng liệu điều đó có vô tình làm 
ảnh hưởng đến thiên nhiên hay đã làm ảnh hưởng môi 
trường một phần nào đó hay không?

Xuan Huong lake by night
When talking about the Central Highlands, Da Lat left 
the deepest impression on me. This place is the tourist 
center preferable for many people to meet. But do we 
pay attention to how it affects nature?

Ảnh/photo Dương Dương

Giải Ba tháng 9 - 2020
Third prize - September 2020

Thu hoạch lúa chạy lũ
Mùa mưa về sớm nên những cánh đồng lúa vùng triền 
sông bị ngập nước, bà con nông dân phải dùng bè bằng 
cây chuối và can nhựa để cắt và bè lúa vào bờ.

Harvesting rice during floods
The rainy season comes early, so the rice fields along the 
riverside are flooded. Farmers have to use a raft made 
of banana stems and plastic cans to cut and carry out 
harvested rice to the riverbank.

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng
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Giải Ba tháng 9 - 2020
Third prize - September 2020

Rừng bên phố
Thành phố Buôn Ma Thuột có những cánh rừng đẹp và 
thơ mộng.

Forest by the street
 Buon Ma Thuot city has beautiful and romantic forests.

Ảnh/photo Nguyễn Duy Pôn

Nền nông nghiệp không bền vững
Mở đường để phát triển kinh tế, đường tới đâu, rừng 
toan hoang tới đó; phát rừng để trồng cà phê, làm nhà 
gỗ trực tiếp hoặc gián tiếp làm suy giảm rừng.

Unsustainable agriculture
Building roads for economic development. Wherever 
roads appear, forests are destroyed. Forests are cleared for 
growing coffee trees and logging.

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn

Giải Nhất tháng 10 - 2020
First prize - Octorber 2020
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Giải Nhì tháng 10 - 2020
Second prize - Octorber 2020

Giải Ba tháng 10 - 2020
Third prize - Octorber 2020

Quăng chài trên sông
Cuộc sống bình dị của đồng bào các dân tộc bản địa 
nơi đây. Khai thác nguồn lợi thuỷ sản nhưng vẫn bảo 
vệ tài nguyên.

Fishing in the river
The life of the indigenous peoples. They fish while 
conserving resources.

Ảnh/photo Nguyễn Đăng Bùi

Tận diệt
Đánh bắt thủy sản  bằng xung điện hủy hoại môi trường, 
là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm.

Doom
Fishing with electric pulses destroys the environment 
and is strictly prohibited by law.

Ảnh/photo Nguyễn Trang Kim Cương
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Giải Ba tháng 10 - 2020
Third prize - Octorber 2020

Nền nông nghiệp không bền vững
Biến rừng thành ruộng rẫy, đồi trọc và canh tác trên 
ruộng.

Unsustainable agriculture
Forests were turned into farming land and bare hills

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn

Nhà gỗ Tây Nguyên
Hình ảnh những ngôi nhà gỗ của đồng bào ở Lâm Đồng, 
Đắk Lắk, Đắk Nông.

Wooden houses in Tay Nguyen
Wooden houses in Lam Dong, Dak Lak and Dak Nong 
provinces.

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn

Giải Nhì tháng 11- 2020
Second prize - Nvember 2020
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Giải Ba tháng 11 - 2020
Third prize - November 2020

Vai trò của người phụ nữ Tây Nguyên trong 
gia đình
Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số chịu trách nhiệm 
chính trong nuôi dạy con cái và làm những công việc 
nhà và sản xuất của gia đình nhưngng ít tham gia hoạ 
động cộng đồng. Ngày nay, họ đã được sự chia sẻ hơn 
từngười đàn ông trong gia đình.

The role of the Central Highlands’ women
in the family
Ethnic minority women take main responsibilities in 
caring for children, doing housework and farming, 
but they rarely participate in community activities. 
Nowadays, women are supported more by men in the 
family.

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn
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Hoàng hôn Plei Krông
Hoàng hôn trên lòng hồ thủy điện Plei Krông tại Đắk 
Hà, Kon Tum.

Sunset Plei krông
Sunset on Plei Krong hydropower reservoir in Dak Ha, 
Kon Tum.

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng

Tây Nguyên xanh
Một góc nhìn Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt  từ trên cao.

Green Highlands
A view from Tuyen Lam Lake, Dalat from above.

Ảnh/photo Nguyễn Tiến Trình

Chiều Hồ Xuân Hương
Sắc màu hoàng hôn về trên hồ Xuân Hương.

Afternoon in Xuan Huong Lake
Sunset colors on Xuan Huong Lake.

Ảnh/photo Nguyễn Đăng Bùi
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Tuổi thơ hồn nhiên của Cao nguyên miền 
Thượng
Một ngôi trường của tuổi thơ các dân tộc ở Tây Nguyên.

Innocent childhood of the Central 
Highlands’ children
A school for ethnic minority children in the Central 
Highlands.

Ảnh/photo Hà Phước Thạnh

Thu hoạch búp trà tươi
Thu hoạch búp trà tươi trên cao nguyên bằng máy xén.

Harvest fresh tea buds
Harvest fresh tea buds in the highlands using a trimming 
machine.

Ảnh/photo Bùi Viết Đồng
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Công việc thường nhật của chuyên viên kỹ 
thuật xét nghiệm nước thải
Trước khi xả nước ra bồn lắng bùn đỏ...Nước được 
chuyên viên hóa trong phòng xét nghiệm của Tập đoàn 
Than khoáng sản đánh giá.

Daily work of a wastewater testing 
technician
Before discharging water into the red tailing pond ... The 
water was evaluated by a specialist in the laboratory of 
the Coal and Mineral Corporation.

Ảnh/photo Bùi VIết Đồng

Nối tơ tằm
Một góc nhìn về sản phẩm tơ tằm truyền thống tại công 
xưởng dệt Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Silk link
A look at traditional silk products at Bao Loc textile 
factory, Lam Dong province.

Ảnh/photo Bùi VIết Đồng
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Bờ sông sạt lở
Gia cố bờ sông bằng bê tông, cốt thép và sự chống đỡ 
sạt lở. 

River bank landslide
River bank reinforcement with concrete, reinforced 
concrete and erosion resistance.

Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn

Phát triển đàn bò ở buôn làng Tây Nguyên
Ngoài việc trồng lúa, trồng cà phê, người dân xã Đắk 
Nuê người ta còn chăn nuôi gia súc như: Trâu, bò, dê. Có 
những hộ nuôi tới hàng chục con bò. 

Raising cattle in the Central Highlands
In addition to growing rice and coffee, people in Dak Nu 
commune also raise cattle such as buffaloes, cows, and 
goats. There are households raising up to dozens of cows.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương
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Tuổi thơ và hoa dã quỳ
Trẻ em ở Tây Nguyên trong niềm vui của quà thiên nhiên 
ban tặng. 

Childhood and wildflowers
Children in the Central Highlands in the joy of natural 
gifts.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương

Nước ngầm
Để sản xuất hoa màu và hồ tiêu, cà phê…Người ta đã 
khai thác tới nguồn nước ngầm. Họ đào một hồ chứa có 
diện tích khoảng 10-20m2, sâu khoảng 2-3m rồi bơm 
nước từ giếng khoan lên sử dụng.

Groundwater
To produce cash crops, pepper, coffee ... People have 
exploited underground water. They dug a reservoir with 
an area of   about 10-20m2, of about 2-3m deep and 
pumped water from drilled wells to use.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương
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Làng bè trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah
Dưới chân đèo Thủy điện Nam Kar, QL27 là hồ thủy điện 
Buôn Tua Srah và cây cầu số 22 (Đắk Hyeo). Ở đây có 
một làng nuôi cá bè do một số bà con ở miền Tây đến 
lập nghiệp. Năm 2009 khi hồ thủy điện được tích nước 
thì làng bè này cũng bắt đầu hình thành. 

Floating village on Buon Tua Srah 
hydroelectric reservoir
Buon Tua Srah hydropower reservoir and bridge No. 
22 (Dak Hyeo) are located at the foot of Nam Kar 
Hydropower Pass, Freeway 27. There is a village here 
who raises cage fish. These villagers mostly came from 
the Mekong Delta . This village only began to form in 
2009 when the hydropower reservoir was filled with.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương



48 49M Ạ N G  LƯ Ớ I  S Ô N G  N G Ò I  V I Ệ T  N A M Tiếng vọng từ Đại ngàn

Ruộng bậc thang ở huyện Chư Sê
Cảnh quan văn hóa canh tác nông nghiệp của các tộc 
người miền núi phía Bắc Việt Nam tại Tây Nguyên.

Terraced fields in Chu Se district 
Agricultural landscape as a part  of culture of the 
northern mountainous ethnic groups of Vietnam in 
Central Highlands.

Ảnh/photo Lê Đức Vương
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2019
TÂY NGUYÊN – ĐẤT, NƯỚC VÀ CUỘC SỐNG

C E N T R A L  H I G H L A N D S   -   L A N D ,  W A T E R ,  A N D  L I F E
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Giải Nhất chung cuộc - 2019
Final first prize - 2019

Cánh rừng chết. Nơi rừng cây trở thành lòng hồ
Đang vào mùa khô hạn, toàn bộ nước đã dùng để cho tưới tiêu. Nước hết, rừng cây – 
lòng hồ chỉ còn trơ lại những gốc cây.

Dead forest . Where forest becomes reservoir
During dry season, all water is used for irrigation. With the water gone, the forest in the 
reservoir was found with only stubs left.

Ảnh/photo Vũ Duy Thương
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Giải Nhì chung cuộc 2019
Final second prize 2019

Khao khát nguồn nước sạch
Xã Đak liêng thuộc huyện lak cứ đến tháng 2 mực nước 
chảy từ sông serepok yếu dần, người dân tại địa phương 
dùng những thùng phi đắp ngang để giữ nguồn nước.  
Tôi bắt gặp những đứa nhỏ người đồng bào đi lấy nước 
và chụp lại khoảnh khắc này.

Looking forward clean water source
In the Dak linh commune in the Lak district, every 
February, the water levels from the Srepok river lessen. 
Local people use drums to preserve the water source. 
This moment was photographed when I saw the 
children collecting water.

Ảnh/photo Tôn Thất Tuấn Ninh

Giải Nhì chung cuộc 2019
Final second prize 2019

Chảo lửa Ayun- Chư Sê mùa khô hạn
Xã Ayun huyên Chư Sê nằm lọt thỏm trong dãy núi đá 
vôi. Cuộc sống của bà con Jrai và Bahnar ở đây mùa 
khô quá sức khốc liệt. Giếng bị nhiễm vôi, nên cách duy 
nhất để có nước ngọt sử dụng là đào hố chờ nước rỉ ra 
và múc đem về sử dụng. Nhưng mùa hạn đất cũng khô 
cằn nứt nẻ.

Ayun “fire pan” in the dry season
The Ayun Commune is nestled in the limestone 
mountains. The lives of the Jrai and Bahnar people here 
in the dry season are harsh. The well is contaminated 
with limestone, so the only way to have fresh water is to 
dig a hole, wait for the water to leak out, and gather it 
home. During the dry season, the soil is dry and cracked.

Ảnh/photo Nguyễn Linh Vinh Quốc
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Giải Ba chung cuộc- 2019/Third prize - 2019
Giải  Ba tháng 3/2020/Third prize March 2020

Chiều về trên Hồ Lak
Tháng 3 như một lời hứa, tôi lại về Tây Nguyên và không bao 
giờ quên ghé qua hồ Lắk. Chính nơi đây tôi tìm đc vẻ đặc thù 
của Tây Nguyên qua những khoảng khắc mà tôi may mắn 
ghi lại đc bằng hình ảnh để các bạn sẽ hiểu nhiều hơn về Tây 
Nguyên Đại Ngàn!

Afternoon on Lak lake
In March, I returned to the Central Highlands as promised and 
did not forget to visit Lak lake. It is right here where I found 
distinctive characteristics of the Central Highlands in various 
moments that I have luckily captured in images to share with 
you so you can learn more about this wonderful region!

Ảnh/photo Nguyễn Thành An
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Giải Ba chung cuộc- 2019
Third prize - 2019

Lễ cúng bến nước
Lễ cúng bến nước của đồng bào Mạ trên địa bàn tỉnh 
Đắk Nông với mục đích tạ ơn “thần Nước” đã đem đến 
cho đồng bào Mạ những điều may mắn trong năm cũ, 
xua đuổi tà ma và cầu năm mới mưa thuận gió hòa, 
mùa màng thuận lợi.

The water wharf worshipping ceremony
The purpose of the water wharf worshipping ceremony 
of the Ma people in Dak Nong province is to thank the 
“water god” for bringing good luck to the Ma people in 
the old year, dispelling evil spirits, and praying for the 
new year with favourable weather and good crops.

Ảnh/photo Bùi Việt Hưng
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Giải Ba chung cuộc- 2019/Third prize - 2019
Giải  Ba tháng 3/2020/Third prize March 2020

Nguồn nước cạn
Những ảnh trên được thực hiện vào mùa khô đã xảy ra 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai do rừng đã cạn kiệt, môi trường 
trở nên khốc liệt.Và nguồn nước đã trở thành nỗi ám ảnh 
của người dân.

Water running out
The above pictures were captured during the dry season 
that took place in Gia Lai province upon the depletion of 
the forest. The environment becomes fierce, and water 
becomes an obsession for the people.

Ảnh/photo Hồ Anh Tiến
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Giải Nhất tháng 12 - 2019
First prize - December 2019 Những dải lụa của phố núi Đà Lạt

Trái đất đang nóng dần theo từng ngày những dải lụa  
“sương mù” sẽ còn được bao lâu.

Silk ribbons of Dalat mountain town
The Earth is getting warmer day by day, how long will 
the “misty” ribbons be lasting?

Ảnh/photo Trần Ngọc Anh
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Giải Ba tháng 12 - 2019
Third prize - December 2019

Mùa rêu hồng
Những thảm rêu hồng khoe sắc.

Pink moss season
Blooming pink moss carpets.

Ảnh/photo Trần Ngọc Anh

Giải Nhì tháng 12 - 2019
Second prize - December 2019 Tây Nguyên đầy vơi

Trong hình là một phần hồ thủy điện Buôn Tua Srah bên 
địa bàn tỉnh Đắc Lắk. Hồ nằm ở ranh giới giữa hai tỉnh 
Đắk Nông và Đắk Lắk, là một trong những hồ nhân tạo 
lớn nhất ở Tây Nguyên, được xây dựng năm 2009.

Tây Nguyên  in changes
In the picture is the Buon Tua Srah hydropower reservoir 
in the province of Dak Lak. The reservoir, located on the 
border between Dak Nong and Dak Lak provinces, is 
one of the largest reservoirs in the Central Highlands, 
constructed in 2009.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương
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Giải Ba tháng 12 - 2019
Third prize - December 2019

Đập thủy điện Đại Ninh
Đập thủy điện Đại Ninh trên sông Đa Nhim ở xã Ninh 
Gia, huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng, và nhà máy tại xã 
Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam 
(theo Wikipedia).

Dai Ninh Hydropower dam
Dai Ninh Hydropower dam is situated on the Da Nhim 
River in the Ninh Gia commune, Duc Trong district, 
Lam Dong province. The plant is located in Phan Lam 
commune, Bac Binh district, Binh Thuan province, 
Vietnam (Wikipedia)

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương

Giải Nhất tháng 1 - 2020
First prize - Jannyary 2020

Suối la Hrung và Ruộng bậc thang Chư Sê 
Gia Lai
Ruộng Bậc thang huyện Chư Sê Gia Lai. Giữa núi rừng 
Cao nguyên đất đỏ bazan, ruộng bậc thang Tây Nguyên 
- Chư sê uốn lượn đẹp mê hồn  được dòng Suối Ia Hrung 
cung cấp nguồn nước bất tận cho hai vụ mùa. 

Ia Hrung stream and terraced fields in Chư 
Sê district, Gia Lai province
Terraced fields in Chu Se district, Gia Lai province. In 
the immense mountains of the red basaltic land, the 
terraced fields of Chu Se are enchanting and beautiful. 
Their two crops are irrigated by the Ia Hrung stream.

Ảnh/photo Trần Văn Hùng
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Giải Nhì tháng 1 - 2020
Second prize - Jannuary 2020

Hậu quả của sự bất cẩn
Vào mùa khô (khoảng cuối tháng 11 đến tháng 5) thời 
tiết khô hạn, các cánh rừng thông rất dễ bén lửa gây 
cháy vì vậy người dân và du khách đi rừng nên cẩn thận 
khi sử dụng lửa, không vứt tàn thuốc bừa bãi gây ra 
cháy rừng.

Consequences of carelessness
In the dry season (from late November to May), the 
weather is too dry, and the pine forests can catch 
fire easily. Therefore, people and visitors should be 
careful when using fire and not leave cigarette butts 
indiscriminately that can cause forest fires…

Ảnh/photo Kiều Anh Dũng

Giải Ba tháng 1 - 2020
Third prize - Jannuary 2020

Cà phê Tây Nguyên
Cà phê mùa thu hoạch bởi vậy, dọc đường đi các tỉnh 
Tây Nguyên cũng thấy người ta thu hái và phơi cà phê. 
Ở Việt Nam khi nói đến cà phê sẽ nói ngay đến dòng cà 
phê Robusta như một đặc sản của Tây Nguyên hương vị 
ngon đặc trưng.

Coffee  production in Central Highlands
Coffee is in the harvest season so, along the way in 
the Central Highlands provinces, coffee is harvested 
and dried everywhere. In Vietnam when talking about 
coffee, people will immediately refer to the Robusta 
coffee variety as a specialty of the Central Highlands’ 
typical delicious taste.

Ảnh/photo Trần Nam Phương
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Giải Nhất tháng 2 - 2020
First prize - February 2020

Thác Draynur Tây Nguyên Đại Ngàn
Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 30km theo 
hướng về thành phố Hồ Chí Minh, thác Draynur có chiều 
dài 250m, nối liền địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. 
Từ độ cao hơn 30m, dòng thác nghiêng mình đổ xuống 
sông sâu, tạo nên một bức tranh thiên nhiên huyền 
diệu, vẻ đẹp đại ngàn trên cao nguyên. Đây thực sự là  
một điểm đến cho các bạn yêu du lịch khám phá, vùng 
đất cao nguyên, đất đỏ bazan.

Draynur waterfall in the majestic forest of 
the Central Highlands

About 30km from Buon Ma Thuot city towards Ho 
Chi Minh city, Draynur waterfall stands 250m tall and 
connects the two provinces of Dak Lak and Dak Nong. 
Over 30m high, the waterfall cascades into a deep river, 
creating a magical natural picture of great beauty on 
the highlands. It is a destination for those who love 
exploring highland areas of red basaltic soil.

Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp

Giải Ba tháng 1 - 2020
Third prize - Jannuary 2020

Sông Đắk Bla Kontum ngày mùa
Nét đẹp của những luống đất trồng tỉa bắp, trồng rau, 
màu. Dòng sông chảy ngược uốn lượn chở nặng phù sa. 
Những chiếc thuyền độc mọc của đồng bào Banar, lũ trẻ 
hồn nhiên nô đùa trên sóng cát...

Dak Bla River in Kontum on cropping 
season
The beauty of the soil beds, growing corn and 
vegetables. The river carries alluvial soil. The gondola 
boats of Bbanar people, and the children play innocently 
on the sandy waves...

Ảnh/photo Trần Văn Hùng



72 73M Ạ N G  LƯ Ớ I  S Ô N G  N G Ò I  V I Ệ T  N A M Tiếng vọng từ Đại ngàn

Giải Nhì tháng 2- 2020
Second prize - February 2020

Hồ Nam Kar
Cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột 85km về hướng Tây 
Nam, thuộc thuỷ điện Buôn Tua Srah. Hồ trải dài từ xã 
Nam Kar, huyện Lăk, tỉnh Đắc Lăk đến xã Quảng Phú, 
huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông. Người dân quanh đây 
chủ yếu làm nghề nuôi cá và sống ngay trên những 
chiếc bè.

Nam Ka reservoir
 About 85km southwest of Buon Ma Thuot city, Nam 
Kar   is the reservoir of the Buon Tua Srah hydropower 
plant. The lake stretches from Nam Kar commune, Lak 
district, Dak Lak province to Quang Phu commune, 
Krong No district, Dak Nong province. Local people live 
on fish rearing.

Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp
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Giải Ba tháng 2 - 2020
Third prize - Februarry 2020 Thủy điện Buôn Tua Srah

Công trình Thủy điện Buôn Tua Srah nằm trên dòng sông 
Krông Nô thuộc hệ thống sông Srêpok là nhánh cấp 1 
của sông Mê Kông và là một trong ba con sông lớn ở 
khu vực Tây Nguyên.

Giải Ba tháng 2 - 2020
Third prize - Februarry 2020

Nước sạch
Nước sạch được cung cấp cho xã Đắk Nuê trong chương 
trình cung cấp nước sạch của huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắk.

Clean water supply
Clean water is provided to Dak Nue commune in the 
water supply program of Lak district, Dak Lak province.

Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương

The Buon Tua Srah hydropower plant
The Hydropower Plant is located on the Krong No River 
in the Srepok River, a  main tributary of the Mekong 
River and is one of the three major rivers in the Central 
Highlands.

Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp
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Giải Nhất tháng 3 - 2020
First prize - March 2020

Giải Nhì tháng 3- 2020
Second prize - March 2020

Dòng suối nhỏ trong Vườn quốc gia 
Chư Mom Ray
Những Dòng suối nhỏ trong Vườn quốc gia Chư Mom 
Ray Huyện Sa thầy, Kon Tum. 

Small streams in 
Chu Mom Ray National Park
Small streams in Chu Mom Ray National Park in Sa Thay 
district, Kon Tum province.

Ảnh/photo Phạm Huy Đằng

Đời sống của người dân Buôn Đôn bên 
dòng Srêpôk
Bến nước nói chung ngoài là nơi sinh hoạt văn hóa tinh 
thần của đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, vừa là nơi 
cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt và phục vụ sản xuất. 
Vị trí trong ảnh là bến nước của Buôn Đôn, xã Krông Na. 
Hiện nay do chưa có hệ thống cấp nước sạch tập trung, 
hầu hết các hộ gia đình đều phải sử dụng nước mặt 
chưa qua xử lý để làm nước sinh hoạt.

The life of the people in Buon Don on the
Srepok river
The wharf is where cultural and spiritual activities of 
ethnic minorities in the Central Highlands take place. It is 
a water source for daily life and production. The location 
in the photo is the wharf of Buon Don village, Krong Na 
commune. Currently, because no centralized clean water 
supply system exists, most households have to use 
untreated surface water for domestic use.

Ảnh/photo  Nguyễn Thị Thu Hường
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Giải Ba tháng 3 - 2020
Third prize - March 2020

Hoàng hôn trên bến Tha Luống
Bến Tha Luống (hay còn gọi là Bến Vua trong tiếng Lào) 
là nơi Hoàng đế Bảo Đại đến ngồi thư giãn, câu cá và 
tắm cho voi mỗi lần đi săn bắn tại khu vực Bản Đôn. 
Ngày nay, nước cũng ít đi cá không còn.

Sunset on Tha Luong wharf
Tha Luong River wharf (also known as King river wharf 
in Laotian languague) is the place where Emperor Bao 
Dai went for relaxing, fishing and bathing his elephants 
whenever he went hunting in the Ban Don area. Now, 
the water is scarce and fish rarely seen.

Ảnh/photo Bùi Thanh Thuý

Giải Nhất tháng 4 - 2020
First prize - April 2020

Đón mưa
Nguồn nước dùng trong sản xuất nông nghiệp ở Tây 
nguyên thường được lấy ở các dòng sông, hồ trữ nước 
hoặc nguồn nước ngầm. Song quan trọng nhất vẫn là 
nguồn nước mưa, nó là yếu tố sống còn.

Ready for raining down
Water sources used in agricultural production in the 
Central Highlands are often taken from rivers, reservoirs, 
or groundwater sources. But the most important source 
is rainwater, a vital factor.

Ảnh/photo Bảo Hưng
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Giải Nhì tháng 4- 2020
Second prize - April 2020

Một sớm Nam Ka
Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah nằm trên dòng sông 
Krông Nô thuộc hệ thống sông Srêpok là nhánh cấp 1 
của sông Mê Kông và là một trong ba con sông lớn ở 
khu vực Tây Nguyên. Với nguồn thủy sản dồi dào và hệ 
sinh thái phong phú, một số cư dân Miền Tây đã đến đây 
lập nghiệp; ngoài đánh bắt thủy sản họ còn tổ chức nuôi 
cá lồng bè trên hệ thống lòng hồ này mang lại nguồn 
lợi không nhỏ.

An early morning in Nam Ka
The Buon Tua Srah hydropower reservoir is located on 
the Krong No river in the Srepok river, a main tributary of 
the Mekong River and is one of the three major rivers in 
the Central Highlands. Here, there are abundant aquatic 
resources and rich ecosystems; some residents from 
the Mekong River Delta have come to settle down. In 
addition to fishing, they also organize fish cage farming 
on this reservoir, which generates significant benefits.

Ảnh/photo Bảo Hưng

Giải Ba tháng 4 - 2020
Third prize - April 2020

Ayun mùa khô
Ayun vùng đất khô cằn. Mùa khô nếu đến với Ayun 
chúng ta mới thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên đối với 
vùng đất này. Khắp nơi đất nứt nẻ. Đi đâu cũng gặp cảnh 
người dân đi gùi nước. Vùng hồ ở đây nối với Ayun Hạ. 
Đây cũng là nơi có nguồn thủy sản dồi dào. Khi mùa khô 
đến, lòng hồ chỉ còn vài vũng bùn. Thuyền, lưới, các ngư 
cụ rải rác khắp lòng hồ. 

Ayun in dry season
Ayun arid land. If we come to Ayun in the dry season, we 
can see the harshness of nature for this land. Everywhere 
in cracked soil. Wherever you go, you also see people go 
for bearing water. The lake area here connects with Ayun 
Ha reservoir where ‘s found abundant seafood. In the dry 
season, the reservoir bed is only a few puddles of mud. 
Boats, nets and fishing gears are scattered throughout 
the reservoir bed.

Ảnh/photo Lê Văn Vinh
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Giải Ba tháng 4 - 2020
Third prize - April 2020

Trải nghiệm cùng voi - Du lịch bền vững
Du lịch sinh thái gắn liền với voi, góp phần duy trì và 
phát triển đàn voi nhà của Đắk Lắk đồng thời tạo công 
việc lâu dài cho nài voi địa phương. Đó là mô hình du 
lịch thân thiện với voi tại Vườn quốc gia Yok Don. Theo 
mô hình này, voi không chở khách, được đi tự do trong 
rừng và có nài voi chăm sóc. 6 cá thể voi tại Vườn là số ít 
trong tổng số 44 cá thể voi nhà của tỉnh không phải làm 
du lịch chở khách. 

Experiences with elephants - Sustainable
tourism
Ecotourism in DakLak is associated with elephants, 
contributing to the maintenance and development of 
domesticated elephants in Dak Lak and at the same time 
creating long-term jobs for local people taking care of 
elephants. It’s an elephant-friendly tourism model at 
Yok Don National Park. In this model, elephants do not 
carry passengers. They can walk freely in the forest and 
have people taking care of them. Six elephants in the 
park is a small number among the province’s total of 44 
elephants that do not have to carry tourists.

Ảnh/photo Đoàn Thị Thanh Thanh

Đời lưới
Biển Hồ- Gia Lai, một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng 
của tỉnh Gia Lai. Một góc của Biển Hồ vẫn còn những 
lưới vó đánh bắt cá của người dân nơi đây. Họ vẫn phải 
ngày ngày mưu sinh từ Biển Hồ. 

Make a living by fishing
Bien Ho- Gia Lai, a very famous tourist destination of 
Gia Lai province. In a corner of Bien Ho, one still can find 
fishing nets of the local villagers. They depend on Bien 
Ho for their. 

Ảnh/photo Phạm Chí Công

Tương lai hồng
Thượng nguồn Đập thuỷ điện Đa Nhim có một ngôi làng 
nhỏ của người K’ho sinh sống. Nơi đây được bao bọc bởi 
Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà thuộc cao nguyên Lâm 
Viên, với hệ sinh thái đa dạng. Người K’ho đã trồng các 
cây mai anh đào tuyệt đẹp. Mỗi độ xuân về hoa Mai Anh 
Đào lại tô hồng cả một vùng đại ngàn. 

Bright future
Upstream Da Nhim hydropower dam there is a small 
village of the K’Ho ethnic minority, which is surrounded 
by Bidoup Nui Ba, National Park in Lam Vien Plateau, 
where there is a diverse ecosystem. Local people also 
have planted beautiful cherry trees.Every spring, cherry 
blossoms have brightened  a large area of forest.

Ảnh/photo Ngô Văn Lai
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Khô Hạn
Hạn hán là thảm họa thiên tai với tài nguyên thiên 
nhiên, thủy sản ở Tây Nguyên. 

Severe Drought
Drought is a natural disaster in the Central Highlands.

Ảnh/photo Đỗ Thành Công

Chiều về bên bến nước Ea Tul
Nước đối với người Ê không chỉ là nguồn sống vô tận 
mà còn là nơi chứa đựng tín ngưỡng tâm linh từ thế hệ 
này đến thế hệ khác của cộng đồng. Bến nước là nơi hội 
tụ sức sống của toàn buôn làng, là nguồn nước sạch, 
nguồn nước nuôi sống cả buôn. Bến nước còn là nơi gặp 
gỡ yêu thích của những đôi nam nữ.

Afternoon on Ea Tul water wharf
Water for Ede people  is not only an invaluable source 
of life, but also a place containing spiritual beliefs from 
generation to generation. The wharf is the convergence 
of the vitality of the entire village; the water source 
is vital for the whole village. The waterfront is also a 
favorite.

Ảnh/photo Ngô Minh Phương
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Công trình thủy điện Buôn Kuốp
Công trình trên sông Sê rêPốk, cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 
1,4 tỉ KWh/năm. Công trình còn có nhiệm vụ điều hòa nguồn nước, cấp 
nước tưới cho hạ lưu công trình và ổn định đời sồng nhân dân trong khu 
vực, tạo cảnh quan du lịch, phát triển giao thông, thủy sản.

Buon Kuop Hydropower plant 
The Hydropower project on the Srepok River in Dak Lak province, which 
provides for the national grid about 1.4 billion KWh / year. In addition, 
the project also has the task of regulating water sources, supplying water 
for irrigation downstream of the dam and stabilizing the lives of people 
in the area, creating tourist landscapes, developing water transportation 
and fisheries.

Ảnh/photo Bảo Hưng

Sắc Xuân trên lòng hồ Plei Krông
Mũi đất này thường bị ngập khi hồ thủy điện tích nước nên không thể trồng trọt được 
nhiều. Mộ?t ý tưởng trồng hoa vào mùa nước thấp đã hình thành và đã trở thành một 
điểm tham quan du lịch nổ?i bật trên lòng hồ Plei Krông, đem lại hiệu quả kinh tế cho 
khu vực làng Kon Trang Long Loi, một ngôi làng nhỏ bên hồ.

Cưỡi voi du lịch trên hồ Lắk
Ở đây bạn còn được nhìn ngắm những chủ voi to lớn. Voi 
nơi đây như là những thành viên trong gia đình, nó cũng 
có tên, được tổ chức đám cưới khi trưởng thành và được 
chôn cất tại khu nghĩa trang riêng dành cho voi. Khách 
du lịch có thể thuê voi để cưỡi đi dạo quanh hồ Lắk 
ngắm cảnh núi non hùng vĩ, mặt hồ gợn sóng nhẹ theo 
cơn gió thoảng mát rượi. 

Tourist with elephants on Lak lake
Here you also get to see the great elephant owners. 
Elephants here are family members; they also have 
a name, get married when mature  and buried in a 
dedicated elephant cemetery. Tourists can hire elephants 
to ride around Lak lake to admire the majestic mountain 
scenery. The lake surface is slightly rippled under the 
cool breeze. 

Ảnh/photo Trần Hữu Hạt

Spring on Plei Krong reservoir  
This cape is often flooded when the reservoir stores water, so it was not good for 
agriculture. An idea of growing flowers in dry season has come into being and became 
a prominent tourist attraction on Plei Krong reservoir, which helps bringing economic 
benefits to Kon Trang Long Loi village, a small village next to the reservoir.

Ảnh/photo Nguyễn Văn Ban
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Chờ mưa
Những cây cà phê đang khô cằn và chết dần vì thiếu 
nước ở Lâm Đồng.

Thu hoạch và chế biến mủ cao su
Cao su là một trong những cây trồng chủ lực của Tây 
Nguyên. Bộ ảnh thể hiện các công đoạn thu hoạch và 
chế biến mủ cao su.

Harvesting and processing rubber latex
Rubber is one of the key crops of the Central Highlands. 
The photo set shows various stages of harvesting and 
processing rubber latex.

Ảnh/photo Trần Thị Mùi
Waiting for the rain
Coffee trees in Lam Dong are withered and dying due 
to lack of water.

Ảnh/photo Trần Ngọc Anh
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Tháng 3 Tây Nguyên
Tháng 3 Tây Nguyên, mùa con Ong đi lấy mật, mùa con Voi xuống sông uống nước. Có 
thể nói, dòng sông chảy ngược Sêrêpôk huyền thoại, có ảnh hưởng rất lớn tới đời sống 
sinh hoạt của những người dân đang sinh sống trên địa bàn xã biên giới. Dòng sông là 
nguồn nước chính, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và gia súc. 

Rừng khợp vào mùa khô
Đây là khu rừng nguyên sơ thuộc vườn Quốc Gia Yokđôn, 
huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk vào mùa khô. Đây là cách 
khoanh vùng từng vùng lá khô để đố?t, hạn chế gây 
cháy rừng.

The Central Highlands in March    
Every March is a season when bees go to collect pollination for making honey. It is 
the season when elephants can go to the river to drink water. It can be said that the 
legendary Serepok river flows backwards from East to West, having a great influence on 
the daily life of the people living in the communes bordering with Cambodia. 

Ảnh/photo Bun Mán Hwing

Forest in dry season
This is a pristine forest in Yokdon National Park of Buon 
Don district -Dak Lak province. In dry season, the forest 
here is very susceptible to fire. Confine dry leaves in 
small piles to burn is a measure to limit forest fires.

Ảnh/photo Lê Quang Khải 
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Cuốn sách ảnh này là sản phẩm nghệ thuật dựa trên sự hiểu biết sâu sắc 
của những tác giả đã, đang sinh sống hoặc có thời gian trải nghiệm về vùng 
đất và con người ở Tây Nguyên. Một phần không thể thiếu để cuốn sách ra 
đời là sự hỗ trợ từ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc 
cải thiện tiếp cận sử dụng nước và tham gia thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững – SDG tại khu vực sông Sêrêpốk, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam” 
do Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD) và Mạng 
lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) thực hiện dưới sự tài trợ của Đại sứ quán 
Hà Lan tại Hà Nội.

Quá trình triển khai thực hiện dự án, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ, có 
hiệu quả và đã nhận được sự hợp tác của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 
Đắk Lắk, UBND huyện Buôn Đôn, xã Krông Na, Vườn Quốc Gia Yok Đôn, 
các đơn vị có liên qua như trường học, đồn biên phòng trên khu vực biên giới 
của huyện Buôn Đôn, v.v… nhất là sự giúp đỡ không mệt mỏi của cộng đồng 
các dân tộc thiểu số ở các buôn tại điểm Dự án.

Cuốn sách ra đời nhờ hàng trăm tác giả ở 5 tỉnh Tây Nguyên và trong cả 
nước đã tham gia cuộc thi ảnh online đã trao cho chúng tôi và công chúng 
những tác phẩm mang giá trị cảm xúc và nội dung quý báu.

Chúng xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân, các thành viên của ban tổ chức, ban giám khảo... đã đóng góp nhân lực, 
vật lực, tác phẩm và tạo điều kiện để cuộc thi ảnh thành công biên để có thể 
biên soạn, xuất bản được tài liệu có nhiều ý nghĩa này!

Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam

This photo book is a work of art based on the deep understanding 
of the authors who have lived or experienced the land and people of the 
Central Highlands. An indispensable support for this work is “Promoting 
community participation in water rights advocacy and SDGs monitoring and 
implementation in Srepok River basin - Dak Lac Province, Central Highlands 
of Vietnam” project, implemented by the Center for Water Resources 
Conservation and Development (WARECOD) and Vietnam Rivers Network 
(VRN). This project was funded by the Embassy of the Netherlands in Hanoi.

During implementation, we coordinated closely with the Department of 
Natural Resources and Environment of Dak Lak Province People’s Committee, 
Buon Don District People’s Committee, Krong Na Commune People’s 
Committee, Yok Don National Park and related units such as schools, the 
border army on the border areas of Buon Don district, etc., and especially 
ethnic minority communities in the project site. Our sincere thanks go to these 
people for their participation.

We thank the hundreds of authors from 5 provinces of the Central 
Highlands and throughout the country for participating in the online photo 
contest and for allowing us to enjoy your valuable, emotional work.

We would like to say the most respectful thanks to local authorities, 
supporting organizations and individuals, members of the organizing team, 
and the judges for their contributions and facilitation of the contest, enabling 
us to compile and publish this meaningful document!

Vietnam Rivers Network

Lời cảm ơn Acknowledgements

Nước về buôn
Mặc dù một số buôn làng đã có nước máy nhưng cũng 
còn một số ít nơi người dân hàng ngày vẫn phải đi lấy 
nước từ suối để sinh hoạt.

Water is coming to the village
Although some villages already have tap water, there are 
a few places where people still have to get water from 
small stream for their daily use .

Ảnh/photo Bùi Việt Hưng
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Ảnh/photo Bùi Viết Đồng  18

Khai thác cát trên sông Krông Ana - Serepok
Exploiting sand on Krong Ana - Serepok River
Ảnh/photo Nguyễn Trang Kim Cương  19

Tài nguyên nước 
Water resources
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  20

Nhóm Linh mùa lúa chín
Nhóm Linh in harvesting 
Ảnh/photo Phạm Huy Đằng  21

Ngọc Linh mùa lúa chín
Ngọc Linh in harvesting
Ảnh/photo Phạm Huy Đằng  22

Suối đầu nguồn
Stream in watershed forest
Ảnh/photo Bảo Hưng  23

Đêm trên Hồ Xuân Hương
Xuan Huong lake by night
Ảnh/photo Dương Dương  24

Thu hoạch lúa chạy lũ
Harvesting  rice  flooding
Ảnh/photo Phạm Huy Đằng  25

Rừng bên phố 
Forest by the street
Ảnh/photo Nguyễn Duy Pôn  26

Nền nông nghiệp không bền vững
Unsustainable agriculture
Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn  27

Tận diệt
Doom
Ảnh/photo Nguyễn Trang Kim Cương  28

Quăng chài trên sông
Fishing on the river
Ảnh/photo Nguyễn Đăng Bùi  29

Nền nông nghiệp không bền vững
Unsustainable agriculture
Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn  30

Nhà gỗ Tây Nguyên
Wooden houses in Tay Nguyen
Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn  31

Vai trò của người phụ nữ Tây Nguyên trong gia đình
The role of the Central Highlands woman in the 
family
Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn  32
Tây Nguyên xanh 
Green Highlands 
Ảnh/photo Nguyễn Tiến Trình  36

Hoàng hôn Plei Krông
Sunset Plei krông
Ảnh/photo Phạm Huy Đằng  37

Chiều Hồ Xuân Hương
Afternoon in Xuan Huong Lake
Ảnh/photo Nguyễn Đăng Bùi  37

Tuổi thơ hồn nhiên của Cao nguyên miền Thượng
Innocent childhood of the Central Highlands’ 
children
Ảnh/photo Hà Phước Thạnh  38
Thu hoạch búp trà tươi 
Harvest fresh tea buds 
Ảnh/photo Bùi Viết Đồng  39

Công việc thường nhật của chuyên viên kỹ thuật xét 
nghiệm nước thải 
Daily work of a wastewater testing technician
Ảnh/photo Bùi VIết Đồng  40
Nối tơ tằm
Silk link
Ảnh/photo Bùi VIết Đồng  41

Phát triển đàn bò ở buôn làng Tây Nguyên
Raising cattle in the Central Highlands
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  42

Bờ sông sạt lở 45
River bank landslide
Ảnh/photo Nguyễn Ngọc Sơn  43

Tuổi thơ và hoa dã quỳ
Childhood and wildflowers
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  44

Nước ngầm
Groundwater
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  45

Làng bè trên hồ thủy điện Buôn Tua Srah
Floating village on Buon Tua Srah hydroelectric 
reservoir
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  46
Ruộng bậc thang ở huyện Chư Sê
Terraced fields in Chu Se district 
Ảnh/photo Lê Đức Vương  48

TÂY NGUYÊN – ĐẤT, NƯỚC VÀ CUỘC SỐNG 
THE CENTRAL HIGHLANDS LAND, WATER AND LIFE 50

Cánh rừng chết. Nơi rừng cây trở thành lòng hồ
Dead forest. Where the forest becomes the reservoir
Ảnh/photo Vũ Duy Thương  52

Khao khát nguồn nước sạch
Looking forward clean water source
Ảnh/photo Tôn Thất Tuấn Ninh  54

Chảo lửa Ayun- Chư Sê mùa khô hạn
Ayun “fire pan” in the dry season
Ảnh/photo Nguyễn Linh Vinh Quốc  55

Chiều về trên Hồ Lak
Afternoon on Lak lake
Ảnh/photo Nguyễn Thành An  57

Lễ cúng bến nước
The water wharf worshiping ceremony
Ảnh/photo Bùi Việt Hưng  58

Nguồn nước cạn
Water run out 
Ảnh/photo Hồ Anh Tiến  60

Những dải lụa của phố núi Đà Lạt
Silk ribbons of Dalat mountain town
Ảnh/photo Trần Ngọc Anh  62

Tây Nguyên đầy vơi
Tây Nguyên  in changes
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  64

Mùa rêu hồng 
Pink moss season
Ảnh/photo Trần Ngọc Anh  65

Đập thủy điện Đại Ninh
Dai Ninh Hydropower dam
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  66

Suối la Hrung và Ruộng bậc thang Chư Sê Gia Lai
La Hrung Stream and Chu Se Terraced Fields in Gia 
Lai Province
Ảnh/photo Trần Văn Hùng  67
Hậu quả của sự bất cẩn
Consequences of carelessness
Ảnh/photo Kiều Anh Dũng  68

Cà phê Tây Nguyên
Coffee  production in Central Highlands
Ảnh/photo Trần Nam Phương  69

Sông Đắk Bla Kontum ngày mùa
Dak Bla River at Kontum on cropping season
Ảnh/photo Trần Văn Hùng  70

Thác Draynur Tây Nguyên Đại Ngàn
Draynur waterfall in the majestic forest of the 
Central Highlands
Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp  71
Hồ Nam Kar
Nam Ka reservoir
Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp  72

Thủy điện Buôn Tua Srah
The Buon Tua Srah hydropower plant
Ảnh/photo Nguyễn Văn Hợp  74

Nước sạch
Clean water supply
Ảnh/photo Nguyễn Nam Phương  75
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Đời sống của người dân Buôn Đôn bên dòng Srêpôk
The life of the people in Buon Don on the 
Srepok river
Ảnh/photo  Nguyễn Thị Thu Hường  76
Dòng suối nhỏ trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray
Small streams in Chu Mom Ray National Park
Ảnh/photo Phạm Huy Đằng  77

Hoàng hôn trên bến Tha Luống
Sunset on Tha Luong wharf 
Ảnh/photo Bùi Thanh Thuý  78

Đón mưa
Ready for raining down
Ảnh/photo Bảo Hưng  79

Một sớm Nam Ka
An early morning in Nam Ka 
Ảnh/photo Bảo Hưng  80

Ayun mùa khô
Ayun in dry season
Ảnh/photo Lê Văn Vinh  81

Trải nghiệm cùng voi - Du lịch bền vững
Experiences with elephants - Sustainable tourism
Ảnh/photo Đoàn Thị Thanh Thanh  82

Tương lai hồng
Bright future
Ảnh/photo Ngô Văn Lai  83 

Đời lưới
Make a living by fishing
Ảnh/photo Phạm Chí Công  83

Chiều về bên bến nước Ea Tul
Afternoon on Ea Tul water wharf
Ảnh/photo Ngô Minh Phương  84

Khô Hạn
Severe Drought
Ảnh/photo Đỗ Thành Công  85

Cưỡi voi du lịch trên hồ Lắk
Tourist with elephants on Lak lake
Ảnh/photo Trần Hữu Hạt  86

Công trình thủy điện Buôn Kuốp
Buon Kuop Hydropower plant 
Ảnh/photo Bảo Hưng  86 
 
Sắc Xuân trên lòng hồ Plei Krông
Spring on Plei Krong reservoir  
Ảnh/photo Nguyễn Văn Ban  87

Thu hoạch và chế biến mủ cao su
Harvesting and processing rubber latex
Ảnh/photo Trần Thị Mùi  88

Chờ mưa
Waiting for the rain
Ảnh/photo Trần Ngọc Anh  89

Tháng 3 Tây Nguyên
The Central Highlands in March
Ảnh/photo Bun Mán Hwing  90

Rừng khợp vào mùa khô
Forest in dry season
Ảnh/photo Lê Quang Khải   91

Nước về buôn 
Water is coming to the village
Ảnh/photo Bùi Việt Hưng  92 
  


