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Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
 
 

THỂ LỆ 
Cuộc thi ảnh Đối thoại với dòng sông 

 
Kính gửi: Quý vị quan tâm đến bảo vệ sông ngòi  
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam trân trọng kính mời các bạn tham gia cuộc thi ảnh 
Đối thoại với dòng sông để cùng nhau cất lên tiếng nói bảo vệ sông ngòi, bảo vệ 
mạch máu của sự sống trên lãnh thổ Việt Nam. 
 

1. Mục đích 
Cuộc thi mở ra một diễn đàn chia sẻ bằng hình ảnh trên mạng xã hội nhằm tạo cơ 
hội để mỗi người có thể nói lên suy nghĩ, mong muốn, và bày tỏ nhận thức của 
mình về các vấn đề liên quan đến sông ngòi. Tham gia hoạt động này mọi người 
cùng nhau truyền đi thông điệp: Bảo vệ sông ngòi là bảo vệ mạch máu của sự 
sống, nhằm làm thay đổi nhận thức của cộng đồng và những người có trách nhiệm 
trong thực thi chính sách và mỗi người sẽ có những hành động tích cực trong việc 
giám sát, bảo vệ những dòng sông, bảo vệ nguồn tài nguyên nước.  
 

2. Chủ đề 
Các tác phẩm cần thể hiện thực tế những ghi chép, nhận thức, ý kiến của tác giả về 
vấn đề môi trường và bảo vệ tài nguyên sông ngòi tại Việt Nam theo cả chiều 
hướng tích cực, tiêu cực như sau: 

ü Sông ngòi tác động đến con người: bao gồm những ảnh hưởng đến đời sống 
con người như kinh tế, sức khoẻ, giao thông, văn hóa -  xã hội…  

ü Con người tác động đến sông ngòi: bao gồm những can thiệp, tác động trực 
tiếp hoặc gián tiếp của con người tới cảnh quan, dòng chảy, thuỷ sản, tài nguyên, ô 
nhiễm…  

ü Các tiếng nói phản biện, những ghi nhận tích cực hoặc những thảo luận về 
giải pháp liên quan đến bảo vệ và giữ gìn dòng nước trong lành và chia sẻ lợi ích 
công bằng…  
 

3. Đối tượng dự thi 
• Tất cả những ai quan tâm. Không phân biệt quốc tịch. 
• Tác giả tham dự phải có trang Facebook cá nhân. 

 
4. Thể lệ dự thi 
• Nội dung tác phẩm phải đáp ứng chủ đề của cuộc thi. 
• Tác phẩm ảnh dự thi phải do chính thí sinh thực hiện. 
• Tác phẩm dự thi không vi phạm luật bản quyền và tác giả phải đảm bảo sự cho 

phép của các nhân vật trong ảnh. 
• Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi. 
• Tác phẩm dự thi không được chắp ghép. 
• Không quy định về thời gian thực hiện tác phẩm. 
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• Không chấp nhận ảnh đã đạt giải trong các cuộc thi ảnh khác 
• Ban tổ chức được quyền biên tập hình ảnh và chú thích ảnh nếu thấy cần thiết. 
• Ban tổ chức sẽ đăng tải tác phẩm của thí sinh trên facebook Vietnam Rivers Network, 

mục Sự kiện (Event) Đối thoại với dòng sông. Ban tổ chức khuyến khích và đánh giá 
cao tác giả chia sẻ tác phẩm trên trang Facebook cá nhân của mình và của bạn bè. 

• Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm với các tác phẩm mà các thí sinh không 
thực hiện đầy đủ các hướng dẫn trên. 

• Ban tổ chức sẽ giữ quyền loại bỏ, gỡ bỏ và không công nhận ảnh của thí sinh tham 
gia trong trường hợp vi phạm thể lệ, đạo đức, pháp luật và phản khoa học. 
 
Quy định gửi tác phẩm 

• Thí sinh gửi tác phẩm bằng email tới địa chỉ doithoaivoidongsong@gmail.com 
• Tiêu đề email ghi rõ: Ảnh dự thi - Họ và tên_người tham dự. (Tên yêu cầu có dấu)  

ü Tác giả điền đầy đủ thông tin theo form kèm theo dưới đây. 
ü Ảnh có độ phân giải tối thiểu 3.000 pixels chiều dài, định dạng (format) JPG. 
ü Không giới hạn số lượng và số lần gửi. 
ü Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm qua email. 
 

5.  Các tiêu chuẩn xét chọn:  
Ban giám khảo sẽ dựa trên tất cả những tiêu chí sau: 
• Những phát hiện, góc nhìn mới về lĩnh vực môi trường và ảnh hưởng của sông ngòi 

tới cuộc sống thường ngày. 
• Chất lượng hình ảnh đẹp, kỹ thuật tốt. 
• Số lượng người like và share tác phẩm dự thi trên Facebook của cuộc thi. 
• Số lượng bình luận trên từng ảnh (Chỉ tính các bình luận là một câu đầy đủ và liên 

quan đến nội dung bức ảnh). 
 

6.  Sử dụng các tác phẩm dự thi 
• Đơn vị tổ chức có toàn quyền sử dụng các ảnh gửi tham gia cuộc thi vào các hoạt 
động khác không vì mục đích lợi nhuận.  

• Tác phẩm được chọn khi sử dụng với các hoạt động khác sẽ được ghi tên tác giả. 
• Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về 

những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.  
• Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp 

luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận. 
 

7. Trách nhiệm của thí sinh 
• Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc thí sinh gửi tác phẩm tham dự coi như chấp 

thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi. 
• Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân (khi 

tác phẩm đạt giải) theo quy định của pháp luật. 
 

8.  Thời gian thực hiện 
• Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm tham dự từ ngày 4/5/2015 đến hết ngày 

30/9/2015 
• Công bố kết quả cuộc thi:  
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ü Giải thưởng tháng được công bố vào ngày 15 của tháng tiếp theo trên 
Facebook Vietnam Rivers Network, mục sự kiện (event) Đối thoại với dòng 
sông  

ü Giải thưởng chung cuộc được công bố vào tháng 11/2015 trên Facebook 
Vietnam Rivers Network, mục sự kiện (event) Đối thoại với dòng sông  

ü Ban tổ chức liên hệ với các tác giả qua email 
 

9.  Giải thưởng 
  
 9.1 Giải thưởng tháng 
 Dựa trên số lượng like, comment, share của các tác phẩm và đánh giá của ban 
 giám khảo mỗi tháng sẽ trao giải thưởng cho 06 tác phẩm. 

• 01 Giải nhất trị giá 1.500.000đ 
• 02 Giải nhì trị giá 500.000đ 
• 03 Giải ba trị giá 300.000đ 

 
 9.2 Giải Chung cuộc 
 Dựa vào tiêu chí đánh giá tác phẩm của Ban giám khảo. Các tác phẩm được share, 
 like và comment nhiều sẽ là lợi thế trong quá trình xét giải. 

• 01 Giải nhất trị giá 10.000.000đ 
• 02 Giải nhì trị giá 5.000.000đ 
• 03 Giải ba trị giá 3.000.000đ 
• 01 Giải “Hiệp sĩ sông ngòi” trị giá 3.000.000đ (dành cho thí sinh có nhiều tác 

phẩm tham dự nhất). 
• Giải “Thế hệ trẻ và sông ngòi” dành cho thí sinh trẻ nhất trị giá 1.500.000đ (dành 

cho thí sinh trẻ tuổi nhất) 
• Giải “Dành lại cho mai sau” dành cho thí sinh lớn tuổi nhất, trị giá 1.500.000đ  

 
Triển lãm và lễ trao giải sẽ diễn ra tại Hà Nội  vào tháng 11 năm 2015 
Các tác phẩm được giải và 50 tác phẩm xuất sắc sẽ được Ban tổ chức trao bằng 
chứng nhận. 
 
Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia đông đảo và tích cực của tất cả các 
thành viên và những người yêu sông ngòi. 
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015 
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
 
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
Văn phòng Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam 
Email: doithoaivoidongsong@gmail.com 
Facebook: Đối thoại với dòng sông 

 


