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I. GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI KÝ ỨC RÙA BIỂN 

THÔNG TIN CHUNG 

Chương trình tình nguyện viên bảo tồn rùa biển do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc 
tế (IUCN) phối hợp thực hiện với Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo, VQG Núi Chúa, Khu bảo 
tồn biển (KBTB) Hòn Cau đã đi qua một chặng đường tám năm (2014 – 2022). Đây là hoạt 
động trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn bãi đẻ rùa biển có sự tham gia của cộng đồng và 
giảm đánh bắt không chủ ý tại Việt Nam” với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Dịch vụ 
Nghề cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ (US.FWS).  
 
Trong thời gian thực hiện, chương trình đã huy động được rất nhiều Tình Nguyện Viên 
(TNV) trên cả nước tham gia với nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần bảo vệ rùa biển và 
môi trường biển, cùng những kỷ niệm không dễ phai mờ trong ký ức của các TNV.  
 
Nhằm chia sẻ những khoảnh khắc, câu chuyện chưa được kể về hoạt động bảo tồn rùa 
biển, hỗ trợ các TNV thực hiện các ý tưởng/hoạt động mới góp phần nâng cao nhận thức 
và hành động của cộng đồng về bảo tồn rùa biển/hệ sinh thái và môi trường biển, IUCN 
tổ chức cuộc thi ảnh, video và ý tưởng về Ký ức rùa biển dành cho các TNV.  
 
Cuộc thi cũng là dịp để tri ân đến những “chiến binh” bảo tồn rùa biển và những dự án vô 
cùng ý nghĩa trong suốt hơn 8 năm qua.  
 
MỤC TIÊU  

 
 Hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các ý tưởng/hoạt động mới về bảo tồn rùa biển của 

TNV; 
 Tổng hợp, thu thập, lưu trữ các tài liệu, hình ảnh, thông tin về rùa biển từ các TNV qua 

các năm. 
 Nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn rùa biển, giảm sử dụng rác thải nhựa 

và bảo vệ môi trường biển. 
 Thành lập Hội cựu TNV bảo tồn rùa biển của IUCN (Alumni), gắn kết các TNV, hỗ trợ 

cho các hoạt động của chương trình bảo tồn rùa biển sau này.  
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II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

Thời gian:  
 
 Nộp bài dự thi: 12/08 – 09/10/2022 
 Chọn và chấm bài dự thi: 10 – 23/10/2022 
 Thông báo kết quả: 24/10/2022 
 Trao giải: tuần đầu tháng 11/2022 (Địa điểm & thời gian chính xác tổ chức trao giải sẽ 

được thông báo sau). 
 
Các hạng mục dự thi: 
 
 Ảnh về rùa biển/hoạt động bảo tồn rùa biển/môi trường sống của rùa biển. 
 Video về rùa biển/hoạt động bảo tồn rùa biển /môi trường sống của rùa biển. 
 Hoạt động/ý tưởng hay về bảo tồn rùa biển sau khi tham gia chương trình TNV. 
 
Giải thưởng 

 
 Hạng mục Ảnh: ba giải  

Giải nhất: 3,000,000 VND   
Giải nhì: 2,000,000 VND  
Giải ba: 1,000,000 VND  

 
 Hạng mục Video: ba giải  

Giải nhất: 5,000,000 VND   
Giải nhì: 3,000,000 VND  
Giải ba: 2,000,000 VND  

 
 Ảnh/video được nhiều người yêu thích nhất (được bình chọn theo tổng số lượng 

thích/bình luận/chia sẻ trên trang fanpage chính thức IUCN Viet Nam sea turtle 
volunteers: https://www.facebook.com/iucnvietnamseaturtle): một giải  
Giải thưởng: 3,000,000 VND 

 
 Hoạt động/ý tưởng mới về bảo tồn rùa biển sau khi tham gia chương trình TNV: ba giải  

Giải nhất: 15,000,000 VND (bao gồm thuế thu nhập cá nhân 10%)    
Giải nhì: 12,000,000 VND (bao gồm thuế thu nhập cá nhân 10%) 
Giải ba: 10,000,000 VND (bao gồm thuế thu nhập cá nhân 10%) 

https://www.facebook.com/iucnvietnamseaturtle
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Yêu cầu của các hạng mục dự thi: 
 

 Ảnh: Đặt tên kèm thông điệp/lời tựa ngắn không quá 50 từ; 
 Video về rùa biển: Thời lượng không quá 5’, có nội dung rõ ràng, tư liệu được quay 

trong/sau thời gian tham gia chương trình bảo tồn rùa biển;  
 Dự án/ý tưởng mới: đề xuất ý tưởng được làm theo mẫu ở Phụ lục 1 thông báo này.  
 
Nội quy dự thi: 
 
TNV gửi bài dự thi cho IUCN vào địa chỉ e-mail marineturtles.iucn@gmail.com trong thời 
gian từ thứ sáu ngày 12/8 đến chủ nhật ngày 09/10/2022. 
 
Các bài dự thi được nộp theo dạng file hoặc drive link tới địa chỉ e-mail trên. Nếu hình ảnh 
và video có dung lượng lớn, các TNV gửi theo dạng drive link không gửi đính kèm trực tiếp 
cùng e-mail. 
 
Đối tượng tham gia cuộc thi:  
 
 Là TNV đã từng tham gia chương trình TNV bảo tồn rùa biển do IUCN tổ chức từ năm 

2014 tới nay; 
 Có giấy chứng nhận tham gia chương trình do IUCN và các VQG/KBTB cấp. Giấy chứng 

nhận được scan gửi kèm cùng bài dự thi. Trong trường hợp TNV bị mất giấy chứng 
nhận có thể e-mail báo cho BTC thời gian tham gia TNV (đợt/năm/địa điểm tham gia 
ở KBTB/VQG nào) để IUCN đối chiếu lại hồ sơ TNV; 

 Đối tượng tham gia có thể là cá nhân hoặc tập thể. 
 
Yêu cầu về tác phẩm dự thi: 
 
 Là tác phẩm được sáng tác trong/sau khi tham gia chương trình TNV bảo tồn rùa biển; 
 Là tác phẩm đã hoặc chưa từng công bố; 
 Là tác phẩm thuộc quyền sở hữu cá nhân hoặc tập thể; 
 Mỗi cá nhân/tập thể chỉ được nộp 01 bài dự thi ở từng hạng mục thi; 
 Mỗi cá nhân/tập thể được phép tham gia cả ba hạng mục thi 
 Cá nhân nộp bài dự thi cùng tập thể, được phép nộp bài dự thi cá nhân riêng ở hạng 

mục cá nhân; 
 Không sử dụng các bài viết, video đã qua sự biên tập của các đơn vị báo đài làm tư liệu 

phóng sự;  

mailto:marineturtles.iucn@gmail.com
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 Nội dung tác phẩm dự thi không sử dụng ngôn từ, hình ảnh, nội dung sai thông tin, gây 
hiểu nhầm về công tác bảo tồn rùa biển; 

 Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính đúng đắn, chính xác của tác phẩm truyền thông 
và tinh thần của cuộc thi.  

 
Bản quyền 
 
 Các bài dự thi của TNV nộp cho IUCN sẽ thuộc bản quyền của ba bên: cá nhân TNV/tập 

thể tham gia dự thi, IUCN và các KBTB/VQG mà hình ảnh/video có liên quan. 
 IUCN, hoặc các tổ chức hoặc cá nhân có thể sử dụng các bài dự thi vì mục đích giáo 

dục hoặc phi lợi nhuận mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của các bên giữ 
bản quyền, với điều kiện phải trích dẫn nguồn đầy đủ IUCN và các bên còn lại. 

 Nghiêm cấm tái bản và sử dụng các bài dự thi của TNV/tập thể để bán lại hoặc vì các 
mục đích thương mại khác mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của IUCN, 
KBTB/VQG hoặc cá nhân/tập thể giữ bản quyền. 

 Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về bản quyền tác giả, tác phẩm của bài dự thi. 
Cá nhân/tập thể sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc vi phạm này.   
 
 

  



 Page 6 of 7 

PHỤ LỤC 1 

Đề xuất ý tưởng/hoạt động bảo tồn rùa biển 
Cuộc thi – Ký ức rùa biển 

 
Tên hoạt động/ý tưởng:  

 

Thông tin dự án 

(Vấn đề cần được giải quyết là gì? Hoạt động/ý tưởng sẽ góp phần giải quyết vấn đề đó như thế nào)  

 

Mục tiêu:  

 

Thời gian:  

 

Địa điểm:  

 

Tổng ngân sách đề xuất:  

 

Tác động: (Bao nhiêu người sẽ được hưởng lợi từ hoạt động/ý tưởng này; ý tưởng có gây quỹ cho 

KBTB/VQG và hoạt động bảo tồn rùa biển không?…) 

 

Đơn vị và đối tác thực hiện: 

 

Các hoạt động chính/kết quả đầu ra/thời gian thực hiện (LƯU Ý:  hoạt động/ý tưởng sẽ được thực hiện 

trong thời gian từ khi nhận thông báo nhận giải thưởng đến ngày 31/12/2022). 

 
STT Hoạt động Kết quả đầu ra chính  

 

Thời gian 

thực hiện 

    

 

 

Dự kiến ngân sách  

STT Danh sách các khoản chi  Đơn vi Số lượng  Đơn giá Tổng tiền  Ghi chú 

1 
Phí tư vấn hỗ trợ thực hiện cho 

cá nhân/nhóm tập thể  
     

2 
Chi phí trực tiếp (tổ chức hoạt 

động) 
     

3 
Chi phí đối ứng thực hiện ý tưởng 

(nếu có) 
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