
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP TẠI VIỆT NAM 

 

 

  
Thể lệ cuộc thi « France, je t’aime !  N ��c Pháp Tôi Yêu ! »  

 
1. Đối tượng dự thi : Độc giả của VnExpress ở Việt Nam và ở nước ngoài.  

Nhân viên của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP Hồ Chí 
Minh, Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội, Huế và Viện trao đổi Văn hóa với Pháp Idecaf 
(TP HCM) và nhân viên của VnExpress không được tham dự. 
 

2. Ban tổ chức: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và VnExpress. 
 
3. Thời gian thi:  4 tuần, kể từ 3/6 đến 28/6. Thời gian nhận bài từ 24/5 đến 21h00 ngày 

28/6 (15h00 giờ GMT cùng ngày) 
 
4. Chủ đề: Trải nghiệm, tình cảm, ấn tượng của bạn về Pháp trên tất cả các chủ đề : di sản, 

cuộc sống thường nhật, nghệ thuật, khoa học, ẩm thực, truyền thống, hiện đại..  
 
5. Hình thức thể hiện: video, ảnh hoặc văn xuôi. Ngôn ngữ: tiếng Việt. 

- Video : Thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh 
nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên youtube rồi gửi đường link cho 
VnExpress. 
- Ảnh : Người dự thi gửi 7-12 bức ảnh tạo thành một câu chuyện, kèm theo tiêu đề phản 
ánh nội dung của bộ ảnh và chú thích cho từng ảnh. Người dự thi bằng ảnh phải gửi ít 
nhất một ảnh gốc cho Ban tổ chức.  
- Văn xuôi:  Khoảng 700-1.000 từ. Bài dự thi gửi kèm ít nhất một ảnh, có thể là minh họa 
hoặc ảnh chụp tác giả. 
 

6. Giải thưởng: 

- 3 giải chung cu ộc cho 3 bài dự thi có chất lượng cao nhất, theo đánh giá của ban giám 
khảo.  

 
Giải nhất Giải nhì Gi ải ba 

Một vé khứ hồi Sài Gòn – 
Paris và một chuyến du lịch 
Paris 6 ngày đêm, bao gồm: 
ăn sáng, phòng cá nhân và 
hai ngày thăm quan: thành 
phố Paris và lâu đài Versaille, 
do Phoenix Voyages và Air 
France tài trợ. Chuyến đi tại 
Pháp chỉ có thể thực hiện khi 
có visa. 

Một chuyến du lịch tại 
Boutique Hoi An Resort, hai 
đêm (+ ăn sáng) cho hai 
người bao gồm 2 vé khứ hồi 
Hà Nội – Đà Nẵng hoặc TP 
HCM – Đà Nẵng, do công ty 
du lịch Exotissimo tài trợ. 

Thuê bao K+ Premium HD 
trong vòng 6 tháng và đầu 
thu, do K+ tài trợ. 
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- 12 giải tuần: 3 giải mỗi tuần cho 3 bài hay nhất trong mỗi tuần, theo đánh giá của ban 
giám khảo.  
Các lượt Quan tâm và Thích của độc giả chỉ mang tính tham khảo, không ảnh hưởng đến 
kết quả của BGK. 
 
- 20 phần quà dành  cho 20 bài dự thi được bốc thăm ngẫu nhiên 
 
- Người trúng giải có thể cho, tặng giải thưởng. 
 
- Một người có thể nhận được nhiều giải.  
 

7. Ban Giám kh ảo 

- Ông Jean-Noël Poirier , Đại sứ Pháp tại Việt Nam 
 
- Ông Thang Đức Thắng , Tổng biên tập báo VnExpress 
 
- Ca sĩ Mỹ Linh  
 

8. Các quy định khác: 

- Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền bài của mình. Nếu có 
khiếu kiện về bản quyền sẽ mất quyền dự thi. Bài gửi cho VnExpress là bài chưa từng 
đăng trên báo chí trong và ngoài nước. 

- Một người được gửi nhiều bài dự thi. 
- Người dự thi gửi kèm theo bài viết thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số hộ chiếu hoặc 

chứng minh nhân dân, email và số điện thoại liên lạc. Thông tin cá nhân của độc giả 
được VnExpress và Nhà tài trợ bảo mật. 

- Các bài dự thi có chất lượng sẽ được đăng trên VnExpress 
- VnExpress giữ quyền biên tập bài dự thi của độc giả 
- Ba giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố trong vòng một tuần sau khi cuộc thi kết 

thúc, trên VnExpress và trang web của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam 
(www.ambafrance-vn.org).  

- Ba người đạt giải chung cuộc được mời đến Lễ trao giải diễn ra tại Tiệc chiêu đãi Quốc 
khánh Pháp tối 14/7 ở Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Pháp tại 
TP HCM 

- Kết quả mà VnExpress công bố là chung cuộc. 
- Độc giả có thể gửi bài dự thi ngay từ bây giờ tại đây hoặc 

nuocphaptoiyeu@vnexpress.net  
 

 
 


