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Giải thưởng "Phóng viên Vỉa Hè"
Với những kỹ thuật hiện đại trong tầm tay, những đoạn vidéo ngắn, những ảnh, là những bài
tường thuật hùng hồn và nhiều ý nghĩa nhất. Trong thời gian qua, nhiều bạn đã gửi những
đoạn phim ngắn tình cờ hay cố ý thu được những hình ảnh rất trung thực, phổ biến kịp thời
kịp lúc những tin tức thời sự nóng bỏng. Vì vậy Viêt-Nam infos quyết định sáng lập một giải
thưởng mang tên "Phóng viên Vỉa Hè"
Mục tiêu : khuyến khích người dân sống trong nước, muốn thực hiện phận sự công dân, làm
chứng những sự việc mình mắt thấy tai nghe trong xã hội Việt-Nam bằng cách quay vidéo
hoặc chụp hình rồi đưa lên mạng.
Mỗi ba tháng, có thể có một hay hai giải thưởng, hay nhiều hơn. Mỗi giải thưởng trị giá
3 000 000 VNĐ
Trong trường hợp tác giả không muốn minh danh, Giải Thưởng Vỉa Hè sẽ trao cho cá nhân
hay tổ chức đã đưa tài liệu trúng giải lên mạng.
Ước mong Giải Thưởng Phóng viên Vỉa Hè sẽ góp phần phong phú hóa nỗ lực thông tin.
Mỗi người dân sẽ là một phóng viên để thông tin về những sự thật tại Việt Nam.

Giải Phóng Viên Vỉa Hè 1 (8/4/2011)
Viêt-Nam Infos và Nhóm thân hữu sáng lập Giải Phóng Viên Vỉa Hè hân hạnh thông báo
phim vidéo Chặn xe đòi hối lộ, CSGT đụng độ bộ đội Hà Tĩnh đã đoạt Giải Phóng Viên Vỉa
Hè đầu tiên.

http://www.youtube.com/watch?v=8fZdOaKlNUw
Tác giả thâu phim một cách rất bất ngờ, vì chỉ mở máy lúc người CAGT đè cổ người chủ xe
một lúc hình như khá lâu. Cảnh ngoài đường Hà Tĩnh có không khí căng thẳng, rất thật, người
chứng kiến cũng tham dự, không thụ động. Người CAGT có thái độ vũ phu lúc thi hành công vụ
công an nhân dân, người chủ xe có cái giọng tức giận và rất đặc biệt của người hùng có quyền
lực kiểu mới ở Việt-Nam.
Người công dân xem vidéo này có thể tìm thấy những suy nghĩ riêng cho chính mình.

__________________________________________________________

Giải Phóng Viên Vỉa Hè đợt 2 (tháng sáu/ bảy 2011)
Viêt-Nam Infos hân hạnh thông báo 4 giải thưởng Phóng Viên Vỉa Hè sau giải
thưởng đầu tiên tặng ngày 8/4/2011 để kỷ niệm 5 năm Khối 8406:
Giải thưởng thứ 2
CA bắt người biểu tình phản dối TQ 12/6/11
http://www.youtube.com/watch?v=K4oJd-yRwF0 (youtube)
Người thâu phim can đảm, vidéo nói lên không khí đàn áp
________________________________________________________________________
Giải thưởng thứ 3

Hãy Nhận Diện Lũ Chó Săn VC-Tin ảnh Lê Tùng Châu
http://danlamthan.wordpress.com/2011/06/17/hay-nh%E1%BA%ADn-di%E1%BB%87n-lucho-san-vc-tin-%E1%BA%A3nh-le-tung-chau/
Những ảnh rất quý, tác giả dấn thân như một phóng viên « thời chiến »
_______________________________________________________________________
Giải thưởng thứ 4
Những gương mặt ngăn chặn lòng yêu nước ngày 26/06/2011 tại Hà Nội
http://baokhongle.wordpress.com/2011/06/27/nh%E1%BB%AFng-g%C6%B0%C6%A1ngm%E1%BA%B7t-ngan-ch%E1%BA%B7n-long-yeu-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngay26062011-t%E1%BA%A1i-ha-n%E1%BB%99i/
Dấn thân, chớp nhoáng
Giải thưởng thứ 5

Giải cứu binh nhì Tiến Nam
http://danlambaovn.blogspot.com/2011/07/video-giai-cuu-binh-nhi-tien-nam.html

Một tài liệu quý : phóng viên vỉa hè trẻ đã có mặt lúc binh nhì Tiến Nam được giải cứu tại trụ
sở công an

_________________________________________________________
Giải PHÓNG VIÊN VỈA HÈ đợt 3 (tháng 7 / 2011)

Giải thứ 6
Người Buôn Gió (vidéos và ảnh trong những cuộc biểu tình tháng sáu và tháng bảy 2011)
http://nguoibuongio1972.multiply.com/video/item/34
Người Buôn Gió, một blogueur hàng đầu của giới thông tin Việt-Nam bắt đầu làm vidéo. Vidéo « giựt
cờ » độc đáo
__________________________________________________________________________________

Giải thứ 7
Đàn áp dã man lòng yêu nước - CA đạp vào mặt người biểu tình
http://www.youtube.com/watch?v=Gx1c_0itqjc

Một tài liệu lịch sữ
__________________________________________________________________________________

Giải thứ 8

Biểu tình trên xe buýt ngày 17 July 2011
http://www.youtube.com/watch?v=ET45MbU7Hg8

« giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh »
___________________________________________________________________
__

Viêt-Nam infos
Giải Phóng Viên Vỉa H è / Prix Reporter de Rue
Octobre 2011

Nous avons le plaisir de vous annoncer :
1/ Le prix Reporter de Rues n° 9 a été attribué à la vidéo :
Pour permettre la construction d’un centre commercial, les autorités de Ha Long dispersent le
marché en lançant des jets d’eaux sales des toilettes sur les vendeurs
http://www.youtube.com/watch?v=uVMPymfCYgE&NR=1
_______________________________________________________________________________
2/ Le prix Reporter de Rues n°10 a été attribué à la vidéo :
Un jeune homme brûle sa moto pour protester contre la « braderie » du pays au profit de la Chine.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2C3V6caUuwg#!

Tháng 10 năm 2011
Chúng tôi hân hạnh tuyên bố :

1/ Giải Phóng Viên Vỉa Hè số 9 :
Phim vidéo Chính quyền dẹp chợ bằng cách phun nước thải toilet vào người dân.

http://www.youtube.com/watch?v=uVMPymfCYgE&NR=1

Một tài liệu nói lên cuộc sống thương tâm của thường dân
2/ Giải Phóng Viên Vỉa Hè số 10 :
Phim vidéo Tự đốt xe gắn máy của mình để phản đối chính quyền bán nước
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2C3V6caUuwg#!
Đối với anh thanh niên, phải liều mình để nói lên lòng yêu nước. Thật đáng buồn !

Giải Phóng Viên Vỉa Hè được sáng lập ngày 8 tháng 4 năm 2011 - số tiền trao tặng cho mỗi giải là
3 000 000 VN Đ / Le Prix reporters de Rues a été créé le 8 avril 2011. Le montant du prix est de 3000
000 VND (150 dollars)

Gi ải PVVH 11

Vietnam Infos hân hạnh thông báo vidéo phổ biến trên Youtube Video: Cưỡng chế mặt
bằng thôn La Dương, Hà Đông đã đoạt Giải thưởng Phóng Viên Vỉa hè 11 - Tháng Giêng
2012 Tết Nhâm Thìn
Tác giả ; Quang Đức
lên mạng : TTX Vàng Anh

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gFHpSJQEPJ4#!
Một tài liệu năm 2010 nhưng tác giả đã cho ra đúng lúc câu chuyện của ông Đoàn Văn
Vươn ở Hải Phòng được tung lên mạng toàn cầu.
Viêt-Nam Infos a le plaisir de vous annoncer que le 11e Prix du Reporter de Rues est
attribué à la vidéo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gFHpSJQEPJ4#!
A Ha Đông, une paysanne proteste contre son expulsion de ses terres, elle est victime
d'une scène de violence devenue ordinaire.
Nom de l'auteur : Quang Duc
vidéo mise en ligne par TTX VANG ANH

Giải PVVH 12

Chúng tôi hân hạnh thông báo :
Vidéo Công an đánh người ở Văn Giang đoạt Giải Phóng Viên Viả Hè 12
( 24 avril 2012)
Nous avons le plaisir d'annoncer que cette vidéo prise lors d'une scène
d'expropriation à Văn Giang, dans la province de Hưng Yên, Hanoï.
a obtenu le 12e Prix du Reporter de Rue.
http://www.youtube.com/watch?v=ucPC3fwZ_kk
Rappel : le montant du prix est de 3 000 000 VND (150 $ US)

Merci de votre soutien

