
HƯỚNG DẪN CỘNG TÁC VỚI PHATTUVIETNAM.NET 

Để trở thành Trang tin điện tử Phật giáo có tính cập nhật, phản ánh đa dạng, mọi mặt hoạt 

động Phật sự Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, Trang tin Phật tử Việt Nam 

(tại địa chỉ http://www.phattuvietnam.net) rất mong nhận được sự cộng tác của chư Tôn đức 

Tăng Ni, quý Phật tử và độc giả gần xa. 

Bài viết cộng tác xin thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

I. Thu nhỏ hình ảnh: 

Để tiết kiệm thời gian gửi và nhận ảnh trên mạng internet, hình ảnh cần được thu nhỏ dung 

lượng. Xin thực hiện thu nhỏ hình ảnh theo hướng dẫn sau đây: 

1. Tải về phần mềm thu nhỏ ảnh Fotosizer tại địa chỉ: 

http://www.fotosizer.com/Download.aspx và tiến hành cài đặt. 
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2. Sau khi cài đặt thành công, chạy chương trình fotosizer và thiết lập các thông số như sau: 

 

Lưu ý: để thông số Misc: change Quality to 90% 

 



 

3. Ảnh sau khi được thu nhỏ, cần được đặt lại tên file ảnh theo thứ tự diễn ra Phật sự từ đầu 

đến cuối. ví dụ 01.jpg, 02.jpg 

4. Nếu cần chú thích ảnh, đề nghị quý vị không ghi chú thích ảnh vào tên file ảnh, ví dụ: 

traobằngtuyêndương.jpg, mà ghi chú thích vào nội dung văn bản soạn thảo trên phần mềm 

Microsoft Word phía dưới nội dung bài viết. 

Ví dụ: 

01.jpg: Niệm Phật cầu gia bị 

02.jpg: Tuyên bố lý do 

11.jpg: Hòa thượng Thích Thanh Sam – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh ban đạo từ 

II. Gửi ảnh về Phattuvietnam.net 

1. Nén trước khi gửi: 

Ảnh gửi về Trang tin theo địa chỉ thư điện tử: trisu@phattuvietnam.net . Trước khi gửi, tốt 

nhất quý cộng tác viên nên nén tất cả các ảnh thành một file nén .zip hoặc .rar duy nhất. 

Việc nén vào 1 file duy nhất sẽ giúp attach và gửi trong mail tiết kiệm thời gian. 

Trong trường hợp không có phần mềm nén file, quý cộng tác viên vẫn có thể nhiều ảnh 

bình thường. 

2. Dùng chức năng attach (đính kèm) trong hộp thư để gửi ảnh 

III. Viết tin: 

Hướng dẫn sau đây sử dụng cho thể loại tin tức Phật sự.  

1. Tin tức Phật sự cần đảm bảo giải đáp các câu hỏi sau: 

+ Bao giờ 

+ Ở đâu 

+ Cái gì 

+ Ai 

+ Như thế nào 

2. Tin tức Phật sự cần đáp ứng các tiêu chí: 

+ Ngắn gọn, xúc tích 

+ Thường theo hướng tường thuật theo trình tự thời gian 
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+ Phản ánh trung thực, khách quan sự kiện 

+ Nêu rõ những điểm nhấn, những thông tin khác biệt, riêng có, độc đáo… 

3. Một số lưu ý: 

- Nêu tên và chức danh người tham dự: 

+ Chỉ nêu tên những người quan trọng nhất hoặc có vai trò lớn nhất, hoặc có ảnh hưởng lớn 

nhất, có tác động lớn nhất trong sự kiện, hạn chế nêu quá nhiều tên người tham dự 

+ Khi nêu chức danh một người, chỉ cần nêu chức danh lớn nhất của người đó và 1 chức 

danh có liên 

- Một số cách viết hoa điển hình: chư Tôn đức, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Hải 

Dương, Đại đức, Thượng tọa, Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ, Ban 

Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Hoằng pháp Trung ương, Thích Trí Tịnh, Thích Đàm 

Lan,  

- Một lưu ý về chính tả: 

+ Cách một space giữa mỗi âm tiết: Hà Nội (Hà  Nội là không phù hợp) 

+ Đặt các dấu phẩy (,), chấm (.), chấm hỏi (?), hai chấm (:), chấm phẩy (;), chấm than (!)… 

ngay sau cuối âm tiết: Hơn 2000 Phật tử tham dự Đại lễ. (Đại lễ . là không phù hợp) 

+ Dùng dấu “…”: “đặc biệt”, “háo hức”. Không viết “ đặc biệt ” hay “đặc biệt ” hay “ đặc 

biệt” 

+ Không thụt đầu dòng với bản tin đăng web 

- Trong viết tin, nên viết câu ngắn, đoạn ngắn, cách dòng giữa các đoạn. 

2. Ví dụ về một bản tin Phật sự: 

Hấp dẫn, cuốn hút đêm thi giáo lý tại Thái Nguyên 

Tong khuôn khổ Hội nghị tập huấn về pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo, tối nay, ngày 26/8/2011, 

tại chùa Phù Liễn (Thái Nguyên), Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN phối hợp với 

THPG Thái Nguyên tổ chức Đêm hội thi giáo lý dành cho các Phật tử tham dự tập huấn. 

Tới chứng minh Hội thi có TT. Thích Thanh Điện - Phó ban thường trực Ban hướng dẫn Phật tử 

Trung ương, TT. Thích Thanh Giác - Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, TT. Thích Chân 

Không - Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, TT. Thích Chiếu Tạng - 

Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, TT. Thích Nguyên Thành - Trưởng ban Trị sự 

THPG Thái Nguyên cùng chư Tôn đức các tỉnh thành hội Phật giáo phía Bắc. 

Tham gia ban giám khảo có TT. Thích Chiếu Tạng, ĐĐ. Thích Thiện Hạnh, ĐĐ. Thích Thanh 

Toàn. 



Tham dự Hội thi có 7 đội đến từ các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, 

Bắc Ninh. 

Cổ vũ Hội thi có hàng ngàn Phật tử Thái Nguyên và các tỉnh thành phía bắc. 

Hội thi diễn ra sôi nổi ngay từng vòng loại với 12 câu hỏi. Ban giám khảo đã chọn ra được 4 đội 

xuất sắc nhất vào vòng chung kết, đó là đội Thái Nguyên, Hải Phòng 1, Bắc Ninh và Hà Nội. 

Vòng chung kết diễn ra với 3 phần thi, bao gồm nhiều nội dung như ca dao tục ngữ Phật giáo, Phật 

pháp, lịch sử Phật giáo Việt Nam. 

Kết quả, Đội Thái Nguyên giành giải nhất, đội Hà Nội giành giải nhì, đồng hạng ba là đội Hải 

Phòng và Bắc Ninh. 

Phattuvietnam.net xin giới thiệu chùm ảnh Đêm thi: 

IV. Hướng dẫn đăng bài trên Phattuvietnam.net 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản trị: http://www.phattuvietnam.net/admin/index.php  

 

Username: ……………. 

Password: ……………. 

(Xin gửi thư về trisu@phattuvietnam.net để đăng ký cộng tác viên. BBT sẽ cung cấp 

username và password) 

 

 

Bước 2: Truy cập vào Trang Quản lý bài viết: http://www.phattuvietnam.net/admin/articles.php hoặc vào 

Trang Đăng bài viết:  
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Bước 3: Đăng bài viết 

 

 

 



 

LƯU Ý: 

3.1. Đăng (chèn) hình ảnh đại diện của bài viết: (hình đại diện là hình sẽ hiện ra ở góc trái trên cùng của 

bài viết, dưới tên tác giả và tiêu đề bài viết. Hình đại diện cũng sẽ được tự động hiện ra ở trang chủ 

 

 



 

Lưu ý về điểm 2. Chọn nơi chứa hình đại diện trên server: ảnh của tháng nào thì chèn vào thư mục của tháng 

đó. Ví dụ: chèn ảnh của tháng 8 năm 2012, chọn thư mục /files/2012/08 

3.2. Chèn hình ảnh vào phần nội dung bài viết:  

 

(Làm tương tự như phần chèn ảnh đại diện của bài viết) 

3.3. Lưu ý về hình ảnh: Hình ảnh đăng trên Phattuvietnam.net có cỡ như sau: 

- Ảnh ngang: Chiều ngang từ 600 px đến 640 px 

- Ảnh đứng: Chiều ngang là 450 px 

Với những hình ảnh lớn, người đăng tin phải thu nhỏ (resize) hình ảnh bằng các phần mềm thu nhỏ về kích 

cỡ nêu trên.  



3.4. Chèn nhiều ảnh vào nội dung bài viết 

 

 

Sau đó làm tiếp tương tự như các phần tài ảnh trước. Lưu ý có thể chọn nhiều ảnh để tải lên cùng một 

lúc. Để ghi chú thích dưới mỗi hình ảnh: 

 



3.7. Kết thúc đăng bài: 

 

 

Lưu ý: Đối với cộng tác viên, bài sau khi đăng phải chờ ban biên tập duyệt trước khi hiện lên mạng 

V. Hướng dẫn đổi tên tác giả: 

Tên tác giả sẽ được mặc định bằng tên người đăng tin. Tuy nhiên, trong trường hợp người 

đăng tin muốn sử dụng tên tác giả khác, trước khi đăng tin, người đăng tin tiến hành đổi 

tên như sau: 

 

 



 

 

 

 


