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THI VIẾT VĂN 
Chủ Đề: Tôi Là Người An Bằng 

 

1. Mục Đích: 

1.1. Khám phá tài năng văn chương trong cộng đồng An Bằng ở Hải Ngoại 

1.2. Bài dự thi sẽ được tuyển chọn vào kỷ yếu Hội Ngộ An Bằng 2019 

1.3. Tạo cơ hội để tuổi trẻ An Bằng bày tỏ tình quê hương qua chữ nghĩa 

1.4. Tạo nhịp cầu cho tuổi trẻ An Bằng liên kết với cuộc hội ngộ, hầu có sự tham gia đông đủ và chuẩn bị 

cho những dấn thân phục vụ cộng đồng trong tương lai 

 

2. Ai Có Thể Tham Gia? 

2.1. Tất cả con dân An Bằng, bao gồm dâu rể, con cháu, hoặc có nguồn gốc An Bằng ở mọi lứa tuổi và sẽ 

về tham dự hội ngộ An Bằng Hải Ngoại. 

2.2. Lứa tuổi sẽ được chia ra làm 3 nhóm như sau: 

2.2.1. Nhóm 1: Dưới 18 tuổi 

2.2.2. Nhóm 2: 18 – 24 tuổi 

2.2.3. Nhóm 3: 25 trở lên 

 

3. Đề Tài: 

3.1. Nhóm 1:  

3.1.1. Hãy viết về một sự kiện văn hóa của người An Bằng mà bạn đã từng tham dự. 

3.1.2. Nếu bạn sinh ra và lớn lên ở hải ngoại, nguyên nhân nào bạn biết mình có nguồn gốc từ An 

Bằng? 

3.1.3. Theo bạn, bạn cần làm gì để được gọi là người An Bằng trong mắt của những người lớn? 

3.2. Nhóm 2: 

3.2.1. Lớn lên tại quốc gia này, bạn gặp trở ngại và khó khăn gì giữa gia đình và xã hội?  Bạn có giải 

pháp gì để đối phó với sự khó khăn này trong khả năng của mình? 

3.2.2. Hãy viết về một cuộc trò chuyện với một người An Bằng mà bạn từng gặp gỡ.  Theo bạn, giá 

trị của người An Bằng là gì? 

3.2.3. Bạn biết gì về lịch sử tỵ nạn của người An Bằng qua lời kể của cha mẹ bạn?  Hãy chia sẻ 

những gì bạn cảm thấy tự hào về nguồn gốc của mình. 

3.3. Nhóm 3: 

3.3.1. Bạn có tham gia vào một tổ chức của người An Bằng nào không?  Nếu có, hãy kể về những 

công việc bạn đang làm và bằng cách nào đó, biểu dương hoạt động này.  Nếu không, hãy viết 

về một tổ chức thiết thực mà bạn muốn tham gia vào. 

3.3.2. Bạn có tham gia vào công việc từ thiện thuộc các tổ chức An Bằng hay không?  Tại sao có và 

tại sao không? 

3.3.3. Theo bạn, người An Bằng cần làm những gì để duy trì nguồn gốc của mình tại xứ người?  Hãy 

thuyết phục người đọc qua các dẫn chứng tâm lý, nếu có thể. 

3.3.4. Bạn sinh ra ở Mỹ và chẳng biết gì về An Bằng, nhưng bạn biết cha mẹ mình là người An Bằng.  

Bạn có những nỗ lực gì để tìm hiểu về nguồn gốc này?  Bạn có thỏa mãn qua sự khám phá này 

không?  Cảm nghĩ của bạn như thế nào? 

3.3.5. Nguyên nhân nào bạn cảm thấy tự hào bạn có nguồn gốc An Bằng? 

 

4. Thể Lệ: 

4.1. Mỗi nhóm chọn 1 đề tài cho mỗi bài viết.  Bạn có thể nộp nhiều bài viết cùng lúc, tuy nhiên Ban Giám 

Khảo chỉ chọn một bài dự thi hay nhất để chấm điểm. 

4.2. Thể loại: văn, thơ, truyện ngắn, hoặc kịch. 
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4.3. Ngôn ngữ:  Tiếng Việt, Tiếng Anh, hoặc cả hai 

4.4. Thể thức: 2 trang trở lên, Times New Roman, Font 12, single space.  

4.5. Thời gian nộp bài: bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019 

4.6. Ban Tổ Chức hoặc Bạn Giám Khảo có quyền loại bỏ những bài dự thi không đúng tiêu chuẩn và khám 

phá có sự đạo văn của người khác. 

4.7. Gởi bài viết về: HoiNgoAnBang@gmail.com, xin đề “Bài Dự Thi” cho tựa đề của email. 

4.7.1. Vui lòng kèm theo một tấm hình làm hình minh họa cho mỗi bài dự thi 

4.7.2. Bạn có thể dùng bút hiệu để dự thi, tuy nhiên Ban Tổ Chức cần biết một chút tin tức về bạn, 

như tên thật, tuổi tác, con của ai, hiện cư ngự tại thành phố/tiểu bang nào 

4.8. Bài dự thi sẽ chuyển cho Ban Giám Khảo trước khi có sự sửa chữa 

4.9. Tính điểm: Tổng cộng 35 điểm (Ban Giám Khảo có quyền cho mỗi mục từ 1 điếm đến 7 điểm) 

4.9.1. Hợp các thể lệ nói trên 

4.9.2. Chiều sâu của người An Bằng trẻ 

4.9.3. Kỹ thuật ngôn ngữ và văn phạm 

4.9.4. Giám Khảo dễ thông cảm 

4.9.5. Lời văn mạch lạc, đủ thuyết phục người đọc 

4.10. Ba bài có điểm cao nhất trong mỗi nhóm sẽ đưa lên anbangnews cùng lúc để quyết định thứ hạng qua 

sự bình chọn của đọc giả, lấy số lượng likes, comments, và shares làm tiêu chuẩn. 

4.11. Những bài dự thi có hạng nhất, hạng nhì, và hạng ba trong mỗi nhóm sẽ được tuyên dương và nhận 

phần thưởng vào ngày Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại, tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại thành 

phố Miami, tiểu bang Florida. 

4.12. Gặp trường hợp bài dự thi dưới 30 bài, Ban Tổ Chức có quyền thay đổi thể lệ để phù hợp với số lượng 

tham gia. 

 

5. Ban Giám Khảo: do phân ban Văn Hóa thuộc Tổ Chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại đảm trách.  Trong 

phân ban này gồm có: 

5.1. Nguyễn Khắc Lộc 

5.2. Văn Đình Xuân 

5.3. Lê Thái 

5.4. Văn Minh Toàn 

5.5. Nguyễn Quang Đạo 

5.6. Hoàng Ngọc Quế 

5.7. Trương Minh Hiếu 

5.8. Nguyễn Chí Thanh 

5.9. Hoàng Tấn Dũng 

5.10. Đào Duy Kiêm 

5.11. Tôn Thất Huy 

5.12. Phan Tiến Lợi 

5.13. Lê Quốc Kỳ 

5.14. Văn Công Sanh 

5.15. Văn Tấn Cường 

 

6. Giải Thưởng: Lễ phát thưởng sẽ diễn ra vào ngày hội ngộ 14 tháng 7 năm 2019, lúc 2 giờ chiều 

6.1. 3 giải nhất cho 3 nhóm: $1,000 cho mỗi giải + quà lưu niệm 

6.2. 3 giải nhì cho 3 nhóm: $500 cho mỗi giải + quà lưu niệm 

6.3. 3 giải ba cho 3 nhóm: $300 cho mỗi giải + quà lưu niệm 

6.4. 12 giải khuyến khích (tùy thuộc vào nhóm nào có bài viết nhiều hơn, không nhất thiết phải 4 giải mỗi 

nhóm): $100 cho mỗi giải + quà lưu niệm 

6.5. Tất cả các thí sinh tham dự đều có quà lưu niệm, trị giá $10-$20. 

mailto:HoiNgoAnBang@gmail.com
mailto:HoiNgoAnBang@gmail.com

