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CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ 

 

 

 

 

ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO 
trực thuộc 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

 
 
GIỚI THIỆU CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ 

 

Trong các thư mục vụ những năm gần đây, Hội đồng Giám mục Việt Nam thường 
xuyên nhắc tới tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin và nhân bản cho lớp trẻ. Giáo dục 
quả là một trách nhiệm chung, cần được mọi thành phần Dân Chúa quan tâm đóng góp, tùy 
khả năng và điều kiện của từng người, từng nhóm. Thay vì ngồi than phiền chỉ trích tiêu cực, 
người Công giáo chúng ta, nhất là những người có khả năng truyền đạt sứ điệp đến giới 
thiếu nhi, cần nỗ lực cách đặc biệt cho công việc này. 

Theo hướng ấy, Ban Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn có chương trình gom góp những 
bài viết vừa có tinh kitô giáo, vừa có tính nhân văn để thực hiện những tuyển tập văn thơ và 
truyện tranh định kỳ dành cho thiếu niên và nhi đồng. Đây là một sáng kiến thiết thực. Với 
những nội dung và hình thức hấp dẫn được thiếu niên nhi đồng ưa thích, những tuyển tập 
này sẽ có tác dụng giáo dục theo kiểu mưa lâu thấm đất. 

Khởi đầu chương trình này, Ban Tổ chức đề ra cuộc thi SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ 
theo bản thể lệ đính kèm, nhằm tìm kiếm những tác giả có khả năng và giàu tâm huyết cho 
lĩnh vực này. 

Nhận thấy chương trình này rất hữu ích cho các em thiếu nhi học đường, chúng tôi tha 
thiết ước mong sẽ có thật nhiều người, cách riêng những vị sống đời thánh hiến, các tác giả 
văn thơ, các họa sĩ, các Thầy Cô, các huynh trưởng và giáo lý viên tích cực hưởng ứng hoặc 
vận động người khác tham gia cuộc thi. 

Cầu chúc cuộc thi quy tụ được nhiều người có kinh nghiệm và thu lượm được nhiều 
sáng kiến để thiếu niên và nhi đồng sớm có được những món ăn tinh thần thật bổ dưỡng. 

Xin chúc mọi người một Mùa Giáng sinh 2018 và Năm mới 2019 an vui hạnh phúc 
trong tình yêu Thiên Chúa. 

 
Ngày 08 tháng 12 năm 2018 

 

+ Giuse Đinh Đức Đạo 
Chủ tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo 

Giám mục Gp Xuân Lộc 
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Ban mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn 

Cuộc thi SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ  2018- 2019 

 

 
 
 

 

 

LỜI THƢA TRƢỚC 

 

Trước những thách đố nhiều mặt trong việc giáo dục đạo đức làm người cho lớp trẻ, ai 

cũng khắc khoải mong tìm một giải đáp. Chia sẻ mối quan tâm chung, Ban mục vụ Văn hóa 

Giáo phận Qui Nhơn đã nghĩ tới việc thực hiện những tuyển tập truyện, thơ và tranh vẽ theo 

định hướng giáo dục Kitô giáo để hỗ trợ cho việc giáo dục của các gia đình, các đoàn thể thiếu 

nhi và các lớp giáo lý. Nếu có được nhiều tập mỏng hợp với sở thích các em, phát hành đều 

đặn, hy vọng sẽ có được tác dụng mưa lâu thấm đất.  

Tuy nhiên bắt tay vào làm mới thấy không dễ. Chúng tôi đã chia sẻ về dự phóng này 

với các anh chị em đã tham gia Giải Viết Văn Đường Trường, mời gọi đóng góp bài vở. Sau 3 

tháng, chúng tôi nhận được vỏn vẹn 10 bài thơ và 10 bài văn, trong đó chỉ vài bài dùng được.  

Mới hay, rất hiếm người có khả năng soạn bài cho giáo dục tuổi thơ. Tìm gặp cho được những 

người hiếm hoi này thật khó. 

Do đó, trước mắt cần phải tổ chức một cuộc thi sáng tác cho tuổi thơ để tìm cho ra 

những người quan tâm,  có khả năng và tâm huyết sáng tác cho giáo dục. Chúng tôi cũng hy 

vọng, nhờ cuộc thi, sẽ có được một lượng bài vở giá trị, để thực hiện những tuyển tập định kỳ.  

Chúng tôi tha thiết ước mong mọi người tích cực góp phần giúp giới thiệu bản thể lệ 

cuộc thi kèm đây đến các nam nữ tu sĩ, chủng sinh, giáo lý viên, huynh trưởng cũng như mọi 

tác giả tha thiết với việc giáo dục, không phân biệt tuổi tác hay tôn giáo. 

Từ số lượng khá đông hiện nay của các giới vừa nói, hy vọng sẽ tìm ra nhiều người có 

kinh nghiệm và sáng kiến góp phần cho các tuyển tập giáo dục này.  
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THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ  2018- 2019 
 

Nhằm thực hiện những tuyển tập giáo dục định kỳ giúp các em thiếu niên và nhi 
đồng (tuổi học sinh cấp I và cấp II) ham thích đọc sách, luyện văn, trau dồi các đức tính 
tốt và gia tăng lòng mến Chúa yêu người, Ban mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn sẽ 
tổ chức cuộc thi hằng năm, mang tên: CUỘC THI SÁNG TÁC CHO TUỔI THƠ.  
 
1. Đối tƣợng dự thi:  

Cuộc thi dành cho các tác giả trẻ trong cũng như ngoài giáo phận Qui Nhơn, 
không phân biệt tôn giáo, có nhiệt tâm với việc giáo dục đào tạo nhiều mặt cho thiếu 
niên nhi đồng. 

Cách riêng, chúng tôi ước mong các cha sở, các tu sĩ đang phục vụ giáo dục, các 
thầy cô giáo, các giáo lý viên, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể tích cực tham 
gia hoặc giới thiệu để các tác giả trẻ có thực tài tham gia đông đảo, nhờ đó có thể quy 
tụ đội ngũ phục vụ giáo dục giàu tâm huyết và tài năng. 
 
2. Thể loại: 

Tác phẩm dự thi cần hướng đến thiếu niên và nhi đồng, gồm các thể loại thơ, tản 
văn, truyện, truyện tranh, tranh đố giáo lý (phổ thông), và những thể loại tự chọn khác 
có giá trị sư phạm cao, mang nội dung giáo dục nhân văn hoặc Kitô giáo, ở hai dạng: 

1. - Chùm bài nhiều kỳ (từ 2 kỳ đến nhiều chục kỳ) thuộc các thể loại: truyện tranh 
hoàn chỉnh, kịch bản truyện tranh, tranh đố và thể loại tự chọn. Mỗi kỳ không quá 4 
trang A4. 

2. - Bài rời các thể loại sau: 

a. Thơ: Mỗi bài tối thiểu 4 dòng, tối đa 24 dòng. 
b. Truyện ngắn (tối thiểu 600 chữ và tối đa 2.500 chữ). 
c. Tản văn (tối thiểu 200 chữ, tối đa 1.000 chữ). 
d. Truyện tranh hoàn chỉnh một kỳ và kịch bản truyện tranh một kỳ. 
e. Thể loại tự chọn, như: trò chơi, câu đố, ô chữ... 

 
 
3. Chủ đề:  

Giúp các em trở thành người “đáng tin”, triển khai theo những chỉ dẫn ở phần 
“định hướng giáo dục gia đình” trong sách “Kinh Nguyện Gia Đình Và Gia Lễ Công 
Giáo” (sách này có thể tải xuống dễ dàng từ trên mạng), trang 166-174.  

 

4. Ghi chú riêng về truyện tranh và kịch bản truyện tranh 

- Nếu truyện tranh 1 kỳ, cần gửi kịch bản hoàn chỉnh. Nếu truyện tranh nhiều kỳ, 
có thể nộp kịch bản hoàn chỉnh kỳ 1 và tóm tắt nội dung các kỳ sau. 

- Đối với bài dự thi gửi bản thảo bằng giấy: Bản thảo (vẽ 1 mặt trên giấy A4),  
không giới hạn phong cách thể hiện (có thể bột màu, màu nước, xé dán, tranh trang 
trí,…  nhưng không chấp nhận vẽ chì); phần lời được viết riêng ra trên giấy rời hoặc 
trên bản photocopy, không viết trực tiếp lên bản vẽ. 
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- Cũng có thể gửi dự thi bằng bản mềm (bản làm trên máy tính hoặc vẽ rồi Scan, 

có định dạng .JPG). 

- Tác phẩm dự thi có thể là tranh màu hoặc tranh đen trắng. 

- Tham gia sáng tác truyện tranh có thể là một nhóm tác giả. 

Nếu là kịch bản truyện tranh, yêu cầu tác giả phải có: 

- Bản miêu tả nhân vật (Bản miêu tả nhân vật của thí sinh là bắt buộc. Trong đó 

yêu cầu các thí sinh phải đạt ít nhất các yếu tố sau: Miêu tả chân dung nhân vật 

chính trong tư thế chính diện và gương mặt nhân vật theo 1 chiều nhìn khác với chân 

dung chính diện (nghiêng 3/4 hoặc một bên trái hay phải)..., các chỉ số của nhân vật 

theo ý đồ của tác giả, miêu tả nhân vật cũng như ảnh hưởng của nhân vật đến tác 

phẩm). 

 

5. Thể lệ dự thi 

a. Tác phẩm dự thi phải là kết quả sáng tác của người dự thi, không sao chép từ bất 

cứ nguồn nào và tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. 

b. Một tác giả có quyền đăng ký tham gia dự thi nhiều thể loại, không giới hạn số 

bài dự thi, bài có thể gửi chung một lần hoặc nhiều lần. 

c. Tác phẩm dự thi phải được đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 14. Đầu bài dự thi phải ghi rõ: họ và tên, bút danh, năm sinh, địa chỉ 

nhà, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email. Nếu là Công giáo, xin ghi thêm: tên thánh, đơn 

vị (giáo phận/dòng tu). Dù đã gửi nhiều email dự thi, đầu mỗi bài đều cần ghi như thế.  

 

6. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 

Từ sau ngày ra thông báo đến hết ngày 15-07-2019. 

 

7. Nơi nhận tác phẩm: 

Các tác phẩm dự thi xin gửi cùng lúc về 2 điện chỉ email:  

sangtacchotuoitho@gmail.com và gopnhattho@yahoo.com. 

Chỉ riêng tranh hoặc truyện tranh vẽ trên giấy có thể gửi qua đường bưu điện (Lm 

Võ Tá Khánh - 116 Trần Hưng Đạo, Tp Qui Nhơn). Các thể loại khác phải gửi qua 

email, nếu gửi qua đường bưu điện sẽ bị coi là không hợp lệ. 

 

8. Thông tin về cuộc thi: 

Các thông tin về cuộc thi sẽ được cập nhật tại:  

https://www.vanthoconggiao.net 

https://www.tapsanmucdong.net 
 

mailto:tinmunggiesu@gmail.com
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9. Tƣởng thƣởng: 

a) Chùm bài nhiều kỳ về truyện tranh có: 

01 giải nhất: 10.000.000đ 
03 giải nhì: 6.000.000đ 
05 giải ba: 4.000.000đ 
15 giải khuyến khích : 2.000.000đ 

b) Chùm bài nhiều kỳ về kịch bản truyện tranh, tranh đố giáo lý (phổ thông) hoặc 
thể loại tự chọn, mỗi thể loại đều có: 

01 giải nhất: 4.000.000đ 
03 giải nhì: 3.000.000đ 
05 giải ba: 1.500.000đ 
15 giải khuyến khích :1.000.000đ 

c) Bài rời, mỗi thể loại (thơ, tản văn, truyện ngắn, thể loại tự chọn) đều có: 

01 giải nhất: 3.000.000đ 
03 giải nhì: 2.500.000đ 
05 giải ba: 1.000.000đ 
15 giải khuyến khích : 500.000đ 

d) Truyện tranh một kỳ 

01 giải nhất: 5.000.000đ 
03 giải nhì: 3.000.000đ 
05 giải ba: 2.000.000đ 
10 giải khuyến khích :1.000.000đ 

10. Ngày trao giải 

Kết quả cuộc thi dự kiến sẽ được công bố vào 15-8-2019. 

Lễ họp mặt trao giải sẽ được tổ chức trong vào hai ngày 21-22/9/2019 tại Chủng 
viện Qui Nhơn, 120 Trần Hưng Đạo, Tp Qui Nhơn. Các tác giả về nhận giải sẽ được hỗ 
trợ một phần tiền xe. Những tác giả không đến dự lễ trao giải sẽ chỉ được nhận 50% 
tiền giải thưởng.  

11. Những tuyển tập giáo dục 

Các tác phẩm đạt giải thuộc bản quyền Ban Tố chức và sẽ được in thành những 
tuyển tập giáo dục định kỳ mang tên Bông Hồng Nhỏ.   

Rất mong mọi người, cá nhân cũng như đoàn thể, tất cả những ai quan tâm tới giáo 
dục và đào tạo lớp trẻ, quảng đại hỗ trợ cho cuộc thi này. Xin liên lạc về Ban Tổ chức 
theo email nói trên hoặc Sđt: 0989-636-995 (Lm Nguyễn Đức Quang) hoặc 0935-424-
449 (Lm Võ Tá Khánh - 116 Trần Hưng Đạo, Tp Qui Nhơn). 

 
Quy Nhơn, 01-12-2018 

(Bản văn cập nhật ngày 13-12-2018) 
TM BAN TỔ CHỨC 

 
Lm Gioan Phêrô Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự) 

Trưởng Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Qui Nhơn 


