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Dòng Đức Mẹ Lên Trời 
Mái ấm Hoa Huệ 
23/3 Tân Hưng Thuận 32 
Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Sài Gòn. 

Tel: 08 359 23073 hoặc 0975 677 714  
 

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI  

“TỔ ẤM CỦA EM” 

1.  Mục đích: Cuộc thi “Tổ ấm của Em” nhằm: 

 Hướng đến kỷ niệm 15 năm thành lập mái ấm Hoa Huệ (2000-2015) 
 Là hoạt động mừng năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống Gia Đình, 

Giáo xứ và Cộng Đoàn. 
 Cổ võ tài năng và phát huy tính sáng tạo của các em trong các lĩnh 

vực: văn học, ngoại ngữ, nghệ thuật… 
 Tạo sân chơi lành mạnh cho các em; đồng thời giáo dục tình yêu gia 

đình, lòng biết ơn và sự tha thứ.  

2. Chủ đề: CẢM NGHĨ VỀ TỔ ẤM CỦA EM 

3. Nội dung dự thi (*) 

 Văn Học: thơ ca, văn nghị luận, văn miêu tả… 
 Mỹ Thuật: vẽ tranh, xé gián, mô hình… 
  Âm nhạc: Sáng tác ca khúc..  

 
(*)  - Tất cả các tác phẩm đều do các em tự sáng tác. Các em có thể viết về 
Mái ấm hoặc gia đình hoặc bất kỳ một cảm nhận nào từ môi trường xung 
quanh.  

- không hạn chế số lượng bài viết của từng cá nhân.  
- Không coppy dưới mọi hình thức. 

4. Nộp bài: 

 Thời gian nhận bài từ ngày công bố cho đến hết CN III Phục Sinh 
(19 tháng Tư năm 2015) 

 Các em nộp bài trực tiếp cho thầy thư ký. Bài dự thi phải điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và để vào phong bì ghi rõ: “Bài dự thi: Tổ Ấm Của 
Em” 

 Bài viết được chấm điểm sau khi nộp cho tới ngày 27 tháng Tư 2015. 
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5. Ban tổ chức: 

 Trưởng ban: Thầy J. B. Nguyễn Ngọc Thăng 
 Phó ban: thầy Pet. Trần Văn Thành 
 Thư ký: thầy Paul. Hoàng Kim Khoa 
 Ban giám khảo: thầy Pet. Phan Thanh Xuân, thầy Pet. Mai Công Anh 

và thầy Jac. Đoàn Văn Sinh 

6. Giải thưởng: 

 Giải nhất: 3 giải (Văn, Thơ, Nghệ Thuật), mỗi giải 800.000 đ 
 Giải nhì: 3 giải, mỗi giải 500.000 đ 
 Giải ba: 6 giải, mỗi giải 200.000 đ 
 Giải khuyến khích: 3 giải, mỗi giải 100.000 đ 
 Các tham dự viên đoạt giải được hưởng 10% giải thưởng, phần 

còn lại sẽ đưa vào chi phí picnic 30/4, 01/5, cuối năm. 
 Mỗi tham dự viên sẽ có một món quà lưu niệm.  

7. Dự trù kinh phí 

 Tổng kinh phí cho giải thưởng: 5.100.000 đ 
 Mua quà cho các em: 400.000 đ 
 Tổng cộng: 5.500.000 đ 

 
Mái ấm Hoa Huệ, ngày 20 tháng 3 năm 2015 

Lập chương trình 
 

Ban điều hành Mái ấm Hoa Huệ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


