
THƯ MỜI THAM GIA CUỘC THI VIẾT TRUYỆN NGẮN 

“GIA ĐÌNH VƯỢT KHÓ” 

 

Kính gửi: Quý Cha và Ông Bà Anh Chị Em trong Giáo phận Vĩnh Long 

Hưởng ứng chủ đề Mục vụ năm 2019 của Hội Đồng Giám mục Việt nam “Đồng hành 

với các gia đình gặp khó khăn”, được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận 

Vĩnh Long, Ban Mục vụ Văn Hoá chúng con tổ chức cuộc thi viết truyện ngắn về gia 

đình, với nội dụng sau: 

 Chủ đề: “Gia đình Công giáo vượt thắng khó khăn”. 

 Đối tượng tham gia cuộc thi: tất cả giáo dân thuộc Giáo phận Vĩnh Long 

 Qui cách và hình thức: 

- Truyện ngắn: Ghi nhận những câu chuyện vượt khó đã xảy ra trong các gia đình 

gặp khó khăn: gia đình di dân, khác đạo, gia đình đỗ vỡ... 

- Từ 05 đến 10 trang giấy A4, đánh máy, font size 14. 

- Thời gian gửi bài: từ ngày 01.7.2019 đến hết ngày 30.9.2019 

- Địa chỉ gửi bài: qua E-mail: pxliem@vahoo.com hoặc leliem0973@gmail.com 

   Không tiếp nhận các bài có nội dung sao chép hoặc đã phổ biến trên các trang Web 

hay các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... 

- Cuối bài dự thi, xin ghi rõ họ tên tác giả, Họ đạo và số điện thoại liên lạc. 

 Các truyện ngắn đạt giải thưởng: 

- 01 giải nhất: 5.000.000 đồng 

- 02 giải nhì: 3.000.000 đồng /giải 

- 03 giải ba: 2.000.000 đồng /giải 

- 05 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng /giải 

 Thời gian công bố giải thưởng: 

- 01.12.2019 

- Các bài đoạt giải sẽ được đang trên trang Web của Giáo phận Vĩnh Long. 

Ban Mục vụ Văn Hoá chúng con chân thành cám ơn và rất mong nhận được 

nhiều truyện ngắn bổ ích cho đòi sống đức tin của các gia đình chúng ta. 

 

    Kiến thị của Đức Giám mục GPVL           Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

                                                                                       Tm. Ban Văn Hoá GPVL 

 

 

 

                                                                         

                                                                                          Lm. PX. Lê Văn Liêm 
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