[English below]
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC THI VIẾT SÁCH
“VAS THROUGH MY EYES”
Năm học 2021-2022
----------------MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA :

I.
-

II.

Tiếp tục duy trì truyền cảm hứng và tạo động lực cho học sinh và tạo cơ hội cho
các em thể hiện tư duy sau chuỗi những câu chuyện chia sẻ của diễn giả VAS
Talks 2021.
Tạo một sân chơi lành mạnh để phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong
tư duy sáng tạo của các em học sinh..
Những bài viết hay sẽ được chọn để in thành VAS Book.
THỂ LỆ THAM DỰ:

1.
-

Đối tượng:
Tất cả học sinh VAS từ lớp 1 đến lớp 12 đều được dự thi
Tất cả các giáo viên, nhân viên người Việt và nước ngoài tại VAS
Tất cả Phụ huynh của học sinh VAS
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia

2. Chủ đề:
VAS THROUGH MY EYES
Một số gợi ý về nội dung chuyển tải đề tài vào bài viết:
Trong tôi, VAS là…
- Là hàng cây, ghế đá, sân trường…
- Là kỷ niệm, là năm tháng thanh xuân tuyệt vời
- Là những câu chuyện không bao giờ kể hết
- Là trưởng thành sau những lần vấp ngã
- Là thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ
- Là chính những con người đã tạo nên VAS – học sinh, ba mẹ, thầy cô, đồng
nghiệp
3. Quy định về bài thi:
Hình thức tham dự:
- Bài viết dạng văn xuôi, thơ, tùy bút hoặc dưới dạng một bức thư, … dài không quá
700 chữ với nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi.

-

4.
o
o
o

Viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Bài viết phải do chính tác giả sáng tác, không được sao sao chép và chưa sử dụng
để tham gia các cuộc thi, sự kiện hay in ấn
Bài viết rõ ràng, đánh trên máy tính, lưu trên file định dạng Microsoft Word.
Trong file ghi rõ bên dưới bài viết góc bên trái: Họ và tên, ngày tháng năm sinh,
lớp (đối với học sinh)/ vị trí công tác (giáo viên), cơ sở.
Cách thức tham dự:
Đối với học sinh:
Thầy cô Trợ lý Chuyên môn triển khai xuống từng lớp về nội dung cuộc thi viết.
Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài và chọn lọc những bài viết tốt nhất.
Cơ sở chọn lọc, tổng hợp các bài viết tốt nhất và gửi file về cho BTC (mỗi bài 1
file word riêng biệt)
 Cơ sở BTH, HVT, SR, GH, SALA, RS: 20 bài/cơ sở
 Cơ sở PXL: 10 bài/cơ sở

Đối với giáo viên:
Thầy cô Trợ lý chuyên môn triển khai xuống cho giáo viên Việt Nam.
Thầy cô IPC triển khai xuống cho giáo viên nước ngoài.
Tỉ lệ bài viết của giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài là 50/50. Trong
trường hợp bài của giáo viên nước ngoài không đảm bảo số lượng/chất lượng, cơ
sở tự cân đối, bổ sung bằng bài viết của giáo viên Việt Nam và ngược lại.
o CS chọn lọc, tổng hợp các bài viết tốt nhất gửi về cho BTC (mỗi bài 1 file riêng
biệt)
 Cơ sở BTH, HVT, SR, GH, SALA, RS: 10 bài /cơ sở
 Cơ sở PXL: 5 bài/cơ sở
o
o
o

5. Thời gian:
- Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 29/10/2021: học sinh, giáo viên gửi về cho cơ sở
- Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 12/11/2021: cơ sở chọn lọc theo số lượng như trong
trong Mục 4 và gửi về cho Ban Tổ Chức
- Ngày 03/12/2021: BTC lựa chọn các bài viết xuất sắc nhất để in sách và thông báo
danh sách các bài được chọn.
- Tháng 04/2022: tổ chức Lễ ra mắt sách và trao Giấy khen
6. Nơi nhận bài viết:
- Sau khi tổng hợp, cơ sở gửi file các bài viết về Phòng Marketing VAS.

III.

CÁCH THỨC CHẤM GIẢI - GIẢI THƯỞNG – NHUẬN BÚT:

1. Cách thức chấm giải:
- Mỗi campus chọn ra các bài viết hay nhất dựa trên số lượng được yêu cầu ở trên
trước khi gửi cho BTC
- BTC chọn ra 5 bài viết hay nhất để trao giải
- 50 bài viết hay và phù hợp sẽ được chọn để đăng trong VAS Book
2. Cơ cấu giải thưởng & nhuận bút:
- 5 giải bài viết xuất sắc nhất: 2,500,000 đồng/ giải
- Nhuận bút dành cho 45 bài viết hay khác được chọn để đưa vào VAS Book:
500,000 đồng/ bài
- Tác giả bài viết còn được tặng 01 quyển sách và giấy chứng nhận tại Lễ ra mắt
sách
Lưu ý: Thí sinh tham dự sẽ không được trao đồng thời giải bài viết xuất sắc và nhuận
bút.

3. Bản quyền bài viết:
- Các thành viên tham gia cuộc thi đảm bảo tính trung thực, không sao chép bài viết
của người khác. Ban Tổ Chức có quyền loại các thành viên tham dự vi phạm điều
khoản này.
- Bằng việc tham gia cuộc thi này, các thành viên tham gia đồng ý cho Ban Tổ Chức
có toàn quyền sử dụng nội dung các bài viết chia sẻ trên mọi phương tiện truyền
thông của VAS như website, facebook, bản tin, làm VAS Book… hoặc trên
phương tiện truyền thông đại chúng.
- Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có thể được mời tham gia 1 clip ngắn quảng bá
để chia sẻ trên các phương tiện truyền thông của VAS và truyền thông đại chúng.
Trên đây là hướng dẫn kế hoạch thực hiện cuộc thi viết “VAS THROUGH MY EYES”
năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh Tiểu học và Trung học, giáo viên và nhân viên
của Hệ thống trường Quốc Tế Việt Úc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vui
lòng liên hệ Phòng Marketing để được hướng dẫn chi tiết.
TP.HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2021
BAN TỔ CHỨC
Nơi nhận:
Các CS thực hiện
Lưu VP

WRITING CONTEST
“VAS THROUGH MY EYES”
SY 2021-2022
----------------I.

OBJECTIVES - MEANING:
-

II.

-

Continue to inspire and motivate students and create opportunities for them to
express their thoughts after the series of stories shared by VAS Talks 2021
speakers.
Create a healthy playground to develop students' writing ability and richness in
creative thinking.
Best works will be selected to be printed into VAS Book.
TERMS AND CONDITIONS:

1. Participant:
All VAS students from grade 1 to grade 12
All Vietnamese and foreign teachers and staffs at VAS
All parents of VAS students
The Organizers and the Judges are not allowed to participate

2. Topic:
VAS THROUGH MY EYES
Some suggestions on content to convey the topic into an article:
To me, VAS is…
-

Rows of trees, benches, beautiful campus…
A memory, a wonderful youth
Stories that never end
Growing up after failures
To understand sympathize and share
The people who created VAS - students, parents, teachers, colleagues

3. Regulations on submission:
Submission format:
- Stories, poetry, essays or in the form of a letter, ... no more than 700 words and in
line with the contest theme.
- Written in Vietnamese or English

-

4.
o
o
o

The article must be composed by the author himself, do not copy and have not
used to participate in other contests, events or printing.
The article is clearly typed on computer, save in Microsoft Word format. In the
left corner state clearly: Full name, date of birth, class (for students)/working
position (for teachers and staffs), campus.
How to participate:
For students:
Academic Assistants deploy to each class about the content of the writing contest.
Teachers organize students to work and select the best ones.
Campus choose the best articles and send files to Organizers (each article has a
separate word file)
 Campus BTH, HVT, SR, GH, SALA, RS: 20 articles/campus
 Campus PXL: 10 articles/campus

o
o
o

For teachers:
Academic Assistants deploy to Vietnamese teachers.
IPC deploy to foreign teachers.
The ratio for Vietnamese and foreign teachers’ articles should be 50/59. In case
the submissions from foreign teachers cannot meet the number/quality, campus
can adjust this ratio according and vice versa.
o Campus choose the best articles and send files to Organizers (each article has a
separate word file)
 Campus BTH, HVT, SR, GH, SALA, RS: 10 articles/campus
 Campus PXL:5 articles/campus
5. Timeline:
- 20/09/2021 - 29/10/2021: Students, teachers and staffs send works to campus
- 01/11/2021 - 12/11/2021: Each campus select the best works based on the number
in Section 4 and send back to Organizers.
- 03/12/2021: Organizers and Judges select the best and winning works to be printed
in VAS Book and announce winner list.
- 04/2022: VAS Book Launching Event and prize awarding
6. Recipient:
- After finalizing campus send all files to VAS Marketing Department.

III.

EVALUATION PROCESS - PRIZE – ROYALTIES:

1. Evaluation process:
-

Each campus choose the best works based on the requested number before sending
to the Organizers
Organizers and Judges will choose 5 best works among all VAS campuses to
award Best Writing prize.
50 good articles will also be chosen to be printed in VAS Book

2. Prize and Royalties:
- 5 best works: 2,500,000 VND/ prize
- Royalties for 45 other good articles to be printed in VAS Book: 500,000
VND/article
- Authors will be presented 01 VAS Book and Certificate on Book Launching Event
Notice: Participants will not receive both Best Writing prize and Royalties.

3. Copyright:
- Contest participants ensure honesty, do not copy other people's work. The
Organizers reserves the right to disqualify participants who violate
- this provision.
- By participating in this contest, the participants agree to let the Organizers have
full rights to use the content of the articles to share on all VAS media such as
website, facebook, newsletter, making VAS Book, ... and in mass media.
- The best works will be invited to participate in a short promotional clip to share on
VAS's media and mass media.
Above is the detailed instruction on Writing Contest “VAS THROUGH MY EYES” SY
2021- 2022 for Primary and High School students, teachers and staffs of VAS. During the
implementation of this contest, if you have any difficulties, please contact Marketing
Department for support.
HCMC, August 30th, 2021
ORGANIZER

