
   

      
 

California, ngày 31 tháng 12 năm 2007 

 

 
 

THÔNG BÁO  
 

 

Westminster, ngày 5 tháng 1 năm 2010 

 

Kính gởi:  Quý Hiệu Trưởng/Trung Tâm Trưởng 

 Quý Thầy Cô Giáo, Quý Phụ Huynh Học Sinh 

 

Trích yếu:  v/v Thi Viết Chính Tả & Tập Làm Văn và Thi Đố Vui & Đánh Vần 
 

 Nhằm mục đích khuyến khích việc học tiếng Việt cho con em Việt hải ngoại, Ban Đại 

Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California sẽ tổ chức 2 giải thi: 1) Viết Chính Tả và 
Tập Làm Văn, và 2) Đố Vui và Đánh Vần dành cho các em  thiếu nhi trong cộng đồng vào 

dịp Tết Canh Dần  2010. 
 

1- Thi Viết Chính Tả và Tập Làm Văn 
 

a. Thể thức:  
i. Bài thi gồm có bài chính tả, trả lời câu hỏi hay giải nghĩa, chữ đồng nghĩa/phản 

nghĩa, và đặt câu. 
b. Hạn tuổi: 

Giải thi gồm các cấp theo các hạn tuổi sau: 

- Thi Viết Chính Tả & Tập Làm Văn:  
(Dựa theo tài liệu sách Giáo Khoa của Ban Đại Diện Các TTVN) 

i) Cấp 1 dành cho các em 9 tuổi trở xuống (dưới 10 tuổi lúc ghi danh) 

ii) Cấp 2 dành cho các em 11 tuổi trở xuống (dưới 12 tuổi lúc ghi danh) 

iii) Cấp 3 dành cho các em 13 tuổi trở xuống (dưới 14 tuổi lúc ghi danh) 

- Thi Viết Văn: 
            iv)  Cấp 4 dành cho các em 16 tuổi trở xuống (dưới 17 tuổi lúc ghi danh) 

 
c. Ngày, giờ thi và địa điểm: 

Ngày thi:   Thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2010 

Giờ:           Lễ Khai Mạc vào lúc 9 giờ sáng 

Địa điểm:  TVN Hội Thánh Tin Lành Midway City 

 8141 Washington Ave, Midway City, CA 92655 

Giờ thi:   10:00 đến 11:00 sáng. 
 

*** Tất cả thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi lúc 8 giờ 30 sáng. 

BAN ĐẠI DIỆN CÁC TRUNG TÂM VIỆT NGỮ NAM CALIFORNIA 
THE ASSOCIATION OF THE VIETNAMESE LANGUAGE & CULTURE SCHOOLS  

OF SOUTHERN CALIFORNIA 
8295 Westminster Blvd., Suite 270, Westminster, CA 92683 

Điện thoại: 714-799-0321 – Email: tavietlcs@yahoo.com – Web: www.ttvn.org 



   

2- Thi Đố Vui và Đánh Vần 

 a. Thể thức: 
- Thi theo kiểu vấn đáp và mỗi lần 2 đội thi với nhau. Bắt đầu từ vòng loại, bán 

kết và chung kết. 
- Mỗi đội gồm 3 thí sinh. 

- Mỗi trường/trung tâm được ghi danh tối đa 2 đội cho mỗi cấp.  Thí sinh tự do 

(không thuộc trung tâm nào) có thể tham dự nhưng phải có 3 thí sinh mỗi đội. 

Lưu ý: mỗi đội phải đầy đủ 3 thí sinh mới được thi, sự vắng mặt của đội hoặc 

thí sinh trong đội không thuộc trách nhiệm của Ban Tổ Chức. 

 

b. Hạn tuổi: 

- Cấp 1: từ 9 tuổi trở xuống (chưa tới sinh nhật 10 tuổi khi nộp đơn ghi danh) 

- Cấp 2: từ 11 tuổi trở xuống (chưa tới sinh nhật 12 tuổi khi nộp đơn ghi danh) 

 

     c. Cuộc thi: 
-  Mỗi cuộc thi sẽ có 18 câu hỏi.  Sau khi hết 18 câu hỏi, đội nào được nhiều điểm 

 nhất sẽ là đội thắng.  Tới cuối cuộc thi nếu hai đội có đồng số điểm, người điểu 

 khiển chương trình sẽ cho thêm 3 câu hỏi. 

- Đội thắng vòng chung kết là đội hạng nhất. Đội thua vòng chung kết là đội 

hạng nhì. Hai đội thua vòng bán kết sẽ đấu để tranh hạng ba. 

- Nếu số đội vào vòng chung kết là 3 đội thì sẽ thi như sau: 

o Đội (1) đấu với đội (2). Đội (2) đấu với đội (3). Đội (3) đấu với đội (1). 

o Đội nào có tổng số điểm thắng cao nhất sẽ đoạt giải nhất, đội với tổng 

số điểm cao nhì sẽ đoạt giải nhì và đội với tổng số điểm ít nhất sẽ đoạt 
hạng ba. 

 

d. Thể lệ thi: 
 i. Bấm chuông 

- Trong khi người điều khiển chương trình đọc câu hỏi, các thí sinh phải đứng 

thẳng, hai vai hướng thẳng về khán giả, một tay để ở trên bàn bên cạnh hộp 

chuông và tay kia buông thõng xuống.  Bàn tay ở trên bàn phải úp sát xuống 

mặt bàn. 

-  Thí sinh chỉ được bấm chuông sau chữ HẾT.  Nếu đội nào bấm chuông trước 

khi người điều khiển nói chữ HẾT sẽ bị mất quyền ưu tiên trả lời cho câu hỏi 

đó. 

 ii. Quyền ưu tiên 

- Thí sinh nào bấm chuông trước đúng theo thể lệ thì đèn sẽ hiện lên trên hộp 

chuông đèn. Thí sinh đó sẽ được người điều khiển mời trả lời. 

- Các thí sinh khác trong đội không được nhắc thí sinh đang trả lời. Nếu vi 

phạm sẽ mất quyền ưu tiên. 

- Trường hợp câu trả lời của đội (A) sai hay chỉ đúng một phần khi hết giờ, 

người điều khiển chương trình sẽ mời một thí sinh của đội (B) trả lời. Mỗi đội 

chỉ được quyền trả lời một lần.  
 

 

  



   

 iii. Thời gian trả lời 

- Sau khi bấm chuông, câu trả lời phải bắt đầu trong vòng 5 giây. Nếu không thì 

đội kia sẽ được quyền trả lời. 

- Sau khi câu hỏi được đọc xong (với chữ HẾT ở cuối câu). Nếu quá 15 giây mà 

không có đội nào bấm chuông và trả lời thì sẽ chuyển qua câu hỏi kế tiếp. 

(Người điều khiển chương trình sẽ có câu trả lời đúng, để hai đội cùng học 

hỏi.) 

- Thời gian tối đa cho câu trả lời sẽ là 15 giây cho vòng loại và 20 giây cho vòng 

bán kết/chung kết.  Nếu là câu hỏi có phần giải thích thì sẽ được thêm giờ. 

 iv. Thảo luận và bổ túc 

- Các thí sinh trong đội có thể thảo luận với nhau trước khi bấm chuông.  Sau khi 

bấm chuông và được mời trả lời thì các thí sinh cùng đội không được nhắc nhở 

người trả lời.  Chỉ có đội khác hay đội không được quyền ưu tiên mới có quyền 

tiếp tục thảo luận. 

 v. Cách thức cho điểm 

- Mỗi câu trả lời đúng hoàn toàn sẽ được từ 5 đến 15 điểm, tùy theo độ khó của 

câu hỏi. 

- Câu trả lời đúng từng phần sẽ được điểm từng phần. 

- Trả lời sai không bị trừ điểm. 
 vi. Ngày, giờ thi và địa điểm 

o Ngày giờ thi:   

- Thứ Sáu 12 tháng 2, 2010, từ 6 giờ chiều 9 giờ tối 

- Thứ Bảy 13 tháng 2, 2010, từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối 

- Chủ Nhật 14 tháng 2 năm 2010, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa 

o Địa điểm:   

- Hội Tết Sinh Viên 2010 (trong Làng Việt Nam) 
        Garden Grove Park (bên cạnh trường Trung học Bolsa Grande) 

                   9301 Westminster Blvd., Garden Grove, CA 92843 

 
3-  Phần thưởng cho mỗi cấp 

• Thi Viết Chính Tả và Tập Làm Văn: Cấp 1, 2, 3, 4 
- Hạng Nhất 
- Hạng Nhì 

- Hạng Ba  

- 2 hạng Khuyến khích 

 
• Thi Đố Vui và Đánh Vần: Cấp 1, 2 

- Hạng Nhất 
- Hạng Nhì    

- Hạng Ba 

 

• Mỗi thí sinh đoạt giải sẽ được hai (2) vé vào cửa Hội Tết Sinh Viên 2010, 

Garden Grove Park, để lãnh thưởng tại khán đài Chủ Nhật 14 tháng 2, 2010. 

 
 
 
 



   

4-   Ngày, giờ và địa điểm phát thưởng cho cả 2 giải thi 

Ngày:        Chủ Nhật ngày 14 tháng 2 năm 2010 

Giờ:           Lễ Phát Thưởng vào lúc 12 giờ trưa tại khán đài Làng Việt Nam 

Địa điểm:  Hội Tết Sinh Viên 2010 tổ chức tại 
  Garden Grove Park (bên cạnh trường Trung học Bolsa Grande) 

 9301 Westminster Blvd. - Garden Grove, CA 92843 

*** Thời hạn ghi danh 

Phiếu ghi danh phát tại văn phòng Ban Đại Diện, nhà sách Văn Bút, và Hội Việt Nam 

Tương Tế, hoặc tại các Trung Tâm/Trường Việt Ngữ. Ngoài ra quý phụ huynh và thầy 

cô cũng có thể vào trang nhà www.ttvn.org để lấy đơn xuống, hoặc trên các báo địa 

phương. Ban Đại Diện nhận đơn kể từ ngày ra thông báo này cho đến hết ngày 15 

tháng 1 năm 2010 cho các em thi Viết Chính tả và Tập Làm văn, và đến hết ngày 29 

tháng 1 năm 2010 cho các em thi Đố Vui và Đánh Vần. 

Địa chỉ phát và nhận phiếu ghi danh: 

 

1) TAVIET-LCS 
  8295 Westminster Blvd., Suite 270 
  Westminster, CA 92683 
 

2) Nhà sách Văn Bút 
 9242 Bolsa Ave. Suite B 
 Westminster, CA 92683 
 

3) Hội Việt Nam Tương Tế 
 7621 Westminster Blvd.  
 Garden Grove, CA 92683 
 

Các trường/trung tâm ở xa, Ban Đại Diện sẽ căn cứ theo con dấu bưu điện.  

 

Cần biết thêm chi tiết về cả 2 cuộc thi nêu trên xin liên lạc: 

i) Văn phòng BĐDCTTVN Nam California: (714) 799-0321 

ii) Thầy Đặng Ngọc Sinh: (714) 235-7109 

 

 

Trân trọng thông báo, 

T.M. Ban Đại Diện Các TTVN Nam California 

 

Chủ tịch      

 

 
 

Trần Chấn Trí 


