
 
Atlanta Tet Festival | Hội Chợ Tết 2017  

10 AM – 7PM | January 22, 2017  
The Space Ballroom | 6100 Live Oak Pkwy, Norcross, GA 30093 

 
Poem & Essay Contest | Phiếu Ghi Danh Dự Thi Thơ & Văn  

Deadline Jan. 15, 2017 
 
 
Tên của Người Dự Thi: _______________________________________________  Ngày Sinh: _____/_____/_____    
Contestant’s Name:     Họ (Last Name)     Tên Lót (Middle Name)     Tên (First Name)       DOB:          Th(MM)/Ng(DD)/Năm(YY) 

Địa chỉ (Address): _______________________________________________________________________________ 

Thành phố (City): ________________________________ Tiểu bang (State): ________ Số vùng (Zip code): _________ 

Điện thoại (Phone): ______________________________ Điện thoại di động (Cell): _____________________________ 

Điện thư (Email): ________________________________________________________________________ 
 
 

Thể Lệ và điều kiện Dự Thi: 

THỜI HẠN nộp đơn: Từ ngày 15 tháng 12 -2016 đến 15 tháng 1 - 2017 

NỘI DUNG:  Viết về những kỷ niệm, ký ức hoặc về con người/đất nước Việt Nam 

HAI THỂ LOẠI: 

1. Thơ:     Đủ thể thơ ( bài thi phải ghi rõ bài thơ theo thể nào : Lục bát, ngũ ngôn,               

thất ngôn bát cú, song thất lục bát hay tự do) tối đa 32 câu. 

2. Văn Xuôi:  Tối đa 900 chữ  

ĐIỀU KIỆN:  - Bài thi bằng tiếng VIỆT 

    - Phải là cư dân tiểu bang Georgia 

    - Không giới hạn tuổi 

Mỗi tác giả có thể tham dự một hay hai tác phẩm ở cả 2 thể loại (Thơ và Văn Xuôi). Tác giả dự thi phải 

cung cấp đầy đủ họ tên, bút hiệu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và email. 

Hình thức tham gia và địa chỉ nhận bài. Bài tham gia dự thi gởi qua Email:  

  1- ngha8955@gmail.com 

  2. od_ho@yahoo.com 

 
Tôi ký tên đồng ý và chấp thuận những điều kiện như sau: 

 ID/bằng lái xe để chứng minh cư dân của tiểu bang Georgia. 

 Liên lạc Vân Hà: (770) 235-4612, Dr. Nhat Anh Ho: (678) 557-1860 

 
 
__________________________________________ Tháng/ngày:___/___,______ 
Người dự thi ký tên (Contestant's signature)   Today's date: 
 
__________________________________________ Tháng/ngày:___/___,______ 
Đại diện BTC ký tên (Representative's signature)   Today's date: 
  


