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Tuyết Mai 

Nhà Việt Nam đã tổ chức buổi phát Giải thưởng “Em Viết Tiếng Việt” và Giải Thưởng  “Tuổi 

Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng” 2016 vào lúc 1 giờ chiều ngày 10 Tháng 11, 2016 tại Jewish 

Community Center ở Annandale, VA. 

Có hơn hai trăm quan khách tham dự, cho thấy đồng hương rất quan tâm đến việc duy trì Tiếng 

mẹ  và khuyến khích tinh thần phục vụ cộng đồng của thế hệ trẻ trong vùng. 

Sau nghi lễ chào quốc kỳ Mỹ Việt, Cô Thu Thủy, có vài lời chào mừng quan khách và cô nói rõ 

mục đích của việc tổ chức phát giải thưởng “Em viết tiếng Việt”. Cô Thu Thủy cho biết, đây là 

năm thứ sáu Nhà Việt Nam tổ chức Giải thưởng “Em Viết Việt”, và là năm thứ nhất phát giải 

thưởng “Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng” . Việc tổ chức phát giải thuởng “Em Viết Tiếng Việt” 

nhằm mục đích khuyến khích các em tiếp tục trao dồi tiếng Việt ở hải ngoại.  

Có ba đề tài thi viết Tiếng Việt năm nay: Thứ nhất là khi các em đi vào đại học, các em đều có 

câu hỏi là các em đã làm gì cho cộng đồng của mình? Đề tài thứ hai là do Giáo sư Lê Tống 

Mộng Hoa đưa ra ý kiến: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói co vừa lòng nhau” và đề 

tài thứ ba là “Tại sao phải  gìn  giữ văn hóa Việt Nam tại hải ngoại? 

Bà Nguyễn  Phan Trinh, Hiệu trưởng của trường dạy Việt ngữ VYEA và cũng là một giám khảo 

trong cuộc thi phát biểu, một trong những điều  trong cuộc đời của cô giáo dạy tiếng Việt cho 

các em, năm nay là năm thứ hai mươi, sung sướng nhất là thấy đuợc những bậc hiền tài, những 

người làm việc trong cộng đồng …đến với nhau, giúp cho các em được học tiếng Việt. Đây là 

điều mà cô cảm thấy rất là sung sướng và vinh dự , và còn được làm ban Giám khảo .  

Bà Phan Trinh cho biết Ban Giám Khảo chấm điểm cho các em rất công bằng. Vấn đề là làm 

sao khuyến khích các em tiếp tục dự thi và làm sao có thêm những nhà mạnh thường quân tặng 

thêm phần thưởng để các em tiếp tục trở lại chương trình này hằng năm, viết càng nhiều thì tiến 

bộ hơn. Nếu sau ba năm mà các em được giải thưởng liên tiếp thì sẽ có giải thuởng đặc biệt. Bà 

Phan Trinh kêu gọi các  chùa, nhà thờ, chợ và các hội đoàn tiếp tay Nhà Việt Nam hỗ trợ việc 

giảng dạy Tiếng Việt và việc phát giả thưởng Em Viết Tiếng Việt do nhà Việt Nam tổ chức. 

Sau đó BTC giới thiệu ban giám khảo, trong đó có Nhà Văn Lê Tống Mộng Hoa. Nhà văn Lê 

thị Nhị, Bà Lê Tống Mộng Hoa và Nhà Văn Lê thị Nhị là hai nhà văn đã đưa ra sáng kiến tổ 

chức phát giải thưởng  “Em Viết Tiếng Việt”, tới nay đã được sáu năm.  Kế đến Thầy Phạm 

Văn Hải, Thầy Hoàng Vi Kha, Nhà văn Hồng Thủy, Nhà thơ Hoàng Song Liêm, Nhà báo Đào 

Trường Phúc, GS Kim Oanh và Ông Hoàng Đức Long.  

Cô Thu Thủy cảm  ơn những người trong Ban Giám Khảo và Ban tổ chức đã giúp cho thế hệ trẻ 

ở hải ngoại có thể viết, nói tiếng Việt. Cho dù quê hương xa xôi ngàn trùng nhưng tiếng Việt 

vẫn còn trong những người mang dòng máu Việt Nam.  



Ông Đinh Hùng Cường, Tân Chủ Tịch CĐVN/HTD, MD&VA có vài lời chia sẻ, ông cho 

biết  ông có đến lớp dạy tiếng Việt, gặp ông Hoàng Vi Kha, Bà Mộng Hoa, ông Hà văn 

Sang…trong một  lớp học, ông rất cảm động thấy các thầy cô làm việc rất cần mẫn, dạy dỗ  cho 

các em. Với tâm niệm là Chủ tịch CĐ trong nhiệm kỳ (2016-2018) ông sẽ cố gắng  cộng tác với 

Nhà Việt Nam. Việc làm văn hóa là một việc làm cao đẹp và rất là cao thượng. Quý thầy cô đã 

bỏ công lao để dạy dỗ cho các em viết, nói tiếng Việt là một điều vô cùng quý giá. Điều đó rất 

quan trọng.  

Cuối cùng ông cảm ơn quý Thầy cô đã làm nhiệm vụ hướng dẫn trẻ em học tiếng Việt và ông 

hứa rằng, Cộng Đồng sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhà Việt Nam trên vấn đề xây dựng con em. 

Chương trình phát giải thưởng “Em Viết Tiếng Việt”  2016 bắt đầu, dưới sự điều hợp của 

hai  MC là Vũ Đan Ngọc Vy và Vũ Hoàng Quý Châu. Các em trúng giải được mời lên sân khấu 

và được những nhà văn,  nhà thơ  những nhà hoạt động trong cộng đồng  trao giải thưởng. 

Trong dịp này các giải thuởng “Quynh Anh”, “Vương Đức Lệ” và “Hà Bĩnh Trung” do gia đình 

của hai nhà văn, nhà thơ này bảo trợ, cũng được trao cho ba em có bài viết hay. 

Kế là chương trình phát giải thưởng cho những người trẻ phục vụ cộng đồng.  Nhà báo  Đào 

Trường Phúc có vài lời trước khi bắt đầu phát giải thuởng “Phục vụ Cộng Đồng”. Ông Phúc 

nói, đa số phụ huynh mong mỏi con cháu gìn giữ bản sắc dân tộc, dầu sống ở bất cứ nơi nào 

trên thế giới. Do đó việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều 

hội đoàn, cũng như những người còn nặng nợ với quê hương , dân tộc. 

Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà văn hóa Việt trong nước như một dòng sông đang bị ô nhiểm 

thì văn hóa VN tại hải ngoại lại càng phải được gìn  giữ cho trong sạch để truyền lại cho thế hệ 

mai sau ở trong nước cũng như ở hải  ngoại. Với suy nghĩ đó từ nhiều năm nay, Nhà VN đã cố 

gắng tạo ra những sinh hoạt vui tươi, lành mạnh dành cho giới trẻ. Những sinh hoạt này càng 

ngày càng  thu hút được sự tham gia đông đảo của các học sinh , sinh viên và các bạn trẻ. Đó là 

điều Nhà Việt Nam rất vui mừng.. 

Ông Phúc nói tiếp, càng gần gũi sinh hoạt với các em , ông thấy các em cần được khuyến khích 

và khen thưởng. Sự khuyến khích và khen thưởng ấy sẽ khiến cho các em hăng hái hơn nữa 

trong tinh thần phục vụ và cũng là tấm gương đáng cho các em khác noi theo. Bắt đầu từ năm 

nay, 2016, bên cạnh giải thưởng “Em Viết Tiếng Việt”  còn có giải thưởng “Tuổi Trẻ Phục Vụ 

Cộng Đồng” dành  cho những sinh viên, học sinh xuất sắc, tham gia những sinh hoạt của Nhà 

Việt Nam .  

Một em được giải thưởng “Tuổi trẻ phục vụ cộng đồng”  phát biểu, việc phục vụ cộng đồng 

không phải là dễ, có lúc phải đứng trong nắng, có lúc phải học kịch bản trong lúc phải học bài ở 

truờng. Nhưng trong lúc thật mệt mõi, một người lớn cầm tay cảm ơn em cho những việc em đã 

làm. Trong giây phút đó, em nhận ra những cố gắng nhỏ nhoi của em để giữ gìn văn hóa của 

dân tộc và của thế hệ người lớn để lại là rất quý giá, nên em sẽ cố gắng phục vụ cộng đồng  và 

em   mong nhuũng điều em làm sẽ  thắp sáng ngọn lửa trong những trái tim trẻ. Khi cộng đồng 

của chúng ta mạnh thì đất nước của chúng ta mới mạnh mẽ.  



Cô Thu Thủy nhắc lại lời  Nhà Báo Đào trường Phúc, những giải thưởng dành cho Tuổi Trẻ 

Phục Vụ CĐ là những phần thưởng ghi ơn, có giá trị tinh thần nhiều hơn giá trị vật chất. Các 

em không phải chỉ đẹp ở hình dáng bên ngoài mà đẹp cả trong tâm hồn. Các em được giải 

thưởng được mời lên sân khấu để nhận giải thưởng do những nhà văn, nhà thơ, ,những nhà hoạt 

động trong cộng đồng ân cần, quý mến trao tặng. 

Theo sau là chương trình văn nghệ và tiệc trà thân mật do BTC khoản đãi quý thầy cô, phụ 

huynh, quan khách và học sinh trúng giải. Chương trình đuợc chấm dứt lúc 4:30 chiều.   
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