
 

 

THÔNG BÁO  

DIỄN TIẾN CUỘC THI VIẾT VĂN 

ỨNG DỤNG PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SỐNG  

 

Cuộc thi viết văn bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Anh về ứng dụng Phật Pháp trong đời 

sống hàng ngày do Chùa Hương Sen tổ chức đang được tiến hành.  

 

Cho đến nay, chúng tôi nhận được 170 bài dự thi của 70 thí sinh tham dự, phần đông từ 

Việt Nam. 

 

Ban tổ chức giải thưởng quyết định sẽ chấm dứt nhận bài vào 12 giờ đêm giờ California 

ngày 30 tháng 10 năm 2022 và buổi lễ trao giải thưởng được ấn định vào lúc 7:00 giờ PM 

ngày 11 tháng 12 năm 2022 trong khuôn khổ buổi tiệc chay gây dựng và tu bổ Chùa 

Hương Sen tại nhà hàng Seafood World Restaurant tọa lạc tại 15351 Brookhurst Street, 

Westminster, CA 92683. 

 

Tất cả các bài dự thi sẽ được biên tập thành Ebook HƯƠNG ĐẠO TRONG ĐỜI 2022 và 

sẽ được post lên hai websites: huongsentemple.com và thuvienhoasen.org vào ngày 01-11-

2022, tức sau ngày khóa sổ. Riêng 5 bài trúng tuyển (Giải I, giải II, giải III và 2 Giải 

Khuyến Khích) sẽ được in thành cuốn sách mỏng HƯƠNG PHÁP 2022 để trao tặng các 

tác giả và khách mời tham dự buổi lễ trao giải, đồng thời cũng được post lên hai website 

trên vào giờ trao giải. Tất cả thí sinh không vào 5 giải trên, sẽ nhận được Quà sách của 

Tủ Sách Bảo Anh Lạc do Chùa Hương Sen gởi tặng. 

Quý độc giả có thể theo dõi diễn tiến cuộc thi viết văn trên website: 

www.huongsentemple.com 

 

Trân trọng kính thông báo, 

 

Ban Tổ Chức Giải Thưởng  

Chùa Hương Sen, ngày 15 tháng 09 năm 2022 

TM ban tổ chức, 

 
                                                                            Trụ Trì Thích Nữ Giới Hương 
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