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LÌ XÌ HẠT GIỐNG 
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Kính gửi: Quý nhà trường, tổ chức giáo dục, doanh nghiệp và

các bậc phụ huynh!

Lời đầu tiên, GIEO – Nghệ thuật Trao hạt May mắn xin gửi

tới quý vị lời chào trân trọng và lời chúc tốt lành nhất.

Kể từ 2016, Gieo đã giới thiệu Lì xì Hạt giống và gieo hạt

đầu xuân như là một lựa chọn khác cho truyền thống lì xì

bằng tiền và hái lộc đầu xuân.

Để lan tỏa thông điệp này, cuộc thi “Thiết kế Lì xì hạt giống

lần 2 – Tết 2020” sẽ được tổ chức với chủ điểm “The power

of wishes – Sức mạnh của điều ước” - Đôi khi chúng ta đã

quá quan tâm tới giá trị vật chất của món quà mà quên mất

rằng điều thực sự có ý nghĩa là sự chân thành của lời chúc.

Nên thay vì tặng nhau những phong bao đựng tiền, năm nay,

chúng ta sẽ cùng tặng hạt giống và cùng tự tay trang trí phong

bao lì xì rồi viết những lời chúc chân thành gửi tặng tới người

thân.

Ban tổ chức cuộc thi thiết kề Lì xì hạt giống kính mời quý nhà

trường, các tổ chức giáo dục, các quý doanh nghiệp, quý phụ

huynh và các em học sinh cùng tham gia hoặc tài trợ cuộc thi

để chương trình có thể diễn ra thành công rực rỡ.

THƯ NGỎ

Xin chân thành cảm ơn!

Lương Ngọc Đức
Đồng sáng lập

GIEO - Nghệ thuật Trao hạt May mắn
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TỔNG QUAN CUỘC THI
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

“Lì xì hạt giống là lì

xì kiểu Việt Nam”

Tổng lượt dự thi dự kiến năm nay:

❖ 3000 bài dự thi.

❖ 50 trường học/tổ chức giáo dục tham gia.

❖ 12 tỉnh thành.

❖ 25 đơn vị tài trợ và truyền thông.

❖ Học sinh cấp mầm non và tiểu học.

❖ Thầy, cô giáo.

❖ Phụ huynh.

❖ Thí sinh tự do

ĐỐI TƯỢNG
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Các mốc thời gian dự kiến:

❖ 15/10 - 31/11/2019: Hoạt động quảng bá tiền sự kiện.

❖ 01 - 31/12/2019: Họp báo phát động cuộc thi; tổ chức workshop và nhận bài dự thi.

❖ 02 -10/01/2020: Ban giám khảo chấm giải.

❖ 15/01/2020: Tổ chức Tết Gieo Festival – Lễ Tổng kết.

❖ 03/2020 – 06/2020: Cuộc thi “Hoa hậu Mầm xanh”.

THỜI GIAN



Ý NGHĨA CUỘC THI
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

Ý NGHĨA GIÁO DỤC ĐỐI VỚI TRẺ EM

❖ Tinh thần yêu thương và tôn trọng thiên

nhiên.

❖ Giáo dục tinh thần gieo trồng may mắn bằng

cách trao đi.

❖ Không bị gieo khát vọng cần nhiều vật chất khi

nhận lì xì bằng tiền.

❖ Trở thành những người chủ động trao lì xì

bằng những hạt giống các em tự tiết kiệm

được.

❖ Giúp trẻ em thể hiện tình cảm của mình với

ông bà, cha mẹ, bạn bè thông qua những lời

chúc, những điều các em gửi gắm khi tặng lì xì

hạt giống.

Ý NGHĨA ĐỐI VỚI NGƯỜI LỚN

❖ Cả nhà sẽ cùng nhau gieo hạt và trồng cây.

❖ Mỗi cái cây sẽ là một kỷ niệm với cả gia

đình. Gia đình trồng cây hôm nay để ngày

mai đứa trẻ được hưởng bóng mát.

❖ Tết sẽ vui hơn khi người lớn không còn

phải lo nghĩ “Tết này lì xì bao nhiêu?"
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Ý NGHĨA CUỘC THI
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CỘNG ĐỒNG

Mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm hàng triệu cây

xanh mới và hàng triệu đứa trẻ biết tôn trọng

thiên nhiên. Cùng nhau, chúng ta có thể đẩy lùi

nạn ô nhiễm môi trường và tạo nên một thế hệ

trẻ em sáng tạo, yêu môi trường.

Ý NGHĨA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỌC & 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC

❖ Tạo một sân chơi để phát triển sự sáng tạo

và nâng cao nhận thức của học sinh về vấn

đề môi trường.

❖ Tạo dựng hình ảnh thương hiệu đơn vị “thân

thiện với môi trường”.

❖ Tạo sự khác biệt cho đơn vị khi giúp cán bộ

công nhân viên, các em học sinh thực hành

văn hóa cho đi nhiều hơn.

❖ Quảng bá hình ảnh của đơn vị thông qua các

hoạt động của cuộc thi và triển lãm.
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Cuộc thi “thiết kế Lì xì Hạt giống” sẽ luôn

được khép lại với sự kiện Tết Gieo Festival -

là dịp mà mọi người sẽ gieo một hạt giống

hoặc một điều tốt lành.
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Có gì tại Tết Gieo Festival?

● Mọi người sẽ cùng nhau gieo hạt và

trồng cây

● Các em nhỏ sẽ tiết kiệm hạt giống để

đổi lấy những phần quà như là sách,

là vở, là món đồ chơi mà các em

thích.

● Các em còn được học làm bom hạt

giống, làm đồ dùng tái chế, bổ sung

các kiến thức môi trường

● Và nhiều nhiều các hoạt động vui

chơi khác nữa ...

Tết Gieo Festival năm nay sẽ tiếp tục là

một ngày hội gieo trồng và được tổ chức tại

một điểm trường tại Hà Nội hoặc Sài Gòn

với rất nhiều trường học tham gia.

Một số hình ảnh về “Tết Gieo Festival 2019”

Sự kiện đã thu hút rất nhiều 
báo đài đến đưa tin



MỘT SỐ THÀNH TỰU CỦA CUỘC THI LẦN 1 - NĂM 2019
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32 Trường học
tham gia

35 Sự kiện làm
lì xì hạt giống

1000Bài
dự thi 8 Tỉnh thành

15 Báo đài 
đưa tin 11 Nhà tài trợ

Chúng tôi mời các nhà trường, trung tâm giáo dục, báo chí, cũng như các nhà tài trợ cùng 
chung tay lan tỏa thông điệp xanh đến nhiều người hơn nữa.

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

DANH SÁCH NHÀ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjllKGhspvlAhXKu48KHTnLDBAQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fvi-vn.facebook.com%252Ftuyen.nantohe%252Fphotos%252Fpcb.1207258949359297%252F1207257922692733%252F%253Ftype%253D3%26psig%3DAOvVaw1cAFHHuw_BCetVLNxm-CNd%26ust%3D1571130206528731&psig=AOvVaw1cAFHHuw_BCetVLNxm-CNd&ust=1571130206528731
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THIẾT KẾ “LÌ XÌ HẠT GIỐNG” TẠI

Vinpearl đã áp dụng format chương trình tại 9 điểm 
Vinpearl Resort trên toàn quốc

“Nơi cây cối xum xuê, 
là nơi may mắn tụ hội.”



Tại sao cứ kiếm tiền mới là chuyện nghiêm túc, 
còn chuyện bông hoa mới nở sáng nay thì lại không?

| 10



ĐIỂM MỚI CỦA CUỘC THI THIẾT KẾ

LÌ XÌ HẠT GIỐNG – TẾT 2020
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Sau sự kiện Tết Gieo Festival 2020 sẽ là cuộc thi

“Hoa hậu Mầm Xanh” - Nơi mọi người “khoe” những

mầm cây lớn khỏe từ hạt giống được trao ngày đầu

xuân.

Mọi người sẽ cùng chia sẻ hình ảnh những mầm xanh

được mọc lên từ lì xì hạt giống với Hashtag

#lixihatgiong hoặc #hoahaumamxanh.

Mỗi một post như vậy sẽ nhận được 30,000 VNĐ từ

nhà tài trợ của chúng tôi để đóng góp kinh phí tổ

chức Tết Trồng Rừng đầu tiên vào 01/06/2020.

CUỘC THI “HOA HẬU MẦM XANH”

MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Cuộc thi năm nay, ngoài các em học

sinh, sẽ có sự tham dự của:

❖ Phụ huynh.

❖ Thầy, cô giáo.



Trao là Công ty được thành lập với mục
tiêu tận tâm đóng góp cho cộng đồng. Sứ
mệnh của Trao là quảng bá và làm sống lại
văn hóa cho đi với lòng tôn trọng.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

Là một phân nhánh của Trao, Trao Gourmet &
Gifts là nhà cung cấp số 1 tại Việt Nam các
dòng sản phẩm thiên nhiên từ đài quả Hồng
hoa Hibiscus và cũng đồng thời cũng là một
trong những nhà cung cấp số 1 về dịch vụ quà
tết với hàng chục ngàn hộp quà được trao đến
tay khách hàng mỗi năm.

GIEO–Nghệ thuật Trao hạt may mắn là một
trong những dự án xã hội của TRAO GROUP.
GIEO được thành lập với mong muốn mang
một cái Tết ý nghĩa của Việt Nam trở lại với
người Việt Nam theo cách mà ông cha ta đã
làm suốt hàng ngàn năm qua. Lì xì hạt giống
là một ý tưởng của Gieo nhằm nâng cao
nhận thức của con người về tình yêu và sự
tôn trọng thiên nhiên.

“Nơi cây cối xum xuê 
là nơi may mắn tụ hội”
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NỘI DUNG CUỘC THI
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

THỂ LỆ DỰ THI

Các đơn vị có thể đăng ký dự thi online tại địa chỉ: 
https://www.gieo.trao.com.vn

Hãy chụp 2 tấm ảnh:

- Ảnh 1: Ảnh mặt trước kèm Lời chúc và Hạt
giống.

- Ảnh 2: Ảnh mặt sau.

Nộp bài: Các đơn vị tham gia vui lòng tổng hợp và
nộp bài online theo hướng dẫn.

Sau khi chụp ảnh lì xì, hãy để lời chúc và hạt giống
vào bao và gửi tặng cho người bạn yêu quý nhé!

Đặc biệt, “Lì xì Hạt Giống – Tết 2020” có cuộc thi
“Hoa hậu mầm xanh”.

MẶT TRƯỚC
Trang trí theo 

ý thích

MẶT SAU
Ghi thông tin 

người nhận và người gửi

Người gửi:
<Tên> <Lớp> <Trường>
<Tên><Địa chỉ> <SĐT>

Người nhận:
<Tên><Địa chỉ> <SĐT>

LỜI CHÚC & HẠT GIỐNG

Chọn hạt giống và viết lời chúc, 
thông điệp, câu chuyện muốn 

gửi đến người nhận

Bài dự thi của thí sinh trong cuộc thi thiết 
kế “Lì xì Hạt giống – Tết 2019” 

B1: Làm lì xì hạt giống

B2: Gửi bài dự thi

LƯU Ý

❖ Lì xì phải kín, có thể đựng được các loại hạt.
❖ Lì xì có kích thước không quá 20x20 cm.
❖ Ảnh chụp rõ, đủ sáng, chưa qua chỉnh sửa; chụp trên nền trắng hoặc nền đơn màu.
❖ Lì xì phải được làm từ giấy không có họa tiết in sẵn.
❖ Hình ảnh sử dụng trên bài dự thi chưa từng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.

| 13

https://www.gieo.trao.com.vn/


BÀI DỰ THI NỔI BẬT NĂM 2019

“

“

Gửi em gái - Hồng Tiên

Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng chị hai trên mọi

nẻo đường. Cùng chia sẻ những vui buồn, áp lực

cùng em, nét ngây thơ của em đã làm chị hai

quên đi cả mệt mỏi. Hai chị em ta cứ gắn bó như

thế nhé.

Tết này chị hai tặng em một hạt giống. Chung ta

cùng gieo hạt, chăm sóc để nó lớn thành cây, bảo

vệ được bầu không khí, bảo vệ môi trường và làm

ban công nhà ta thêm đẹp, tình chị em mãi thân

thiết, xanh tốt như cây!

“
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NGUYỄN HOÀI BÃO
Họa sỹ; Nhà thiết kế chính 

cho GIEO – Nghệ thuật 
gieo hạt may mắn

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG DỰ KIẾN 364 Giải thưởng

Tên Giải 
Thưởng 

Nội dung
Mầm 
non

Tiểu học
Giáo 
viên

Phụ 
huynh

Thí sinh 
tự do (*)

Nhà 
Trường

Hạt giống tí hon
Lì xì  thể hiện sự hồn 
nhiên, trong sáng 
được làm khéo

20 giải 20 giải - - - -

Mầm non bừng 
sáng

Lì xì có phong cách 
sáng tạo, ấn tượng 
nhất

20 giải 20 giải 20 giải 20 giải - -

Lá xanh truyền 
cảm

Lì xì chứa thông điệp 
về Tết, về thiên nhiên 
và môi trường thú vị 
nhất

20 giải 20 giải 20 giải 20 giải - -

Bông hoa hạnh 
phúc

Lì xì được chăm chút 
khéo léo nhất

20 giải 20 giải 20 giải 20 giải - -

Trái cây ngọt 
ngào

Lì xì mang lời chúc ý 
nghĩa giàu tình cảm 
yêu thương nhất

20 giải 20 giải 20  giải 20 giải - -

Cúp “Đại sứ 
xanh”

Nhà trường có nhiều 
bài thi ấn tượng nhất

- - - - - 1 giải

Giải bình chọn 
online

Bài dự thi có lượt bình 
chọn online cao nhất 
sẽ nhận được giải 
thưởng tiền mặt.

- - - - 3 giải -

Tổng giải thưởng 100 Giải 100 Giải 80 Giải 80 Giải 3 Giải 1 giải

THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO DỰ KIẾN

NỘI DUNG CUỘC THI
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

TRẦN ANH DUY
Giám đốc Stormie Brand

NGUYỄN THU TRANG
Giảng viên Trường ĐH Mỹ
thuật công nghiệp Hà Nội;
Chủ nhiệm CLB Mỹ thuật 

Art4Kids

TRẦN KIM HẠNH
Họa sỹ; Co – founder 
xưởng vẽ Takiahana
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(*) Phụ huynh, học sinh, giáo viên đã có bài thi nộp theo trường không được phép nộp bài với tư cách thí sinh tự do.



KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

MỤC TIÊU 
❖ Đạt 200.000 tương tác trên các Phương tiện truyền thông
❖ 50 đơn vị truyền thông cho cuộc thi
❖ 3000 người tham dự cuộc thi

Giai đoạn
Phương tiện 
truyền thông

Sản phẩm 
truyền thông

CHI TIẾT

Trước sự 
kiện

(16/10 –
31/11/2019)

Truyền thông 
trực tiếp

Booth - Dựng booth tại hội chợ Khoe

Workshop
- Workshop dành cho các nhà trường và doanh nghiệp: phổ biến, 

hướng dẫn cách làm lì xì hạt giống và các lưu ý khi tham gia dự 
thi

Trong sự 
kiện

(01/12/2019 
-

15/01/2020)

Truyền thông 
trực tiếp

Họp báo
- Khởi động cuộc thi
- Giải đáp các thắc mắc xoay quanh cuộc thi 

Fanpage Bài viết
- Truyền thông về cách thức tham gia
- Truyền thông về các workshop tại các điểm trường

Truyền thông 
trực tiếp

Standee
Truyền thông sự kiện trên phố Đinh Lễ nhằm thu hút vào đối tượng 
dự thi mà chương trình năm nay cố gắng hướng đến nhiều hơn 

Truyền thông 
trực tiếp

Workshop
Tại các điểm trường, phổ biến cuộc thi/hướng dẫn làm bài dự thi. 
Workshop sẽ có sự tham gia của nhiều đối tượng: học sinh, giáo viên 
và phụ huynh

TV Bản tin
Đưa tin về cuộc thi trên TV qua các kênh của Đài truyền hình Việt 
Nam

Fanpage

Video Series video của KOL(s) đồng hành cùng cuộc thi

Bài viết

Tổ chức minigame nhằm tăng tương tác cho cuộc thi

Đưa thông tin về Tết Gieo Festival – Lễ Tổng kết

Truyền thông 
trực tiếp

Backdrop
Tổ chức Tết Gieo Festival

Fanpage Bài viết Livestream Tết Gieo Festival

Sau sự kiện 
(1-6/2020) 

Fanpage

Video

Tổng kết cuộc thi

Cảm nhận của mọi người về cuộc thi (Quay trong lễ trao giải)

Bài viết

Series các bài viết cảm ơn các thi sinh dự thi & các Nhà tài trợ đã
đồng hành cùng cuộc thi

Cảm nhận của thành viên ban tổ chức

Cuộc thi
Phát động Cuộc thi phụ “Hoa Hậu Mầm Xanh” – Sau 6 tháng, cây 
nào khỏe, cây nào xinh. Các thí sinh/đơn vị tham gia sẽ gửi hình 
ảnh/câu truyện về mầm cây được vun trồng trong dịp Tết 2020.
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(*) Để biết thêm thông tin về cuốn sách, vui lòng xem phần Phụ Lục
(**) Kích thước logo NTT được thiết kế giảm dần theo mức tài trợ (Kim cương → Vàng → Bạc→ Đồng → Đồng tài trợ)



GÓI TÀI TRỢ
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

ĐỐI TƯỢNG 

❖ Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trong nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài có giấy phép

hoạt dộng theo quy định của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có uy tín, khả năng tài

chính.

❖ Các Nhà Bảo trợ có thể tham gia bảo trợ cho chương trình về mặt chuyên môn, pháp lý, truyền

thông.

❖ Các Nhà Tài trợ có thể tham gia tài trợ cho chương trình về tiền mặt hoặc hiện vật, quà tặng,

đồ ăn, nước uống, in ấn, cơ sở vật chất, địa điểm.

NHÀ TÀI TRỢ

NHÀ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

❖ Là cơ quan báo chí chính thống được thừa nhận theo pháp luật của nhà nước.

❖ Đồng hành cùng cuộc thi, đăng tải ít nhất 3 bài báo: trước, trong và sau cuộc thi.

Ban Tổ chức sẽ cùng bàn thảo với các Doanh nghiệp, Tổ chức tham gia tài trợ/bảo trợ/hỗ trợ để có

hướng hợp tác phù hợp nhất.
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GÓI TÀI TRỢ

LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

“Lì xì hạt giống là lì xì
kiểu Việt Nam”

KHUNG MỨC TÀI TRỢ

STT Hạng mục Số tiền tài trợ tối thiểu

1 Nhà tài trợ kim cương 200 triệu VND

2 Nhà tài trợ vàng 100 triệu VND

3 Nhà tài trợ bạc 50 triệu VND

4 Nhà tài trợ đồng 20 triệu VND

5 Các nhà đồng tài trợ 10 - 15 triệu VND

NHÀ TÀI TRỢ TIỀN MẶT  

NHÀ TÀI TRỢ HIỆN VẬT

❖ Nhà tài trợ địa điểm cho Lễ Trao Giải (Buổi lễ sẽ có các báo đài truyền thông đến đưa tin): Nhà
tài trợ địa điểm cần đảm bảo yếu tố đăng cai tổ chức Lễ Trao giải (Âm thanh, ánh sáng, nhân
lực, không gian trong nhà để đảm bảo cho rủi ro về thời tiết).

❖ Nhà tài trợ quà tặng: sách, vở, đồ dùng học tập, cây xanh, hạt giống, các sản phẩm thân thiện
với môi trường, học bổng các khóa học toàn phần ngoại ngữ và phát triển kĩ năng.

❖ Nhà tài trợ đồ ăn: bánh ngọt, nước uống.
❖ Nhà tài trợ in ấn: backdrop, banner, poster, standee, thư mời, thư cảm ơn, giấy chứng nhận.

❖ Nhà tài trợ hiện vật có mức tài trợ lớn nhất chỉ giới hạn đến mức danh xưng nhà tài trợ vàng.
Để có danh xưng nhà tài trợ Kim cương, ban tổ chức chỉ nhận khoản tài trợ bằng tiền mặt.

❖ Giá trị tài trợ quy đổi hiện vật sẽ được quy đổi sang tiền mặt bằng 70% giá niêm yết trên thị
trường. Giá trị tài trợ sau quy đổi được đối ciếu các hạng mục tài trợ tiền mặt để xác định
danh xưng nhà tài trợ.

❖ Chúng tôi chỉ nhận tài trợ hiện vật 100% đối với voucher giảm giá, chúng tôi không tính vào giá
trị tài trợ mà tặng kèm cho người tham dự triển lãm.

LƯU Ý
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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ
LÌ XÌ HẠT GIỐNG TẾT 2020

(*) Để biết thêm thông tin về cuốn sách, vui lòng xem phần Phụ Lục
(**) Video về phóng sự của chương trình 2019: https://youtu.be/gbNof9sGxWc. Quý NTT có thể tham khảo thêm qua
kênh Youtube của Gieo tại mục Liên Hệ.
(***) Kích thước logo NTT được thiết kế giảm dần theo mức tài trợ (Kim cương → Vàng → Bạc→ Đồng)

STT Quyền lợi
Kim 

Cương 
Vàng Bạc Đồng

Đồng Tài 
Trợ

1
Logo của NTT được Xuất hiện trong truyện
tranh ‘Sự tích lì xì hạt giống’ (*) do Gieo xuất
bản vào 12/2019 bởi NXB Kim Đồng

2 Có thể được chọn làm địa điểm sự kiện tổng kết

3
Nhà tài trợ được phát biểu trong sự kiện triển 
lãm. (Bài phát biểu không quá 3 phút)

4
Logo của Nhà tài trợ xuất hiện trên ít nhất 200
bài ảnh bài dự thi online và được khán giả chia
sẻ rộng rãi trên facebook.

5
Cho phép đặt booth và standee quảng cáo của
Nhà tài trợ tại Lễ Trao giải

6 Được đài truyền hình đưa tin làm phóng sự (**)

7
Được tặng sách truyện tranh “Sự tích Lì xì Hạt
giống”

20 
quyển

10 
quyển

7
Logo của Nhà tài trợ xuất hiện trên các kênh
truyền thông (Youtube, Facebook, Website...)

8
NTT được trao giải cho các thí sinh trong cuộc
thi tại sự kiện triển lãmThiết kế Lì xì Hạt giống -
Tết 2020

9
Được nhắc tên với tư cách NTT theo danh vị ở
cuối chương trình

10
NTT được nhận phần quà của ban tổ chức là các
phong bao lì xì hạt giống. (Chỉ áp dụng cho NTT
tiền mặt)

1000
Lì xì có in 
logo của 

NTT

300
Lì xì

200
Lì xì

100
Lì xì

11
Logo của NTT xuất hiện trên poster, banner,
standee của triển lãm (***)

12 NTT được giới thiệu trên fan page của cuộc thi
3 bài viết 

riêng
2 bài viết 

riêng
1 bài viêt 

riêng

1 bài viết 
chung với 
các NTT 

đồng 
khác

1 bài viết 
chung với 
các nhà
đồng tài 
trợ khác

13
NTT nhận được giấy chứng nhận và thư cảm ơn
từ Ban tổ chức

14
NTT được cung cấp tư liệu hình ảnh ghi lại toàn
bộ quá trình tổ chức cuộc thi
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https://youtu.be/gbNof9sGxWc


PHỤ LỤC

SÁCH TRUYỆN TRANH

“SỰ TÍCH LÌ XÌ HẠT GIỐNG”

Với tầm nhìn xây dựng một vũ trụ cổ tích nhiều phép màu và cũng đầy nhân văn

cho trẻ thơ... và cho cả người lớn nữa, sách truyện “Sự tích Lì xì Hạt giống” sẽ

là một trong những bước chân đầu tiên của Gieo trong hành trình ấy.

Cuốn sách sẽ là một món quà lì xì đầu năm tuyệt vời cho trẻ thơ bởi vì đây sẽ là

quyển sách đầu tiên có quà tặng kèm là những hạt giống diệu kỳ.

Tết này, Gieo mời mọi người cùng thả lỏng chút chút và cùng bay bổng trong vũ

trụ cổ tích của Gieo nhé.

| 20

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT CHO NTT KIM CƯƠNG

Lưu ý: Logo của nhà tài trợ kim cương sẽ xuất hiện tại trang cuối cùng của sách.



LIÊN HỆ

Để biết thêm thông tin về cuộc thi, vui lòng liên hệ:
SDT: 0966507735 – Ms. Trang
Email:     lixihatgiong@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/lixihatgiong/

https://www.facebook.com/gieomayman/
Website: https://www.gieo.trao.com.vn/
Youtube: Nghệ thuật GIEO

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý nhà trường, quý
thầy cô, các bậc phụ huynh và quý doanh nghiệp 

đã quan tâm tới cuộc thi này!
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