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THSV SẼ TỔ CHỨC HỘI TẾT SINH VIÊN 2014 TẠI OC FAIR & EVENT CENTER 

Garden Grove, CA - Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California sẽ tổ chức Hội Tết Sinh Viên 
2014, Năm Giáp Ngọ vào ba ngày 7, 8 và 9 tháng 2, năm 2014 tức sau tuần lễ Superbowl  tại OC Fair 
& Event Center, (88 Fair Drive, Costa Mesa, CA), gần góc đường Fairview Rd. và Fair Dr., nơi có nhiều 
lễ hội lớn hàng năm tại Quận Cam như OC Fair. 
  
Chủ đề Hội Tết Sinh Viên 2014 là “Mùa Xuân Mới”, đánh dấu một chặn đường mới cho THSV trên con 
đường phục vụ giới trẻ và cộng đồng người Việt hải ngoại.  Hơn 30 năm qua, khởi đầu từ năm 1982 
với một nhóm thanh niên sinh viên có lòng phục vụ cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống 
Việt, Hội Chợ Tết của THSV đã trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách.  Sau 30 năm và sau 
khi đã tổ chức tại nhiều địa đểm khác nhau tại Quận Cam, nay THSV lại tiếp tục tổ chức Hội Chợ Tết 
tại địa điểm mới đó là OC Fair & Event Center, quen thuộc, rộng rãi với bãi đậu xe thuận tiện.  Sự lớn 
mạnh và thành công của Hội Tết Sinh Viên trong suốt 30 năm qua là nhờ vào sự tin tưởng, thương 
yêu, và yểm trợ hết mình của cộng đồng và tất cả quý đồng hương dành cho giới trẻ Việt Nam.  Qua 
Hội Chợ Tết, THSV đã có cơ hội phục vụ và giúp đỡ cho nhiều tổ chức, hội đoàn bất vụ lợi trong cộng 
đồng. 
  
Với truyền thống tổ chức Hội Chợ Tết, các anh chị em trong THSV sẽ cố gắng hết mình nhằm đem lại 
nhiều niềm vui cho các bạn trẻ và gia đình cùng quý đồng hương trong ngày Tết với các gian hàng, trò 
chơi, văn nghệ, Làng Văn Hóa Việt Nam v.v.  THSV sẽ tiếp tục tường trình đến quý đồng hương 
những tiết mục, chương trình và chi tiết của Hội Tết Sinh Viên 2014 trong những ngày tới. 
  
THSV xin chân thành cảm ơn sự thương yêu và yểm trợ của quý đồng hương gần xa trong suốt 30 
năm qua và nay THSV mong được tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng và hỗ trợ của quý đồng hương, 
quý hội đoàn, truyền thông và cơ sở thương mại.  Mọi chi tiết về chương trình Hội Chợ Tết, gian hàng, 
bảo trợ, xin liên lạc (714) 890-1418 hoặc vào trang nhà hộichợTết.com  
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