
 

BÙI CHÍ VINH 

Sinh ngày 23-10-1954 tại Sài Gòn.  

- Năm 9 tuổi đoạt giải hội họa thiếu nhi Châu Á.  
- Năm 15 tuổi, ñoaït giaûi thöôûng cuoäc thi truyện ngắn 
"Viết trên quê hương điêu tàn" của nhật báo Tin Sáng. 
- Giải thưởng văn học TPHCM năm 1976-1977 với tập 
thơ Hạnh phúc có thật. 
- Giải đặc biệt của Lực lượng TNXP-TP với kịch thơ 
Thành Taberd. 
- Giải thưởng Thơ Hay báo Văn Nghệ TPHCM với bài 
thơ "Blao". 
- Tiểu thuyết Tóc tiên được độc giả báo Mực Tím bầu 
chọn là truyện hay nhất năm 1991. 
- Bộ truyện phiêu lưu mạo hiểm thiếu niên 5 Sài Gòn 
(gồm 40 cuốn) được tặng thưởng đặc biệt của NXB Kim 
Đồng. 
- Được tuyên dương khuôn mặt văn học thành phố 20 
năm (1975-1995) 
 

Các tác phẩm đã xuất bản: 
 

THƠ 

- Thơ Tình Bùi Chí Vinh (Tái bản nhiều lần) 
- Thơ Đời Bùi Chí Vinh (Tái bản nhiều lần) 

VĂN 

Các tiểu thuyết đã in và tái bản nhiều lần : 

- Yểu điệu thục nữ, Tóc tiên, Cỏ ven đường, Luật nhân 
quả, Tiểu thư, Anh hùng tứ xứ, Ba trong một.  
-  Truyện tranh màu nhiều tập Hải Đại Bàng (gồm 15 
cuốn) do NXB Kim Đồng ấn hành. 
- Phóng tác bộ truyện Tứ quái TKKG (gồm 70 cuốn) của 
nhà văn Stefan Wolf người Đức (NXB Kim Đồng) 



- Bộ truyện thiếu niên phiêu lưu mạo hiểm nhiều tập Năm 
Sài Gòn (gồm 40 cuốn) do NXB Kim Đồng ấn hành. 

- Bộ truyện Z Men nhiều tập (NXB Trẻ) 

ĐIỆN ẢNH 

Là tác giả các tiểu thuyết đã chuyển thể thành phim đã 
chiếu ngoài rạp và trên truyền hình: 

-Yểu Điệu Thục Nữ,  Mênh Mông Tình Buồn, Ngũ Quái 
Sài Gòn (15 tập) 

Là tác giả các kịch bản phim hành động và kinh dị đã 
chiếu các rạp trên toàn quốc từ 2007 đến nay: 

-  Lệnh Xóa Sổ, Ngôi Nhà Bí Ẩn, Suối Oan Hồn, Chết Lúc 
Nửa Đêm, Bốn Thí Nghiệm Trong Đêm Tân Hôn  

NHẠC 

- Album thơ nhạc Thiếu Nữ gồm CD 10 bài thơ phổ nhạc 
và DVD Lãng Tử Bùi Chí Vinh phát hành năm 2012 do 
NXB Trẻ  

HỘI HỌA 

Triển lãm tranh cá nhân đầu tay tại Trung Tâm Triển 
Lãm Thành Phố 92 Lê Thánh Tôn đầu tháng 11-2012, 
bao gồm 45 bức (30 tranh sơn dầu, 15 tranh màu nước)

 


