
 

 2013 年 5 月 12 日（日）に第 19 回ホーチミン市日本語スピーチコンテストが開催されました。 

今年は去年の青年文化会館より大きいベンタイン劇場で開催したこともあり、来場者数は前回より 

約 100 人増えて 914 人を記録し、コンテストは大盛況でした。 
 

 68 名の応募者から、査読による 1 次審査で 24 名を選び、さらにスピーチと質疑応答による 

2 次審査で 12 名の本選出場者を選出しました。本選では、この 12 名の発表者が熱のこもった 

スピーチを行いました。 
 

 厳正な審査の結果、「毎日は人生がくれたプレゼント」というテーマで発表をした 

Đoàn Thị Minh Nguyện さんが優勝しました。そして優勝者を含む 5 名の入賞者に日本体験旅行が贈られました。優勝した

Nguyen さんはベトナム代表として 10 月に日本で開催される「ASEAN 日本語スピーチコンテスト」に出場する予定です。日本

でもすばらしいスピーチを行ってくれることでしょう。 
 

 今年は日越国交樹立 40 周年という記念すべき年です。コンテストの参加者が、将来ベトナムと日本の架け橋となってくれる

ことを期待しています。 

 

第 19 回ホーチミン市日本語スピーチコンテスト 

結果は以下のとおりです。 

【優勝】 

Đoàn Thị Minh Nguyệnさん 

タイトル: 毎日は人生がくれたプレゼント 

【2 位】/ローソン賞 

Đỗ Thị Hoài Nhớ さん 

タイトル: 広島からの祈り 

【3 位】/TOPJ 賞 

Đào Lam Giangさん 

タイトル: 誰も教えてはくれません 
 

  

【特別賞】 

＜KOSAIDO 賞＞ 

Nguyễn Thị Thanh Hiềnさん 

タイトル: 形のない鞄 

＜ダイビル賞＞ 

Bùi Thị Thùy Linhさん 

タイトル: 大人になる 

 
  

 
優勝した Nguyện さん 

 
 第 2 位の Nhớ さん 第 3 位の Giang さん 

 

発表者と審査員及び関係者の皆さま 

 

 結果 

思い出の写真 

 
アトラクションの様子 

 
ホーチミン日本人学校＆Vo Truong Toan 中学校 合唱「小さな世界」 

 
中薫様 

日本舞踊「いい日旅立ち」 

 
ホーチミン市師範大学 日本舞踊「さくらさくら」 

入賞者の皆さん、 

おめでとうございます!! 

3 つの素晴らしい発表が 

ありました。 

来年の、日本語スピーチコ

ンテストもお楽しみに！ 



 

Ngày 12/5/2013 (Chủ nhật) Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật lần thứ 19 tại Tp. Hồ Chí Minh đã được tổ chức.  

Cuộc thi năm nay được tổ chức ở nhà hát Bến Thành, địa điểm rộng hơn nhà Văn hóa thanh niên của năm 

ngoái nên số khách tới tham dự cuộc thi cũng tăng lên khoảng 100 người đạt con số 914 người,  

góp phần tạo nên thành công cho cuộc thi. 
 

Từ 68 bài dự thi, BTC đã chọn ra 24 bài vào vòng 2 sau vòng chấm bài luận, và từ phần thi hung 

biện cùng trả lời câu hỏi của thí sinh dự thi vòng 2, 12 thí sinh đã được lựa chọn vào vòng chung kết. 

Tại Vòng chung kết 12 thí sinh đã có phần hùng biện mang đầy nhiệt huyết. 
 

Sau phần chấm thi nghiêm túc, thí sinh Đoàn Thị Minh Nguyện với bài hùng biện 「Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho 

chúng ta」đã dành giải nhất. Cùng với 4 thí sinh đoạt giải khác, 5 thí sinh được lựa lựa chọn này sẽ được mời sang Nhật để tham quan và trải 

nghiệm Nhật Bản. Ngoài ra bạn dành giải nhất Nguyện sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự “Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật ASEAN” được tổ 

chức vào tháng 10 tại Nhật Bản. Rất mong bạn sẽ có phần hùng biện xuất sắc trong cuộc thi này. 
 

Năm nay là kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng rằng các bạn thí sinh tham gia cuộc thi sẽ trở thành 

những cầu nối cho mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong tương lai. 

 

Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật lần thứ 19 tại tp. Hồ Chí Minh 

Kết quả của cuộc thi như sau. 

【Giải nhất】 
 

Bạn Đoàn Thị Minh Nguyện    

Tiêu đề bài hùng biện:  
Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta 
 

【Giải nhì】    

Bạn Đỗ Thị Hoài Nhớ  

Tiêu đề bài hùng biện: Lời nguyện cầu từ Hiroshima 
 

【Giải ba】    

Bạn Đào Lam Giang     

Tiêu đề bài hùng biện: Ai cũng chưa bao giờ được dạy 

 
 

  

【Giải đặc biệt】   

＜Giải KOSAIDO＞ 

Bạn Nguyễn Thị Thanh Hiền      

Tiêu đề bài hùng biện: Chiếc ba lô vo hình 
 

＜Giải DAIBIRU＞    

Bạn Bùi Thị Thùy Linh         

Tiêu đề bài hùng biện: Trở thành người lớn 

 

  

  
 

 
 

 
Các bạn thí sinh cùng Ban giám khảo và những người liên quan 

 

 

 Kết quả 

 

Ảnh kỷ niệm 

 Hình ảnh hấp dẫn 

 
Hợp xướng của học sinh trường Nhật Bản tại Tp. 

Hồ Chí Minh và học sinh trường THCS Võ Trường Toản「 Thế giới nhỏ bé」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bà Nakakaoru  Điệu múa Nhật Bản 

「いい日旅立ち」 
 

 
Múa Nhật Bản của trường ĐH Sư phạm Hồ Chí Minh 

「Hoa Anh Đào」 

 

Ba bài hùng biện xuất sắc 
 

Rất mong chờ tới cuộc 

thi Hùng biện tiếng 

Nhật năm sau. 

 

Bạn Nguyện 

thí sinh đoạt giải nhất 
 

Bạn Nhớ 

thí sinh đoạt giải nhì 
 

Bạn Giang 

thí sinh đoạt giải ba 
 

Xin chúc mừng các 

bạn đoạt giải!! 
 


