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“LỄ HỘI TIẾNG NHẬT 2015 (10/5/2015)” 

NỘI DUNG THAM GIA PHẦN THI HÙNG BIỆN 

 

1. CHỦ ĐỀ 

1) Thí sinh viết bài dựa trên thực tế cá nhân như những trải nghiệm, ý kiến của bản thân mình (Những 

phần được nghe từ câu chuyện của người khác hoặc trích dẫn từ ấn phẩm nào đó phải ghi rõ nguồn trích 

dẫn). 

2) Chủ đề tự do nhưng các thí sinh được khuyến khích viết bài về sự giao lưu giữa Việt Nam – Nhật Bản. 

*  Bài thi hùng biện phải là bài tự làm, chưa đăng hoặc công bố ở nơi khác. Nếu phát hiện bài dự thi 

đã được đăng hoặc công bố trước đó, hoặc sao chép bài của người khác thì thí sinh đó sẽ bị loại. 

*  Cuộc thi không phân loại theo trình độ Sơ – Trung – Cao cấp. 

 

2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI VÀ THỜI GIAN HÙNG BIỆN 

1) Số lượng chữ trong bài dự thi: Giới hạn trong khoảng 1600 chữ (không bao gồm số chữ trong tên bài 

và họ tên thí sinh) 

2) Thời gian hùng biện: trong vòng 5 phút (Trong vòng thi thứ 2 và trong vòng chung kết, thí sinh hùng 

biện quá 5 phút sẽ bị trừ điểm) 

3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ 

Thí sinh tham dự phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

1) Thí sinh chưa từng sống ở Nhật quá 6 tháng(tổng thời gian). 

2) Trong 3 năm trở lại đây (tính từ tháng 4/2012), thí sinh chưa từng ở Nhật quá 2 tuần, hoặc không 

có dự định tới Nhật quá 2 tuần cho đến ngày tổ chức Lễ hội. 

3) Thí sinh đang sống ở khu vực miền Bắc. 

4) Bố mẹ của thí sinh không sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ. 

5) Chưa từng đoạt giải nhất hoặc giải nhì trong Lễ hội tiếng Nhật hoặc các cuộc thi tiếng Nhật khác. 

 

4. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ BÀI THI 

1) Thí sinh sử dụng mẫu đăng ký dự thi và mẫu giấy thi theo quy định. (Bài viết sử dụng mẫu giấy 

không đúng với mẫu giấy theo quy định của BTC sẽ không được chấp nhận). 

2) Thí sinh sử dụng cỡ chữ 12, kiểu chữ “MS Gothic”. 

3) Thí sinh ghi đầy đủ họ tên vào góc trên bên trái của tờ giấy thi. 



Nội dung tham gia phần thi hùng biện Lễ hội tiếng Nhật 2015 
   

 

 

2 

4) Thí sinh đếm số chữ trong bài thi và ghi vào góc trên bên phải của tờ giấy thi. 

5) Thí sinh ghi đầy đủ tiêu đề bài thi bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt vào tờ bài thi hùng biện. 

6) Thí sinh không thể thay đổi tiêu đề và nội dung bài thi khi đã nộp. Nếu phát hiện có sự thay đổi 

thì bài thi sẽ bị trừ điểm. 

7) Trong trường hợp viết tay, thí sinh phải viết bằng bút bi (không được viết bằng bút chì).    

 

5. HẠN CUỐI NỘP BÀI DỰ THI 

17:00 Ngày 12 tháng 3 năm 2015 (thứ năm) 

※Bài dự thi nộp sau thời gian trên sẽ không được chấp nhận, vì vậy mong các bạn nộp bài đúng hạn. 

 

6. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Thí sinh có thể chọn một trong các cách sau: 

   1) Nộp bài dự thi trực tiếp tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan 

Foundation) 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Mẫu đăng ký theo quy định, sau đó nộp cùng bài  

viết gốc tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation). 

Thời gian nhận bài dự thi: 9:00 ~ 12:00 / 13:30 ~ 17:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. 

2) Nộp bài dự thi qua E-mail: 

Thí sinh điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Mẫu đăng ký theo quy định, sau đó nộp cùng bài  

viết gốc tới địa chỉ E-mail: jpf_hn_nihongo@yahoo.co.jp. Trong vòng 3 ngày từ khi gửi bài dự thi, 

nếu thi sinh không nhận được mail trả lời xác nhận thì vui lòng gọi điện đến người phụ trách chương 

trình của Trung tâm. 

Hạn chót nhận bài dự thi là 17:00 ngày 12 tháng 3 năm 2015. Những bài dự thi nộp sau thời hạn 

trên sẽ không được chấp nhận. 

*  Thí sinh có thể download Mẫu đăng ký dự thi tại trang web của Trung tâm. 

*  Bài dự thi đã nộp sẽ không được trả lại, vì vậy thí sinh nên copy lại trước khi nộp.  

 

7. Chấm thi và Công bố kết quả 

 (1) Tiêu chuẩn chấm thi
1
:  

a. Bán giám khảo chấm thi trên cơ sở: 

- Tiếng Nhật (phát âm, trọng âm, ngữ điệu, ngữ pháp – từ vựng) 

- Nội dung (cấu trúc bài, tính độc đáo) 

                                                   
1 Tại vòng 1, giám khảo không chấm phát âm, ngữ điệu và phần trả lời câu hỏi của thí sinh. 

mailto:jpf_hn_nihongo@yahoo.co.jp
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- Ấn tượng (tính thuyết phục của bài hùng biện, mức độ hiểu biết về đề tài, sự ấn tượng) 

b. Tại vòng 2 và vòng chung kết, cùng với việc đánh giá bài hùng biện, ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi với 

thí sinh để tiến hành lựa chọn. 

c. Tại vòng 2 và vòng chung kết, khi hùng biện, thí sinh không được nhìn bài viết. 

d. Trường hợp nội dung của bài hùng biện có sự thay đổi so với bản gốc đã nộp, bài thi sẽ bị trừ điểm.  

e. Thí sinh không được dùng tranh, ảnh hay biểu đồ để hùng biện. 

f. Thí sinh không được dùng máy chiếu (projector) khi hùng biện. 

(2) Kế hoạch chấm thi 

 Cách chấm thi 
Thời gian chấm 

thi (dự định) 

Hình thức công bố kết quả  

(dự định) 

Vòng 1 

 

Chấm bài viết 

(Ban giám khảo (BGK) đọc và chấm 

nội dung bài viết của thí sinh) 

Từ ngày 

13/3( thứ sáu) ~ 

19/3 (thứ năm) 

Ngày 23/3 (thứ hai) sẽ thông báo 

kết quả qua Email tới tất cả các 

thí sinh đăng ký dự thi 

Vòng 2 

Chấm hùng biện và trả lời câu hỏi 

(Thí sinh hùng biện trước BGK, sau 

đó trả lời câu hỏi của BGK) 

Ngày 12/4 

(Chủ nhật) 

 

Kết quả sẽ được công bố vào 

cuối buổi thi vòng 2 vào ngày 

12/4 (Chủ nhật) tại Hà Nội. 

Chung kết 

Chấm hùng biện và trả lời câu hỏi 

(Thí sinh hùng biện trước BGK, sau 

đó trả lời câu hỏi của BGK) 

Ngày 10/5 

(Chủ nhật) 

 

Kết quả người thắng cuộc sẽ 

được công bố cùng ngày vào 

cuối chương trình Lễ hội. 

 

8. CHUYẾN THĂM QUAN HỌC TẬP TẠI NHẬT BẢN 

Theo yêu cầu của nhà tài trợ, thí sinh xuất sắc trong phần thi Hùng biện và thỏa mãn tất cả các điều 

kiện sau sẽ được mời đi thăm qua tại Nhật Bản. 

①Là học sinh cấp 3 trở lên (ưu tiên học sinh cấp 3 và sinh viên đại học), đang học tiếng Nhật,  

có đầy đủ sức khỏe thể chất và tinh thần. 

②Chưa từng đi Nhật. 

③Có quan tâm tới sự giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam. 

④Có thể đi Nhật trong thời gian mà nhà tài trợ đề xuất. 
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9. LIÊN HỆ 

 

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) 

 (Ms. Nakazono, Ms. Ado, Ms.Chi) 

Địa chỉ:   27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel:      04-3944-7419  Fax. 04-3944-7418 

E-Mail jpf_hn_nihongo@yahoo.co.jp 

http://jp.f42.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=jpf_hn_nihongo@yahoo.co.jp

