
THÔNG BÁO 
CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT  

KỶ NIỆM THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐẠI HỌC HOSEI TẠI VIỆT NAM 

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Văn phòng đại diện Đại học Hosei tại Việt Nam, Đại học Hosei 
phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. Ban tổ 
chức sẽ chọn ra các bài hùng biện xuất sắc nhất để tham gia vòng Chung kết khu vực Việt Nam vào 
ngày 26/03/2016 tại Hội trường Vũ Đình Liên, trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN (Số 2 
Đường Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – Hà Nội).  

Thể lệ cuộc thi:  
1. Chủ đề: 「将来の社会と私」(“ Xã hội tương lai và tôi”) 

   Bài thi hùng biện có độ dài khoảng 5 phút và phải là bài tự viết, chưa được đăng hoặc công bố 
ở nơi khác.  

2.     Đối tượng tham gia: Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau: 
* Có quốc tịch Việt Nam                    * Tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ 
* Chưa từng ở Nhật quá 6 tháng         * Trong độ tuổi từ 15 đến 20 (tính đến ngày 26/03/2016) 

3.     Quy cách trình bày bài dự thi:　 

- Bài dự thi không giới hạn số trang và số chữ nhưng phải đảm bảo độ dài phù hợp với nội dung 

và thời gian hùng biện (trong vòng 5 phút).  

- Tiêu đề bài dự thi phải được ghi rõ bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt. 

- Bài dự thi được đánh máy, kích thước (size) chữ 12, font chữ MS Gothic. 

- Bài dự thi viết tay phải được viết bằng bút bi hoặc bút mực.  

- Thí sinh có thể tải về Mẫu đăng kí và Quy cách bài dự thi tại 1 trong các địa chỉ dưới đây: 

http://www.hosei.ac.jp/english;             http://folc.ulis.vnu.edu.vn ;  

www.facebook.com/hosei.speech.contest.2016  

 
 

http://www.hosei.ac.jp/english
http://folc.ulis.vnu.edu.vn
http://www.facebook.com/hosei.speech.contest.2016


4.     Thời hạn và cách thức nộp bài dự thi: 

- Thời hạn nộp bài: từ 23/01/2016 đến hết ngày 29/02/2016 

- Bản đăng kí và Bài dự thi gửi về địa chỉ:  

* Gửi qua Email: hosei.speech.contest@gmail.com  

* Gửi qua Bưu điện: Khoa Ngôn ngữ và Văn hoá Phương Đông, tầng 2, nhà A4, trường Đại 

học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội　 

( Lưu ý ghi rõ tiêu đề mail/ ngoài phong bì thư: “Bài dự thi Hùng biện tiếng Nhật cúp Hosei”) 

5.      Cách thức chấm thi, thời gian và địa điểm: 

6.       Giải thưởng và quà tặng:  
   -  01 giải Nhất, 01 giải Nhì, giải Khuyến khích cho tất cả thí sinh tham gia đêm chung kết. 
   -  Thí sinh đạt giải nhất và thí sinh đạt giải nhì chung kết sẽ được mời tham gia chuyến tham quan 
Nhật Bản. Chuyến đi do Đại học Hosei tài trợ, dự kiến kéo dài 4 ngày vào tháng 6 hoặc tháng 
7/2016. 
   -  Thí sinh vượt qua vòng loại bài viết (vòng 1) sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia cuộc thi 
cùng phần quà hấp dẫn, có giá trị từ Đại học Hosei, Nhật Bản.  

7.       Địa chỉ liên hệ của Ban tổ chức: 
    Mọi thắc mắc xin mời liên hệ:  
Email:  hosei.speech.contest@gmail.com     
Điện thoại: 0982-814-989/ 0945-310-915 
   Hoặc cập nhật tin tức, thông tin qua trang chủ của trường Đại học Hosei, trường Đại học Ngoại 
ngữ - ĐHQGHN hoặc trang Facebook của chương trình.  

Đơn vị tổ chức         :      Đại học Hosei, Nhật Bản 
Đơn vị đồng tổ chức:      Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN 
Đơn vị hỗ trợ           :      Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam 
                                         Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam – Japan Foundation 

Xin trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn! 

                                                                                                              Ban tổ chức  

                                                                                       Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật Hosei Cup

Cách chấm thi Thời gian / địa điểm

Vòng 1 
(Vòng sơ tuyển) 

Chấm bài viết 01 - 07/03/2016 
Hà Nội/ Hồ Chí Minh 

Vòng 2 
(Vòng loại)

Chấm hùng biện   
Những thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển

12/03/2016 
Hà Nội/ Hồ Chí Minh

Vòng Chung kết Chấm hùng biện 
Những thí sinh đã vượt qua vòng loại

26/03/2016 
Hà Nội
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