
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG 

NHẬT  

DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LẦN THỨ 28  

Các bạn người nước ngoài đang sinh sống tại Kagoshima thân mến! Các bạn có 

muốn kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm hay suy nghĩ của mình bằng tiếng Nhật 

không ? 

 
⚫ Mục đích   Mang tới cho người nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kagoshima cơ hội được phát biểu ý kiến 

của mình bằng tiếng Nhật và nâng cao năng lực tiếng Nhật. Đồng thời, thông qua trao đổi suy 

nghĩ và quan điểm về quốc tế hóa tại Kagoshima sẽ giúp thúc đẩy giao lưu quốc tế, hiểu biết 

lẫn nhau để hướng tới xây dựng cộng đồng đa văn hóa, vượt qua rào cản về quốc tịch và văn 

hóa. 

 

⚫ Thời gian 【Vòng sơ khảo】     Từ 10:00 ~   Thứ 7 ngày 14 tháng 1 năm 2023 

【Vòng chung khảo】  Từ 13:30 ~   Thứ 7 ngày 28 tháng 1 năm 2023 

 

⚫ Địa điểm 【Vòng sơ khảo】     Kenmin hall tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima 

【Vòng chung khảo】  Kenmin hall tầng 1, Trung tâm giao lưu cư dân tỉnh Kagoshima 

 

⚫ Điều kiện 

tham gia 

Người mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống tại tỉnh Kagoshima, chưa từng giành giải 

nhất của cuộc thi hùng biện này. 

 

⚫ Số lượng Khoảng 40 người (chỉ nhận đăng ký theo hình thức cá nhân) 

 

⚫ Đề tài Tự do (tuy nhiên, vui lòng tránh các đề tài về tôn giáo, chính trị) 

 

⚫ Thời gian 

hùng biện 

Trong vòng 4 đến 6 phút 

⚫ Phương pháp 

hùng biện 

Không sử dụng đạo cụ hỗ trợ hay hiệu ứng âm thanh v.v 

⚫ Phương pháp 

đánh giá 

Kết quả sơ khảo và chung khảo dựa trên đánh giá của Ban giám khảo. 

【Vòng sơ tuyển】 Trường hợp có nhiều hơn 40 người đăng ký, chúng tôi sẽ tổ chức vòng 

sơ tuyển. Bài dự thi (bản gốc) phải được gửi tới văn phòng của Hiệp hội trước ngày thứ năm 

1/12/2022. Chúng tôi sẽ thông báo tới người đăng ký tham dự là có tổ chức vòng sơ tuyển hay 

không. 

【Vòng sơ khảo】  Từ toàn bộ người tham gia vòng sơ khảo lựa chọn 10 người để tham dự 

vòng chung khảo. 

【Vòng chung khảo】Từ 10 người tham gia vòng chung khảo lựa chọn ra những người đạt giải.  

⚫ Giải thưởng 1 Giải nhất (phần thưởng gồm 50,000 yên và các phần quà kèm theo), các giải khác gồm Giải 

nhì (20,000 yên), Giải khuyến khích (10,000 yên) và Giải đặc biệt do Ban giám khảo lựa chọn 

 



⚫ Thời hạn đăng 

ký  

Thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2022 (tính theo ngày hồ sơ được gửi đến văn phòng Hiệp hội) 

 

⚫ Phương pháp 

đăng ký 

Điền các thông tin cần thiết vào giấy đăng ký, sau đó gửi về địa chỉ đăng ký bằng fax, e-mail, 

bưu điện hoặc mang nộp trực tiếp tại văn phòng của Hiệp hội. 

※ Người phụ trách sẽ liên lạc khi việc đăng ký đã được hoàn thành qua địa chỉ e-mail được 

ghi trong bản đăng ký. Nếu sau ngày 22/11 (thứ 3) bạn vẫn chưa nhận được thư trả lời xác 

nhận thì có thể việc đăng ký dự thi của bạn chưa được hoàn thành. Khi đó, vui lòng liên 

hệ đến địa chỉ ghi dưới đây (lưu ý, có thể chúng tôi sẽ không nhận được thư điện tử có địa 

chỉ thư với đuôi @qq.com). 

⚫ Đối sách phòng chống virus corona chủng mới trong buổi thi hùng biện 

 《Đối sách phòng ngừa lây nhiễm》 

・Thực hiện triệt để việc đo thân nhiệt khi vào hội trường và xịt cồn khử trùng tay. 

・Đeo khẩu trang tại hội trường.  

・Đảm bảo giữ khoảng cách tại ghế ngồi. 

・Đảm bảo lưu thông không khí trong hội trường. 

・Khử trùng Mic và bục phát biểu sau mỗi phần hùng biện của thí sinh. 

  

Lưu ý: Tùy theo tình hình lây nhiễm của dịch Covid-19, có thể sẽ phải hủy tổ chức cuộc thi hùng biện (bao gồm 

cả vòng sơ khảo, chung khảo). 

 

⚫ Quy định về 

quay phim, 

chụp ảnh 

Ban tổ chức sẽ chụp hình, ghi âm, ghi hình phần thi hùng biện của các thí sinh tại vòng chung 

khảo. Hình ảnh, ghi âm có sẽ được Ban tổ chức chỉnh sửa và công khai.  

Lưu ý: Với những người nằm ngoài Ban tổ chức, vui lòng không chụp ảnh, ghi âm, quá trình 

phát biểu của thí sinh, không đăng ghi hình, chụp ảnh, ghi âm trong quá trình thí sinh hùng 

biện, không viết và phát hành, đăng tải báo cáo trên trang web bởi bên thứ 3 dựa trên các tài 

liệu của Hiệp hội. 

 

⚫ Địa chỉ liên hệ  Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Kagoshima (Người phụ trách: Kaieda) 

TEL: 099-221-6620  FAX: 099-221-6643  E-mail : kia5@kiaweb.or.jp 

 

mailto:kia5@kiaweb.or.jp

