
Lễ công bố kết quả và trao thưởng Thời gian dự kiến: tháng 2 năm 2020
Địa điểm tổ chức: 東京都港区六本木 6-4-1 ハリウッド大学院大学

Bài viết giải xuất sắc sẽ được đăng tải lên tạp chí “ベトナム”
và trang chủ của của Hiệp hội Việt Nam.
Giải thưởng Khoảng 30% bài dự thi sẽ được chọn vào vòng chung khảo
Các mục giải thưởng trong trường hợp có 70 bài dự thi như sau:
□ 1 Giải đặc biệt 100.000 yên (10 vạn yên)
□ 1 Giải xuất sắc 50.000 √ên ( 5 vạn √ên)
□ 7 Giải từ các doanh nghiệp tài trợ 20.000 √ên ( 2 vạn √ên )
□ 12 Giải khuyến khích 10.000 yên ( 1 vạn yên)
□ Ngoài các bạn đạt giải trên, các bạn dự thi sẽ được tặng thẻ mua sách 1000 √ên

Cuộc thi viết luận dành cho du học sinhthanh niên người Việt Nam lần thứ 4

Ban tổ chức：公益社団法人ベトナム協会 ( Hiệp hội Việt Nam )
Đồng tổ chức：Hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản（VYSA）

Hỗ trợ： Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật ・ Hội thân hữu Việt Nam Nhật Bản

Thể lệ cuộc thi
1. Chủ đề chính “ Hãy hiểu hơn về Việt Nam”

Chủ đề phụ chọn tự do, nhưng hãy viết ra tiêu đề của bài văn đó.
Ví dụ: “Khác nhau giữa văn hóa Việt Nhật” “Giáo dục của Việt Nam” “Ngày Hội của Việt Nam” “Tết cổ truyền

Việt Nam” “Tính cách con người Việt Nam” “Kết hôn của người Việt Nam” “Ngày kỷ niệm quan trọng”
“Khả năng ghi nhớ cực tốt của người Việt Nam” v.v..

2. Viết bằng tiếng Nhật, khổ giấ√ A4, Kiểu chữ MSPMincho, cỡ 10.5, viết ngang, khoảng 1400 chữ.( Phải tuân thủ
quy tắc về cỡ chữ và kiểu chữ )

3. Bài viết phải do chính người dự thi viết ra và chưa được dự thi hoặc công bố ở các cuộc thi khác.
4. Không xâm phạm qu√ền tác giả của người khác. Trong trường hợp vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Thời hạn tham gia : Ngày 1 tháng 7 năm 2019（CN）～ ngày 30 tháng 9 năm 2019(CN）
Gửi bài đến: 公益社団法人ベトナム協会 事務局 小川弘行あて E-Mail: h.ogawa625@gmail.com

Tiêu chí tuyển chọn Tù√ theo nội dung bài viết tiêu chí sẽ khác nhau
1.Nội dung phải gần với chủ đề chính của cuộc thi 2. Bài viết diễn đạt cụ thể
3.Đúng chính tả ngữ pháp 4. Dễ hiểu với người đọc v.v…

Đối tượng tham gia: Du học sinh và thanh niên người Việt Nam người đã từng tham gia cũng có thể ứng tu√ển
Đối tượng: Người đi làm, sinh viên các trường đại học, cao học, cao đẳng, trường tiếng, điều dưỡng viên, thực tập sinh…

Mọi thắc mắc xin liên hệ
公益社団法人ベトナム協会 事務局
常務理事 小川弘行 TEL 03-3403-3449

Mail: h.ogawa625@gmail.com

BTC hiện đang gửi tặng miễn phí Tuyển tập các
bài dự thi “Cuộc thi viết luận dành cho du học
sinh, thanh niên Việt Nam tại Nhật lần thứ 3 năm
2018”. Xin vui lòng liên hệ email bên phải để đăng
ký nhận.

Lễ trao giải lần thứ

Cuộc thi viết luận dành cho thanh niên, du học sinh người Việt Nam lần thứ 4 đã chính thức bắt đầu.
Hiện nay, có khoảng hơn 30 vạn du học sinh, kỹ thuật viên, thực tập sinh…người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật.
Người Việt Nam đang rất tích cực trong việc học hỏi văn hóa, quy định xã hội để tăng thêm mối quan hệ với người
Nhật.
Do đó, để người Nhật Bản có thể hiểu thêm nữa về Việt Nam “Hãy tìm hiểu thêm về Việt Nam” là chủ đề chính
của cuộc thi lần này. Thông qua các vấn đề như sự khác nhau giữa Việt Nam và Nhật bản như tính cách người Việt
Nam, giáo dục, lễ hội, Tết cổ truyền, hôn nhân, những việc đã được trải nghiệm, được nghe, được thấy …hãy viết 1
bài luận để giới thiệu thêm về Việt Nam cho người Nhật.
Các bài viết đạt giải sẽ được in thành tập và gửi đến các công t√ có liên quan đến người Viêt Nam, sẽ là cầu nối có
ích cho quan hệ hữu hảo giữa người Việt Nam và Nhật Bản.

Hã√ hiểu hơn về Việt Nam

公益社団法人ベトナム協会


