
 Thông báo về cuộc thi viết tiếng Nhật dành cho tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ năng lần thứ 23 của JITCO 

 Tổ chức Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế (JITCO) tổ chức cuộc thi viết tiếng Nhật năm nay theo ngày chi tiết cụ thể dưới đây. Kính 

mong tất cả các bạn tu nghiệp sinh, thực tập sinh tích cực tham gia. 

 

1. Tư cách dự thi 

Là những bạn tu nghiệp sinh, hoặc thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài lưu trú tại Nhật Bản trong thời gian tổ chức 

cuộc thi. 

▼Những người đã từng đoạt giải nhất cuộc thi này trong quá khứ không được tham dự. 

▼Mỗi người chỉ được gửi 1 bài, và chỉ nhận những bài chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. 

 

2. Thời gian nhận bài dự thi  Từ ngày thứ tư 1-4-2015 đến hết ngày thứ năm 14-5-2015. 

 

3. Chủ đề bài viết  

         Những điều cảm nhận được trong cuộc sống tu nghiệp, thực tập kỹ năng 

         ◆Về chủ đề bài viết◆ 

Trong thời gian sinh hoạt ở tại Nhật, có lẽ các bạn tu nghiệp sinh, thực tập sinh đã cảm nhận được 
nhiều điều từ trong cuộc sống. Thông qua cảm nhận từ cuộc sống sinh hoạt tu nghiệp, thực tập kỹ 
năng hàng ngày, các bạn cứ bày tỏ những suy nghĩ tự do từ quan điểm riêng của các bạn. Với chủ đề 
này, bạn có thể viết không chỉ những điều liên quan đến công việc, học tập mà còn có thể viết về cả 
những điều trong sinh hoạt hàng ngày. Các bạn cũng có thể đặt tên cho bài viết của mình theo nội 
dung câu chuyện. 

 
※Những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy xu hướng chịu ảnh hưởng từ các tác phẩm xuất sắc đã đạt giải trước 

đó trong các tác phẩm dự thi ngày càng nhiều. Do đó chúng tôi hy vọng rằng năm nay sẽ nhận được những 

bài dự thi thể hiện đúng quan điểm riêng của chính người dự thi, không bị ảnh hưởng từ các tác phẩm trước 

đây. 

 

4. Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Nhật 

 

5. Hình thức bài viết 

Viết trong vòng 1200 chữ (không tính tên tựa) , trên 3 trang giấy 400 chữ, khổ A4. 

▼Người tham dự phải tự viết tay. Không nhận những bài viết bằng máy xử lý văn kiện, máy vi tính và bản copy. 

▼Nhớ ghi tên tựa đề bài viê ́t và tên người dự thi (viết bên ngoài khuôn giấy bài dự thi). 

▼Bài dự thi có thể viết theo chiều dọc hoặc chiều ngang. 

▼Không quy định loại bút dùng, nếu dùng bút chì hãy sử dụng loại chì đậm bằng hoặc đậm hơn HB. 

 

6. Cách tham dự 

Điền vào những chỗ cần thiết trong đơn dự thi, đính kèm bài dự thi, và gửi đến địa chỉ ghi bên dưới bằng đường bưu điện. 

▼Khi điền đơn dự thi, chú ý không để bị ghi sót các chi tiết.  

▼Đơn dự thi có thể do người khác người dự thi viết cũng được chấp nhận. 

▼Không nhận bài gửi bằng FAX hay E-mail. 

[Địa chỉ gửi bài] JITCO,Nouryoku Kaihatsu-bu, Enjo-ka, “Sakubun Konkuuru Jimukyoku“ 

〒105-0013 Sumitomo Hamamatsucho BLDG, 4F 1-18-16 Hamamatsucho Minato-ku, Tokyo. 

7. Các giải thưởng 

Giải nhất :(Tu nghiệp sinh/thực tập sinh kỹ năng khoảng 4 người) Bằng khen và tiền thưởng (50.000 yen). 

Giải nhì :(Tu nghiệp sinh/thực tập sinh kỹ năng khoảng 4 người) Bằng khen và tiền thưởng (30.000 yen). 

Giải ba :(Tu nghiệp sinh/thực tập sinh kỹ năng khoảng 20 người) Bằng khen và tiền thưởng (20.000 yen). 

▼Ngoài những giải trên còn có giải khuyến khích, với phần thưởng là quà kỷ niệm. 

▼Bài trúng giải và bài khuyến khích sẽ được đăng trong “Tuyển tập những bài viết hay của cuộc thi viết tiếng Nhật”. 

 

8. Thông báo kết quả 

Kết quả sẽ được thông báo cho người đoạt giải thông qua cơ quan mà người dự thi trực thuộc, cũng như trên trang web 

của JITCO vào khoảng cuối tháng 8 năm 2015.  

 

9. Những chi tiết khác 

(1) Không nhận trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến việc chấm thi. 

(2) Những bài tham dự không đáp ứng các điều kiện của cuộc thi sẽ không được chấm. 

(3) Những thông tin cá nhân ghi trên đơn dự thi chỉ được dùng trong phạm vi cần thiết để tổ chức cuộc thi này. 

(4) Không trả lại bài dự thi. 

(5) Tác quyền củaa bài dự thi thuộc về JITCO. 

 

10. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ đến: 

Phòng Enjo-ka, Ban Nouryoku-kaihatsu-bu, “Sakubun Konkuuru Jimukyoku”. 

Điện thoại: 03-6430-1183 / Fax: 03-6430-1115 


