
CUỘC VẬN ĐỘNG THIẾT KẾ LOGO KỈ NIỆM 45 NĂM THIẾT LẬP 

QUAN HỆ NGOẠI GIAO NHẬT BẢN – VIỆT NĂM 

 

1. Mục đích: 

   Năm 2018 là năm đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và 

Việt Nam. Để kỉ niệm sự kiện đáng nhớ này, một chuỗi các sự kiện kỉ niệm sẽ được các 

cơ quan chính phủ và nhân dân hai nước tiến hành với mục đích mở rộng giao lưu, tăng 

cường quan hệ hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức quyết định phát động cuộc vận động tìm kiếm thiết kế logo 

thể hiện đầy đủ ý nghĩa nói trên. Tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được sử dụng trong các sự 

kiện, và trên các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Nhật Bản – Việt Nam. 

 

2. Điều kiện tham gia: 

1. Đối tượng tham gia: 

Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân có quốc tịch Nhật Bản hoặc Việt Nam. 

2. Thời hạn nộp tác phẩm: 

Đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Thứ Tư). 

3. Số lượng tác phẩm đăng kí: 

1 tác phẩm cho mỗi cá nhân, mỗi nhóm. 

4. Phương thức tham gia và tiêu chí đối với tác phẩm tham gia: 

a) Thiết kế phải truyền tải được nội dung hướng tới sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, giúp người xem có thể hiểu được ý nghĩa 

logo kỉ niệm 45 năm. 

b) Gửi mẫu thiết kế và đơn đăng kí tham gia dưới dạng dữ liệu điện tử. 

c) Tập tin gửi có dung lượng dưới 3MB và độ phân giải trên 300 dpi. 

d) Bản thiết kế màu hoặc đen trắng đều có thể được chấp nhận. Tuy nhiên, nếu là bản 

thiết kế màu thì khi in đen trắng vẫn thể hiện được rõ ý tưởng thiết kế. 

e) Tác phẩm có định dạng (.png), (.jpg) hoặc là (.pdf). 

f) Điền vào đơn đăng ký tham gia bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Việt, trong đó trình bày 

rõ ý nghĩa nội dung của thiết kế (dưới 200 chữ). 

  ※Lưu ý: Ban tổ chức sẽ công khai ý nghĩa nội dung của thiết kế được lựa chọn 

cuối cùng sau khi có kết quả. 

 5. Địa chỉ tiếp nhận các tác phẩm tham gia cuộc vận động này và địa chỉ liên hệ (trong 

trường hợp có thắc mắc, khiếu nại): 

   Vui lòng gửi bản thiết kế và đơn đăng kí tham gia tới địa chỉ email: 

kobunvn@ha.mofa.go.jp 

   Tiêu đề thư: “Tác phẩm tham gia Cuộc vận động thiết kế logo Kỉ niệm 45 năm thiết 

lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”. 

   ※ Những tác phẩm không được gửi bằng hình thức trên sẽ không thuộc đối tượng 

được thẩm định đánh giá. 

mailto:kobunvn@ha.mofa.go.jp


6. Những điều cần lưu ý:  

a) Thiết kế phải là bản gốc do các các nhóm, cá nhân tự thiết kế, và có trách nhiệm tự 

giải quyết các vấn đề về bản quyền. Việc sử dụng các nhân vật hoặc thiết kế được biết 

đến một cách rộng rãi, hoặc các thiết kế có nhiều điểm gần giống có nhiều khả năng sẽ 

vấp phải những quy định của Luật bản quyền. Những tác phẩm đang gặp vấn đề bản 

quyền sẽ không thuộc đối tượng được lựa chọn. 

b) Trường hợp được lựa chọn cũng có thể sẽ có yêu cầu phải thay đổi một phần thiết 

kế. 

c) Có trường hợp sẽ dùng bản thu nhỏ nên bản thiết kế cần ở định dạng có thể điều 

chỉnh được ở nhiều hình dáng, kích cỡ khác nhau. 

d) Các tác phẩm nộp tham gia không được trả lại. 

 

3. Phương pháp đánh giá 

Các tác phẩm tham gia sẽ được Ban tổ chức sự kiện 45 năm thiết lập quan hệ ngoại 

giao Nhật Bản – Việt Nam đánh giá và lựa chọn. 

 

4. Tiêu chí đánh giá 

 Khi lựa chọn tác phẩm tham gia, Ban tổ chức đề cao các yếu tố sau: 

 Tính sáng tạo của thiết kế. 

 Thông điệp truyền tải đúng với mục đích sự kiện. 

 Tác phẩm được gửi đúng quy định, phù hợp với ý nghĩa nội dung. 

 

5. Công bố kết quả 

Ban tổ chức sẽ gửi thông báo đến những tác giả có tác phẩm được lựa chọn và công 

bố kết quả trên website và facebook của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam dự kiến 

vào cuối tháng 9 năm 2017. 

 

6. Khen tặng 

Tác giả có thiết kế được lựa chọn sẽ được trao tặng bằng khen và quà từ Trưởng ban 

tổ chức Sự kiện kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam (Đại 

sứ Nhật Bản tại Việt Nam UMEDA Kunio). 

*Tác giả sẽ không được chi trả chi phí thiết kế, hay các chi phí sử dụng thiết kế. 

 

7. Quyền tác giả 

Bản quyền của tác phẩm logo được lựa chọn sẽ thuộc về Ban tổ chức các sự kiện kỉ 

niệm 45 năm thiết lập ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. 

 

 


