Giới thiệu cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Nhật Bản – Việt Nam
1. Mục đích cuộc thi
Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam.
Để kỷ niệm dấu mốc đáng nhớ này, Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản (dưới đây gọi tắt là “ban tổ chức”) sẽ tiến
hành các sự kiện với mục tiêu kiến tạo nền tảng để quan hệ Nhật Bản - Việt Nam trong
50 năm tiếp theo có thể phát triển vượt bậc hơn nữa hướng tới tương lai, vươn tầm thế
giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích cho nhau.
Đồng thời, ban tổ chức cũng hướng tới những sự kiện theo mô hình chủ động, có tính bao
trùm để tất cả mọi người ở cả hai nước Nhật Bản và Việt Nam ở mọi lĩnh vực, vị trí, độ
tuổi có thể cùng tham gia và chung tay sáng tạo.
Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm thiết kế logo thể hiện chính xác thông điệp nói trên.
Thiết kế xuất sắc nhất sẽ được sử dụng trong các sự kiện, phương tiện tuyên truyền quảng
bá các sự kiện kỷ niệm 50 năm.
2. Ý tưởng chủ đạo, chủ đề của các chương trình kỷ niệm 50 năm
Việt Nhật đồng hành, Hướng tới tương lai – Vươn tầm thế giới
(1) Tổ chức các sự kiện không chỉ với mục đích chúc mừng mà còn để nhìn lại chặng
đường 50 năm đã qua, đồng thời kiến tạo nền tảng góp phần thúc đẩy quan hệ Nhật Bản
- Việt Nam trong 50 năm tiếp theo có thể phát triển vượt bậc hơn nữa hướng tới tương lai,
vươn tầm thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng cùng mang lại lợi ích
cho nhau.
(2) Tổ chức các sự kiện mà tất cả mọi người ở cả hai nước có thể cùng tham gia, đồng
hành, chung tay sáng tạo, thêm trân trọng sự thấu hiểu giữa con người với con người vốn
là nền tảng cho sự phát triển của quan hệ hai nước.
(3) Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đang từng bước phát triển ở mọi lĩnh vực, mọi cấp độ
và mọi thế hệ. Dựa trên sự phát triển đó, tổ chức những sự kiện mang tính bao trùm mà
tất cả mọi người có mối liên quan tới quan hệ Nhật Bản - Việt Nam có thể cùng nhau góp
sức và tận hưởng niềm vui.

3. Hướng dẫn dự thi
(1) Đối tượng dự thi
Tất cả mọi người không phân biệt quốc tịch
(2) Thời hạn nộp tác phẩm dự thi
Đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2022 (Thứ Năm).
(3) Số lượng tác phẩm dự thi
Mỗi cá nhân, mỗi nhóm nộp tối đa 1 tác phẩm
(4) Cách thức dự thi và tiêu chí đối với tác phẩm dự thi:
(a) Thiết kế thỏa mãn các điều kiện dưới đây.
・Thể hiện hình ảnh của năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản
– Việt Nam, có thể sử dụng trên các phương tiện tuyên truyền, quảng bá đa dạng.
・Giúp người xem có thể hình dung sự đặc biệt của mối quan hệ Nhật Bản – Việt
Nam, sự tương đồng, gần gũi giữa người Nhật Bản và người Việt Nam.
・Giúp người xem có thể hình dung quan hệ Nhật Bản – Việt Nam đang phát triển
mạnh mẽ hướng tới tương lai, vươn tầm khu vực và thế giới.
(b) Chỉ tiếp nhận thiết kế dưới dạng bản mềm gửi bằng email.
(c) Tập tin gửi có dung lượng dưới 3MB
(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). 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.
(f) Điền thông tin vào đường link đăng ký dự thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Việt, trong
đó trình bày rõ ý nghĩa nội dung của thiết kế (dưới 200 từ).
※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 nộp tác phẩm dự thi:
(a) Vui lòng đăng ký dự thi theo đường link dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmx9eLZItPdTc0dZrR20TEKCnKsK9YdAs6Gxwa1zuQRuVaQ/viewform?usp=sf_link
(b) Vui lòng gửi bản thiết kế logo tới địa chỉ email ghi ở mục (6), và ghi rõ:
- Tiêu đề thư: “Tác phẩm tham dự cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan

hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam”.
- Họ tên cá nhân hoặc tên nhóm đăng ký dự thi trong nội dung email.
※Tác phẩm sẽ không được tuyển chọn nếu không thỏa mãn các yêu cầu từ mục (2)
đến (5) hoặc thông tin trong mẫu đăng ký dự thi và thông tin của người gửi logo không
thống nhất.
(6) Địa chỉ liên hệ về sự kiện:
Ban Truyền thông, Văn phòng Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Nhật Bản – Việt Nam của phía Nhật Bản
Email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp
(7) Những điều cần lưu ý:
(a) Thiết kế chưa được công bố ở trong và ngoài nước, không có rủi ro vi phạm quyền
tác giả, quyền thương hiệu, quyền lợi của bên thứ 3 khác. Cần lưu ý rằng, việc sử dụng
thiết kế có hình ảnh nhân vật đã được biết đến một cách rộng rãi hoặc có quá nhiều điểm
tương đồng với nhân vật đó có thể vi phạm Luật về quyền tác giả. Vì vậy, tác phẩm thiết
kế có rủi ro vi phạm Luật về quyền tác giả sẽ không được tuyển chọn.
(b) Thiết kế vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc các quy định của pháp luật có liên quan,
thiết kế có nội dung vu khống bôi nhọ, thiết kế vi phạm quyền tác giả và quyền lợi của
bên thứ 3 sẽ không được tuyển chọn. Ngay cả khi đã được lựa chọn, nếu ban tổ chức nhận
thấy thiết kế đã vi phạm những điều kiện này thì quyết định lựa chọn trước đó sẽ không
còn hiệu lực.
(c) Về thiết kế logo đã được lựa chọn, Ban tổ chức có thể thực hiện chỉnh sửa, thay đổi
cần thiết để sử dụng làm logo. Vì vậy, trường hợp thiết kế đã được lựa chọn và tác giả
không thể thỏa mãn các điều kiện cần thiết, hoặc không thể đạt được sự đồng thuận trong
việc chỉnh sửa thay đổi thiết kế, thì quyết định lựa chọn trước đó sẽ không còn hiệu lực.
(d) Các quyền lợi liên quan tới thiết kế logo đăng kí dự thi và toàn bộ quyền lợi liên
quan tới quyền tác giả của thiết kế logo được lựa chọn thuộc về Ban tổ chức kỷ niệm 50
năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. Tác giả dự thi sẽ không sử dụng
quyền nhân thân của tác giả đối với thiết kế logo đó.
(e) Trong trường hợp nhận thấy sự không trung thực trong nội dung đơn đăng ký dự
thi, ban tổ chức có thể sẽ hủy bỏ quyết định lựa chọn trước đó.
(f) Ban tổ chức sẽ không gửi thông báo về việc tác phẩm đã được tiếp nhận hoặc không
được lựa chọn. Ngoài ra, xin lưu ý, ban tổ chức không thể trả lời các liên hệ có liên quan
tới quá trình tuyển chọn.
(g) Ban tổ chức sẽ không hoàn trả tác phẩm đã nộp dự thi.

4．Cách thức tuyển chọn
(1) Vòng sơ tuyển
Sau thời hạn nộp tác phẩm dự thi, ban tổ chức tiến hành đánh giá toàn bộ các tác
phẩm, và trên cơ sở lấy ý kiến của chuyên gia người Việt Nam, lựa chọn ra 5 tác phẩm.
※Chỉ giới hạn tối đa 5 tác phẩm để thu hẹp đối tượng cần kiểm tra xác nhận ở mục (2).
(2) Kiểm tra xác nhận liên quan đến vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu
Gửi 5 tác phẩm đã được lựa chọn ở vòng sơ tuyển cho văn phòng luật sư, nhờ kiểm
tra xác nhận liên quan đến vi phạm quyền tác giả, quyền thương hiệu.
(3) Vòng tuyển chọn chính thức
Sau khi tiến hành bình chọn công khai theo hình thức trực tuyến các tác phẩm đã
vượt qua phần kiểm tra xác nhận của văn phòng luật sư, ban tổ chức sẽ tiến hành
tuyển chọn lần cuối cùng, thông báo với các cơ quan liên quan của Chính phủ Việt
Nam và quyết định 1 tác phẩm xuất sắc nhất.
(4) Công bố kết quả
Dự kiến vào tháng 9 năm 2022, Ban tổ chức sẽ gửi thông báo đến tác giả có tác phẩm
được lựa chọn, công bố kết quả trên website, facebook của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán
Nhật Bản tại Việt Nam và các kênh truyền thông của năm kỷ niệm 50 năm.
5．Tiêu chí đánh giá
Khi lựa chọn tác phẩm dự thi, 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 theo hướng dẫn ở mục 3.(4), phù hợp với thông điệp mà
Ban tổ chức đưa ra.

6．Khen tặng
Trưởng ban tổ chức (Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam YAMADA Takio) sẽ trao bằng khen
kèm theo quà tặng cho tác giả đạt giải.
※Tác giả sẽ không được chi trả chi phí thiết kế, hay các chi phí sử dụng thiết kế.

