
 

Hà Nội ngày 8 tháng 12 năm 2022 

CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO CHO DỊP KỈ NIỆM 50 NĂM QUAN HỆ 

NGOẠI GIAO ITALIA- VIỆT NAM 

Ngày 23 tháng 3 năm 2023 là dịp kỉ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Italia và Việt 

Nam. Từ ngày này vào năm 1973, 2 quốc gia chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường 

dài và đạt được những cột mốc quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. 

Để kỉ niệm dịp lễ quan trọng này, Đại sứ quán mở một cuộc thi thiết kế logo cho dịp kỉ 

niệm 50 năm. 

Logo sẽ hiện diện trên chương trình các sự kiện, với tên gọi “Italia-Viet Nam 2023” bằng 

tiếng Italia, và “Năm Việt Nam-Italia 2023” bằng tiếng Việt. Những sự kiện sẽ được tổ 

chức bởi hai Quốc gia quảng bá vào năm sau để tôn vinh sự đánh giá cao lẫn nhau và sự 

hiểu biết, hợp tác giữa nhân dân hai nước. 

Cuộc thi này dành cho các sinh viên đến từ: 

- Khoa tiếng Italia Đại học Hà Nội (HANU) 

- Khoa Ngôn ngữ và Văn học Italia trường Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố 

Hồ Chí Minh (USSH) 

- Hội sinh viên Việt Nam tại Italia (ASVI) 

Ban tổ chức tôn trọng sự sáng tạo tự do của mọi thí sinh, nhấn mạnh rằng logo phải làm 

nổi bật được nội dung kỉ niệm 50 năm và các mối liên kết giữa hai Quốc gia chúng ta. 

Các thiết kế logo (định dạng .jpg và không nặng quá 5MB), kèm theo một bản giải thích  

ngắn gọn, cùng với thông tin cá nhân của thí sinh. Vui lòng gửi tới địa chỉ mail: 

amb.hanoi@gmail.com TRƯỚC NGÀY 8 THÁNG 1 NĂM 2023. 

Ban Giám khảo bao gồm cán bộ Đại sứ quán Italia tại HN và Đại sứ quán Việt Nam tại 

Roma và Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ chấm thi và chọn người thắng giải, trao giấy khen 

và giải thưởng 10.000.000 VND. 

Các câu hỏi liên quan đến cuộc thi vui lòng gửi đến địa chỉ mail như ở trên. 
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