
静岡県立ふじのくに中学校校章募集要項（ベトナム語版） 

Thông tin cuộc thi thiết kế Logo cho Trường trung học cơ sở Fujinokuni tỉnh Shizuoka 

 

１ Mục đích 

Chúng tôi đang tổ chức cuộc thi thiết kế Logo cho "Trường trung học cơ sở Fujinokuni tỉnh 

Shizuoka" nhân dịp thành lập trường. 

(Trường trung học cơ sở Fujinokuni sẽ được hoàn thành và mở cửa vào tháng 4 năm 2023.) 

 

２ Đơn vị tổ chức  

Ủy ban phụ trách chuẩn bị cho việc thành lập Trường trung học cơ sở Fujinokuni thuộc Hội đồng 

Giáo dục tỉnh Shizuoka. 

 

３ Cách thức dự thi 

(1) Hồ sơ đăng kí dự thi 

Hồ sơ đăng kí dự thi bao gồm đơn đăng kí và mẫu thiết kế logo. 

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký và gửi đi. 

・ Có thể tải mẫu đơn đăng ký từ trang web của Trường trung học cơ sở Fujinokuni. 

 (Đơn đăng ký cũng được in ở mặt sau của tờ rơi quảng cáo về cuộc thi) 

 

(2) Cách viết đơn đăng ký 

Hãy điền đầy đủ các mục từ A đến C. 

A. Logo của trường mà bạn đã thiết kế 

・ Vui lòng thiết kế logo với kích thước 5 cm x 5 cm. 

・ Hãy tô màu cho logo mà bạn đã thiết kế. 

・ Bạn có thể thiết kế bằng tay hay bằng phần mềm máy tính đều được. 

・ Mỗi một đơn đăng kí chỉ được gửi kèm một mẫu thiết kế 

B. Ý nghĩa của logo mà bạn đã thiết kế (Một cách ngắn gọn) 

・ Vì sao bạn lại thiết kế logo này? 

・ Logo mà bạn thiết kế đại diện cho điều gì? 

C. Địa chỉ, họ tên và số điện thoại của bạn 

・ Trong trường hợp các bạn thiết kế logo theo nhóm, hãy viết tên nhóm, địa chỉ, họ tên và 

số điện thoại của người đại diện nhóm. 

 

(3) Cách gửi đơn đăng ký 

・ Vui lòng gửi qua e-mail hoặc bưu điện. 

・ Hãy gửi đến Bộ phận phụ trách Trường học buổi tối cấp THCS, Phòng Giáo dục bắt buộc, 

Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka (Shizokaken kyouiku-iinkai, gimukyoiku-ka, 

yakanchuugakkou-tantou).  

Địa chỉ: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

E-mail: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 



 

A. Những lưu ý khi gửi qua đường bưu điện 

・ Hãy để đơn đăng ký vào trong phong bì và gửi đi. 

・ Vui lòng tự thanh toán mọi chi phí liên quan (phong bì, phí vận chuyển,v.v) 

B. Các lưu ý khi gửi qua e-mail 

・ Hãy lưu file Logo cho trường học mà bạn đã thiết kế với định dạng JPEG và dán nó 

vào ô dành cho Logo trường học trên đơn đăng ký. (Kích thước tệp phải dưới 500KB.) 

・ Vui lòng đính kèm đơn đăng kí và gửi đi. 

・ Đặt tiêu đề cho e-mail là "ふじのくに中学校校章応募". 

 

４ Những lưu ý khi đăng kí dự thi 

・ Trong trường hợp bạn thiết kế được nhiều mẫu Logo cho trường, bạn có thể gửi bao nhiêu mẫu 

dự thi đều được. 

・ Mỗi đơn đăng kí chỉ đi kèm với một mẫu Logo 

・ Bạn cũng có thể gửi mẫu Logo do nhóm của bạn thiết kế để dự thi. 

 

５ Tư cách dự thi 

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký dự thi. 

 

６ Thời gian nhận hồ sơ 

Từ ngày 17 /05/2022 (Thứ Ba) đến ngày 08/07/2022 (Thứ Sáu) 

* Vui lòng nộp hồ sơ đúng hạn 

７ Tuyển chọn 

Ban giám khảo cuộc thi thiết kế Logo Trường trung học cơ sở Fujinokuni của tỉnh Shizuoka sẽ tham 

gia chấm thi và tuyển chọn mẫu thiết kế xuất sắc nhất. 

 

８ Thông báo kết quả 

Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka sẽ thông báo trực tiếp cho người có tác phẩm được chọn làm Logo 

cho trường. 

 

９ Giải thưởng 

Người có tác phẩm được chọn làm Logo cho trường sẽ nhận được món quà kỉ niệm từ Ban tổ 

chức. 

 

10 Điều kiện dự thi 

(1) Vui lòng không gửi những Logo của công ty hoặc của trường khác để dự thi. 

(2) Bản quyền của Logo được chọn sẽ thuộc về tỉnh Shizuoka. 

(3) Hội đồng giáo dục tỉnh Shizuoka có thể thay đổi thiết kế của Logo mà bạn đã gửi. 

(4) Số lượng đơn đăng ký không liên quan đến việc tuyển chọn Logo. 

(5) Tác phẩm dự thi sẽ không được gửi trả lại. 



(6) Vui lòng tự thanh toán mọi chi phí dự thi.  

 

11 Thông tin liên hệ 

Bộ phận phụ trách Trường học buổi tối cấp trung học cơ sở, Phòng Giáo dục bắt buộc, Hội 

đồng giáo dục tỉnh Shizuoka (Shizokaken kyouiku-iinkai, gimukyoiku-ka, 

yakanchuugakkou-tantou).  

Địa chỉ: 9-6 Otemachi, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 420-8601 

E-mail: kyoui_gimu@pref.shizuoka.lg.jp 

TEL 054-221-3106 

Trang chủ Trường trung học cơ sở Fujinokuni tỉnh Shizuoka → 

 


