
For more information please visit the Australian Embassy website: http://www.vietnam.embassy.gov.au, Australian Consulate website: 
http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/home.html  or the Australian Embassy Facebook page “Australia in Vietnam”

THE 40TH ANNIVERSARY OF AUSTRALIA - VIETNAM 

To celebrate the 40th anniversary 
of Australia-Vietnam 

diplomatic relations in 2013, 
the Australian Embassy and 

Australian Consulate-General are 
conducting a logo competition 

from 2 October to 
30 November 2012.

 
The winning design 

will become the o�cial logo for 
cultural and other events 

that the Australian Embassy in 
Hanoi and Consulate-General 

in Ho Chi Minh City will conduct in 
2013 throughout Vietnam to 

mark this important milestone.

Who is eligible: This contest is open to any one on 
an individual basis. Contestants can submit 
multiple entries. 

When to submit: 

from 15 October to 30 November 2012.

How to submit: Submit your entry through this link: 
http://creator.zoho.com/austemb/form/12/

Judging panel: Australian Ambassador, Australian 
Consul-General and Rector of Hanoi University of 
Industrial Arts.

Prizes: 

The winning logo will receive an iPad.

The most “liked” logo on the Australian Embassy’s 
facebook page will receive an iPod. In case the 
winning logo is also the most “liked” logo on facebook, 

this prize will be given to the second most “liked” logo.

The ten best logos chosen by the judging panel 
and each of four randomly chosen comments 
about competition entries on the Australian 
Embassy’s facebook page will receive a set of 
IELTS books.

The oldest and youngest competitors will each 
receive Australian Embassy souvenirs.

Announcement and awarding of prizes

The four prizes for randomly chosen comments on 
the Australian Embassy’s facebook page will be 
presented each week (from 1-31 December 2012). The 
remaining awards will be announced and presented 
at a press conference held in Hanoi on the occasion of 
the 40th anniversary of diplomatic relations between 
Australia and Vietnam in February 2013.

Australian Government
Australian Embassy



Để biết thêm về thể lệ cuộc thi, vui lòng xem thông tin trên website của Đại sứ quán: http://www.vietnam.embassy.gov.au, 
của Lãnh sự quán: http://www.hcmc.vietnam.embassy.gov.au/hchi/home.html  hoặc trên trang Facebook của Đại sứ quán “Australia in Vietnam”

KỶ NIỆM 40 NĂM AUSTRALIA - VIỆT NAM

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 40 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao 

Australia - Việt Nam vào 
năm 2013, Đại sứ quán và 

Tổng Lãnh sự quán Australia sẽ 
tổ chức một cuộc thi thiết kế 
lô-gô từ ngày 2 tháng 10 đến 
ngày 30 tháng 11 năm 2012. 

Thiết kế đoạt giải sẽ trở thành 
lô-gô chính thức cho các 

chương trình văn hóa và các 
hoạt động do Đại sứ quán và 
Tổng Lãnh sự quán Australia 

tổ chức trong năm 2013 tại 
Việt Nam để kỷ niệm mốc 
thời gian quan trọng này.

Chính phủ Australia
Đại sứ quán Australia

Đối tượng tham gia: Cuộc thi dành cho mọi đối 
tượng tham gia với tư cách cá nhân. Mỗi cá nhân có 
thể được nộp nhiều bài dự thi.

 Thời hạn nộp bài dự thi: từ 15/10 đến 30/11/2012.

Cách nộp bài thi: Điền thông tin cá nhân và đính 
kèm 3 �le ảnh (tối thiếu: 300 dpi) vào đơn điện tử có 
trên link http://creator.zoho.com/austemb/form/12/ 
và nhấn nút “Gửi/Submit”. Đại sứ quán sẽ chỉ bài dự 
thi qua mạng Internet.

Ban giám khảo: Đại sứ Australia, Tổng Lãnh sự 
Australia và Hiệu trưởng trưởng Đại học Mỹ thuật 
Công nghiệp Hà Nội.

Giải thưởng: 

Lô-gô đoạt giải nhất nhận được một iPad 

Lô-gô được yêu thích nhất qua bình chọn trên 
trang Facebook của Đại sứ quán sẽ nhận được một 

iPod. Nếu lô-gô đoạt giải nhất cũng là lô-gô được 
“Like” nhiều nhất trên Facebook Page của Đại sứ 
quán thì giải này sẽ được trao cho lô-gô được “Like” 
nhiều thứ 2.

10 lô-gô tốt nhất và 4 nhận xét (Comment) trên 
trang Facebook của Đại sứ quán được Ban Giám 
khảo lựa chọn ngẫu nhiên theo tuần sẽ nhận được 
bộ sách thi IELTS.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất và lớn tuổi nhất tham gia 
cuộc thi sẽ được nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức.

Công bố và trao giải thưởng

Trừ 4 giải thưởng dành cho nhận xét của độc giả do 
Ban Giám khảo lựa chọn ngẫu nhiên và trao giải theo 
tuần (từ 1-31/12/2012), các giải thưởng còn lại sẽ 
được công bố và trao tặng tại cuộc Họp báo nhân kỷ 
niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Australia - 
Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 2/2013.


