
Hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng logo  

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam 

 

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. Ban tổ chức 

kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam (sau đây gọi là "Ban tổ chức") đã 

thực hiện sáng tác logo nhằm mục đích nâng cao sự quan tâm tới kỷ niệm 50 năm và tạo cảm giác gắn 

kết khi hoà mình vào các chương trình kỷ niệm 50 năm. Các tổ chức, doanh nghiệp của Nhật Bản có 

nhu cầu sử dụng logo vui lòng thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn này. Các tổ chức, doanh nghiệp 

của Việt Nam vui lòng liên hệ đến Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong trường hợp mong 

muốn sử dụng logo tại Nhật Bản thì cần được công nhận là chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. 

 

1 Thiết kế của logo 

(1). Thiết kế của logo như trong tài liệu đính kèm. 

(2). Logo sẽ được cung cấp dưới dạng dữ liệu điện tử tới quý vị đã nộp hồ sơ được Ban tổ chức cấp 

phép sử dụng. 

 

2 Tiêu chí cấp phép 

Căn cứ vào hồ sơ đề nghị cấp phép sử dụng logo, Ban tổ chức sẽ xác định xem logo có được sử dụng 

phù hợp với mục đích kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam hay không 

trên các khía cạnh sau. 

(1). Đăng tải logo trên các ấn phẩm, phương tiện điện tử được coi là thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và 

quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, 

giáo dục, du lịch, kinh tế, khoa học, v.v. 

(2). Đăng tải logo trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông điện tử được đánh giá là phù hợp với 

mục đích nâng cao sự quan tâm của nhiều người và tạo cảm giác gắn kết khi hoà mình vào các 

chương trình kỷ niệm 50 năm (các sản phẩm được bán bởi các doanh nghiệp tư nhân cũng có thể 

đăng tải, tuy nhiên sẽ bị loại nếu được đánh giá là chỉ dành cho mục đích thương mại). 

(3). Về nguyên tắc, logo phải được đăng tải trên các ấn phẩm, phương tiện điện tử được sử dụng tại 

Nhật Bản hoặc Việt Nam vào năm 2023. Việc đăng tải trên các ấn phẩm, phương tiện điện tử được 

sử dụng vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2024 cũng sẽ được xem xét nếu được đánh giá là phù 

hợp với mục đích sử dụng, nội dung của phương tiện, v.v.. 

(4). Các đối tượng sau đây không được cấp phép sử dụng 

a. Đăng tải logo lên các ấn phẩm, phương tiện điện tử không phù hợp với thuần phong mỹ tục. 

b. Đăng tải logo lên các ấn phẩm, phương tiện điện tử vi phạm hoặc có nguy cơ vi phạm các quy 

định pháp luật của Nhật Bản hoặc Việt Nam. 

c. Đăng tải logo lên các ấn phẩm, phương tiện điện tử không phù hợp với mục đích kỷ niệm 50 

năm là thúc đẩy quan hệ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam. 

d. Đăng tải logo lên các ấn phẩm, phương tiện điện tử có mục đích truyền bá quan điểm chính 

trị, tôn giáo. 



e. Ngoài ra, đăng tải logo lên các ấn phẩm, phương tiện điện tử mà Ban tổ chức xét thấy không 

phù hợp. 

 

3 Hướng dẫn thủ tục đề nghị 

(1). Đối tượng có thể sử dụng bao gồm chính phủ, chính quyền địa phương, doanh nghiệp tư nhân, tổ 

chức văn hóa, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, v.v. (không chỉ riêng các 

cơ quan liên quan đến chính phủ, mà các đơn vị triển khai khác nhau cũng thuộc đối tượng có thể 

sử dụng). Không phân biệt quốc tịch. 

(2). Trong trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị và đã được công nhận là "Chương trình kỷ niệm 50 năm 

thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam” thì có thể sử dụng logo trên các phương tiện 

truyền thông của chương trình được công nhận, vì vậy không cần thiết phải nộp lại hồ sơ đề nghị 

cấp phép sử dụng logo. 

(3). Trong trường hợp có nguyện vọng sử dụng logo, về nguyên tắc, vui lòng nộp hồ sơ đề nghị chậm 

nhất 1 tháng trước khi bắt đầu sử dụng. Vui lòng điền thông tin vào các mục cần thiết và nộp đơn 

đề nghị ở mục a. dưới đây. Tải lên các giấy tờ quy định ở mục b. vào mục tương ứng trong đơn đề 

nghị. Hồ sơ đề nghị điền bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Việt. 

[Hồ sơ đề nghị] 

a. Đơn đề nghị: https://form.jotform.com/222972136894466 

b. Tài liệu giới thiệu khái quát về đơn vị đề nghị 

b.1. Danh sách lãnh đạo đơn vị 

b.2. Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương (như quy định, quy tắc hội, hoạt động ủng hộ 

quyên góp, v.v.) 

b.3. Lịch sử phát triển, thành tích đã đạt được, nội dung hoạt động, v.v. của đơn vị tổ chức 

b.4. Trường hợp đơn vị sử dụng và đơn vị nộp hồ sơ là hai đơn vị khác nhau, cần có tài liệu 

cho thấy quan hệ giữa hai bên (ví dụ: bản hợp đồng, v.v.) 

※ Nếu đơn vị tổ chức chương trình không có lãnh đạo, điều lệ hoạt động, vui lòng ghi rõ 

trong tài liệu ở mục b.3. 

※ Cơ quan chính phủ, đoàn ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế, tổ chức công của 

địa phương, cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Ngoại giao không cần nộp các giấy tờ b.1, b.2, 

b.3 ở mục b. 

 

(Tham khảo) Trường hợp sử dụng tại Nhật Bản 

Hồ sơ đề nghị chỉ để sử dụng riêng logo ở Nhật Bản sẽ không được chấp nhận mà cần được công 

nhận là chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. Vui lòng 

tham khảo hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị công nhận chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan 

hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam dưới đây. 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea1/vn/page23_003902.html 

 

(4). Kết quả thẩm định sẽ được thông báo khoảng 1 tháng sau khi nhận được hồ sơ. 

(5). Các doanh nghiệp thành viên của các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (※1) và các 

https://form.jotform.com/222972136894466
https://www.mofa.go.jp/mofaj/s_sa/sea1/vn/page23_003902.html


doanh nghiệp đối tác của chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật 

Bản - Việt Nam (※2) có thể sử dụng logo bằng cách điền đơn đề nghị tại mục (3)a. trên (được 

miễn nộp (3)b.Tài liệu giới thiệu khái quát về đơn vị đề nghị). Ban tổ chức sẽ không thực hiện 

thẩm định hồ sơ đối với các trường hợp này, tuy nhiên, nếu xét thấy việc sử dụng không đáp ứng 

các tiêu chí ở mục 2. trên, Ban tổ chức có thể yêu cầu ngừng sử dụng. Nếu cần thiết, Ban tổ chức 

có thể yêu cầu nộp bổ sung các tài liệu khác. Trong trường hợp các đơn vị trên muốn sử dụng logo 

tại Nhật Bản, vui lòng chọn “Địa điểm sử dụng chính” là “Nhật Bản” khi điền đơn đề nghị tại mục 

(3)a. 

(※1) Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng 

(※2) Các doanh nghiệp và cá nhân tài trợ cho các hoạt động của Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam của phía Nhật Bản. 

 

4 Những điều cần lưu ý  

(1). Điều cần lưu ý khi nộp hồ sơ đề nghị: 

a. Hồ sơ đề nghị đã nộp sẽ không được hoàn trả. 

b. Ban tổ chức có thể đề nghị nộp bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ. 

c. Trường hợp hồ sơ đề nghị nộp quá thời hạn 1 tháng trước khi bắt đầu sử dụng logo, hoặc hồ sơ 

đề nghị có thiếu sót đáng kể, ban tổ chức có thể từ chối thẩm định hồ sơ. 

d. Ban tổ chức sẽ không giải đáp liên hệ có liên quan tới quá trình thẩm định hồ sơ. 

 

(2). Những điều cần lưu ý khi chuẩn bị và thực hiện:  

a. Kể cả khi đã được cấp phép sử dụng, toàn bộ trách nhiệm liên quan tới việc sử dụng logo bao 

gồm kinh phí thuộc về bên sử dụng. Ban tổ chức sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. 

b. Trong trường hợp có sự cố, khiếu nại, v.v. phát sinh từ việc sử dụng logo hoặc trong trường hợp 

gây thiệt hại cho bên thứ ba, bên sử dụng phải thực hiện các biện pháp thích hợp một cách thiện 

chí dưới trách nhiệm của mình. Ban tổ chức sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 

c. Trường hợp chương trình có sự thay đổi so với nội dung tại thời điểm nộp hồ sơ, phải nhanh 

chóng thông báo cho Ban tổ chức. 

d. Ban tổ chức có thể hủy quyết định công nhận trong các trường hợp sau: 

d.1. Phương thức sử dụng có sự thay đổi so với nội dung tại thời điểm nộp hồ sơ nhưng không 

được báo cáo kịp thời cho Ban tổ chức. 

d.2. Ban tổ chức nhận thấy chi tiết trong nội dung sử dụng không có trong hồ sơ đề nghị trước 

đó, hoặc nội dung sử dụng có sự thay đổi so với nội dung tại thời điểm nộp hồ sơ, vi phạm 

một trong các nội dung đã quy định ở mục 2 Tiêu chí cấp phép (4). 

d.3. Trường hợp thay đổi tỉ lệ, màu sắc hoặc thiết kế của logo. Trường hợp sử dụng logo theo 

bất kỳ phương thức nào khác ngoài phương thức được phép. 

e. Bản quyền logo thuộc sở hữu của Ban tổ chức. 

f. Về nguyên tắc, bên sử dụng chỉ có thể sử dụng logo miễn phí cho ấn phẩm và các địa điểm đăng 

tải mà logo đã được cấp phép sử dụng. 



g. Bên sử dụng không được thay đổi thiết kế logo (tỉ lệ chiều dọc/chiều ngang). Tuy nhiên, bên sử 

dụng có thể sử dụng logo có màu hoặc đen trắng. 

h. Các ấn phẩm sử dụng logo phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và tuân thủ pháp luật của Nhật 

Bản hoặc nước CHXHCN Việt Nam. 

i. Nếu cần thiết, bên sử dụng logo có thể được yêu cầu báo cáo về tình trạng sử dụng logo (số 

lượng bản được phân phối, phương thức đăng tải, thời gian sử dụng, v.v.). 

 

5 Địa chỉ liên hệ 

1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của Nhật Bản 

a. Trường hợp sử dụng ở Việt Nam 

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 

 

b. Trường hợp sử dụng ở Nhật Bản 

Phòng Đông Nam Á 1, Bộ Ngoại giao Nhật Bản 

Điện thoại: 03-5501-8263 

Email: japan-vietnam50@mofa.go.jp 

 

2. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân của Việt Nam 

Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

Điện thoại: (+84)-024-3799-2322 hoặc 2323 

 

mailto:50japan-vn@ha.mofa.go.jp
mailto:japan-vietnam50@mofa.go.jp

