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Trong những năm gần đây, tội phạm đưa người di cư
trái phép sang Vương quốc Anh ngày càng phổ biến với
phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hầu hết
các vụ việc đều do các đường dây tội phạm có tổ chức
thực hiện, với sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng
trong và ngoài nước. Thảm kịch 39 người Việt Nam thiệt
mạng trong thùng xe container vào tháng 10 năm 2019
tại Essex, Vương Quốc Anh cho thấy tính chất nghiêm
trọng và hệ lụy to lớn của tội phạm này. 

Với hình thức ban đầu là đưa người di cư trái phép, loại
hình tội phạm này thường phát triển thành tội phạm
mua bán người với việc bóc lột nạn nhân, trực tiếp xâm
hại đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của
họ. Những kẻ buôn người sử dụng nhiều hình thức dụ
dỗ tinh vi bao gồm sử dụng mạng xã hội nhằm tìm
kiếm và kết bạn với những người có nhu cầu tìm việc ở
nước ngoài, hoặc giả vờ yêu đương, kết hôn. Nhiều
trường hợp, chúng lợi dụng sự tin tưởng của người
thân để lừa bán họ qua biên giới.

Nhân ngày Quốc tế phòng, chống mua bán người 30/7,
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Đại học FPT
tổ chức Cuộc thi Thiết kế áp phích tuyên truyền phòng
chống di cư trái phép và mua bán người. Cuộc thi mong
muốn tìm được mẫu áp phích sáng tạo và ý nghĩa phục
vụ công tác truyền thông cho chủ đề này tại Việt Nam. 
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Đừng đánh cược tương lai của bạn. Di cư trái phép có thể biến bạn
thành nạn nhân của mua bán người. 
Bạn có thể đối mặt với 4 năm tù giam nếu nhập cảnh trái phép vào
Vương Quốc Anh.
Bạn có thể bị cấm nhập cảnh vào Vương Quốc Anh nếu sử dụng giấy
tờ giả xin thị thực.

Bài dự thi nộp dưới dạng bản mềm, định dạng .JPG hoặc .PNG. Người
dự thi có trách nhiệm cung cấp thêm file thiết kế (.EPS, .AI hoặc
.PSD) theo yêu cầu Ban tổ chức.
Thiết kế phù hợp để in ấn/trình chiếu trên các biển quảng cáo cỡ lớn
trên đường phố hoặc tại sân bay.
Bài dự thi được thực hiện bởi một tác giả duy nhất. Mỗi tác giả có
thể gửi nhiều bài dự thi (không hạn chế số lượng bài thi).

Liên quan tới chủ đề cuộc thi;
Hình thức trình bày; 
Tính sáng tạo; 
Tính phù hợp phục vụ công tác truyền thông.

Yêu cầu
Thiết kế áp phích với một trong những thông điệp sau:

1.

2.

3.

Đối tượng dự thi
Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam
và nước ngoài từ 12 tuổi trở lên.  

Quy cách bài dự thi

Tiêu chí chấm giải
Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên các tiêu chí sau:

Giải thưởng căn cứ vào kết quả chấm thi theo thang điểm quy định,
theo thứ tự từ cao xuống thấp.



Bài dự thi gửi qua địa chỉ: baiduthi@ukinvietnam.com
Tiêu đề của email để dưới dạng: [Tên người dự thi] - [Tên bài dự
thi]

Nội dung email bao gồm: Họ và tên tác giả, Ngày sinh, Số CMND,
Địa chỉ liên hệ, Email, Số điện thoại
Đính kèm tệp có một trong các định dạng .JPG hoặc .PNG

01 giải nhất: 01 Ipad Air 4 64GB Wifi/4G và 01 Apple Pencil 2;
02 giải nhì: mỗi giải 01 Bảng vẽ Wacom Intuos Medium Bluetooth
CTL-6100WL;
03 giải ba: mỗi giải 01 tai nghe không dây Sony WH-CH510
05 giải khuyến khích: mỗi giải 01 phần quà lưu niệm từ Đại sứ
quán Anh tại Hà Nội. 

Cách thức gửi bài dự thi

     Ví dụ: Nguyen Van A – Đừng đánh cược tương lai

 
Thời hạn gửi bài dự thi

Từ ngày 27/6/2022 đến hết ngày 20/7/2022 (theo thời gian hiển thị
trên email). 

 
Giải thưởng

Giải thưởng sẽ được công bố trên trang fanpage chính thức của Đại
sứ quán Anh tại Việt Nam - UKinVietnam vào Ngày Toàn dân phòng,
chống mua bán người (30/7/2022).

mailto:baiduthi@ukinvietnam.com


Quy định chung

Thiết kế dự thi là thiết kế nguyên gốc, chưa từng được
chia sẻ, đăng tải hay xuất bản trên bất cứ nền tảng nào; 
Người dự thi có trách nhiệm cung cấp thêm file thiết kế
theo định dạng và dung lượng theo yêu cầu của Ban tổ
chức khi được yêu cầu;
Người dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền
của những tư liệu sáng tạo trong thiết kế dự thi của mình;
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp thiết
kế dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức;
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi
cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên
lạc được;
Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm thiết kế trong bất
kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các bài
dự thi để phục vụ các hoạt động quảng bá, tuyên truyền
mà không phải trả bất kỳ chi phí nào;
Đối với thiết kế dự thi được giải, ban tổ chức có toàn
quyền sử dụng để chỉnh sửa, sản xuất thành sản phẩm
cuối cùng;
Thiết kế dự thi vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà
không cần thông báo trước;
Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về
kết quả cuộc thi trong vòng 5 ngày từ ngày công bố kết
quả;
Quyết định của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội là quyết định
cuối cùng.


