
CUỘC THI VẼ TRANH MINH HỌA KADOKAWA LẦN THỨ NHẤT 

1. Chủ đề cuộc thi 

Câu chuyện về Công chúa Ngọc Hoa và chàng thương nhân vùng Nagasaki 

Yêu cầu: Vẽ minh họa nhân vật công chúa Ngọc Hoa (Công chúa Anio). 

2. Thời gian 

 Thời gian phát động cuộc thi: 11h00 ngày 05/12/2022, tại Hội trường – trường ĐH MTCN 

 Thời gian tham gia: 5/12/2022 đến 31/3/2023 

 Thời gian nộp bài: 30/3/2023 và 31/3/2023 

 Thời gian chấm bài: 1/4/2023 đến 31/4/2023 

 Thời gian công bố giải thường: Tháng 5/2023 

3. Giải thưởng 

 Giải nhất:    300.000 yên (~52.941.000 vnd) 

 Giải nhì:    100.000 yên (~17.647.000 vnd) 

 Giải khuyến khích (3 giải): 50.000 yên/giải (~8.823.500 vnd) 

 Giải đặc biệt do 3 đơn vị hợp tác tổ chức cuộc thi trao giải 

a) ĐH MTCN:   50.000 yên (~8.823.500 vnd) 

b) Kadokawa:   50.000 yên (~8.823.500 vnd) 

c) Kim Đồng   50.000 yên (~8.823.500 vnd) 

4. Đối tượng dự thi: Sinh viên ĐH MTCN 

5. Hình thức nộp bài 

 Nộp bài bằng file định dạng PSD/PNG 

 Khuyến khích sử dụng khổ A4, 300dpi 

 Có thể gửi tác phẩm dự thi digital hoặc analog  ( Tác phẩm analog cần nộp dưới dạng dữ liệu 

digital) 

 Không giới hạn công cụ sử dụng 

 Không chấp nhận các tác phẩm chỉ vẽ background 

 Ghi và nộp bằng đĩa CD/DVD : 3 bản (3 bản đựng trong 1 túi tư liệu Clear Bag) – Trên đĩa ghi 

thông tin: Họ tên, số điện thoại, email.  

 Địa điểm nộp bài dự thi: Phòng Tin học & Truyền thông – Tầng 2 nhà D (Khu Ký túc xá) -  

Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp. Người nhận bài: Mr. Chương 098 683 5563; Mr Đức 091 

978 9883; Ms Chi 0978590452. 

 Thời gian nộp bài: 30/3/2023 và 31/3/2023 (từ 9h00-16h00) 

Lưu ý: Ban tổ chức sẽ không giao trả lại CD/DVD của các tác phẩm dự thi (Thí sinh dự thi sinh tự lưu lại các 

dữ liệu bài thi của mình)./. 



 

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KADOKAWA CORPORTATION 

I. Thông tin về công ty Kadokawa Corportation 

- Kadokawa Corporation là công ty con thuộc tập đoàn Kadokawa Dwango thành lập năm 1954, có 

trụ sở tại Tokyo (Nhật Bản). Tập đoàn điều hành một số công ty, chia làm 3 loại: xuất bản, phim ảnh và 

truyền thông chéo. Kadokawa Corporation được thành lập 1/10/2014 với vốn 40.6 tỷ Yên 

- Website: https://www.kadokawa.co.jp/ 

-   Lĩnh vực hoạt động: Phát triển nhiều loại hình kinh doanh như một công ty giải trí toàn diện, bao 

gồm xuất bản, video, trò chơi, dịch vụ Web, giáo dục, MD và kinh doanh cho khách hàng trong nước.  

- Lĩnh vực xuất bản:  Xuất bản và kinh doanh các loại sách giấy( sách văn học, sách phổ thông, sách 

cho nhi đồng, sách học thuật tham khảo, sách đời sống,...), và sách điện tử,  manga, light novel, tạp 

chí,.. 

II. Các dự án thực hiện ở Việt Nam 

1. Dự án xuất bản truyện tranh bóng đá Sơn Goal 

- Đây là dự án hợp tác giữa Kadokawa và NXB Kim đồng trong dự án xuất bản manga bóng đá. Sự 

kiện phát hành được tổ chức vào ngày 29/7/2022, nhân dịp kỉ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng 

- Sơn Goal là câu truyện kể về cậu thiếu niên tên Sơn mang trong mình 2 dòng máu Việt Nam và 

Brazil, đã theo bố đến Việt Nam trong một chuyến công tác. Mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng sau 

cuộc gặp gỡ với các bạn bè trong đội bóng ở địa phương, cậu đã có những sự trưởng thành vượt bậc. 

2. Cuộc thi “Vẽ tranh minh họa Kadokawa lần thứ nhất” phối hợp tổ chức cùng trường ĐH Mỹ thuật 

công nghiệp  

- Là dự án nhằm chọn ra và bồi dưỡng những Nhà sáng tạo trẻ, với sự hợp tác giữa các chuyên gia 

trong lĩnh vực sáng tạo của Nhật Bản và trường Đh Mỹ thuật Công Nghiệp Hà Nội 

- Người chiến thắng sẽ được hỗ trợ cho các hoạt động tại Việt Nam và Nhật Bản 

3. Tài trợ cho trại tập huấn của đội tuyển Việt Nam tại Nhật Bản 

Dựa trên sự hợp tác hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản, Kadokawa đứng ra tài trợ cho trại 

tập huấn ngoài của Đội tuyển thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kadokawa.co.jp/


 

 “Câu truyện về công chúa Anio và chàng thương gia vùng nagasaki” 

Cuộc thi vẽ tranh minh họa Kadokawa lần thứ nhất được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (1973-2023). 

Chủ đề cuộc thi dựa trên câu chuyện nổi tiếng của Đà Nẵng (Việt Nam) về “Công chúa Ngọc Hoa (Công 

chúa Anio) và chàng thương nhân vùng Nagasaki (Nhật Bản). Đây là câu truyện có thật kể về chuyện tình 

giữa công chúa Ngọc Hoa và chàng trai Sotaro Araki. Ở tỉnh Nagasaki cũng có một vở kịch về câu chuyện 

này diễn ra trong lễ hội gọi là “Nagasaki kunchi”.  

Những năm cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 17, thuyền Châu Ấn là những con tàu sau khi xin được giấy 

phép đi lại nước ngoài từ các nhà cầm quyền thời đó sẽ vượt biển giao thương với nước ngoài mà chủ yếu 

với các nước Đông Nam Á như Việt Nam. Nagasaki là cảng xuất phát duy nhất của thuyền Châu Ấn và 

Nagasaki trở thành trung tâm thương mại thời đó. 

Araki Sotaro là một thương nhân thuyền Châu Ấn từ thời đại Azuchi Momoyama, anh đã đi từ 

Nagasaki đến Đàng Trong (nay là miền Trung Việt Nam). Được sự tin tưởng của chúa Nguyễn Phúc 

Nguyên, Sotaro được đồng ý gả cho công chúa Ngọc Hoa về làm vợ. 

Công chúa được người dân Nagasaki gọi trìu mến là “Anio-san” và đã sống cả đời ở Nagasaki. Đến tận 

ngày nay, lễ rước kiệu đón công chúa Ngọc Hoa vẫn tiếp tục được tái hiện 7 năm một lần trong phân cảnh 

“Thuyền Châu Ấn” tại lễ hội “Nagasaki kunchi” của Nagasaki (được tổ chức vào các ngày 7, 8, 9 tháng 10 

hàng năm)./. 

 


