
Cần một Slogan 
“định vị thương hiệu”

đồng hồ đếm ngượC 1.000 ngày tiến tới đại lễ kỉ niệm 1.000 năm thăng long - 
đông đô - hà nội đã bắt đầu Chạy từ 13/1/2008. đã Có rất nhiều Công việC mà 

lãnh đạo và nhân dân thủ đô đang gấp rút thựC hiện để đón Chào Sự kiện này 
như tu bổ, tôn tạo, xây dựng nhiều Công trình kiến trúC văn hóa, dựng phim, 
dựng kịCh, Sáng táC thơ Ca nhạC họa... nhưng ngoài những biểu tượng vật 
Chất, thăng long ngàn năm Của Chúng ta rất Cần một biểu trưng riêng về 

ngôn ngữ.  đó là một Câu Slogan để “định vị giá trị” Cho riêng mình.

ban tổ chức hướng tới kỉ niệm 1.000 năm thăng long - đông đô - hà nội đã có một chương trình chuẩn bị 
công phu và phong phú. Có không biết bao “đầu việc” lớn nhỏ được đặt ra để thực hiện. hiển nhiên, một sự 
kiện “ngàn năm có một” tính từ năm lý Công uẩn ra Chiếu rời đô (1010) cho đến nay quả là một sự kiện vô 
cùng lớn lao, đối với mọi cư dân thuộc đất kinh kì xưa và đối với cả nước. thậm chí, tầm cỡ sự kiện này còn 
vượt ra ngoài khuôn khổ một quốc gia (số thành phố, nhất là thủ đô trên thế giới vượt qua ngưỡng ngàn tuổi 
không nhiều). mỗi người dân việt nam hiểu rõ ý nghĩa trọng đại của mốc son lịch sử này. và không chỉ mang 
ý nghĩa lịch sử, thăng long ngàn năm còn hội đủ nhiều yếu tố khác nữa: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, 
phong tục tập quán, tín ngưỡng và trên tất cả là tâm linh dân tộc...

vì vậy, ngoài những công việc đầu tư củng cố và hoàn thiện các công trình vật chất, việc tổ chức các cuộc 
phát động sáng tác các tác phẩm văn hóa nghệ thuật như phim ảnh, kịch, tiểu thuyết, thơ ca nhạc họa... thì 
việc sáng tác logo biểu trưng là rất cần thiết. việc này chúng ta đang tiến hành. tuy nhiên, logo là biểu trưng 
đồ họa. Chúng ta cần phải có một “biểu trưng ngôn từ”. do đó, theo tôi, nên phát động một cuộc thi sáng 
tác Slogan cho sự kiện này.
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Slogan, một thuật ngữ quen thuộc, 
đã được quốc tế hóa, nói cho cụ 
thể, Slogan thường được hiểu là 
“câu khẩu hiệu” hay “câu nói định 
vị thương hiệu” vốn rất cần để tuyên 
truyền quảng bá cho một tổ chức, 
một cơ quan, một quốc gia, một địa 
điểm du lịch, một công ty, một mặt 
hàng, một sự kiện... trong bối cảnh 
hội nhập trên thế giới hiện nay, việc 
đặt slogan đã trở nên quen thuộc với 
rất nhiều người. Slogan cũng không 
đơn thuần là một công việc quảng 
cáo, pr, tiếp thị... mà nó còn có tác 
dụng quảng bá, khẳng định giá trị 
đặc biệt hữu ích (nhất là qua 
các phương tiện multimedia) 
tạo niềm tin cho chúng ta bước 
tiếp. Slogan thường được xây 
dựng bằng một phát ngôn 
ngắn, có cấu trúc đơn giản, 
chặt chẽ, dễ nói, dễ nhớ, dễ thể 
hiện trên ma-ket đồ họa. đặc 
biệt, câu nói này phải hay và lạ, 
lột tả được ít nhất một (hoặc 
một vài) đặc điểm, phẩm chất 
nổi trội của đối tượng đang cần 
quảng bá.

Sẽ là rất hợp lí, rất hay nếu đi 
kèm với logo biểu trưng cho 
ngàn năm thăng long là một 
slogan “định vị giá trị”. ngôn 
từ có lợi thế là chuyển tải được 
một thông điệp rõ ràng, hàm 
súc, tạo sự liên tưởng trong trí 
não mọi người. không hiếm 
các slogan mà ta đọc phải ngạc 
nhiên bởi ý tưởng sâu xa, đậm 
chất văn hóa, càng suy ngẫm 
càng thấy hay. người kẻ Chợ 
xưa và nay nổi tiếng tài hoa, 
duyên dáng, thanh lịch. điều 
đó thể hiện rất rõ trong lời ăn 
tiếng nói. vậy tại sao chúng ta 
không lấy một phần “hồn vía” 
đó của mảnh đất ngàn năm văn hiến 
kia để thể hiện trong ngày lễ thiêng 
liêng này?

năm nay, 2009, là năm “áp chót” 
với ba số chín - 999 - thật thú vị và 

rất ý nghĩa. với tư cách là một nhà 
ngôn ngữ thuộc hội ngôn ngữ học 
việt nam, tôi rất mong các vị lãnh 
đạo tp hà nội, cụ thể là ban tổ chức 
1.000 năm thăng long - đông đô - 
hà nội, phát động một cuộc thi sáng 
tác slogan cho riêng sự kiện này. tôi 
nghĩ, hội ngôn ngữ học việt nam, 
hội ngôn ngữ học hà nội sẵn sàng 
đứng ra phối hợp với các cơ quan 
hữu trách (Sở vh -tt -hn hà nội, 
Quỹ văn hóa hà nội, cùng một số 
cơ quan báo chí khác, đặc biệt là 
báo người hà nội chẳng hạn) để tổ 
chức cuộc thi này. nó sẽ thu hút được 

không chỉ những ai đang sinh sống, 
là cư dân hà nội mà còn tất cả những 
người con việt nam ở khắp mọi miền 
tổ quốc, khắp mọi nơi trên thế giới 
(thậm chí cả những cư dân ngoại 
quốc) hướng về. về thời gian, chúng 

ta hoàn toàn có thể thực hiện  trong 
một thời gian ngắn, có thể chỉ cần 
nửa năm (từ 1/10/2009 đến 1/6/2010 
chẳng hạn). kết thúc vào giữa năm 
2010, chúng ta có đủ điều kiện để 
tuyên truyền, giới thiệu cho ngày lễ 
sẽ diễn ra vào 10/2010 (thể hiện trên 
băng rôn, khẩu hiệu, ấn phẩm báo 
chí, huy hiệu, tặng phẩm và vật phẩm 
lưu niệm...). Cùng với cuộc thi này, 
chúng ta có thể tổ chức cuộc thi viết 
bài bình cho các slogan hay, có giá trị, 
cần thảo luận (trên báo chí, trong các 
trường học, làm chủ đề cuộc thi viết 
thư, làm đề thi cho các kì thi học sinh 

giỏi). như vậy, ý nghĩa của ngày 
lễ trọng đại này có cơ hội được 
lan tỏa và truyền bá sâu rộng đối 
với mọi người. thăng long ngàn 
tuổi kết tinh trong mình nhiều 
giá trị. Các slogan có thể sáng 
tạo sao cho chỉ trong một câu 
nói ngắn, làm toát lên nét đẹp 
cốt cách ẩn tàng từ ngàn năm 
văn hiến.

tất nhiên, đây chỉ là một ý kiến 
đề xuất. việc tổ chức cuộc thi 
(nếu có) cần phải có một quy 
chế, thể lệ hết sức cụ thể chặt 
chẽ. tôi mong các vị lãnh đạo 
thành phố hà nội và ban tổ chức 
lễ hội 1.000 năm thăng long 
xem xét và có ý kiến hưởng ứng. 
một cuộc thi như vậy, nếu tiến 
hành ngay, thời gian hoàn toàn 
có thể được. kinh phí có lẽ cũng 
không lớn lắm. Chúng ta có thể 
kêu gọi sự đóng góp thêm từ các 
tổ chức, doanh nghiệp và các 
nhà hảo tâm. nhưng quan trọng 
hơn là chúng ta đã làm cho ngày 
lễ trọng đại này phong phú hơn 
qua một hoạt động có ý nghĩa 
và tăng phần giá trị. Slogan cho 

thăng long - hà nội ngàn năm, 
sẽ là một thông điệp hàm súc cho 
hôm qua, hôm nay và mai sau.

*Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam
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