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Cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới (ACAWC) là cuộc thi do Tập đoàn Certiport 

(Hoa Kỳ) tổ chức để tìm ra những chuyên gia thiết kế hàng đầu sử dụng phầm mềm Adobe 

Photoshop, Adobe Illustrator và Adobe Indesign. Trải qua 6 mùa giải sôi động và thành 

công trên thế giới, Cuộc thi mang lại một sân chơi bổ ích và ý nghĩa để học sinh, sinh viên 

trên toàn thế giới thể hiện những kỹ năng xử lý hình ảnh với các phần mềm thiết kế 

Adobe®. Cuộc thi cũng mang đến cơ hội thi đấu trên đấu trường quốc tế cùng nhiều giải 

thưởng danh giá và cơ hội rộng mở trong tương lai cho các thí sinh. 

Với mong muốn đem đến cho thế hệ trẻ Việt Nam cơ hội được tiếp cận với chuẩn đánh giá 

quốc tế trong bộ môn thiết kế và chuẩn hoá kiến thức cho người học bằng bài thi quốc tế, 

qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ sáng tạo của nước nhà ngang tầm với thế 

giới, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam – Đại diện Quốc gia của Certiport (Hoa Kỳ) đã đưa 

Cuộc thi ACAWC về Việt Nam từ năm 2018 với sự bảo trợ của Trung ương Đoàn.  

Ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại Việt Nam năm 2018, Cuộc thi đã đạt được những thành 

công rất đáng khích lệ với gần 120 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn từ 30 trường 

THPT, cao đẳng, đại học, học viện trọng điểm trên cả nước tham gia tranh tài. Đáng chú ý 

20% trong số đó là các trường THPT cùng sự góp mặt của nhiều trường ĐH, Học viện đầu 

ngành về thiết kế đồ họa. 

Đặc biệt, 39 thí sinh đạt từ 700 điểm với bài thi quốc tế ACA trong vòng thi sơ khảo quốc 

gia chính là những học sinh, sinh viên đầu tiên của Việt Nam được sở hữu chứng chỉ thiết 

kế đồ họa quốc tế ACA danh giá do chính Tổng GĐ Adobe thế giới ký tên. Đây sẽ là công 

cụ đắc lực giúp các bạn thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới.  

Và thành quả lớn nhất của mùa giải 2018 chính là tấm Huy chương Đồng danh giá mà đại 

diện duy nhất của Việt Nam – bạn Nguyễn Trần Thảo Nguyên thuộc Học viện Công nghệ 

Bưu chính Viễn thông cơ sở TPHCM đã giành được tại Vòng chung kết thế giới tháng 8 

vừa qua. Trong khi cả thế giới có duy nhất 01 bộ huy chương thì thành tích này của tuổi 

trẻ Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ vị thế của chất xám Việt Nam trước bạn bè năm 

châu. 

Bước sang mùa giải mới năm 2019, với sự phối hợp phát động và tổ chức giữa Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, ACAWC hứa hẹn tiếp tục 

là sân chơi sáng tạo hấp dẫn với quy mô ngày một rộng khắp tại các tỉnh thành trên cả 

nước.  

Sau vòng thi sơ khảo tại các trường và các tỉnh thành, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiến 

vào Vòng Tuyển chọn Quốc gia và dự bài thi quốc tế ACA Photoshop và ACA Illustrator 

bằng tiếng Anh. 10 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng Tuyển chọn Quốc gia sẽ được lựa 

chọn vào tranh tài tại Vòng chung kết Quốc gia của Cuộc thi. 

Tại Vòng Chung kết Quốc gia, thí sinh sẽ thực hiện thiết kế Poster theo một đề tài sáng 

tác do BTC chỉ định trong thời gian 8 tiếng. Thí sinh đạt giải Nhất tại VCK Quốc gia sẽ 



đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Vòng Chung kết Thế giới tại thành phố New York, 

Hoa Kỳ từ ngày 28 - 31/07/2018. 

Thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Vòng Chung kết Thế giới tại Hoa Kỳ sẽ có cơ hội 

nhận được giải thưởng thế giới có giá trị lớn: giải Nhất trị giá 7.000USD; giải Nhì trị giá 

3.500USD; giải Ba trị giá 1.500USD; giải khác thuộc Top 10 trị giá 250USD/giải; giải 

khán giả bình chọn trị giá 250USD/giải. 

THÔNG TIN THÊM VỀ BÀI THI ACA 

ACAWC sử dụng bài thi ACA (Adobe Certified Associate) để đánh giá trình độ của các 

thí sinh. Bài thi ACA do Tập đoàn Certiport (Hoa Kỳ) thiết kế, dựa trên kỹ năng sử dụng 

các công cụ phần mềm Adobe trong thiết kế các ấn phẩm, video, web và các ứng dụng đa 

phương tiện truyền thông phổ biến nhất hiện nay. IIG Việt Nam là Đại diện chính thức và 

duy nhất của Certiport được cung cấp bài thi ACA tại Việt Nam. ACA là chứng chỉ đo 

lường khả năng sử dụng Adobe do Tổng giám đốc Adobe thế giới ký tên và có giá trị toàn 

cầu, là minh chứng sinh động nhất cho năng lực thiết kế ở trình độ quốc tế của bạn. 

Tham gia ACAWC tại Việt Nam, mỗi thí sinh thi đấu ở các nội dung Adobe Photoshop và 

Adobe Illustrator. Mỗi nội dung thi được thực hiện trong thời gian 50 phút với thang điểm 

tối đa là 1000 điểm. Các thí sinh đạt 700/1000 trở lên sẽ được nhận chứng chỉ Adobe 

quốc tế có giá trị toàn cầu do Tổng Giám đốc Adobe thế giới ký tên. 




