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Số: 59/KH-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023” 

 

Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2023” 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

1. Hội thi nhằm phát huy những ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong thiết kế mẫu 

sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

2. Hội thi góp phần tạo ra những thiết kế, sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính 

mới, sáng tạo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật, đặc biệt những thiết kế, sản 

phẩm có khả năng trở thành sản phẩm quà tặng, hàng lưu niệm phục vụ du lịch, xuất 

khẩu. 

3. Thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ để quảng bá, truyền tải thông 

tin về văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của vùng đất cố đô Huế. Thúc đẩy 

phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và bảo tồn 

các giá trị văn hóa Huế. 

4. Phát huy tiềm năng phát triển của lĩnh vực ngành nghề nông thôn, sự đa 

dạng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghề, làng nghề. 

II. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA VÀ LĨNH VỰC DỰ THI 

1. Đối tƣợng tham gia 

Tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có khả năng sáng tác, thiết kế, 

sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ. 

2. Lĩnh vực dự thi 

- Tất cả các ngành hàng sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế (bao gồm cả mẫu mã, bao bì sản phẩm đặc sản Huế);  

- Không tiếp nhận các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm đã đạt giải tại các 

hội thi cấp tỉnh trở lên trong và ngoài nước. 
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- Ban tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu liên quan 

đến mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm dự thi.  

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban tổ chức Hội thi (hoặc ủy quyền cho 

Phó Ban) có quyền điều chỉnh các nội dung tại mục II cho phù hợp. 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức Hội thi do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, 

gồm các thành viên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách về lĩnh vực công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp làm Trưởng ban; Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) Sở Công 

Thương làm Phó ban và các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị 

liên quan: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, 

Trường Đại học Nghệ Thuật Huế, Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh, CLB nghệ nhân 

Huế và các cá nhân, tổ chức, đơn vị liên quan khác. Sở Công Thương là Cơ quan 

thường trực Ban tổ chức Hội thi.  

Ban tổ chức có nhiệm vụ: 

- Tuyên truyền, phổ biến về Hội thi. 

- Vận động các cá nhân, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi. 

- Ban hành Thể lệ Hội thi. 

- Thành lập Hội đồng giám khảo và ban hành Quy chế về công tác chấm thi 

của Hội đồng giám khảo. 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt giải thưởng; đề xuất UBND tỉnh xem xét tặng bằng 

khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia Hội thi. 

- Trưởng Ban tổ chức được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Ban tổ 

chức được sử dụng con dấu của cơ quan mình trong quá trình triển khai các nhiệm 

vụ liên quan đến Hội thi. 

- Một số nhiệm vụ liên quan khác. 

2. Ban Thƣ ký: Ban Thư ký do Phó Ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành 

lập để giúp việc cho Ban tổ chức. 

3. Hội đồng giám khảo:  Hội đồng giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Hội 

thi ra quyết định thành lập (hoặc ủy quyền cho Phó Ban tổ chức) do đồng chí Phó 

Ban tổ chức Hội thi làm Chủ tịch Hội đồng giám khảo và các chuyên gia, lãnh đạo 

và chuyên viên chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực của hội thi trên cơ sở đề 

xuất của Ban Thư ký Hội thi. Hội đồng giám khảo có nhiệm vụ: 

- Thống nhất phương án chấm thi theo Thể lệ Hội thi được phê duyệt. 
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- Tổ chức chấm thi. 

- Trình Ban tổ chức Hội thi kết quả chấm thi. 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác chuẩn bị 

- Thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký Hội thi. 

- Họp Ban Tổ chức (hoặc lấy ý kiến) để thống nhất nội dung liên quan đến 

công tác tổ chức Hội thi. 

2. Tổ chức Lễ phát động Hội thi, tuyên truyền vận động về Hội thi 

- Tổ chức Lễ phát động Hội thi. 

- Tuyên truyền về Hội thi thông qua các phương tiện cổ động trực quan; thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức đi tuyên truyền, vận động trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

3. Kiểm tra, đôn đốc và nhận hồ sơ tham gia Hội thi 

- Ban Tổ chức Hội thi tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá kết quả 

công tác tuyên truyền, vận động, trao đổi, xem xét các vấn đề nảy sinh nhằm triển 

khai thực hiện hội thi theo đúng kế hoạch và có chất lượng. 

- Các đơn vị phối hợp có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân tham gia hội thi. 

- Ban Thư ký Hội thi tiếp nhận hồ sơ tham gia Hội thi có trách nhiệm xem xét 

về mặt thủ tục, hồ sơ đăng ký và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tham gia. 

4. Tổ chức đánh giá các sản phẩm tham gia dự thi 

a) Vòng sơ khảo 

- Các tổ chức, cá nhân dự thi thực hiện thiết kế sản phẩm, bộ sản phẩm tham 

gia Hội thi; đồng thời chuẩn bị hồ sơ dự thi theo quy định nộp cho Ban tổ chức Hội 

thi thông qua Ban Thư ký Hội thi. Không hạn chế số lượng mẫu thiết kế, sản 

phẩm/bộ sản phẩm tham gia dự thi của mỗi tổ chức, cá nhân tham gia dự thi. 

- Hội đồng giám khảo căn cứ hồ sơ tham gia dự thi và các tiêu chí được quy 

định tại thể lệ Hội thi để đánh giá mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm. 

- Hội đồng giám khảo sẽ chấm chọn các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm 

vào vòng chung khảo báo cáo Ban tổ chức Hội thi; trong quá trình chấm sơ khảo, 

Hội đồng giám khảo có thể tổng hợp các sản phẩm tham gia dự thi của cùng tác giả 

thành bộ sản phẩm nếu xét thấy phù hợp hơn với các tiêu chí chấm thi. 
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- Kết quả các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm được chọn vào vòng chung 

khảo do Trưởng Ban tổ chức Hội thi (hoặc ủy quyền cho Phó Ban Tổ chức) quyết định 

và thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia để thực hiện chế tác hoặc hoàn thiện 

thành sản phẩm tham gia vòng chung khảo. Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm  

vào vòng chung khảo được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận tham gia Hội thi. 

b) Vòng chung khảo 

- Các thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ 

được thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia để thực hiện chế tác sản phẩm 

hoặc hoàn thiện sản phẩm tham gia vòng chung khảo (lưu ý các nội dung do Hội 

đồng giám khảo tham gia góp ý) và nộp sản phẩm tham gia vòng chung khảo tại 

Ban tổ chức Hội thi thông qua Ban Thư ký Hội thi (Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, 

thành phố Huế). 

- Hội đồng giám khảo chấm điểm cho từng sản phẩm/bộ sản phẩm theo quy 

chế chấm thi. 

- Hội đồng giám khảo căn cứ theo tổng số điểm trung bình từ cao xuống thấp 

và cơ cấu giải thưởng để đề nghị sản phẩm đạt giải nhất, giải nhì, giải ba, giải 

khuyến khích và báo cáo Ban tổ chức Hội thi trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, 

công nhận. 

5. Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải 

- Tổng kết kết quả triển khai, đánh giá kết quả thực hiện và kinh nghiệm cần 

rút ra trong quá trình triển khai. 

- Tổ chức trao giải cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm/bộ sản phẩm đạt giải. 

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban tổ chức Hội thi (hoặc ủy quyền cho 

Phó Ban Tổ chức) có quyền điều chỉnh các nội dung tại mục IV cho phù hợp. 

V. THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Thời gian tổ chức 

- Thời gian: Từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2023 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ khi công bố Thể lệ đến 17h00 ngày 31/8/2023 

- Tổ chức chấm thi:  

+ Sơ khảo: Tháng 9-10/2023 

+ Chế tác, hoàn thiện sản phẩm dự thi chung khảo: Tháng 9-10/2023 

+ Chung khảo: Tháng 11/2023 

- Tháng 11/2023: Triển khai công tác phục vụ lễ tổng kết, trao giải thưởng 
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- Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng: tháng 12/2023 

2. Tiến độ thực hiện 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Tháng 3-4/2023 
Ban hành kế hoạch và thành lập Ban 

Tổ chức Hội thi, Ban Thư ký 

- UBND tỉnh  

- Sở Công Thương 

Tháng 4-5/2023 

- Ban hành Thể lệ hội thi, phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức 

- Tổ chức Lễ Phát động Hội thi 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến về Hội thi  

- Ban Tổ chức 

- Sở Công Thương 

Tháng 4-8/2023 

- Tổ chức đi tuyên truyền, vận động 

tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp,… trên địa bàn tỉnh 

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung tiêu 

chí đánh giá, quy chế chấm điểm 

- Hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp nhận hồ 

sơ tham gia Hội thi 

- Ban Tổ chức 

- Sở Công Thương 

- Ban Thư ký 

Tháng 9-10/2023 

- Thành lập Hội đồng giám khảo 

- Tổ chức chấm sơ khảo và ban hành 

Quy chế về công tác chấm thi của Hội 

đồng giám khảo 

- Ban tổ chức thông báo kết quả sơ 

khảo đến các tổ chức, cá nhân tham 

gia. 

- Tổ chức tiếp nhận sản phẩm tham 

gia chung khảo 

- Ban Tổ chức 

 - Hội đồng giám khảo 

 - Ban Thư ký 

Tháng 10-11/2023 

- Tổ chức chấm thi chung khảo 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả 

- Đề nghị UBND phê duyệt kết quả 

Hội thi 

- Biên soạn Kỷ yếu Hội thi 

- Tiến hành các thủ tục đề nghị trao 

giải cho các tác giả đạt giải 

- Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức 

Lễ tổng kết và trao giải 

- Ban Tổ chức 

- Hội đồng giám khảo 

- Ban Thư ký 

Tháng 12/2023 
Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội 

thi 

- Ban Tổ chức 

- Ban Thư ký 
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Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban tổ chức Hội thi (hoặc ủy quyền cho 

Phó Ban Tổ chức) có quyền điều chỉnh các nội dung tại mục V cho phù hợp nhưng 

phải đảm bảo hoàn thành Hội thi trong năm 2023.  

VI. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Cơ cấu giải thƣởng 

- 01 giải nhất: 20.000.000 đồng, Cúp, Giấy chứng nhận của UBND tỉnh. 

- 02 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải, Cúp, Giấy chứng nhận của UBND tỉnh. 

- 03 giải ba : 10.000.000 đồng/giải, Cúp, Giấy chứng nhận của UBND tỉnh. 

- 10 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng/giải, Cúp, Giấy chứng nhận của 

UBND tỉnh. 

Đối tượng tham gia dự thi có mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm vào vòng 

chung khảo được hỗ trợ 500.000 đồng/thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm để khuyến 

khích, động viên các đối tượng tham gia dự thi kèm theo Giấy chứng nhận của Ban 

Tổ chức. 

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban tổ chức Hội thi có thể điều chỉnh cơ cấu 

giải thưởng cho phù hợp. 

2. Tiêu chí đánh giá  

Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm dự thi phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu 

chí đánh giá theo quy định chi tiết tại Thể lệ Hội thi. 

VII. HỒ SƠ THAM GIA VÀ QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

DỰ THI 

1. Hồ sơ tham gia dự thi 

a) Giai đoạn sơ khảo 

- Thành phần hồ sơ quy định chi tiết tại Thể lệ Hội thi do Ban tổ chức Hội thi 

ban hành. 

- Tổ chức, cá nhân tham gia nộp hồ sơ dự thi vòng sơ khảo cho Ban tổ chức 

Hội thi thông qua Ban Thư ký Hội thi (Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế).  

b) Giai đoạn chung khảo 

- Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ 

được thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia để thực hiện chế tác sản phẩm 

hoặc hoàn thiện sản phẩm tham gia vòng chung khảo (lưu ý các nội dung do Hội 

đồng giám khảo tham gia góp ý). 
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- Các tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp sản phẩm tham gia vòng chung khảo tại 

Ban tổ chức Hội thi thông qua Ban Thư ký Hội thi (Địa chỉ: 02 Tôn Đức Thắng, 

thành phố Huế). 

- Ban Thư ký Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, sản phẩm dự 

thi theo quy định của Ban tổ chức.  

2. Quyền lợi của tổ chức, cá nhân dự thi  

- Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm đạt giải tại Hội thi được tặng 

thưởng theo quy định. 

- Tác giả của các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm đạt giải sẽ được ưu tiên 

xem xét trong các đợt phong tặng nghệ nhân cấp tỉnh; ưu tiên đặt hàng chọn sản 

phẩm làm quà tặng trọng các dịp lễ, khánh tiết do UBND tỉnh tổ chức. 

- Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm tham gia dự thi sẽ được xem xét 

đăng trong Kỷ yếu Hội thi và đăng tải trên website của Sở Công Thương. 

- Các mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm của các đơn vị, cá nhân đạt giải, 

nếu có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất sẽ được ưu tiên xem xét để hưởng những 

chính sách ưu đãi từ nguồn nguồn vốn khuyến công của tỉnh (trên cơ sở đề án do cơ 

sở sản xuất lập và phù hợp với tiêu chí của từng chương trình). 

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng ban tổ chức Hội thi (hoặc ủy quyền cho 

Phó Ban Tổ chức) có quyền điều chỉnh các nội dung tại mục VII cho phù hợp. 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Tổng kinh phí thực hiện: 450.000.000 (đồng) 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp đã được ngân sách tỉnh bố trí 

trong dự toán giao đầu năm cho Sở Công Thương theo Quyết định số 2968/QĐ-

UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh. 

(Có dự toán chi tiết gửi kèm) 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các thành viên Ban tổ chức Hội thi có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do 

Ban tổ chức Hội thi phân công. Đối với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan: 

1. Sở Công Thƣơng  

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban tổ chức Hội thi. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố 

Huế tổ chức triển khai Hội thi. 
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- Cung cấp thông tin liên quan đến Hội thi cho các cơ quan thông tin đại 

chúng và tuyên truyền về Hội thi. 

- Bố trí cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban Thư ký để triển khai các nhiệm vụ. 

- Một số nhiệm vụ liên quan khác.  

2. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan 

- Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền về Hội thi và vận động các tổ chức, 

cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý hưởng ứng tham gia Hội thi. 

- Một số nhiệm vụ liên quan khác.  

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế  

- Phối hợp Sở Công Thương tuyên truyền về Hội thi và vận động các tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi. 

- Một số nhiệm vụ liên quan khác.  

4. Các cơ quan Báo, Đài địa phƣơng và Trung ƣơng 

- Thông tin kịp thời các hoạt động của Hội thi nhằm thu hút các cá nhân, tổ 

chức tham gia. 

- Một số nhiệm vụ liên quan khác.  

X. CHẾ ĐỘ HỌP, BÁO CÁO, KHEN THƢỞNG 

- Ban Tổ chức Hội thi tổ chức họp định kỳ (hoặc đột xuất) để đánh giá kết quả 

và tổng hợp tình hình triển khai báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

- Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia Hội 

thi sẽ được UBND tỉnh xem xét tặng bằng khen. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

năm 2023”. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh 

(thông qua Sở Công thương) để xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, VH&TT, TT&TT, DL, TC, 

  NN&PTNT, KH&CN; 

- UBND các huyện, TX và TP Huế; 

- Trường ĐH Nghệ thuật Huế; 

- Các Hội, Hiệp hội: VHNT, DN tỉnh; 

- CLB Nghệ nhân tỉnh; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Quý Phƣơng 
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Phụ lục 1                      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG ĐĂNG KÝ THIẾT KẾ, SẢN PHẨM/BỘ SẢN PHẨM THAM GIA  

“HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2023” 

 

Kính gửi: ................................................................................................. 
 

Tên tác giả (tổ chức, cá nhân): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Nghề nghiệp: . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa chỉ: . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Địa điểm sản xuất/kinh doanh (địa chỉ):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

Đăng ký tham gia dự thi gồm .......... thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm, cụ thể như 

sau: 

 

TT 

Tên thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm 

(Trường hợp tham gia là bộ sản phẩm phải nêu 

số lượng thiết kế/sản phẩm trong Bộ) 

Số lƣợng Ghi chú 

1 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

4 

 

 

 

  

5 

 

 

 

  

* Ghi chú: Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm của cùng một tác giả hoặc 

nhóm tác giả được sử dụng kết hợp với nhau làm tăng thêm hiệu quả sử dụng và 

tính thẩm mỹ, thuộc một trong các trường hợp sau: 
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- Các sản phẩm có cùng tính năng, công dụng, được sản xuất từ một loại 

nguyên liệu, vật liệu nhưng khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã; 

- Các sản phẩm có cùng kiểu dáng, mẫu mã và tính năng, công dụng được 

sản xuất từ các nguyên liệu, vật liệu khác nhau”. 

Chúng tôi (tôi) xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu thiết 

kế, sản phẩm/bộ sản phẩm dự thi trên là bản gốc, do tác giả trực tiếp thiết kế, sáng 

tác, không phải phiên bản sao chép hoặc đang tranh chấp quyền sở hữu; sản phẩm 

trên chưa đạt giải tại các hội thi cấp tỉnh trở lên trong và ngoài nước trước đây./. 

 

.........., ngày       tháng      năm 2023 

Đơn vị, cá nhân đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



Phụ lục 2 

                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢNG MÔ TẢ THIẾT KẾ, SẢN PHẨM/BỘ SẢN PHẨM THAM GIA  

“HỘI THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2023” 

 

Kính gửi: ..................................................................................................... 

Tên tác giả (tổ chức, cá nhân): ........................................................................................................................................ 

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................................................................... 

Địa chỉ: ..................................................................................Điện thoại: ...................................Fax: ............................... 

Địa điểm sản xuất/kinh doanh (địa chỉ):...........................................................................................................................

  

 

TT 

Mô tả về ý tƣởng thiết kế, sản phẩm, công dụng,   

công nghệ chế tác, … 

Kích thƣớc sản phẩm 

(cm) 

Vật liệu 

 

Khối lƣợng 

(Kg) 
Ghi chú 

Dài Rộng Cao    

1 

 

 

Tổng quan:………………………………... 

- Tính ....................................................... 

- Tính ........................................................ 

- Tính ....................................................... 

- Tính ....................................................... 

..................................................................  

(Căn cứ các tiêu chí cụ thể của hội thi để mô 

tả phù hợp) 

      

Chúng tôi (tôi) xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mẫu thiết kế, sản phẩm/bộ sản phẩm dự thi 

trên là bản gốc, do tác giả trực tiếp thiết kế, sáng tác, không phải phiên bản sao chép hoặc đang tranh chấp quyền sở hữu; 

sản phẩm trên chưa đạt giải tại các hội thi cấp tỉnh trở lên trong và ngoài nước trước đây./. 

.........., ngày        tháng      năm 2023 

Đơn vị, cá nhân đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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