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ĐIỀU LỆ 

Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng 

du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu 

niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn ban hành Điều lệ Cuộc thi thiết 

kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH  

- Phát huy tinh thần sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức trách 

nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc 

của đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn, làm phong phú sản phẩm lưu niệm và 

quà tặng du lịch, kích cầu chi tiêu của du khách khi đến Bắc Kạn. 

- Thông qua các sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch nhằm giới thiệu, 

quảng bá, truyền tải thông tin, hình ảnh về thiên nhiên, con người và bản sắc văn 

hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Bắc Kạn; giới thiệu điểm đến an toàn, thân 

thiện và hấp dẫn khách du lịch. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN 

SẢN PHẨM DỰ THI 

1. Thời gian dự thi 

- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 đến ngày 

hết ngày 31 tháng 8 năm 2022. 

- Thời gian chấm sơ khảo và triển lãm- trưng bày tác phẩm lấy ý kiến đóng 

góp của cán bộ và Nhân dân: Tháng 9, 10 năm 2022. 

- Thời gian chấm chung khảo: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 

tháng 11 năm 2022. 

- Thời gian trao giải: Dự kiến cuối tháng 11 năm 2022.  

2. Đối tượng dự thi 

- Các tổ chức doanh nghiệp hoạt động hợp pháp trên địa bàn cả nước, trực 

tiếp sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm; 

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam; 

- Thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi; 

- Những người mất hoặc bị hạn chế năng lực, hành vi dân sự, đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về 

hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích không được tham gia cuộc thi.  

3. Số lượng sản phẩm dự thi: Không hạn chế số lượng sản phẩm dự thi, 

mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều sản phẩm dự thi. 

4. Hồ sơ dự thi 
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 Hồ sơ dự thi được trình bày trên khổ giấy A4, gửi đến Ban Tổ chức 02 

(hai) bộ (01 bộ gốc và 01 bộ phô tô), gồm:  

- Phiếu đăng ký tham gia hội thi (theo mẫu đính kèm). 

- Sản phẩm hoàn chỉnh tham gia dự thi.  

- Bản thuyết minh sản phẩm bao gồm: Hình ảnh sản phẩm (03 ảnh in màu 

kích thước 15x20 cm chụp ở 3 góc độ khác nhau và file ảnh), tên gọi sản phẩm, 

đặc điểm ý nghĩa, nội dung thuyết minh sản phẩm, tính năng sử dụng sản phẩm, 

chất liệu kích cỡ, màu sắc của sản phẩm… 

- Đối tượng dự thi là nhóm tác giả, phải có văn bản ủy quyền cho 01 cá 

nhân đại diện cho nhóm tác giả. 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, doanh 

nghiệp hoặc bản sao căn cước công dân, hộ chiếu người tham dự thi với tư cách 

cá nhân. 

- Sản phẩm dự thi phải được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự 

thi, bên ngoài ghi rõ sản phẩm dự “Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà 

tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022”. 

Các nội dung liên quan đến cuộc thi (Kế hoạch, Điều lệ, Phiếu đăng ký, 
Bản thuyết minh sản phẩm) được đăng tải tại địa chỉ Website Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn: https://sovhttdl.backan.gov.vn và Cổng thông tin 

du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn: https://dulich.backan.gov.vn. 
5. Địa điểm nhận sản phẩm dự thi 

Sản phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành 

chính tại địa chỉ: Phòng Quản lý Du lịch và Di sản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 02093 878 985. 

6. Sản phẩm dự thi  

6.1. Hình thức 

- Là mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh được mô tả, thiết kế 

market về nội dung, ý tưởng từ các di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc, 

danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống, làng nghề, các sản phẩm từ nông 

nghiệp,… mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. 

(Gợi ý: Di tích lịch sử: Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Chợ 
Đồn, huyện Chợ Đồn; Khu di tích lịch sử Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch 
Thông; Di tích lịch sử địa điểm Đồn Phủ Thông, thị trấn Phủ Thông, huyện 

Bạch Thông...; các danh lam thắng cảnh: Hồ Ba Bể, xã Nam Mẫu, huyện Ba 
Bể, Động Nàng Tiên, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì; Động Puông, xã Khang 
Ninh, huyện Ba Bể...). 

- Kích thước sản phẩm tùy thuộc vào ý tưởng của tác giả, đảm bảo ý nghĩa 

và tính chất quà tặng lưu niệm. 

- Mẫu mã, chất liệu, màu sắc… của sản phẩm dự thi phải đảm bảo không bị 

thay đổi hay biến dạng theo sự thay đổi của khí hậu và thời tiết. 

6.2. Chất liệu 

 Sản phẩm được thiết kế, sản xuất chế tác hoàn chỉnh để làm quà lưu niệm, 

quà tặng cho du khách, phản ánh được nét đặc trưng hoặc mang dấu ấn của tỉnh 

https://sovhttdl.backan.gov.vn/
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Bắc Kạn thông qua các chất liệu: gỗ, tre, mây, kim loại, hợp kim, nhựa tổng 

hợp, thêu ren… 

6.3. Yêu cầu 

- Là sản phẩm được thiết kế làm quà tặng, đồ lưu niệm cho khách du lịch, 

đảm bảo đa dạng về chất liệu, màu sắc, thân thiện với môi trường. 

- Sản phẩm phải thể hiện sự khác biệt với các địa phương khác. 

- Sản phẩm đảm bảo các điều kiện: Dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay, bảo 

quản và an toàn cho sức khỏe con người. Ưu tiên những sản phẩm có tính ứng 

dụng cao, thuận lợi cho chế tác và sản xuất hàng loạt với giá thành phù hợp cho 

du khách. 

- Sản phẩm dự thi có thể là một sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập. 

- Khuyến khích các sản phẩm, quà tặng lưu niệm bao bì sản phẩm có các 

dòng chữ  “Kỷ niệm Bắc Kạn”, “ Du lịch Bắc Kạn” , “Du lịch Ba Bể”, “Kỷ niệm 

Ba Bể” bằng tiếng việt hoặc tiếng Anh, bố cục hợp lý, hài hòa, đẹp mắt. 

- Sản phẩm dự thi phải là những sản phẩm chưa đạt giải của các cuộc thi 

khác và không có tranh chấp về quyền tác giả. 

- Mẫu sản phẩm dự thi của nhóm tác giả phải có văn bản thỏa thuận của tập 

thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi. 

- Phần tên sản phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên hệ phải 

ghi riêng vào phiếu gửi kèm mẫu sản phẩm dự thi. 

Lưu ý: 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các sản phẩm tham gia dự thi 

sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển qua 
đường Bưu điện. 

- Các sản phẩm tham gia cuộc thi đạt giải Ban Tổ chức có quyền sử dụng 

cho việc tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về du lịch của tỉnh Bắc Kạn. Được 
sử dụng làm mẫu hàng lưu niệm chung của tỉnh để sản xuất, giới thiệu quảng 
bá, bày bán phục vụ cho khách tham quan, du lịch. 

- Ban Tổ chức không hoàn lại các sản phẩm dự thi. 
- Những đơn vị hoặc cá nhân đạt giải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá 

nhân theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Ban Tổ chức cuộc thi trao giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng theo cơ cấu 

như sau: 

 - 01 giải nhất: 30.000.000 đồng/giải. 

 - 02 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải. 

 - 03 giải ba: 5.000.000 đồng/giải. 

 - 10 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải. 

Tổng giá trị giải thưởng 95.000.000đ (Chín mươi năm triệu đồng). 

IV. QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA 

1. Quyền lợi 

Sản phẩm đạt giải được nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng, được quảng bá 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên webside của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Bắc Kạn; Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn. 

2. Nghĩa vụ 
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- Thực hiện đúng Điều lệ cuộc thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về 

các tranh chấp liên quan đến quyền tác giả và quyền, nghĩa vụ liên quan. 

- Tác giả đạt giải có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung các chi tiết cần thiết 

đối với tác phẩm được chọn cho phù hợp theo yêu cầu của Ban Tổ chức. 

- Tác giả đã nộp hồ sơ dự thi nếu muốn rút khỏi Cuộc thi phải có văn bản 

thông báo gửi về Ban Tổ chức trước thời hạn kết thúc nộp hồ sơ dự thi. 

V. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI 

- Sản phẩm đạt giải thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn 

được sử dụng vô thời hạn, cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ, bản 

quyền tác giả đối với sản phẩm. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn có quyền điều chỉnh, chỉnh sửa 

đối với các sản phẩm đạt giải cho phù hợp. 

- Tác giả tham gia cuộc thi chịu trách nhiệm về bản quyền của sản phẩm 

dự thi và các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về 

những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Nếu sản phẩm đạt giải vi 

phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ 

chức có quyết định hủy bỏ và thực hiện thu hồi tiền thưởng và giấy chứng 

nhận. 
 Trên đây là Điều lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch 

tỉnh Bắc Kạn năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn, rất mong 

nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh Bắc Kạn để Cuộc thi đạt kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Tổng Cục Du lịch; 

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

Gửi bản giấy: 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, 

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố; 

- Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch; 

- Các Hội: Kiến trúc sư, Xây dựng, Mỹ thuật Việt Nam; 

- Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố; 

- Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội; 

- Lưu: VT, QLDL&DS. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Chương 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

Tham dự Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng 

du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 

 

1. Tên cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp đăng ký dự thi:…………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………… 

3. Số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân:…………………………......, 

Ngày cấp:………………………..…., Nơi cấp:………………………………….. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ……………………………………............ 

Ngày cấp:………………………..…., Nơi cấp:………………………………….. 

4. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………. 

5. Điện thoại:……………………………………………………………………... 

6. Tên sản phẩm dự thi:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

Tôi cam đoan sản phẩm lưu niệm là tôi tự sáng tác, không sao chép dưới bất kỳ 

hình thức nào. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có sự tranh 

chấp về quyền sở hữu trí tuệ./. 

 

                                                                ………., ngày…….tháng….. năm 2022 

                                                   Cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp đăng ký dự thi 

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 
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BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM 

 

1. Tên cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp dự thi:……………………………………. 

2. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………. 

3. Điện thoại:……………………………………………………………………... 

4. Sản phẩm dự thi: 

- Tên gọi:…………………………………………………………………………. 

- Chất liệu sử dụng chính:………………………………………………………... 

- Kích cỡ:…………………………………………………………………………. 

- Màu sắc:………………………………………………………………………… 

- Thời gian chế tác:……………………………………………………………….. 

- Giá thành ước tính:……………………………………………………………… 

- Giá trị sử dụng:………………………………………………………………….. 

- Ý tưởng sáng tác và ý nghĩa sản phẩm:………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

                                                                 Cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp dự thi 

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 
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