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KẾ HOẠCH 

 ổ c ức Cu c t i t iết kế sả    ẩm  ưu  iệm, quà tặ g Du  ịc  

 uyệ  Na Ha g  ăm 2022 

 

Căn cứ Nghị quyết s  35-NQ HU ngày    7  0   của Ban Thường vụ Huyện 

ủy Na Hang về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện giai 

đoạn  0   -2025, định hướng đến năm  030; 

Căn cứ  ế hoạch s   36  H-UBND ngày  0 8  0   của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện, 

giai đoạn  0   -  0 5 và định hướng đến năm  030; 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang xây dựng  ế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết 

kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang năm 

 0  , cụ thể như sau  

I.  ỤC  ÍCH, YÊU CẦU 

1.  ục đíc  

- Phát huy khả năng tư duy và tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, 

cá nhân vào việc tham gia sáng tác, thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch; 

nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm, các 

sản phẩm được làm quà tặng du lịch có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho 

hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, kích cầu chi tiêu của du khách khi đến huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền 

th ng lịch sử, giá trị văn hóa truyền th ng của các đồng bào dân tộc thiểu s  trên 

địa bàn huyện Na Hang, đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, giải 

quyết việc làm, tăng thu ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du 

lịch Na Hang đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, tạo sức lan tỏa lớn, thu 

hút đông đảo các tổ chức, cá nhân tham gia nhằm lựa chọn được các mẫu sản phẩm 

lưu niệm, quà tặng du lịch thực sự đặc trưng, biểu trưng và thẩm mỹ; tạo ra sự kiện 

văn hóa du lịch hấp dẫn. 

- Nội dung cuộc thi phải được chuẩn bị chu đáo; công tác tổ chức phải đảm 

bảo chặt chẽ, tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực. 
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II. N I DUNG 

1.  ối tượ g t am gia 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị (cơ sở sản xuất, hợp tác xã, làng 

nghề,...) hoạt động hợp pháp trên địa bàn cả nước, có ý tưởng, khả năng thiết kế, 

sáng tạo, sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm lưu niệm hoàn chỉnh, các 

sản phẩm đặc trưng làm quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt 

động du lịch trên địa bàn huyện Na Hang đều có thể tham gia Cuộc thi.  

- Công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh. 

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

-  hông hạn chế s  lượng tác phẩm, các tổ chức, các nhân tham dự cuộc thi 

có thể có một hoặc nhiều sản phẩm dự thi.  

2. Yêu cầu về sả    ẩm d  t i 

-  ản phẩm lưu niệm  Là những mẫu sản phẩm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

hoàn chỉnh có chất lượng, mẫu mã đẹp.  ản phẩm có ý nghĩa nội dung giới thiệu 

về các danh lam thắng cảnh, các công trình kiến trúc; di tích - lịch sử văn hóa; lễ 

hội truyền th ng của các đồng bào đân tộc thiểu s  và con người trên địa bàn 

huyện Na Hang thể hiện nét đặc trưng riêng của huyện Na Hang. 

-  ản phẩm quà tặng du lịch  Là mẫu sản phẩm hoặc sản phẩm hoàn chỉnh sử 

dụng làm quà tặng du lịch có chất lượng, mẫu mã đẹp.  ản phẩm làm quà tặng du 

lịch phải có ý nghĩa nội dung giới thiệu được các sản vật đặc trưng của địa phương, 

quảng bá hình ảnh du lịch huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đáp ứng các yêu cầu cụ thể được quy định trong Thể lệ cuộc thi. 

3. Hì   t ức d  t i: Các tổ chức và cá nhân tham gia Cuộc thi theo hình 

thức gửi mẫu sản phẩm hoàn chỉnh, hồ sơ và nội dung thuyết minh về các đặc điểm 

của sản phẩm về Ban Tổ chức bằng hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

4.   ời gia  tổ c ức và địa điểm 

4.1.   ời gia  

- Thời gian tuyên truyền, phát động Cuộc thi  Từ tháng 5  0  . 

- Thời gian nhận sản phẩm dự thi  Từ ngày 30 5  0   đến ngày 30 6  0  . 

- Thời gian tổ chức chấm giải  Từ ngày 0  7  0   đến 08 7  0  . 

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi  Ngày    7  0  . 

4.2.  ịa điểm 

- Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi  Gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn 

phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang). Địa chỉ  Tổ dân 

ph  03, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Điện thoại  

02073.864.152 

- Địa điểm tổ chức chấm, tổng kết trao giải  Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 
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5. Cơ cấu giải t ưở g 

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được trao tặng giấy chứng nhận và kèm theo 

tiền thưởng theo cơ cấu giải thưởng như sau  

5.1.  ản phẩm lưu niệm 

- 0  giải Đặc biệt trị giá  20.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Nhất trị giá  10.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Nhì, trị giá  7.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Ba, trị giá  5.000.000 đồng giải. 

5.2.  ản phẩm quà tặng du lịch 

- 0  giải Đặc biệt trị giá   0.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Nhất trị giá   0.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Nhì, trị giá  7.000.000 đồng giải. 

- 0  giải Ba, trị giá  5.000.000 đồng giải. 

Ngoài các giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, 

Ban Tổ chức sẽ xem xét bổ sung thêm s  lượng giải thưởng. 

Những sản phẩm đã nộp tham gia dự thi nhưng không đạt giải, Ban Tổ chức 

lựa chọn để phục vụ công tác trưng bày, quảng bá (không tri trả nhuận trưng bày).  

6. Ba  giám k ả  cu c t i: Gồm các chuyên gia có uy tín, chuyên môn, am 

hiểu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch, lịch sử và báo chí. 

7.  uyê  truyề  v   đ  g 

7.1. N i du g tuyê  truyề  

- Công tác tuyên truyền tập trung về mục đích, ý nghĩa tổ chức Cuộc thi; các 

quy định cụ thể về đ i tượng dự thi, sản phẩm dự thi, quy trình, cách thức dự thi, 

quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia dự thi được quy định cụ 

thể trong Thể lệ Cuộc thi. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài huyện 

tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, 

sinh viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi. 

7.2. Hì   t ức tuyê  truyề   

 - Gửi văn bản đề nghị ph i hợp tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi tới 

các tổ chức, đơn vị có liên quan. 

- Tổ chức phát động, tuyên truyền rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức, đơn vị 

trong và ngoài huyện. 

- Tăng cường tuyên truyền thông qua các hình thức đăng tải tin bài, thông tin 

về cuộc thi trên Cổng Trang thông tin điện tử của huyện Na Hang. 
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- Tổ chức phát động và thông tin tuyên truyền về Cuộc thi trên mạng xã hội 

Facebook, Zalo, các diễn đàn thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, kêu gọi các cá nhân 

trong và ngoài huyện chia sẻ thông tin Cuộc thi. 

8.   ể  ệ Cu c t i: Ba   ổ c ức ba   à     ể  ệ Cu c t i. 

III. KINH PHÍ  Ổ CHỨC 

1.  inh phí tổ chức và trao giải  Từ nguồn ngân sách năm  0   và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác. 

2. Các chi phí liên quan đến việc tham dự Cuộc thi  Do các tổ chức, cá nhân 

dự thi chịu trách nhiệm. 

I .  Ổ CHỨC  HỰC HIỆN 

1. Ba   ổ c ức Cu c t i 

- Ban hành Thể lệ và các văn bản liên quan triển khai tổ chức Cuộc thi theo kế hoạch. 

- Thành lập Ban giám khảo. 

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Ban Tổ chức Cuộc thi phân công nhiệm 

vụ đ i với các thành viên Ban Tổ chức. 

2. P ò g Ki   tế và H  tầ g  uyệ  

- Là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức triển khai Cuộc thi. 

- Chủ trì, tham mưu thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, thể lệ cuộc thi, thành lập 

Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi, tổ chức triển khai các nội dung liên quan đến 

công tác tổ chức Cuộc thi. Tổng hợp, báo cáo đề xuất xử lý kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

- Chủ trì ph i hợp với các thành viên Ban Tổ chức, các phòng, ban, đơn vị 

liên quan chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức các buổi 

họp của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Lễ tổng kết, trao giải. 

- Chủ trì đề xuất khen thưởng đ i với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác tổ chức và tham gia Cuộc thi. 

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ph i hợp với  ở  hoa học và Công 

nghệ hướng dẫn tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp 

hữu ích, kiểu dáng công nghiệp) theo quy định hiện hành khi các tác giả có mô 

hình, sản phẩm, giải pháp dự thi đạt giải cao có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sử 

hữu trí tuệ. 

3. P ò g  ă   óa và   ô g ti   uyệ  

Ph i hợp với Phòng  inh tế và Hạ tầng tham mưu thành lập Ban Tổ chức 

Cuộc thi, thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi, tổ chức 

triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Cuộc thi.  ơ khảo các sản 

phẩm, dự án, giải pháp và tổ chức cuộc thi cấp huyện; lựa chọn sản phẩm tham gia 

dự thi cấp tỉnh. 
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4.  ă    ò g H i đồ g   â  dâ  và Ủy ba    â  dâ   uyệ  

Chủ trì tiếp nhận hồ sơ đăng ký, các sản phẩm tham dự Cuộc thi và chuyển tới 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

5. Phòng Tài chính - Kế    c : Thẩm định kinh phí để tổ chức Cuộc thi trên 

địa bàn huyện trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định. 

6. Các cơ qua , đơ  vị  iê  qua : Ph i hợp thực hiện công tác tuyên truyền, 

giới thiệu và vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao 

động tham gia cuộc thi.  

7.  ru g tâm  ă   óa,  ruyề  t ô g và   ể t a   uyệ  

- Chủ trì, ph i hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các cơ quan đơn vị, các 

tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn giới thiệu, tuyên truyền 

về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, thể lệ của Cuộc thi; tuyên truyền trên cổng thông 

tin điện tử huyện Na Hang. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phản ánh kịp thời quá trình tổ chức, 

triển khai, kết quả thực hiện Cuộc thi nhằm giữ gìn và phát huy truyền th ng lịch 

sử, giá trị văn hóa truyền th ng của các đồng bào dân tộc thiểu s , nét đẹp thiên 

nhiên và con người Na Hang. 

8. Ủy ba    â  dâ  các xã, t ị trấ : Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, kế 

hoạch, thể lệ Cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Vận động, hướng dẫn 

tổ chức, các nhân đăng ký tham gia Cuộc thi. 

9. H i D a    g iệ   uyệ  Na Ha g 

- Tích cực tham gia, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi đến các 

thành viên thuộc Hội Doanh nghiệp. Động viên, hướng dẫn các doanh nghiệp 

thành viên Hội ph i với các tổ chức, cá nhân có mô hình, sản phẩm, giải pháp có 

giá trị sáng tạo và hiệu quả t t tiếp tục thực hiện đưa ứng dụng vào thực tiễn. 

- Động viên các thành viên Hội Doanh nghiệp ủng hộ về vật chất và tinh thần 

đ i với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi. 

Trên đây là  ế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà 

tặng du lịch huyện Na Hang năm  0  . Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện. . 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Như mục IV; 

- Lưu: VT, CV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 ô  iết Hiệ  
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