
UBND HUYỆN NA HANG 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TL-BTC       Na Hang, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch 

huyện Na Hang năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch 

huyện Na Hang năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Na Hang về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, 

quà tặng Du lịch huyện Na Hang năm 2022; 

Căn cứ Văn bản số 898/UBND-TH ngày 21/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện 

Na Hang về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, 

quà tặng Du lịch huyện Na Hang năm 2022. 

Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch huyện Na 

Hang năm 2022 ban hành Thể lệ Cuộc thi, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham 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 đang sinh sống, cư trú, làm việc tại Việt Nam. 

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

2. Nội dung và hình thức dự thi 

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

hoàn chỉnh có chất lượng, mẫu mã đẹp. Sản 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 thống của các đồng bào đân tộc thiểu số và con người trên địa bàn huyện Na 

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

- Sản 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. Sản 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. 
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- Mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc nhiều sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi. 

- 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. 

- Ban Tổ chức nhận hồ sơ sản phẩm của các tác giả gửi về tham gia cuộc thi; 

Ban Giám khảo tiến hành chấm sơ khảo, chung khảo, công bố kết quả chấm điểm, 

khiếu nại của tác giả (nếu có) gửi trực tiếp bằng văn bản về Ban Tổ chức trong vòng 

03 ngày sau ngày công bố giải. Ban Tổ chức xem xét khiếu nại trong thời gian 03 

ngày. Quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng kết thúc khiếu nại. 

3. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi 

3.1. Các loại sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh đa dạng về chất 

liệu, màu sắc, sản phẩm quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt 

động du lịch trên địa bàn huyện Na Hang, ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu, lao động 

địa phương. 

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

quà tặng cho du khách phải mang được ý nghĩa nội dung khái quát giới thiệu, quảng 

bá hình ảnh của huyện Na Hang tập trung một số vấn đề: 

- Quảng bá hình ảnh du lịch Na Hang, hình ảnh nhận diện của du lịch Na Hang 

thông qua sản phẩm đăng ký dự thi. 

- Các điểm đến, các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh mang đậm nét 

đặc trưng của huyện Na Hang. 

- Các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, di sản văn hóa, lễ hội đặc sắc của 

huyện Na Hang. 

- Giới thiệu các sản vật đặc trưng của địa phương. 

Gợi ý chung: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghi lễ then và lễ hội 

Lồng tông của người Tày; nghi lễ Cấp sắc và hát Páo dung của người Dao; các di 

tích lịch sử văn hóa, lễ hội đặc sắc; khu bảo tồn thiên nhiên danh lam thắng cảnh 

quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình; các sản vật nông, lâm, thủy sản đã qua chế 

biến có nét đặc trưng riêng trên địa bàn huyện Na Hang. 

4. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi 

4.1. Tính sáng tạo: Là sản phẩm mới hoặc sản phẩm cải tiến từ các sản phẩm 

đã có sẵn được thiết kế và sản xuất thể hiện tính sáng tạo và nghệ thuật cao. 

4.2. Tính thẩm mỹ: Sản phẩm có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, có thiết kế, 

kiểu dáng, hoa văn, họa tiết và màu sắc đẹp, độc đáo, chất lượng mang đặc trưng của 

văn hóa Na Hang. 

4.3. Tính biểu trưng: Các sản phẩm dự thi phải mang tính bản sắc của Na Hang, 

ưu tiên quảng bá hình ảnh du lịch của Na Hang, các điểm danh lam thắng cảnh, các 
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công trình kiến trúc; di tích lịch sử - văn hóa; lễ hội truyền thống; các sản vật đặc 

trưng của huyện Na Hang. 

4.4. Tính thương mại: 

a) Sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt, ưu tiên nguyên liệu được khai thác 

từ địa phương (chất liệu dễ tìm, có nguồn cung cấp lâu dài, ổn định), sản phẩm dễ 

ứng dụng đưa vào sản xuất hàng loạt, có khả năng xuất khẩu và có giá thành hợp lý. 

b) Sản phẩm có bao bì, đóng gói đẹp, kích thước gọn nhẹ dễ vận chuyển, phù hợp với 

thị hiếu và nhu cầu thị trường sản phẩm lưu niệm và quà tặng phục vụ du lịch. 

4.5. Tính thân thiện với môi trường: Công nghệ sản xuất thân thiện với môi 

trường, khuyến khích sản phẩm có nguyên liệu sử dụng từ nguyên liệu tái chế. 

5. Hồ sơ dự thi 

Hồ sơ dự thi được lập trên khổ giấy A4, gửi đến thường trực Ban Tổ chức 02 

bộ (01 bộ gốc và 01 bộ phô tô), gồm: 

- Phiếu đăng ký dự thi (mẫu số 01); 

- Bản mô tả, thuyết minh sản phẩm dự thi (mẫu số 02); 

- Sản phẩm hoàn chỉnh tham gia dự thi;  

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

hoặc bản sao CCCD/hộ chiếu người tham gia dự thi với tư cách cá nhân; 

- Đĩa CD ghi hình sản phẩm dự thi và file mềm bản mô tả, thuyết minh sản 

phẩm dự thi (nếu có). 

(Lưu ý: Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ dự thi). 

6. Thời gian, địa điểm 

6.1. Thời gian 

- Thời gian tuyên truyền, phát động Cuộc thi: Từ tháng 6/2022. 

- Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 31/7/2022. 

- Thời gian tổ chức chấm giải: Từ ngày 01/8/2022 đến 05/8/2022. 

- Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi: Ngày 08/8/2022. 

- Thời gian cụ thể sẽ được Ban Tổ chức thông báo chính thức trên Cổng thông 

tin điện tử huyện Na Hang và các phương tiện truyền thông khác. 

6.2. Địa điểm 

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

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang). Địa chỉ: Tổ dân phố 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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7. Cách thức chấm chọn sản phẩm đạt giải  

7.1. Ban Tổ chức thành lập Ban Giám khảo để giúp Ban Tổ chức chấm, lựa 

chọn các sản phẩm dự thi theo quy định dựa trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm. 

7.2. Ban Giám khảo tổ chức đánh giá hồ sơ sản phẩm dự thi để lựa chọn sản 

phẩm đạt các tiêu chí yêu cầu của Cuộc thi và có khả năng đề cử xét giải. 

7.3. Theo danh sách các sản phẩm dự thi được đề nghị xét giải của Ban Giám 

khảo, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn và trao giải thưởng các sản phẩm 

đạt giải tham gia Cuộc thi. 

7.4. Cách thức chấm điểm 

- Các sản phẩm dự thi được Ban Tổ chức đánh mã số. Không công khai tác giả 

trong quá trình chấm thi để đảm bảo tính khách quan. 

- Thành viên Ban Giám khảo sử dụng phiếu chấm điểm do Ban Tổ chức phát 

hành để chấm điểm sản phẩm. Số điểm được chấm cho phép lẻ 0,5 điểm. 

- Số điểm chênh lệch giữa các thành viên Ban Giám khảo trong tổng một phiếu 

điểm không quá 05 điểm. Nếu vượt quá số điểm chênh lệch quy định của Ban Tổ 

chức thì những giám khảo đó sẽ tự thương lượng. Trong trường hợp không thương 

lượng được, Trưởng Ban Tổ chức có quyền quyết định. 

- Đối với những sản phẩm đạt giải mà có tổng điểm bằng nhau, Ban Giám khảo 

sẽ đánh giá theo tiêu chí ưu tiên sản phẩm có xuất xứ tại địa phương dựa trên nghề 

truyền thống của địa phương. 

8. Cơ cấu giải thưởng 

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: 

8.1. Sản phẩm lưu niệm 

- 01 giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Nhì, trị giá: 7.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Ba, trị giá: 5.000.000 đồng/giải. 

8.2. Sản phẩm quà tặng du lịch 

- 01 giải Đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Nhất trị giá: 10.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Nhì, trị giá: 7.000.000 đồng/giải. 

- 01 giải Ba, trị giá: 5.000.000 đồng/giải. 
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Ngoài các giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Ban 

Tổ chức sẽ xem xét bổ sung thêm số 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 chi trả nhuận trưng bày). 

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

- Mỗi tổ chức, cá nhân được quyền tham gia nhiều tác phẩm, sản phẩm dự thi 

theo quy định. Các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi được tặng giải thưởng theo Mục 8 

của Thể lệ này. 

- Bản quyền sáng tác sản phẩm thuộc về tác giả, tác giả có quyền đăng ký bảo 

hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam. 

Trừ trường hợp tác giả và Ban Tổ chức có thỏa thuận khác. 

Trường hợp các tác giả chưa đưa sản phẩm vào sản xuất Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng có quyền đặt sản xuất theo thiết kế sản phẩm đạt giải làm quà tặng (không vì 

mục đích thương mại) trên cơ sở đồng ý của tác giả và Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Na Hang không phải trả tiền bản quyền. 

- Các sản phẩm tham dự giải sẽ được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Na Hang 

lựa chọn trưng bày, giới thiệu, quảng bá và phát triển làm quà tặng lưu niệm phục 

vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. 

- Các sản phẩm của các tổ chức, cá nhân đạt giải sẽ được hưởng chính sách hỗ 

trợ phát triển sản xuất các sản phẩm thủ công truyền thống trên địa bàn huyện Na 

Hang và được ưu tiên đề nghị xem xét hỗ trợ chính sách khởi nghiệp, đăng ký sở 

hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp đầu tư sản 

xuất hàng hóa theo quy định pháp luật.  

- Sản phẩm, công trình đoạt giải sẽ được quảng bá trên các phương tiện thông 

tin đại chúng.   

10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi  

- Tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm dự thi chịu trách nhiệm về quyền tác giả, 

quyền liên quan đối với sản phẩm dự thi theo quy định của pháp luật. 

- Tự đảm bảo kinh phí đi lại, ăn nghỉ và mọi chi phí cá nhân trong quá trình gia 

Cuộc thi. 

* Lưu ý: 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp quyền tác giả và quyền 

liên quan. Nếu sản phẩm đoạt giải và được chọn tham gia triển lãm vi phạm quyền tác 

giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng. 

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

quy định và bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển qua đường bưu điện.   
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- Ban Tổ chức sẽ trả lại các sản phẩm dự thi không đạt nếu tác giả yêu cầu. 

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi xin liên hệ: Văn Phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Địa chỉ: Tổ dân phố 03, thị trấn 

Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang; Điện thoại: 02073.864.152./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; 

- Lưu: VT, CV(VX).  

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Trọng Đoan 
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