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KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi sáng tác 

Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch tỉnh Hậu Giang - Lần thứ I năm 2019 

              

Căn cứ Kế hoạch  số  85/KH-UBND   ngày 01  tháng 8 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về  quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang đến 

năm 2020;

Thực hiện Công văn số 82 /UBND-KGVX   ngày 11 tháng 01 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang  về việc phê duyệt Kế hoạch quảng bá, xúc 

tiến Du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019,

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi 

sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch  tỉnh  Hậu Giang   l ần thứ  I  năm 201 9,  với 

các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

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

gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hoá đặc sắc của người 

dân  Hậu Giang , làm phong phú mặt hàng lưu niệm, quà tặng du lịch, kích cầu 

chi tiêu du lịch của du khách đến Hậu Giang.

- Lựa chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch để phục vụ khách du lịch; 

thông qua sản phẩm lưu niệm du lịch để truyền tải thông tin về văn hoá, phong 

tục tập quán của tỉnh  Hậu Giang , điểm đến an toàn, thân thiện và chất lượng với 

du khách.

-  Khuyến khích việc duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công truyền 

thống, tạo việc làm, tăng thu nhập, sử dụng có hiệu quả các nguồn nguyên liệu 

thân thiện với môi trường và sẵn có tại địa phương.

-  Cuộc thi được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, thiết thực, khách quan, hiệu 

quả và tiết kiệm, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm dự thi.

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi: “ Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch  tỉnh  Hậu 

Giang lần thứ I năm 2019”

2. Sản phẩm dự thi 



- Các loại sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh, được làm từ  
mọi chất liệu , phong phú về mẫu mã, đa dạng về màu sắc  (khuyế n  khích sử dụng 

nguyên liệu thân thiện với môi trường).

- 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 du lịch Hậu Giang, tập trung vào một số chủ đề:

+ Sản phẩm giới thiệu các điểm tham quan, các công trình kiến trúc, công 

trình văn hoá đặc trưng của tỉnh; 

+ Vùng đất và con người Hậu Giang;

+ Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương.

3. Quy mô tổ chức, đối tượng tham gia và số lượng tác phẩm dự thi

- Quy mô tổ chức: Phát động cuộc thi rộng rãi đến các tỉnh/thành cả nước. 

- Đối tượng tham gia dự thi: Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có 

khả năng thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch (chuyên nghiệp và không chuyên 

nghiệp) đều được tham gia (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo).

- Số lượng tác phẩm dự thi: Không giới hạn.

4. Thời gian tổ chức

Từ tháng 04 năm 2019 đến  hết ngày 30  tháng 11 năm 201 9  (có Thể lệ 

cuộc thi kèm theo).

5. Cơ cấu giải thưởng

Các tổ chức, cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức trao: Tiền thưởng và giấy 

chứng nhận của Ban Tổ chức.

Giải thưởng bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba.

6. Kinh phí thực hiện

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp  xúc tiến du lịch năm 2019  của Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch (có dự toán kinh phí cụ thể kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân kỳ thực hiện

- Tháng 4/2019:

+ Ban hành kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi; 

+ Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi;

+ Tổ chức họp Ban Tổ chức phân công nhiệm vụ, triển khai kế hoạch 

thực hiện; 



+ Thông báo rộng rãi về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tháng 5/2019:

+ Tiếp tục tuyên truyền về cuộc thi và nhận các tác phẩm dự thi;

+ Tiếp nhận các tác phẩm dự thi; 

+ Thành lập Ban Giám khảo cuộc thi.

- Tháng 10/2019: Tổ chức xét chọn tác phẩm dự thi.

- Tháng 11/2019

+ Tổ chức bình chọn tác phẩm dự thi vào Vòng chung kết;

+ Tổ chức công bố kết quả và trao giải cuộc thi;

+ Báo cáo kết quả cuộc thi về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

a) Ban Tổ chức: Gồm 05 thành viên (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban

và 03 thành viên).

b) Ban Giám khảo:  05 thành viên (01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban 

và 03 thành viên).

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể

a) Phòng Quản lý Du lịch

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, phối hợp Phòng Quản lý Văn hoá 

tham mưu thành lập Ban Giám khảo cuộc thi.

- Tham mưu văn bản gửi các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn 

hoá và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các 

tỉnh, thành phố; các sở, ban, ngành trong tỉnh và các cơ quan truyền thông đại 

chúng phát động cuộc thi. 

b) Phòng Quản lý Văn hoá

-  Hỗ trợ và phối hợp Phòng Quản lý Du lịch tham mưu thành lập Ban 

Giám khảo, tổ chức các buổi xét chọn, chấm thi.

- Hỗ trợ thực hiện quy trình công bố tác phẩm đạt giải; tổ chức triển lãm 

trưng bày theo quy định.

c) Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch

- Tiếp nhận các tác phẩm dự thi, giải đáp và cung cấp các thông tin cho 

các đối tượng tham gia cuộc thi.

- Tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác tổ chức cuộc thi.



d) Văn phòng Sở 

Giúp Ban Giám đốc Sở  theo  dõi tiến độ thực hiện; Đăng tải thông báo và 

thể lệ cuộc thi trên cổng  thông tin điện tử của Sở ; phối hợp thực hiện công tác tổ 

chức có liên quan.

đ) Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định kinh phí thực hiện.

- Thực hiện công tác quyết toán kinh phí theo quy định.

e) Trung tâm Văn hoá tỉnh và Trung tâm Văn hoá - Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố

Tuyên truyền cổ động trực quan về Cuộc  thi  sáng tác Mẫu quà tặng lưu  
niệm  Du lịch  tỉnh Hậu Giang  l ần thứ  I  năm 201 9   qua các băng rôn, pa-nô, áp 

phích để thu hút sự quan tâm của nhân dân địa phương và du khách đến tham 

quan tại Hậu Giang.

g) Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

Tuyên truyền, phổ biến và thông báo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

tham gia cuộc thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu quà tặng lưu niệm Du 

lịch  tỉnh Hậu Giang  l ần thứ  I  năm 201 9, đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ 

kế hoạch này triển khai, phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp 

vướng mắc, khó khăn báo cáo Ban Giám đốc Sở cho ý kiến để tổ chức cuộc thi 

thành công./.

Nơi nhận:                                                           
- UBND tỉnh (b/c);

- BCĐ phát triển du lịch tỉnh;
- BGĐ Sở VHTTDL;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Phòng VHTT các huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm VHTT các huyện, thị, thành phố;

- Lưu: VT, QLDL.
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THỂ LỆ

Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch 

tỉnh Hậu Giang - Lần thứ I năm 2019
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-SVHTTDL ngày      /4 /2019 

của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang)

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các tổ chức và cá nhân góp phần 

đẩy mạnh việc sáng tác mẫu mã mới từ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm sản 

phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch mang đậm nét văn hoá và đặc trưng về vùng 

đất, con người Hậu Giang, phục vụ phát triển và nhu cầu mua sắm của du khách.

Tạo được sự khác biệt trong sản phẩm du lịch  Hậu Giang  góp phần tăng 

cường quảng bá hình ảnh du lịch địa phương thông qua các sản phẩm lưu niệm 

và quà tặng du lịch, nhất là vào các dịp  Hậu Giang  đăng cai tổ chức các hoạt 

động về văn hoá, thể thao, lễ hội và các sự kiện quan trọng khác của tỉnh.

Các mẫu sản phẩm quà tặng lưu niệm Du lịch  tỉnh Hậu Giang  phản ánh 

được nét đặc trưng, mang dấu ấn tỉnh  Hậu Giang  như: Văn hoá, di tích lịch sử, 

danh lam thắng cảnh, địa danh, các biểu tượng tiêu biểu của tỉnh  Hậu Giang  

mang tính nghệ thuật và thẩm mỹ cao.

Khuyến khích duy trì và phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, 

tạo việc làm, tăng  thu  nhập cho người lao động, sử dụng có hiệu quả các nguồn 

nguyên liệu thân thiện với môi trường, sẵn có của địa phương.

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

NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian phát động và nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến 

hết ngày 30/9/2019 (đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện sẽ lấy 

ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm dự thi).

- Công bố kết quả và trao giải vào tháng 11/2019.

2. Đối tượng tham gia dự thi:

Tất cả các tổ chức (doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề…), cá nhân, 

nghệ nhân trong và ngoài tỉnh có ý tưởng thiết kế, sáng tác, khả năng sáng tạo 

làm ra các mẫu sản phẩm quà tặng lưu niệm du lịch có liên quan đến vùng đất, 

con người, bản sắc văn hoá, phong cảnh thiên nhiên và du lịch  Hậu Giang  có các  



sản phẩm hoàn chỉnh có thể tham gia cuộc thi   (trừ các thành viên Ban Tổ chức, 

Ban Giám khảo).

3. Số lượng tác 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

Hồ  sơ  dự th i  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 dự thi (mẫu số 01).

- Sản phẩm hoàn chỉnh tham gia dự thi.

- Bản mô tả, thuyết minh sản phẩm   (mẫu số 02) kèm  theo  ít nhất 03 ảnh 

màu kích thước 15x20cm chụp ở 03 góc độ khác nhau (ghi rõ tên tác phẩm ở 

góc phải bên dưới khung ảnh).

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

nghiệp hoặc bản sao CMND/hộ chiếu người tham dự thi với tư cách cá nhân.

- Tập tin mềm bản thuyết minh ý tưởng và mô tả tác phẩm/sản phẩm dự 

thi.

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

Sản phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cần ghi rõ:  Sản phẩm 

tham dự Cuộc thi “Sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch  tỉnh Hậu 

Giang - Lần thứ  I  năm 201 9” . Ban Tổ chức cuộc thi sẽ có phiếu tiếp nhận, bảo 

mật đối với sản phẩm tham dự.

Các nội dung liên quan đến Cuộc thi (Kế hoạch tổ chức, Thể lệ, Phiếu 

đăng ký, Bản mô tả, thuyết minh sản phẩm) được đăng tải tại địa chỉ: 

http://sovhttdl.haugiang.gov.vn.

5. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi

Tác giả có thể tự lựa chọn một trong hai hình thức: Gửi phiếu đăng ký 

trước, tác phẩm gửi sau hoặc cả hai cùng một lượt.

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

chính tại địa chỉ: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hậu Giang ,  17A 

Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

III. QUY TRÌNH NHẬN TÁC PHẨM, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

- Ban Tổ chức nhận hồ sơ sản phẩm của tác giả gửi về tham gia Cuộc thi.

- Ban Tổ chức tiến hành tổ chức xét và bình chọn mẫu quà tặng lưu niệm, 

công bố kết quả.



- Nếu sau khi nộp sản phẩm dự thi, tác giả muốn rút khỏi cuộc thi phải có 

văn bản gửi về Ban Tổ chức trước thời gian diễn ra xét và bình chọn sản phẩm. 

Ban Tổ chức sẽ trả lời và hoàn trả tác phẩm dự thi.

- 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.

IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỰ THI

- Sản phẩm dự thi mang tính thẩm mỹ cao, phản ánh được nét đặc trưng 

phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hoá độc đáo của Hậu Giang.

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

- Sản phẩm dự thi được thiết kế, chế tác, sản xuất hoàn chỉnh để làm quà 

lưu niệm, quà tặng mang ý nghĩa và thể hiện rõ nội dung.

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

- Sản phẩm dự thi phải kèm  theo  phần mô tả, thuyết minh về sản phẩm, quà 

tặng lưu niệm như: Ý tưởng thiết kế, tên sản phẩm, kiểu dáng, chất liệu, khả 

năng ứng dụng…

- Chất liệu sử dụng khuyến khích sử dụng hoặc kết hợp các chất liệu thủ 

công truyền thống của tỉnh.  Ưu tiên chất liệu làm nên sản phẩm thân thiện với 

môi trường, có khả năng ứng dụng cao, sản xuất hàng loạt để làm quà tặng.

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

dòng chữ “ Kỷ niệm  Hậu Giang ”, “ Du lịch  Hậu Giang ”, bằng tiếng Việt hoặc 

tiếng Anh, bố cục hợp lý, hài hòa, đẹp mắt.

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

và tính chất quà tặng lưu niệm. 

- Sản phẩm không quá nặng, không cồng kềnh, đảm bảo các điều kiện dễ 

cầm, đóng gói, vận chuyển và bảo quản,  an  toàn đối với 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.

- 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.

- Sản phẩm dự thi phải là sả n  phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào.  
Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả có sản phẩm dự thi không đươc sử dụng 

sản phẩm tham gia cuộc thi để đồng thời tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác.

- Sản phẩm dự thi phải là những sản phẩm không tranh chấp bản quyền.



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

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

- Tác giả của mẫu sản phẩm dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác 

giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- 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:

- Ba n  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 sẽ thu hồi tiền Giải thưởng và 

Giấy chứng nhận.

- 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 Ban Tổ chức có quyền sử dụng cho việc 

tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về du lịch tỉnh. 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.

V. TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM

Ban Giám khảo chấm điểm tác phẩm dự thi theo các tiêu chí:

- Tính sáng tạo: Là sản phẩm mới hoặc sản phẩm được cải tiến từ các sản 

phẩm đã có sẵn được thiết kế và sản xuất; thể hiện sự khác biệt rõ rệt về mặt kỹ 

thuật so với các sản phẩm cùng loại trước đó; độc đáo, có ý nghĩa nhân văn sâu 

sắc.

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

kiểu dáng, hoa văn, họa tiết và mà u  sắc đẹp; mang nét đặc trưng của  vùng đất và 

con người Hậu Giang.

- Tính biểu trưng: Các sản phẩm dự thi mang bản sắc văn hoá của tỉnh  Hậu 

Giang ; ưu tiên quảng bá hình ảnh du lịch  Hậu Giang , các điểm tham quan, danh 

lam thắng cảnh mang đậm nét văn hoá đặc trưng của tỉnh, các công trình kiến 

trúc, di tích lịch sử của Hậu Giang.

- Tính thương mại: Sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt, ưu tiên sử 

dụng nguyên liệu dễ  tìm,  có tính ứng dụng cao, có khả năng xuất khẩu và có giá  



thành hợp lý. Sản phẩm có bao bì đóng góp đẹp,  an  toàn, kích thước gọn nhẹ dễ 

vận chuyển, phù hợp với thị hiếu, nhu cầu thị trường sản phẩm quà tặng và lưu 

niệm phục vụ du lịch.

- Tính thân thiện với môi trường: Công nghệ sản xuất giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường, khuyến khích sản phẩm có nguyên liệu thân thiện với môi trường.

- Thực hiện đúng các quy định, yêu cầu đối với tác phẩm tham gia dự thi đã 

đặt ra trong Thể lệ.

Khuyến khích trên sản phẩm và bao bì có biểu trưng (logo) Du lịch Việt 

Nam), biểu trưng tỉnh  Hậu Giang  và các dòng chữ “ Du lịch  Hậu Giang ”,   “Kỷ 

niệm Hậu Giang” bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Nhất: 15.000.000đ  ( Mười  lăm triệu đồng)  và Giấy chứng nhận của 

Ban Tổ chức cuộc thi. 

- 02 giải Nhì: Mỗi giải 10.000.000đ  (Mười triệu đồng)  và Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức cuộc thi.

- 03 giải Ba: Mỗi giải 5.000.000đ  (Năm triệu đồng)  và Giấy chứng nhận 

của Ban Tổ chức cuộc thi.

Tổng giá trị giải thưởng 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra mỗi sản phẩm tham dự Cuộc thi “Sáng tác Mẫu quà tặng lưu  
niệm  Du lịch  tỉnh Hậu Giang  l ần thứ  I  năm 201 9” được hỗ trợ chi phí 

200.000đ/ sản phẩm dự thi.

VII. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI

- Ngoài giải thưởng, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; được 

quảng bá rộng rãi trên các trang thông tin điện tử của ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; được quảng bá, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm do  Hậu 

Giang tổ chức hoặc tham gia tại các tỉnh/thành trên cả nước.

- Bản quyền thiết kế sản phẩm đạt giải thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh  Hậu 

Giang, không mang tính chất thương mại.

Trên đây là Thể lệ   Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch  tỉnh 

Hậu Giang lần thứ I năm 2019./.



Mẫu số 01

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TÁC

MẪU QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG

LẦN THỨ I NĂM 2019

            Kính gửi:  Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tác 

Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Hậu Giang lần thứ I năm 2019

1. Tên cá nhân/tổ chức/cơ sở sản xuất đăng ký dự thi: ……………………

……………………………………………………………………………..

2. Số CMND (đối với cá nhân dự thi): ……………………………………

ngày cấp: ……………………………., nơi cấp: ………………………….

Số GPKD (đối với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp): …………………….....

ngày cấp: …………………………., nơi cấp: …………………………….

3. Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………….

4. Điện thoại: ………………………. Email:……………………………...

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

Sau khi nghiên cứu thể lệ cuộc thi, tôi/chúng tôi tự nguyện đăng ký tham gia và cam 

kết thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được quy định trong Thể lệ cuộc thi.

Tôi/chúng tôi cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của sản phẩm nêu trên; sản phẩm tham 

gia cuộc thi không vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; thực hiện đầy đủ 

quy định của Ban Tổ chức; ch ịu  trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối 

với các thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký tham gia dự thi./.

                                                             .......………, ngày……tháng…….năm 2019
                                                          Cá nhân/ Đại diện tổ chức đăng ký dự thi

                                                          (ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 02

BẢN MÔ TẢ, THUYẾT MINH SẢN PHẨM

THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TÁC

MẪU QUÀ TẶNG LƯU NIỆM DU LỊCH TỈNH HẬU GIANG

LẦN THỨ I NĂM 2019

Tên tác giả dự 

thi:…………………………………………………………………………………….

Tên sản phẩm:..........................................................................................................

....…………………………………………………………….................................................................................................................................................................

.

I. MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Kích cỡ (dài, rộng, cao):………………………………………………….

- Trọng lượng sản phẩm (kg): …………………………………………………….

- Màu sắc chủ đạo của sản phẩm: ………………………………………………...

- Nguyên vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm: …………………………….

- Tính năng, công dụng chính của sản phẩm: .........................................................

- Thời gian dự kiến để hoàn thiện sản phẩm:……………………………………..

- Giá bán dự kiến của sản phẩm: …………………………………………………

- Lợi nhuận dự kiến của 01 (một) sản phẩm: …………………………………….

II. THUYẾT MINH VỀ SẢN PHẨM: Không quá 300 từ (gợi ý: Ý tưởng tạo ra sản phẩm từ

đâu? Sản phẩm thể hiện nội dung gì? Tại sao du khách sẽ chọn mua sản phẩm này,…?)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

                                                        …………, ngày ………tháng…… năm 2019
                                                          Cá nhân/ Đại diện tổ chức đăng ký dự thi

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)
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