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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 

năm 2022 

Bình Thuận, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Sở Công thương; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT ngày 19 tháng 5 năm 2022 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

Việt Nam năm 2022; 

 Sở Nông nghiệp và PTNT xin thông tin về Hội thi như sau: 

 1. Mục đích 

- Hội thi nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các tác giả phát huy ý 

tưởng sáng tạo những sản phẩm thủ công mỹ nghệ có tính mới, kỹ thuật, mỹ thuật, 

ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong thời kỳ hội 

nhập quốc tế; 

- Tạo môi trường để các tác giả giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết 

nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; 

- Thông qua hội thi nhằm góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghề 

truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 

hóa dân tộc; 

- Giải đặc biệt, giải nhất, giải nhì, giải ba của Hội thi sẽ là một trong những 

điều kiện để đề xuất công nhận nghệ nhân. 

2. Phạm vị, đối tượng dự thi 

- Phạm vi: Trên phạm vi cả nước. 

- Đối tượng dự thi: tất cả các tổ chức, cá nhân không phân biệt nghề nghiệp, 

tuổi tác, giới tính; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng sáng tác, sản 

xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phù hợp quy chế. 

3. Nội dung, hình thức dự thi 

a) Sản phẩm dự thi 



Sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc 5 nhóm đáp ứng được tiêu chí theo Quy 

chế Hội thi được ban hành, gồm: 

1) Nhóm gốm sứ và thủy tinh; 

2) Nhóm dệt và thêu; 

3) Nhóm mây, tre, lá; 

4) Nhóm sơn mài, khảm trai; gỗ mỹ nghệ 

5) Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá kim khí; hoa, tranh,…) 

b) Yêu cầu sản phẩm dự thi 

- Sản phẩm mới (thời gian hoàn thành không quá 12 tháng tính đến ngày 

đăng ký dự thi), do chính tác giả hoặc nhóm tác giả sáng tác và tạo mẫu, không 

phải là sản phẩm sao chép. 

- Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác (do cấp bộ hoặc tương đương 

trở lên tổ chức) ở trong và ngoài nước. 

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ có thể gửi 01 

hoặc một số sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi. 

- Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên 

quan đến sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về những 

tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi. Những sản 

phẩm vi phạm bản quyền, sản phẩm không phải do tác giả hoặc nhóm tác giả tạo 

mẫu sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng (trường hợp giải 

thưởng đã được công bố). 

- Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của nhóm tác giả, hồ sơ dự thi phải 

kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác giả là 

người đại diện tham gia dự thi; người đại diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ với Ban 

tổ chức Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến sản phẩm 

dự thi. 

c) Hồ sơ dự thi 

- Đơn đăng ký dự thi; 

- Bản mô tả sản phẩm; 

- Sản phẩm dự thi kèm theo 03 ảnh màu chụp các góc độ của sản phẩm kích 

cỡ 10x15cm và 01 ảnh màu của tác giả, kích cỡ 4x6cm (ảnh sản phẩm và ảnh tác 

giả được gửi bằng file mềm cho BTC). 

- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc nhóm 

tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả). 

d) Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi 



- Sản phẩm ý tưởng mới, không sao chép. 

- Sản phẩm có tính thẩm mỹ và kỹ năng cao, có công dụng rõ ràng thuận tiện 

cho người sử dụng. 

- Sản phẩm mang giá trị tính truyền thống (nguyên liệu, tay nghề, văn 

hóa…), phù hợp với cuộc sống hiện nay. 

- Sản phẩm thân thiện với môi trường (từ nguyên liệu, sản xuất, tiêu dùng) 

và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

- Có tiềm năng thị trường cao (có khả năng sản xuất hàng loạt đối với sản 

phẩm hàng hóa số lượng nhiều; có khả năng phát triển tác phẩm đối với sản phẩm 

đơn chiếc). 

đ) Thời gian, địa điểm tổ chức: 

* Vòng sơ khảo: Được tổ chức tại 03 miền Bắc, Trung, Nam. 

- Thời gian tiếp nhận sản phẩm: Dự kiến từ ngày 15/9/2022 – 25/9/2022. 

- Thời gian chấm thi: Dự kiến từ ngày 01/10/2022 – 10/10/2022. 

- Địa điểm tiếp nhận các sản phẩm và chấm thi: 

+ Miền Trung: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, số 101B Lê 

Hữu Trác, Phước Mỹ, Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. 

* Vòng chung khảo: Được tổ chức tại Hà Nội. 

- Thời gian chấm thi: Dự kiến từ ngày 24/10/2022 – 28/10/2022. 

- Địa điểm chấm thi: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, số 489 

Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. 

- Tổ chức Lễ trao giải tại Hà Nội, dự kiến trong tháng 11 năm 2022 là một 

trong các hoạt động của Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 

18 – năm 2022. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

Gồm 01 giải đặc biệt, 05 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba, 15 giải khuyến 

khích. Các sản phẩm đạt giải được tặng thưởng theo Quy chế Hội thi. 

5. Về chính sách hỗ trợ: Các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm đạt giải của 

Hội thi tham gia Lễ trao giải tại Hà Nội được hỗ trợ chi phí ăn nghỉ, đi lại theo 

quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

 + Các quý Sở và UBND các địa phương phối hợp tuyên truyền, mời các tác 

giả có sản phẩm thủ công mỹ nghệ tham gia Hội thi, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tác giả, nhóm tác giả tham gia Hội thi có hiệu quả; 



 + UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách các tác giả, sản 

phẩm dự thi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn) để 

tổng hợp gửi Ban Tổ chức; đồng thời đôn đốc gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức 

Hội thi (khu vực miền Trung) đúng tiến độ. 

 + UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho các tác giả, nhóm tác giả 

của địa phương chi phí đóng gói, vận chuyển sản phẩm gửi đi và nhận. 

 (Chi tiết liên hệ: Đ/c Nguyễn Minh Sơn – Chi cục Phát triển nông thôn, điện 

thoại: 0983.004653). 

 Rất mong nhận đươc sự quan tâm, phối hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, P.Giám đốc Sở (Đ/c Phước); 

- Lưu: VT, CCPTNT, Sơn(8b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 
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