HỘI THI SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM 2020
VIETNAM CRAFT AWARDS 2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2020
1. Họ và tên người dự thi: ..........................................................................................................
2. Sinh năm: ..................................................................Nam (Nữ): ..........................................
3. Nghề nghiệp: ..........................................................................................................................
4. Địa chỉ hiện nay: ....................................................................................................................
5. Số điện thoại: ......................................Email:........................................................................
6. Số lượng sản phẩm hoặc bộ sản phẩm đăng ký dự thi gồm: ...... sản phẩm và ....... bộ sản phẩm.
7. Hồ sơ gồm có:
 Đơn xin đăng ký dự thi;
 Sản phẩm dự thi + 01 ảnh màu chụp sản phẩm kích cỡ 10 x 15 cm;
 Bản mô tả sản phẩm;
 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).
Tôi xin đăng ký tham gia Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2020. Tôi xin cam
đoan các tác phẩm dự thi là tác phẩm gốc, do tôi sáng tác, không phải phiên bản sao chép hoặc
đang có tranh chấp quyền sở hữu và thực hiện theo đúng quy chế Hội thi. Nếu sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận của địa phương
hoặc cơ quan có thẩm quyền

…….., ngày ….. tháng …. năm 2020
Đơn vị, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin chi tiết xin liên hệ thường trực Ban Tổ chức:
Phòng Ngành nghề nông thôn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
Nhà B9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024 37343732.
Email:hoithisanphamthucongmynghe@gmail.com.
(ông Vũ Thành Trung 098 783 5886; bà Cao Thị Bích Ngọc 091 1965 429).
Ban tư vấn Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2020
Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam
20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3936 9284
Email: vietcraft@fpt.vn
Website: www.vietcraft.org.vn

HỘI THI SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM 2020
VIETNAM CRAFT AWARDS 2020

BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM DỰ THI
Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2020 (Vietnam Craft Awards 2020)
Tên sản phẩm:.........................................................................................................................................................................................................
Tên tác giả:........................................................................... Nghề nghiệp:............................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................. Điện thoại:........................................Email:............................................................
Tên sản phẩm bộ
STT hoặc sản phẩm

Ý tưởng thiết kế
sản phẩm

Nguyên liệu, Công dụng Thời gian sản
xuất sản phẩm
chất liệu
chính
(ngày)

Kích thước (cm)
Dài

Rộng

Cao

Trọng
lượng (Kg
hoặc m3)

…….., ngày ….. tháng …. năm 2020
Đơn vị, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

