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HỘI THI SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM 2020
Việt Nam tự hào là một trong những chiếc nôi của nghề thủ công truyền thống trên
thế giới 2.000 làng nghề và gần 9.000 làng có nghề với lịch sử hình thành và phát
triển lâu đời, mang trong mình những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng
phong phú và đa dạng của Việt Nam. Tên của những làng nghề, nghề thủ công, nghệ
nhân và thợ giỏi, những doanh nghiệp từ khắp mọi miền của đất nước đã trở thành
niềm tự hào của ngành thủ công Việt Nam trên trường quốc tế, đem lại hình ảnh một
đất nước Việt Nam thanh bình, nơi có những làng nghề nép mình dưới những lũy tre
xanh, nơi có những người thợ thủ công rất đỗi giản dị nhưng vô cùng tài hoa đang
ngày đêm tạo nên những sản phẩm và tác phẩm cho người tiêu dùng ở khắp các quốc
gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Hội thi sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Việt Nam tổ chức với mục đích tôn vinh và khuyến khích các nghệ
nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế đưa ra các ý tưởng mới phát triển các sản phẩm thủ
công của Việt Nam có tính mỹ thuật cao, ứng dụng tốt và theo hướng bền vững từ
sản xuất đến tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
Hội thi cũng tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà thiết kế, doanh nghiệp 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 góp phần vào việc bảo tồn và phát
triển nghề và làng nghề, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Giải
thưởng của Hội thi sẽ là một trong những cơ sở để xem xét công nhận các danh hiệu
nghệ nhân ở các cấp độ khác nhau.

AI CÓ THỂ THAM GIA?
Các nghệ nhân, thợ giỏi, nhóm
nghệ nhân, thợ giỏi của các làng
nghề, nhà thiết kế các sản phẩm
thủ công trên phạm vi cả nước (trừ
thành viên trong Ban Tổ chức, Hội
đồng giám khảo).

SẢN PHẨM DỰ THI
Là sản phẩm hàng thủ công mỹ
nghệ của nghệ nhân, thợ giỏi,
nhóm nghệ nhận, thợ giỏi, các nhà
thiết kế các sản phẩm hàng thủ
công thuộc tất cả các các nhóm
nghề thủ công như mây tre lá; gốm
sứ; thêu ren; dệt ; điêu khắc gỗ;
sơn mài, khảm trai; kim khí, mỹ
nghệ sừng; chạm khắc đá….

YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM DỰ THI
 Sản phẩm mới, do chính tác giả hoặc nhóm tác
giả sáng tác, không phải là sản phẩm sao chép.
 Sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác ở
trong và ngoài nước.
 Mỗi nghệ nhân, thợ giỏi, nhóm nghệ nhân, thợ
giỏi, các nhà thiết kế các sản phẩm hàng thủ
công có thể gửi 1 hoặc một số sản phẩm, bộ sản
phẩm dự thi (theo mẫu đăng ký).
 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 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.

HỒ SƠ DỰ THI
Đơn đăng ký dự thi sản phẩm hàng thủ
công mỹ nghệ năm 2020 (theo mẫu).
Bản mô tả sản phẩm dự thi (theo mẫu).
Sản phẩm dự thi.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN
PHẨM DỰ THI
 Sản phẩm ý tưởng mới, không sao chép.
 Sản phẩm có tính thẩm mỹ 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).

GIẢI THƯỞNG
Hội thi có giải thưởng chính thức gồm:
01 Giải nhất: Trị giá 15.000.000 đồng, kèm
theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn và Bằng chứng nhận sản
phẩm đạt giải của Ban tổ chức Hội thi và được
đề cử tham gia cuộc thi hàng thủ công thế giới.
02 Giải nhì: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng,
kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bằng chứng
nhận sản phẩm đạt giải của Ban tổ chức Hội thi
và được đề cử tham gia cuộc thi hàng thủ công
thế giới.
03 Giải ba: Mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng,
kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bằng chứng
nhận sản phẩm đạt giải của Ban tổ chức Hội thi.
10 Giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá
3.000.000 đồng và Bằng chứng nhận sản phẩm
đạt giải của Ban tổ chức Hội thi.
03 giải thưởng dành cho những sản phẩm
tiêu biểu của đồng bào dân tộc, thanh niên
khởi nghiệp và nhà thiết kế trẻ. Mỗi giải trị giá
2.000.000 đồng và Bằng chứng nhận của Ban tổ
chức Hội thi.

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
Thời gian tiếp nhận sản phẩm: Từ ngày 25/10/2020 đến
ngày 30/10/2020 theo dấu bưu điện hoặc nộp sản phẩm
dự thi trực tiếp.
Thời gian chấm thi: Từ 01-07/11/2020.
Thời gian trao giải tổ chức chào mừng kỷ niệm 75 năm
ngày thành lập Bộ Canh Nông và tổ chức Hội nghị sơ
kết 02 năm triển khai Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của
Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
Địa điểm tiếp nhận bài dự thi: Trung tâm Xúc tiến
thương mại Nông nghiệp, địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Thời gian nhận lại sản phẩm: Các đối tượng dự thi nhận
trực tiếp sau khi kết thúc Hội thi tại địa điểm bàn giao sản
phẩm dự thi hoặc nhờ Ban Tổ chức gửi về địa chỉ của tác
giả đăng ký. Các tác giả gửi sản phẩm dự thi cho Ban Tổ
chức, chi phí gửi và nhận lại sản phẩm dự thi do các tác giả
tự chi trả.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
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).
Phòng Truyền Thông và Sự kiện, Trung tâm
Xúc tiến thương mại Nông nghiệp
489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 094 392 9968 (ông Đào Minh Lập)
Email: daominhlap@gmail.com
Điện thoại: 097 976 8111 (Ông Vũ Bá Linh)
Email: vubalinh85@gmail.com
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: info@vietcraft.org.vn
Website: www.vietcraft.org.vn

Facebook: www.facebook.com/hoithisanphamthucong/
Website: www.vietnamcraftawards.com

