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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Tất cả các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc có quyền tham gia Hội thi sản
phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.
Điều 2. Nguyên tắc
Hội thi được tổ chức đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách
quan. Sản phẩm được lựa chọn phải thực sự là sản phẩm thủ công mỹ nghệ có
tính sáng tạo, tiêu biểu, tinh hoa, thẩm mỹ, mang giá trị truyền thống, thân thiện
với môi trường và có tính thương mại trong số các sản phẩm cùng loại dự thi,
đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Hội thi đề ra.
Chương II
TỔ CHỨC HỘI THI
Điều 3. Đối tượng và sản phẩm dự thi
1. Đối tượng dự thi
Tất cả các tổ chức, cá nhân (tác giả, nhóm tác giả) 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 (trừ các thành viên
trong Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo).
2. Sản phẩm dự thi
Là sản phẩm thủ công mỹ nghệ đáp ứng được tiêu chí theo Quy chế Hội thi
của tác giả, nhóm tác giả thuộc 05 nhóm nghề thủ công:
- Nhóm gốm sứ và thủy tinh;
- Nhóm dệt, thêu đan, móc;
- Nhóm mây, tre, lá tự nhiên;
- Nhóm sơn mài, khảm trai, gỗ mỹ nghệ;
- Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá, kim khí; hoa, tranh, …).
3. 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, 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 nhiều sản phẩm, bộ sản phẩm dự thi.
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- Các tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên
quan đến sản phẩm dự thi, tính trung thực của 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 sáng tác 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.
Điều 4. Tiếp nhận và trả sản phẩm dự thi
1. Hồ sơ dự thi: Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi gửi 01 bộ hồ sơ
đầy đủ về Ban Tổ chức, bao gồm:
- Đơn đăng ký dự thi (mẫu kèm theo);
- Bản mô tả sản phẩm (mẫu kèm theo và gửi file mềm về Ban Tổ chức);
- Photo CMND hoặc CCCD;
- Sản phẩm dự thi kèm 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).
2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ, sản phẩm dự thi
Vòng sơ khảo Hội thi được tổ chức tại Miền Bắc, Miền Trung và Miền
Nam (Miền Bắc: Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc; Miền
Trung: Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; Miền Nam: Đông
Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long). Các tác giả, nhóm tác giả nộp hồ sơ và
sản phẩm dự thi trực tiếp hoặc thuê đơn vị vận chuyển sản phẩm, gửi bưu điện.
Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá tình trạng sản phẩm, lập biên
bản giao nhận sản phẩm.
- Thơi gian tiếp nhận sản phẩm từ ngày 10/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022
theo dấu bưu điện hoặc nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi trực tiếp. (Thời gian tiếp
nhận các ngày trong tuần kể cả thứ bảy và chủ nhật).
- Địa điểm nhận hồ sơ và sản phẩm:
+ Miền Bắc: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - địa chỉ số 489
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. (Liên hệ thường trực: Bà Đào Thị Hoài:
0982700802; email: daohoai1603@gmail.com; Ông Phạm Anh Tú:
0936467216; email: phamanhtu1989@gmail.com).
+ Miền Trung: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, số 101B Lê
Hữu Trác, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. (Liên hệ thường trực: Ông
Nguyễn Sỹ Nho: 0983696246; email: nguyensinho@cfi.edu.vn).
+ Miền Nam: Văn phòng phía Nam, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển
nông thôn, số 271 Tô Ngọc Vân, P. Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
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(Liên hệ thường trực: Ông Lê Thanh Tú: 0944247139; email:
terry89.babylion@gmail.com).
3. Thời gian trả lại sản phẩm:
- Sau khi kết thúc Hội thi (các sản phẩm không tham gia vòng chung khảo
Ban Tổ chức tra ngay sau khi kết thúc vòng sơ khảo) các tác giả, nhóm tác giả
nhận trực tiếp tại địa điểm bàn giao sản phẩm dự thi hoặc nhờ Ban Tổ chức gửi
về địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả đăng ký.
- Các sản phẩm lọt vào vòng chung khảo và sản phẩm đạt giải nếu không
tham gia trưng bày giới thiệu và bán tại “Trung tâm trưng bày giới thiệu nông
sản an toàn và hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam” thì các tác giả, nhóm tác giả
nhận trực tiếp tại địa điểm 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội ngay sau
khi kết thúc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 năm
2022 hoặc nhờ Ban Tổ chức gửi về địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả đăng ký.
- Chi phí đóng gói, vận chuyển và nhận, gửi sản phẩm các tác giả, nhóm tác
giả tự chi trả. Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm hướng
dẫn, tiếp nhận và trả lại sản phẩm dự thi theo quy định của Ban Tổ chức.
Điều 5. Nhiệm vụ Ban Tổ chức Hội thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ giúp
việc Ban Tổ chức Hội thi
1. Ban Tổ chức
- Thành lập Hội đồng Giám khảo; ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức
triển khai Hội thi;
- Chỉ đạo việc tổ chức Hội thi theo đúng Kế hoạch và Quy chế;
- Tổng hợp kết quả, báo cáo và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn quyết định tặng Bằng khen và trao giải sản phẩm dự thi;
- Tổ chức Lễ công bố và trao giải Hội thi.
2. Hội đồng Giám khảo
- Hội đồng Giám khảo bao gồm 13 thành viên; Đối với vòng sơ khảo tại
Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam Ban Tổ chức Hội thi điều động, phân bổ thành
viên Hội đồng Giám khảo chấm thi tùy thuộc vào số lượng sản phẩm dự thi.
- Chấm sản phẩm dự thi theo tiêu chí quy định, đảm bảo tính khách quan và
chính xác;
- Bình xét và phân định ra các thứ hạng giải thưởng; lập biên bản các cuộc
họp của Hội đồng Giám khảo, tổng hợp kết quả chấm sản phẩm dự thi trình Ban
Tổ chức xem xét, quyết định trao giải.
- Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn và chịu
trách nhiệm về kết quả chấm của Hội thi; đề xuất những giải pháp để nâng cao
chất lượng Hội thi trong các năm tiếp theo.
3. Tổ Giúp việc
- Sau khi nhận hồ sơ, Tổ Giúp việc Hội thi có trách nhiệm kiểm tra, rà soát
hồ sơ. Các sản phẩm không đủ hồ sơ theo quy định sẽ bị loại và không đưa vào
danh sách chấm. Tổ Giúp việc đánh mã số sản phẩm theo thứ tự trước khi Hội
đồng Giám khảo chấm.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, các tài liệu, công cụ hỗ trợ liên quan tới Hội thi,
trưng bày sản phẩm để phục vụ Hội đồng Giám khảo làm nhiệm vụ.
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- Tuyệt đối giữ bí mật về sản phẩm dự thi, thông tin tác giả dự thi và kết
quả chấm điểm trong quá trình diễn ra Hội thi.
- Tiếp nhận và trả lại sản phẩm sau khi kết thúc Hội thi
- Phục vụ trưng bày, tôn vinh sản phẩm và lễ trao giải Hội thi
Điều 6. Nguyên tắc xét chọn và tiêu chí đánh giá Hội thi
1. Nguyên tắc chung
- Những sản phẩm đã được gắn mã số theo quy định của Ban Tổ chức, kèm
theo bản mô tả sản phẩm không ghi tên tác giả, nhóm tác giả mới được đưa vào
xét chọn và đánh giá.
- Trong quá trình xét chọn và đánh giá, các thành viên Hội đồng Giám khảo
có sự bàn bạc trao đổi và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
1.1. Vòng sơ khảo (được chấm tại Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam)
- Hội đồng giám khảo xem xét và lựa chọn những sản phẩm đạt tiêu chí của
Hội thi để đưa vào chấm vòng chung khảo tại Hà Nội.
- Các sản phẩm vào vòng chung khảo tại khu vực Miền Trung và Miền Nam
được Ban Tổ chức Hội thi vận chuyển ra Hà Nội để tiếp tục chấm vòng chung
khảo. Các sản phẩm không tham gia vòng chung khảo các tác giả, nhóm tác giả
nhận trực tiếp tại địa điểm bàn giao sản phẩm dự thi hoặc nhờ Ban Tổ chức gửi
về địa chỉ của tác giả, nhóm tác giả đăng ký (Chi phí đóng gói, vận chuyển và
nhận, gửi sản phẩm các tác giả, nhóm tác giả tự chi trả).
1.2. Vòng chung khảo
1.2.1. Vòng sơ loại
Căn cứ số lượng sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm được lựa chọn tại
vòng sơ khảo, Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu lựa chọn những sản phẩm của các
nhóm sản phẩm để chấm vòng chung kết.
1.2.2. Vòng chung kết
- Những sản phẩm dự thi vòng chung khảo phải là những sản phẩm tham
dự và được lựa chọn tại vòng sơ loại hoặc trường hợp đặc biệt do Trưởng ban tổ
chức hội thi quyết định.
- Trên cơ sở tổng hợp các sản phẩm tham gia vòng chung kết của Tổ Giúp
việc, Hội đồng Giám khảo xét chọn và đánh giá từng nhóm sản phẩm theo các
tiêu chí đề ra.
- Thành viên Hội đồng Giám khảo đề cử những sản phẩm để xét chọn giải
thưởng bằng phiếu.
- Trên cơ sở những sản phẩm được đề cử thành viên Hội đồng Giám khảo
xem xét tỉ mỉ từng sản phẩm, thảo luận đánh giá từng sản phẩm và bỏ phiếu cho
từng sản phẩm mà mình lựa chọn.
- Hội đồng Giám khảo lựa chọn:
+ 01 giải đặc biệt;
+ Mỗi nhóm sản phẩm lựa chọn: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 03
giải khuyến khích;
Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét điều chỉnh
cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.
2. Tiêu chí đánh giá sản phẩm
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- 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 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).
3. Thời gian và địa điểm chấm thi
- Vòng sơ khảo: Dự kiến 01/10/2022 đến 10/10/2022
+ Miền Bắc: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp; địa chỉ số 489
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
+ Miền Trung: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, số 101B Lê
Hữu Trác, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.
+ Miền Nam: Văn phòng phía Nam, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông
thôn, số 271 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Vòng chung khảo: Dự kiến từ ngày 24/10/2022 đến 28/10/2022 tại Trung
tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu
Giấy, Hà Nội.
Chương III
CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG
Điều 7. Giải thưởng
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng.
- 01 giải đặc biệt, trị giá 30.000.000 đồng;
- 05 giải nhất, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng;
- 10 giải nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng;
- 15 giải ba, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng;
- 15 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng;
Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi xem xét điều
chỉnh, bổ sung cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.
2. Quyền lợi kèm theo giải thưởng
Tất cả các sản phẩm đạt giải được tặng kèm theo Kỷ niệm chương, Bằng
chứng nhận sản phẩm đạt giải của Ban Tổ chức Hội thi.
3. Xét trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn.
- Giải đặc biệt, giải nhất: Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ban Tổ chức sẽ xem xét, đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tham gia
tổ chức Hội thi.
Điều 8. Công bố kết quả Hội thi và trao giải.
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- Sau khi có kết quả chấm thi, xét chọn, Cơ quan thường trực Hội thi công
bố công khai danh sách các sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải trên
Website: http://www.dcrd.gov.vn.
- Tổ chức Lễ trao giải: tại Thành phố 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
Điều 9. Nghĩa vụ và quyền lợi của các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi
1. Nghĩa vụ
- Đăng ký, nộp hồ sơ, sản phẩm theo đúng Quy chế Hội thi.
- Đảm bảo tính trung thực trong hồ sơ đăng ký dự thi.
- Tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu đối với sản phẩm dự thi
- Tự chi trả chi phí đóng gói, vận chuyển gửi và nhận lại sản phẩm dự thi.
2. Quyền lợi
a) Các tác giả, nhóm tác giả tham dự Hội thi
- Được các chuyên gia tư vấn góp ý, định hướng về mẫu mã sản phẩm
trong quá trình dự thi.
- Được tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.
b) Các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm dự thi đạt giải
- Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải được tặng thưởng theo quy định và
tham dự Lễ trao giải Hội thi.
- Các sản phẩm đạt giải được trưng bày tại Lễ trao giải, được quảng bá trên
các ấn phẩm và kênh truyền thông chính thức của Hội thi, được xem xét để
quảng bá tại các sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn ở thị trường trong nước và quốc tế.
- Được tôn vinh tại Khu triển lãm chung sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt
Nam trong khuôn khổ Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ
18 - năm 2022.
- Được trưng bày giới thiệu và bán tại “Điểm giới thiệu nông sản an toàn và
sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam” - Tòa nhà Triển lãm nông nghiệp,
số 489 đường Hoàng Quốc Việt, Cầy Giấy, Hà Nội.
- Giải thưởng của Hội thi sẽ là một trong những điều kiện để đề xuất công
nhận nghệ nhân.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của
Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan tham mưu tổ chức thực hiện Hội thi.
2. Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và các đơn vị, cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các quy định trong Quy chế này.
3. Các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại Quy chế này, tùy theo
mức độ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, xử lý theo quy định
hiện hành./.
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Phụ lục 1
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THI SẢN PHẨM
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 84 /QĐ-KTHT-NNNT ngày 13 tháng 6 năm 2022
của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)

Ảnh 4x6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
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 đăng ký dự thi dán ảnh 4x6;
- Sản phẩm dự thi + 03 ảnh màu chụp các góc độ sản phẩm kích cỡ 10x15cm + 01
ảnh tác giả 4x6cm. (file ảnh được gửi qua Email hoặc zalo của Ban tổ chức)
- Bản mô tả sản phẩm, bản phô tô CMND hoặc CCCD;
- 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 hàng thủ công mỹ nghệ năm 2022. 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, đơn vị

..…….., ngày ..….. tháng …... năm 2022
Đơn vị, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin chi tiết xin liên hệ thường trực Ban Tổ chức:
- Miền Bắc: Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Bà Đào Thị Hoài: 0982700802; email: daohoai1603@gmail.com; Ông Phạm Anh Tú: 0936467216; email:
phamanhtu1989@gmail.com)
- Miền Trung: Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm, địa chỉ số 101B Lê Hữu Trác, Phước Mỹ, Sơn Trà,
TP. Đà Nẵng. (Ông Nguyễn Sỹ Nho: 0983696246; email: nguyensinho@cfi.edu.vn).
- Miền Nam: Văn phòng phía Nam, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, số 271 Tô Ngọc Vân, P. Linh
Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. (Ông Lê Thanh Tú: 0944247139; email: terry89.babylion@gmail.com).

Mã số sản phẩm:...................................
(Ban Tổ chức gắn mã số sản phẩm)

Phụ lục 2
MẪU BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM THAM DỰ HỘI THI SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 84 /QĐ-KTHT-NNNT ngày 13 tháng 6 năm 2022
của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN MÔ TẢ SẢN PHẨM DỰ THI
Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022
Tên sản phẩm:.......................................................................................................................................................................................
Tên tác giả:........................................................................... Nghề nghiệp:.........................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................. Điện thoại:........................................ email:...........................................
TT

Tên sản phẩm
hoặc bộ sản phẩm

Ý tưởng thiết kế sản phẩm

Nguyên liệu,
chất liệu

Công dụng
chính

Thời gian sản
xuất sản phẩm
(ngày/tháng/năm)

Kích thước (cm)
Dài

Rộng

Cao

…………, ngày
tháng năm 2022
Đơn vị, cá nhân đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trọng
lượng
(Kg hoặc
m3)

