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Điện Bàn, ngày 20 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ cuộc thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ
với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 03/10/ 2016 của UBND thị xã về
kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “415 năm Dinh trấn Thanh Chiêm” trong
chương trình “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI-2017”;
Xét Tờ trình số 20/TTr-KT ngày 07/3/2017 của Phòng Kinh tế đề nghị ban
hành quyết định về thể lệ Cuộc thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ với chủ
chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi bình chọn sản
phẩm thủ công mỹ nghệ “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”.
Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng các phòng: Kinh
tế, Nội vụ, Văn hóa-Thông tin, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên-Môi
trường và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết
định này.
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
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- Như Điều 3;
- L.đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT
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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỂ LỆ
Cuộc thi bình chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ
với chủ đề “Làng nghề Quảng Nam với chữ Quốc ngữ”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8176 /QĐ-UBND ngày 20 /3/ 2017
của UBND thị xã Điện Bàn)
I. MỤC ĐÍCH:
Khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công và phát
huy, tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với chữ Quốc ngữ - vùng đất
Thanh Chiêm – nơi tọa lạc Dinh trấn Quảng Nam và sự hình thành và phát triển
chữ Quốc ngữ.
II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI
- Cuộc thi dành cho mọi cá nhân, tổ chức. Không giới hạn về độ tuổi, trình
độ với số lượng và loại hình sản phẩm dự thi không hạn chế.
- Khuyến khích tổ chức và cá nhân đang sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
trên địa bàn Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
III. NỘI DUNG CUỘC THI
- Sản phẩm dự thi thể hiện hình ảnh mang tính đặc trưng riêng của làng nghề
Quảng Nam với chữ Quốc ngữ gắn liền với Dinh trấn Thanh Chiêm (Gợi ý: các
kiểu viết của bộ chữ Quốc ngữ; chữ thường, chữ in, chữ hoa, thư pháp...; Các chữ
Quốc ngữ thời sơ khai gắn với Dinh trấn Thanh Chiêm như: Cacham, Cacium, Kẻ
Chàm, Ke cham, Dinh Cham, Dinh Chiêm...(tức là Dinh trấn Thanh Chiêm) ; thời
điểm xây dựng Dinh trấn 1602...).
- Sản phẩm được sản xuất dưới dạng mô hình, biểu tượng, biểu trưng, tranh
văn hóa nghệ thuật, vật dụng, đồ dùng sinh hoạt, quà lưu niệm,...
- Nhóm lĩnh vực dự thi: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sản xuất từ gỗ,
mây, tre, lá, cói, đất, đá, kim loại, sợi các loại, nông sản,…
- Hình thức dự thi: Các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi theo hình thức gửi
mẫu sản phẩm kèm theo phần thuyết trình về đặc điểm của sản phẩm.
IV. YÊU CẦU CHUNG CỦA CUỘC THI
1. Hồ sơ dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên
giấy A4.
2. Tác phẩm/sản phẩm tham gia dự thi phải đúng chủ đề, nội dung quy định;
không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; hình ảnh, tư liệu để
minh họa phải có chú thích rõ ràng.
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3. Hội đồng bình chọn không xem xét, chấm giải đối với các hồ sơ dự thi có
nội dung vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và vi phạm pháp luật khác.
4. Các cá nhân hoặc tổ chức tham dự Cuộc thi phải chịu trách nhiệm đối với
sản phẩm dự thi về quyền tác giả, quyền tác phẩm, quyền sáng chế,…. theo quy
định của pháp luật Việt Nam và các Thông lệ quốc tế liên quan. Hội đồng bình
chọn có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với sản phẩm đạt giải nếu vi phạm quy định
hoặc có xảy ra tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
5. Các tác phẩm/sản phẩm của các tác giả đạt giải tại Cuộc thi, UBND thị xã
Điện Bàn sẽ đặt hàng hoặc thỏa thuận với tác giả nhằm phục vụ cho Chương trình
phát triển các sản phẩm lưu niệm du lịch của thị xã và các chương trình công tác
khác của UBND thị xã để phát triển một số sản phẩm TCMN và sản phẩm đặc
trưng của thị xã Điện Bàn.
V. QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM DỰ THI
4.1. Các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ hoàn chỉnh, đa dạng về chất liệu,
màu sắc và do chính cá nhân, tổ chức sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia
bình chọn.
4.2. Là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm
Bộ sản phẩm là tập hợp các sản phẩm do cùng một cơ sở công nghiệp nông
thôn sản xuất thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Các sản phẩm có cùng mẫu mã và công dụng, được sản xuất từ nhiều loại
nguyên liệu, vật liệu khác nhau;
b) Các sản phẩm có mẫu mã khác nhau, có công dụng giống nhau được sản
xuất từ một loại nguyên liệu, vật liệu;
c) Các sản phẩm khác nhau nhưng có thể ghép lại với nhau để tăng tiện ích sử
dụng.
(Sau đây gọi chung là sản phẩm)
4.3. Không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi
phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền
sở hữu công nghiệp.
4.4. Ưu tiên sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, đáp
ứng được nhu cầu thị trường.
4.5. Không tiếp nhận các sản phẩm đã tham gia đạt giải ở các hội thi trong và
ngoài nước.
VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: từ ngày ký ban hành thể lệ này đến
ngày 15 tháng 5 năm 2017.
2. Thời gian chấm, công bố và trao giải thưởng trong tháng 6/2017.
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VII. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỰ THI
1. Tính sáng tạo:
- Là sản phẩm mới, hoặc sản phẩm cải tiến từ các sản phẩm 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.
2. Tính thẩm mỹ:
- Sản phẩm có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, có thiết kế kiểu dáng, hoa
văn, họa tiết và màu sắc đẹp, độc đáo.
3. Tính thƣơng mại:
- Sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt, ưu tiên sử dụng nguyên liệu
trong nước (chất liệu dễ tìm, có nguồn cung cấp lâu dài, ổn định) và sản phẩm có
khả năng xuất khẩu;
4. Tính thân thiện với môi trƣờng: Công nghệ sản xuất giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, khuyến khích sản phẩm có nguyên liệu sử dụng từ nguyên liệu
tái chế.
5. Tính biểu trƣng: Các sản phẩm dự thi mang tính biểu trưng của chữ
Quốc ngữ, về kiểu chữ, …và về quá trình hình thành, phát triển chữ Quốc ngữ.
Sản phẩm đạt giải phải đáp ứng các tiêu chí trên, có điểm bình quân của Ban
giám khảo (Do Hội đồng bình chọn ở thị xã phân công) bình chọn đạt từ 70 điểm
trở lên và có số phiếu bình chọn của Hội đồng bình chọn ở thị xã đồng ý đạt giải
chiếm 2/3 trở lên.
VIII. GIẢI THƢỞNG CUỘC THI
Các tổ chức, cá nhân đạt giải được UBND thị xã trao tặng Giấy chứng nhận
đạt giải và kèm theo tiền thưởng:
+ Giải nhất

: 3.000.000 đồng.

+ Giải nhì

: 2.000.000 đồng.

+ Giải ba

: 1.000.000 đồng.

+ Giải khuyến khích

: 500.000 đồng.

Ngoài giải thưởng trên, trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Hội
đồng bình chọn sẽ xem xét, bổ sung thêm số lượng giải thưởng.
IX. QUYỀN LỢI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DỰ THI
- Mỗi tổ chức, cá nhân được quyền tham gia nhiều tác phẩm/sản phẩm dự thi
theo quy định của Cuộc thi. Các sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi được tặng thưởng
theo quy định tại mục VIII của Thể lệ này.
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- Bản quyền sáng tác sản phẩm thuộc về tác giả, tác giả có quyền đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt
Nam và các Thông lệ quốc tế.
- Các sản phẩm/tác phẩm đạt giải sẽ được quảng bá trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử thị xã và các phòng, ban liên quan.
X. HỒ SƠ DỰ THI VÀ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi được lập trên khổ giấy A4, gửi đến Phòng Kinh tế thị xã Điện
Bàn 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ phôtô), bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi (mẫu số 1 hoặc mẫu số 2);
- Bản Thuyết minh ý tưởng và mô tả tác phẩm/sản phẩm dự thi (mẫu số 03)
kèm theo 03 ảnh màu, kích cỡ tối thiểu (10x15) cm của sản phẩm được chụp từ 3
góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);
- Sản phẩm hoặc mẫu thiết kế sản phẩm tham gia dự thi;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức, doanh
nghiệp hoặc bản sao CMND/hộ chiếu người tham gia dự thi với tư cách cá nhân.
2. Hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:
- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Gửi hồ sơ dự thi trực tiếp đến địa điểm tiếp
nhận hồ sơ theo quy định.
- Địa điểm tiếp nhận:
Phòng Kinh tế thị xã Điện Bàn
Địa chỉ: Số 22 Hoàng Diệu, P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam
Điện thoại: 02353.867206;

Email: phongkinhte.db@quangnam.gov.vn

Website: http://www.phongkinhtedienban.gov.vn
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Mẫu 1. Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi bình chọn sản phẩm TCMN với chữ
Quốc ngữ (dành cho cá nhân)
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày…….tháng…….năm 20……
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VỚI CHỮ QUỐC NGỮ
(Dành cho cá nhân tham gia dự thi)
Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm TCMN với chữ Quốc ngữ.
1. Tên cá nhân đăng ký dự thi:............................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................
3. Số chứng minh nhân dân:..................................Nơi cấp...............................
4. Nơi công tác:..................................................................................................
5. Thường trú tại: ..............................................................................................
6. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................
7 Điện thoại:......................................................................................................
8. Tên sản phẩm dự thi:......................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi, 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 cam đoan sản phẩm tham gia cuộc thi là do tôi tự sáng tác, không sao
chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng được công bố và sử dụng. Tôi hoàn toàn
chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam và Thông lệ quốc tế khi có sự tranh chấp
về quyền sở hữu trí tuệ.
...................., ngày........tháng.........năm 2017
Ngƣời đăng ký dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu 2. Phiếu đăng ký dự thi Cuộc thi bình chọn sản phẩm TCMN với chữ
Quốc ngữ (dành cho tổ chức)
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày…….tháng…….năm 2017
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VỚI CHỮ QUỐC NGỮ
(Dành cho tổ chức tham gia dự thi)
Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm TCMN với chữ Quốc ngữ.
1.Tên đơn vị: ...........................................................................................................
2. Địa chỉ giao dịch: ................................................................................................
3. Địa điểm sản xuất: ..............................................................................................
4. Giấy đăng ký kinh doanh số: ..............................................................................
Do .....................................................cấp ngày................................................
5. Tổng số vốn điều lệ: ............................................................................................
6. Điện thoại: .......................................... Fax: .......................................................
7. Người đại diện:.................................................Chức vụ: ...................................
8. Người liên hệ đăng ký dự thi: .......................................................................
9. Điện thoại:......................................................................................................
10. Tên sản phẩm dự thi:......................................................................................
............................................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi, 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 cam đoan sản phẩm tham gia cuộc thi là do tôi tự sáng tác, không sao
chép dưới bất kỳ hình thức nào, chưa từng được công bố và sử dụng. Tôi hoàn toàn
chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam và Thông lệ quốc tế khi có sự tranh chấp
về quyền sở hữu trí tuệ.
...................., ngày........tháng.........năm 2017
Thủ trƣởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu 3. Bản thuyết minh sản phẩm
C ỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………, ngày…….tháng…….năm 20……
BẢN THUYẾT MINH SẢN PHẨM
1. Tên sản phẩm/tác phẩm dự thi: ....................................................................
................................................................................................................................
2. Tên tác giả: .......................................................................................................
- Địa chỉ liên lạc: ..................................................................................................
- Số điện thoại: .....................................................................................................
3. Thuyết minh sản phẩm/tác phẩm dự thi:
- Chất liệu sử dụng chính: ....................................................................................
- Kích cỡ: ..............................................................................................................
- Màu sắc: .............................................................................................................
- Thời gian chế tác: ...............................................................................................
- Giá thành ước tính:.............................................................................................
- Khả năng đáp ứng các tiêu chí của sản phẩm ....................................................
- Ý tưởng sáng tác và ý nghĩa sản phẩm: .............................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Cá nhân/đơn vị dự thi
(Ký và ghi rõ họ tên)
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Mẫu 4. Tiêu chí bình chọn
TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN
TT
I

Chỉ tiêu đánh giá
Tiêu chí về tính sáng tạo (20 điểm)
- Sản phẩm mới, hoặc sản phẩm cải tiến từ các sản phẩm có 10 điểm
sẵn được thiết kế và sản xuất
- Thể hiện sự khác biệt rõ rệt về mặt kỹ thuật so với các sản 10 điểm
phẩm cùng loại trước đó

II

Tiêu chí về tính thẩm mỹ (20 điểm)
- Sản phẩm có giá trị nghệ thuật, thẩm mỹ cao, có thiết kế 20 điểm
kiểu dáng, hoa văn, họa tiết và màu sắc đẹp, độc đáo.

III Tiêu chí về tính thƣơng mại (20 điểm)
- Sản phẩm có khả năng sản xuất hàng loạt

8 điểm

- Sử dụng nguyên liệu trong nước (chất liệu dễ tìm, có 8 điểm
nguồn cung cấp lâu dài, ổn định)
- Sản phẩm có khả năng xuất khẩu

4 điểm

IV Tiêu chí về tính thân thiện môi trƣờng (20 điểm)

V

- Công nghệ sản xuất giảm thiểu ô nhiễm môi trường

10 điểm

- Sản phẩm có nguyên liệu sử dụng từ nguyên liệu tái chế

10 điểm

Tiêu chí về tính biểu trƣng (20 điểm)
- Sản phẩm dự thi mang tính biểu trưng của chữ Quốc ngữ, 20 điểm
về kiểu chữ, …và về quá trình hình thành, phát triển chữ
Quốc ngữ.
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