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THÔNG BÁO 

Thể lệ cuộc thi sáng tác, thiết kế sản phẩm quà lƣu niệm,  

quà tặng du lịch tỉnh An Giang năm 2020. 
 

 

Nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc sáng tác, thiết kế mẫu mã mới từ các sản phẩm công 

nghiệp, thủ công mỹ nghệ làm sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch mang đậm 

nét văn hóa địa phương và nét đặc trưng về quê hương, danh lam thắng cảnh và con 

người An Giang phục vụ phát triển du lịch. 

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thông báo thể lệ cuộc thi sáng 

tác, thiết kế sản phẩm quà lƣu niệm, quà tặng du lịch tỉnh An Giang năm 2020, 

với các nội dung sau: 

I. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI. 

- Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng sáng tác, thiết kế 

sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang. 

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi không 

được tham gia dự thi. 

II. NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN TÁC PHẨM DỰ THI. 

- Sản phẩm dự thi phải có tính sáng tạo, mỹ thuật, đặc trưng của An Giang, 

khuyến khích sử dụng hoặc kết hợp các chất liệu thủ công truyền thống của tỉnh. 

- Sản phẩm quà lưu niệm, quà tặng du lịch An Giang phải thể hiện nét đặc 

trưng về lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể tỉnh An Giang. 

- Sản phẩm phải thể hiện sự khác biệt với các địa phương khác, là sản phẩm 

mới, thích hợp với thời điểm hiện nay và có thể dễ dàng cải tiến, phát triển các sản 

phẩm mới. 

- Mẫu mã, chất liệu, nguyên liệu, màu sắc của sản phẩm phải thân thiện với 

môi trường, đảm bảo hài hòa, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch. 

- Sản phẩm phải đảm bảo các điều kiện: dễ đóng gói, vận chuyển, xách tay, 

bảo quản và an toàn cho sức khỏe con người. 

- Ưu tiên cho những sản phẩm có tính ứng dụng cao, thuận lợi cho chế tác và 

sản xuất đại trà với giá thành phù hợp cho nhiều đối tượng khách. 

- Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm thực tế hoặc hình ảnh mô phỏng qua các 

hình thức dễ nhận biết, đánh giá. 

- Đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện dự thi. 

- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn khi gửi đến địa điểm nhận tác phẩm dự thi. 

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM DỰ THI. 

- Ban Tổ chức sẽ không trả lại các tác phẩm dự thi. 

- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung, thay thế nguyên 

liệu đối với các tác phẩm đoạt giải, nhằm mục đích tác phẩm phù hợp với yêu cầu 

cuộc thi. 



- Ban Tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải và 

được chọn trưng bày triển lãm, phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá 

du lịch An Giang không phải thông qua tác giả, tác quyền. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và 

quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất 

lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức. 

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi mọi giá trị liên quan đến 

tác phẩm như: Bằng chứng nhận, giải thưởng đối với tác phẩm dự thi nếu phát hiện 

có vi phạm quy định về tác phẩm tham gia dự thi, bản quyền tác giả và quyền liên 

quan. 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ  

- Tác giả có trách nhiệm phải thực hiện đúng thể lệ cuộc thi. Tác phẩm tham 

gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi.  

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá 

nhân (giải thưởng) theo quy định của pháp luật. 

V. HỒ SƠ DỰ THI. 

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức phát hành (đăng tải trên 

trang website http://atpic.angiang.gov.vn).  

- Tác phẩm dự thi phải còn nguyên vẹn. 

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM. 

1. Thời gian: 

- Phát động cuộc thi: tháng 5/2020. 

- Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: đến hết  tháng 10/2020. 

- Chấm chọn tác phẩm dự thi: tháng 11/2020. 

- Tổ chức tổng kết, trao giải và trưng bày triển lãm: tháng 11/2020. 

- Địa điểm chấm chọn tác phẩm: Hội trường Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

và Đầu tư An Giang. 

2. Địa điểm nhận tác phẩm: 

Trung tâm Xúc tiến Thƣơng mại và Đầu tƣ An Giang. 

- Địa chỉ: số 2A đường Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên, tỉnh An Giang. 

- Điện thoại: 02963 852 669 - 0988 876 251 (Nguyễn Phú Quới). 

VII. CÁCH THỨC CHẤM CHỌN TÁC PHẨM 

Tác phẩm sẽ được Ban Giám khảo chấm chọn theo thang điểm 10, 20 và dựa 

trên các tiêu chí như sau: 

TIÊU CHÍ 

Nét đặc trƣng 

địa phƣơng 

(mang đậm nét 

văn hóa, con 

người tỉnh An 

Giang) 

 

Nguồn gốc 

nguyên liệu 

(nguồn gốc 

xuất xứ, dễ tìm, 

thân thiện môi 

trường) 

 

Tính tiện 

dụng 

(dễ sử dụng, 

đóng gói, vận 

chuyển, xách 

tay,...) 

 

Giá thành sản 

phẩm 

(giá thành phù 

hợp với nhiều đối 

tượng khách, phù 

hợp với nguyên 

liệu và cách chế 

tác) 

THANG 

ĐIỂM 
1 -> 20 điểm 1 -> 10 điểm 1 -> 10 điểm 1 -> 10 điểm 

Tổng điểm cao nhất của mỗi tác phẩm: 50 điểm 

http://atpic.angiang.gov.vn/


VIII. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC. 

- Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

- Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu 

tư An Giang. 

IX. THÀNH PHẦN BAN GIÁM KHẢO. 

- Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang. 

- Mời Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang. 

- Mời Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật An Giang. 

- Mời Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật An Giang. 

X. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG. 

Tổng giá trị giải thưởng là  26.000.000 đồng, bao gồm: 

- 01 giải nhất: 6.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận. 

- 02 giải nhì:   3.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận. 

- 03 giải ba:    2.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận. 

- 04 giải khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải kèm Giấy chứng nhận. 

Ngoài ra, còn có 04 giải thưởng phụ: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng. 

- Giải sản phẩm có tính đặc trưng văn hóa tỉnh An Giang. 

- Giải sản phẩm có tính sáng tạo, thẩm mỹ cao. 

- Giải sản phẩm có giá trị nghệ thuật. 

- Giải sản phẩm ấn tượng. 

Rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nghệ nhân, cá nhân và 

tổ chức, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp để cuộc thi thành công tốt 

đẹp. 

 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ngành tỉnh; 

- Sở: DL, VHTTDL, VHTTTTDL các tỉnh, thành phố;  

- Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo An Giang, Cổng 

 thông tin điện tử tỉnh; 

- Liên hiệp các Hội KHKT, VHNT An Giang; 

- Tỉnh đoàn; 

- Liên đoàn lao động; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; 

- UNBD huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

- BGĐ TTXTTMĐT; 

- Hiệp hội doanh nghiệp; 

- Hiệp hội du lịch; 

- Các cơ sở làng nghề, nghệ nhân thủ công mỹ nghệ; 

- Các doanh nghiệp du lịch; 

- Các khu, điểm du lịch; 

- Các cơ sở lưu trú du lịch; 

- Các trang mạng xã hội; 

- Các phòng, ban trực thuộc; 

- Lưu: VT, P.XTDL. 

                   GIÁM ĐỐC 

 

 

                 Lê Trung Hiếu 
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