
 
 

THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm quà lƣu niệm, 

quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ 

 

 Nhằm tiếp tục phát triển và đƣa hình ảnh du lịch Cần Thơ đến với du khách 

trong nƣớc và ngoài nƣớc thông qua các sản phẩm quà lƣu niệm, quà tặng du lịch. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức “Cuộc thi sáng tác 

mẫu sản phẩm quà lƣu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”, với thể lệ nhƣ 

sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:  

 - Phát huy khả năng và tinh thần sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trong việc 

tham gia sáng tác, sản xuất quà lƣu niệm, quà tặng du lịch thể hiện nét đặc trƣng 

của thành phố Cần Thơ, làm phong phú sản phẩm quà tặng du lịch phục vụ nhu cầu 

mua sắm của du khách trong và ngoài nƣớc, góp phần quảng bá, giới thiệu hình 

ảnh  du lịch thành phố Cần Thơ “Điểm đến du lịch lý tƣởng - an toàn - thân thiện - 

chất lƣợng”.  

 - Khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa đặc 

sắc của thành phố Cần Thơ - Đô thị miền sông nƣớc. 

 II. QUY ĐỊNH CHUNG: 

 1. Đối tƣợng dự thi: 

 - Tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố có khả năng sáng tác, 

thiết kế sản phẩm quà lƣu niệm, quà tặng du lịch Cần Thơ. 

 - Khuyến khích đối tƣợng tham gia cuộc thi là những đơn vị thiết kế chuyên 

nghiệp, họa sỹ, chuyên gia về du lịch, cá nhân trong và ngoài nƣớc về xây dựng 

thƣơng hiệu, sáng tác tiêu đề - biểu tƣợng, marketing, tƣ vấn du lịch... 

 (Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn không được dự thi) 

 2. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi: 

 - Sản phẩm dự thi phải có tính sáng tạo, mỹ thuật, phản ánh nét đặc trƣng 

của Cần Thơ, khuyến khích sử dụng hoặc kết hợp các chất liệu thủ công truyền 

thống và các tác phẩm có sử dụng Logo (biểu trƣng) du lịch Cần Thơ. Mẫu mã, 

chất liệu, nguyên liệu, màu sắc của sản phẩm thân thiện với môi trƣờng, đảm bảo 

hài hòa, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách du lịch… 

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

hình thức dễ nhận biết, đánh giá… 
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 - Ƣu 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 mọi đối tƣợng khách.  

 - Sản phẩm không (hoặc ít) bị thay đổi, biến dạng trƣớc tác động thời tiết, 

thời gian; không quá nặng, cồng kềnh, dễ đóng gói, vận chuyển và bảo quản; có 

thể thay đổi kích cỡ sản xuất và bằng các chất liệu khác nhau. 

 - Sản phẩm dự thi phải là sản phẩm mới, chƣa đƣợc công bố hoặc không có 

sẵn trên thị trƣờng. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không đƣợc sử dụng 

các sản phẩm để tham gia các cuộc thi khác. 

 - Đối với các tác phẩm dự thi, tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền sở hữu 

trí tuệ của sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những việc 

tranh chấp xảy ra có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm dự thi. 

Những sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ không đƣợc xem xét trao giải 

hoặc bị thu hồi giải thƣởng (trƣờng hợp giải thƣởng đã đƣợc công bố). 

 - Các sản phẩm dự thi sẽ không đƣợc trả lại cho tác giả. Ban Tổ chức, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Trung tâm Phát triển du lịch 

thành phố Cần Thơ đƣợc quyền sử dụng miễn phí các sản phẩm dự thi trong công 

tác trƣng bày, triển lãm với mục đích quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố Cần 

Thơ tại quầy trƣng bày, các triển lãm, hội chợ trong và ngoài nƣớc và trên các ấn 

phẩm, trên Website của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ… 

 - Các sản phẩm đạt giải sẽ đƣợc chuyển giao quyền tác giả cho Trung tâm 

Phát triển du lịch thành phố để sản xuất sản phẩm quà tặng, quà lƣu niệm Cần Thơ. 

 3. Số lƣợng sản phẩm dự thi: Một tác giả dự thi không quá 05 tác phẩm  

 4. Hồ sơ dự thi: Bao gồm: 

 - Tác phẩm dự thi (Sản phẩm dự thi gửi đến Ban Tổ chức phải còn nguyên 

vẹn, nếu bị hƣ, gãy, vỡ, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm); 

 - Phiếu đăng ký dự thi (ghi đầy đủ thông tin: họ và tên, ngày tháng năm 

sinh, nơi sinh, CMND, địa chỉ thường trú, email, điện thoại liên hệ); 

 - Bản tóm tắt thuyết minh tác phẩm (trong 01 trang giấy A4 cho 01 tác 

phẩm) thể hiện rõ ý tƣởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phƣơng pháp, chất liệu sản 

phẩm, kích cỡ, tính ứng dụng…; 

 - Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một 

nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả); 

 - Hồ sơ dự thi đƣợc đựng trong phong bì dán kín, sản phẩm dự thi phải đƣợc 

đóng gói, niêm phong cẩn thận và gửi trực tiếp hoặc qua đƣờng bƣu điện đến Ban 

Tổ chức. Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi “Cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm 

quà lƣu niệm, quà tặng du lịch thành phố Cần Thơ”. 

 5. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm dự thi: 

 a. Thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 

tháng 04 năm 2018. 



3 

 

 b. Hồ sơ dự thi phải đƣợc đựng trong phong bì dán kín, sản phẩm dự thi phải 

đƣợc đóng gói, niêm phong cẩn thận, có chữ ký của ngƣời dự thi và gửi đến Ban 

Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: 

 - Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần Thơ. 

 - Địa chỉ: Số 98 Phan Đình Phùng, phƣờng An Lạc, quận Ninh Kiều, thành 

phố Cần Thơ. Điện thoại: 0292.6.252527 Fax: 0292.6.252.586; Email: 

trungtamptdl@cantho.gov.vn. (Hoặc liên hệ: Phạm Trung Đông - Phòng Dịch vụ - 

Phát triển sản phẩm du lịch, số điện thoại: 0939.386.759). 

 Tác giả có thể gửi trực tiếp đến Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần 

Thơ (theo giờ hành chính) hoặc gửi theo đƣờng bƣu điện (Ban Tổ chức sẽ lấy ngày 

ghi trên dấu bƣu điện làm ngày nộp tác phẩm). Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận, bảo mật, 

giữ dấu niêm phong sản phẩm dự thi và bàn giao cho Ban Giám khảo. 

 III. QUY CÁCH CHẤM THI: 

 1. Hội đồng bình chọn chấm điểm vòng sơ khảo, chọn ra các tác phẩm tiêu 

biểu và tổ chức trƣng bày để tham khảo ý kiến của nhân dân (nếu có) (tháng 05 

năm 2018). 

 2. Hội đồng bình chọn tiếp tục chấm điểm vòng chung khảo (tháng 6 năm 

2018). 

 3. Ban Tổ chức xem xét, công bố kết quả dựa trên bảng điểm của Ban Giám 

khảo và phiếu bình chọn qua trƣng bày (nếu có). Công bố quyết định công nhận 

các tác phẩm đạt giải tại Lễ tổng kết và trao thƣởng (dự kiến tháng 7 năm 2018). 

 * Lƣu ý: 

- Thông tin cá nhân của các tác giả tham gia cuộc thi sẽ đƣợc Ban Tổ chức 

giữ bí mật đến khi Ban Giám khảo công bố quyết định các tác phẩm đạt giải. 

 - Khiếu nại của ngƣời dự thi (nếu có) gửi trực tiếp bằng văn bản đến Ban Tổ 

chức sau khi công bố giải 03 ngày. Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định của Ban 

Tổ chức là quyết định cuối cùng, kết thúc khiếu nại. 

 IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG: 

 - 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng  

 - 02 Giải nhì: mỗi giải 10.000.000 đồng  

 - 03 Giải ba: mỗi giải 5.000.000 đồng  

V. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN, 

ĐƠN VỊ NHẬN GIẢI:  

 1. Quyền lợi: 

 - Sản phẩm đạt giải đƣợc nhận Giấy chứng nhận và giải thƣởng bằng tiền 

mặt, đƣợc quảng bá rộng rãi trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng, trên 

Website, Cổng Thông tin điện tử của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thành phố 

Cần Thơ. 
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- Sản phẩm sau khi sản xuất sẽ đƣợc hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đến các đơn 

vị kinh doanh dịch vụ quà lƣu niệm và đặc biệt sử dụng làm sản phẩm giới thiệu 

quảng bá hình ảnh du lịch thành phố Cần Thơ. 

 2. Nghĩa vụ: 

 - Các cá nhân hoặc tổ chức tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm đối với 

sản phẩm dự thi về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Ban Tổ chức 

có quyền hủy bỏ giải thƣởng đối với sản phẩm đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc 

có xảy ra tranh chấp, khiếu nại không giải quyết đƣợc. 

 - Những đơn vị hoặc cá nhân đạt giải có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá 

nhân theo quy định của Nhà nƣớc. 

VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

- Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ đƣợc 

thực hiện khi có văn bản của Ban Tổ chức. 

- Đối tƣợng dự thi, thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những ngƣời 

liên quan khác có trách nhiệm đọc kỹ và tuân theo các quy định của thể lệ này. 

- Ban Tổ chức mong muốn nhận đƣợc sự tham gia, hƣởng ứng nhiệt tình của 

các tổ chức, cá nhân để cuộc bình chọn đạt kết quả tốt đẹp. 

 Trên đây là thể lệ “Cuộc thi sáng tác mẫu sản phẩm quà lƣu niệm, quà tặng 

du lịch thành phố Cần Thơ” năm 2018./. 

 

Nơi nhận: 
- Thành ủy (để b/c); 

- UBND TP (để b/c); 

- Các Sở, Ban ngành thành phố; 

- Thành viên BCĐ PTDL; 

- Sở VHTTDL, Sở DL các tỉnh/thành phố; 

- Lãnh đạo Sở VHTTDL; 

- Các tổ chức đoàn thể, Hội, Liên hiệp hội  

có liên quan; 

- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng VHTT các quận, huyện; 

- Các cơ quan Báo, Đài có liên quan; 

- Các trƣờng ĐH, CĐ, TC; 

- Các Doanh nghiệp DL; 

- Các tác giả dự thi (mời tham gia); 

- Lƣu: VT, TTPTDL./. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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