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Càn cir Ké hoach sO SSÆ(H-UBND ngày 01 thâng 8 nàm 201,7 cüa Üy

ban nhân dârr tinh HQu Giang vè quang bâ, xüc tién du tich tinh Hflu Giang dén

nâm2020;

Thlrc hiên Công vàn sO SZruBND-KGVX ngày 11 thang 01 nàm 2019

cüa Ûy ban nhân dân tinh Hpu Giang vè viÇc phê duyÇt Ké hoach quâng bâ, xitc
tién Du lfch tên dia ban tinh Hflu Giang ntun2019,

Sô Vân hoâ, Thé thao và Du lich xây dpg ké hoach tô chüc CuQc thi
séngtâc Mâu quà t{ng luu niÇm Du lich tinh Hâu Giang Èn thü I nàm 2019,vûi
câc nQi dung cu thé nhu sau:

r. MUC Oiclr, vÊU CÀU

- Phât huy tinh thàn sâng tpo, khoi dfy nièm il hào, nêu cao ÿ thric giü
gin và phât huy truyèn thông lich sü, nhüng giâ tri vàn hoâ tÏëc sâc cüa nguü
dân Hâu Giarrg, làm phong phü m{t hàng luu niÇm, quà tflng du lich, k(ch càu

chi tiêu du lfch cüa du khâch dén Hâu Giang.

- Lua chgn san phâm luu niÇm, quà tpng du lich dê phuc vu khâch du lich;
thông qua sarr phâm luu niÇm du lich Aé truyèn tâi thông tin vè vàn hoâ, phong

tUc tâp quân r:üa tînh Hfu Giang, iliém dén an toàn, thân thiÇn và chât lugng vôi
dukhâch. '

- Khuyén khich viÇc duy tri và phât trién câc ngành nghè thü công truyèn

thông, tao vi()c làm, tàng thu nh4p, sü dqng cô hiÇu quâ citc nguàn nguyên liÇu

thân thiÇn vôi môi trucyng và sân cô tpi dia phucrng.

- CuQc thi ttugc chuân bi chu dâo, chët chë, thiét thyc, khâch quan, hiÇu

quâ và tiét ki()m, dâm bâo dén dô và chât luçmg san phâm dy thi.

II. NgI DUNG

L. Tên ggi: "CuQc thi sâng tâc Mâu quà tang hnr niêm Du lfch tinh Hpu
Giang Èn thü I nàm 2}lg»

2. Sân phâm dg thi

- Câc lopi sân phâm ltru niÇm, thü công mÿ nghÇ hoàn chinh, du-o. c làm ttr
mçi chât [Çu, phong phû vè mâu mâ, da d4ng vè màu sâc (küuyén khich sü dung

nguyên liêu thân thiên vôi môi kuong).



- sân phâm du-o. c thiét ké, sân xuât ché tâc hoàn chinh oé nm quà luu
niÇm, quà tàng cho du khâch phâi mang dugc ÿ ngrfia,nQi dung khâi quât gicri
thiÇu, quâng bâ hinh ânh du lich Hâu Giang, têp-truns vào mst .ô=.t.i aè,

+ Sân phâm giôi thiÇu câc diém tham quan, câc công rrinh kién trüc, công
trinh vàn hoâ cl[c trurg cüa tinh;

+ Vùng Oât va con nguoi Hflu Giang;

+ Gicri thiÇu sân phâm dfc trung cüa rlfa phuong.

3. Quy mô tô chürc, O6i tuçrng tham gia và s6 tug,ng tâc phâm dg thi
- Quy mô tô chric: Phât dqng cu§c thi rQng râi dén cérc firir,lthành câ nuôc.

- Dôi tuo-xg tham gia d1r thi: Mgi tô chüc, câ nhân trong và ngoài tinh cô
khâ nàng thiét ké sân phâm luu niÇm du lich (chuyên nghiÇp và không chuyên
nghiÇp) dèu dugc tham gia (trri thành viên Ban Tô chüc, Ban Giâm khâo).

- Sô lucm gtâc phâm du thi: Không giôi hpn.

4. Thùi gian tô chrfrc

Tù thâng 04 nàm 2Ol9 ilén hét ngày 30 thang 06 nàm 2020 kô rhê lê
cuQc thi kèm theo).

5. Ctr câu giâi thuüng

Câc tô chüc, câ nhân dpt giâi du-o. c Ban Tô chüc trao: Tièn thuong và giây

chimg nhân cüa Ban Tô chric.

Giâi thuong bao gôm: 01 giâi Nhât, 02 giàiNhi và 03 giâi Ba.

Ngoàt ,a, môi sàn phâm tham dw Cuçc thi "Sdng tdc Màu quà tfing loru

niQm Du tich tïnh Hqu Giang làn thû I nàm 2019" duqc hô trq chi phi
200.000d/ sân phâm dqr tht và 20 tâc phàm duqc chgn vào vàng châm giâi së

dæqc Ban tô chûc in thành aatalog và hô nq mdi tdc phàm 200.000 dàng.

6. Kinh phi thgc hi§n

Tù nguôn kinh phi sg nghiÇp xüc tién du lich nâm 2020 cüa Sô Vàn hoâ,

Thé thao và Du lich (cô dr todn kinh phi cu thé kèm theo).

III. TÔ CHÜC THI/C HIPN

1. Phân kÿ thgc hiÇn

- Thâng 4l20l9t

+ Ban hành ké hopch tô chüc, thé 1ê cu§c thi;

+ Thành lQp Ban Tô chüc cuôc thi;
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+ Tô ,:hüc h9p Ban Tô chüc phân công nhiêm vg, trién khai ké ho4ch

thgc hiÇn;

+ Thôrrg bâo rQng râi vè cuQc thi hên câc phucrng tiÇn thông tin ilpi chung.

- Thâng 5t2019 dén 30t612020

+ Tiép tpc tuyên truyèn vè cuQc thi và nhân câc tâcphâm dU thi;

+ Tiép nhân câc tâc phâm dU thi;

+ Thành lap Ban Giâm khâo cuQc thi.

- Tùr ngày 0lt7 dén 0517 t2020: Tô chric xét chgn tâc phàm dç thi.

- Tùr 0t5t7 dén 3lt7 t2020

+ fô chüc binh chqn tâc phâm dU thi vào Vông chung két;

+ fô chüc công Uô tét quâ và trao giâi cuQc thi;

+ Bâo câo két quâ cuQc thi vè Üy ban nhân dân tinh.

2. Thành l$p Ban Tô chrric và Ban Giâm khâo

a) Ban Tô chrfrc: Gàm 06 thành viên (01 Trucmg ban,02 Ph6 Trucmg ban

và 03 thanh viên).

b) Banr Giâm khâo: 05 thành viên (01 Trucmg ban, 01 Phô Truong ban

và 03 thành viên).

3. Phârn công nhiÇm vg cg thê

a) Phông Quân lÿ Du lich

- Tham muu thành lflp Ban Tô chüc, phôi hçp Phông Quan lÿ Vàn hoâ

tham muu thành lflp Ban Giâm kûâo cuQc thi.

- Tham muu vàn ban gin câc Sô Vfu hoâ, Ttrê thao và Du lich; Sô Vàn
hoâ và Thê thrao; Sô Vàn hôa, Thông tin, thê ttrao và Du l!ch; Sô Du lich câc

tinh, thành ph6; câc sô, ban, nganh trong tinh và cérc co quan truyèn thông ttpi
chüng phât tlQng cuQc thi.

b) Phông Quân lÿ Vàn hoâ

- Hô trry và phôi hçp Phông Quân 1ÿ Du lich tham mrru thanh lflp Ban

Giâm khâo, tô chric câc buôi xét chgn, châm thi.

- Hô trcr thlrc hiÇn quy trinh công AO tac phâm dqt giài; tô chrîc fién lâm

tnmg bày theo quy dinh.

c) Trung tâm Thông tin Xûc fién Du lich
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- Tiép nhan câc tâc phâm dç thi, giâi dâp và cung câp câc thông tin cho

câc dôi tuqrrg tham gia cuQc thi.

- Tô chrïc lê tông tét vl trao giâi cu§c thi.

- Thyc hiÇn câc nhiÇm vU lûâc cô liên quan dén công tâct6 chirc cuQc thi.

d) Vàn phông Sô

Giirp Ban Giâm dôc Sô theo dôi tién dô thUc hiên; Eàng tâi thông bâo và
thé 1ê cuôc thi trên côrg thông tin diÇn tu cüa Sô; phôi hçrp thgc hiÇn công tâc 6
chüc c6 liên quan.

iI) Phông Ké holch - Tài chinh

- firâm dinh kinh phi thuc hiên.

- Thgc hiÇn công tâc quyét toân kinh phi theo quy rtinh.

e) Trung tâm Vàn hoâ tïnh và Trung tâm Vàn hoâ - Thê thao câc
huyÇn, thi xâ, thành phô

Tuyên truyèn cô A6ng tr.uc quan vè CuEc thi sâng tâc Mâu quà tflng luu
niÇm Du lich tinh HAu Giang Èn thü I nàm 2019 qua câc bàng rôn, pa-n ô, âp

phich dé thu hrit sU quan tâm cüa nhân dân tlia phuong và du khâch dén tham
quan tai Hâu Giang.

g) Phông Vàn hoâ và Thông tin câc huyÇn, thi xâ, thành ph6

Tuyên truyèn, ptrô Uién và thông bâo câc tô chric, câ nhân trên dfa bàn

tham gia cuQc thi.

Trên ttây là ké hopch tô chric Cuôc thi sâng tâc mâu quà t{ng luu niÇm Du
lich tinh Hfu Giang Èn thû I nâm 2019, dè nghi câc dcrn vi cô liên quan càn cir
ké hoach này triên lüai, phôi trçrp thgc hiÇn. Trong quâ trinh thUc hiên néu gflp

vuoïg mâc, ktrô khàn bâo crto Ban Giâm ttôc Sô cho ÿ kién dé tô chüc cuôc thi
thành công.

Ké ho4ch này thay thé Ké hoqch sO +Otru<g-SVHTTDL ngày 02 thâng 04

nâm 2019 cüa Sô Vàn hôa, Thé thao và Du llch tinh H4u Giang./.

Noi nhQn:
- UBND tinh (b/c);
- BCD phrât triên du lich tinh;
- BGD SÔ VHTTDL;
- Câc don vi trwc thuôc Sô;
- Phông VHTT c6c huyÇn, ttri, thanh phti;
- Trung tâm VHTT câc huyÇn, thi, thành phô;
- Luu: VT, QLDL.

Ngày kÿ: 101101f,019 20:05
Nguùi kÿ: Nguyên Th! Lÿ
Coquan: SôVàn hôa-Thê
lich
Tinh Hâu Giang
Quôc gia: VN

ffi,cliiMoôc
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UBND TÏNH H4.u crANG ceNG nôl xÂ ngr cnû Ncnia vET NAM
sÔ vÀN rtÔn,rnÉ THAo vÀ »u LICH DQc lgp - Ts do - H4nh phüc

rrru lp
{JuQc thi sâng tâc Mâu quà tflng luu niÇm Du lich

tinh IIfu Giang - Lân thû I nâm 2019
(Ban hành kèm theo Ké hoqch sô lJ34 /KH-SVHTTDL ngày l0 / lt/2019

ci,,ta Sô Vdn hod, Thê thao và Du tlch tinh HQu Giang)

r. Muc DicH
Nhàm phrit huy tinh thân sâng tpo cüa câc tô chüc và cânhân g6p phân dây

m4nh viÇc sâng tâc mâu mâ môi tu cric san phâm thü công mÿ nghÇ, làm sân phâm

luu niÇm và quà t4ng du llch mang <lfm nét vàn hoâ và d{c tnmg rrè lrong ctâg con
nguùi Hâu Gian:g, phpc vp phât trién và nhu càu mua sâm cüa du khâch.

Tpo dugc sç khâc biÇt trong san phâm du lich Hâu Giang gôp phan tAng

cuong quang b6 hinh anh du lich clla phucmg thông qua câc san phâm luu niÇm và
quà t{ng du lich, nhât n vào câc dip Hau Giang dàng cai tô chüc câc hopt clQng vè
vàn hoâ thé th«r, tê hQi và câc sç kiÇn quan trqng ktrâc cüa tinh.

x"
Câc mâu sân phâm quà t{ng luu niÇm Du lich tinh Hflu Giang phan anh dugc

nét dëc tnmg, mang dâu ântinh HQu Giang nhu: Vàn hoâ, di tfch lich sü, danh lam
thàng cành, dla rlanh, câc biéu tugng tiêu biéu cüa tinh H$u Giang mang tinh nghÇ

thupt và thâm m;i cao.

Khuyén khich duy fti và phât triên câc nganh nghè thü công truyèn th6ng,

t4o viÇc làm, târg thu nh$p cho nguùi lao ct§ng, sü dgng c6 hiêu quâ câc nguôn
nguyên liÇu thân thiÇn voi môi truôrng, sâtr c6 cüa dla phucrng.

rr. THor GrAN, oÔr rugr{c,'sÔ LÛgr{c, HÔ so vÀ DIA DrÊM
NHÂN rÂc PrrÂM DII rrrr

1. Thùi gian tô chrfrc cuQc thi

- Thùi giar phât ilông và nhân tâc phâm dp thi: Tù ngày ra thông bâo dén hét

ngày 301612020 ridtii vôi nhüng tâc phâm grii qua ituôrng buu iliÇn së lây ngày trên

dâu buu <IiÇn itê Énh ngày nÇp tac phâm dU thi).

- Công UO tét quâ và trao giâi vào thang 7l2O2O.

2,D6itugng tham gia dg thi:



fât ce cérc tô chüc (doanh nghiÇp, co sô sâra xuât, tang nghè...), c6, nhfur,

nghÇ nhân trong và ngoài tinh c6 ÿ turvne thiét ké, sâng tâc, khâ nàng sâng t4o làm
ra câc mâu san phâ- quà t{ng luu niÇm du lich c6 liên quan dén vung dât, con

t , a - a , t I 1 I .^ I .A \ i 1. I Yt^ 
^.nguôi, bân sàc vàn ho{ phong cânh thiên nhiên và du llch HQu Giang c6 câc sân

phâm hoàn chinh cô thé tham gia cuÇc thi (tru câc thanh viên Ban Tô chüc, Ban

Giâm knâo).

3. Sô luçmg trfic phâm dç thi: Không hqn ché s6 lugrrg san phâm dç thi,
môi tâc giâr cô ttrê ttram gia mQt hoflc nhièu sân phâm dg thi.

4.Hàsodgthi ' i

Hà so dU thi dugc trinh bày trên khô giây A4, giri ctén Ban Tô chric 02 (hai)

bO (01 bô etic và 01 bô phô tô), gôm:

- Phiéu <làng ky drr thi (mâu sti Ot;.

- Sân phâm hoan chinh tham gia d1r thi.

- Ban mô tâ, thuyét minh san phâm (mâu sO OZ; kèm theo itnhât03 anh màu

kich thuôc 15x20cm chpp ô 03 gôc dq khâc nhau (ghi rô têntâc phâm ô g6c phâi

bên duôi khung ành).

- Ban sao Giây chimg nhân tlàng kÿ kinh doanh AOi voi tô chric, doanh

nghiêp ho{c ban sao CMND/h§ chiéu nguùi tham dy thi vcvi tu cérch cânhân.

- Tâp tin mèm ban thuyét minh ÿ tuone và mô tâtâc phâm/san phâm dg thi.

(Lru ÿ: Ban Tii chtlrc không trà tqi hà so sân phâm dr thù.

San phâm dU thi gui vè Ban Tô chüc cuQc thi cân ghi rô: Sân phâm tham
dg CuQc thi "Sring tâc Mâu quà ting luu niÇm Du tich tfnh H$u Giang - Làn
thû I nàm 2019". Ban Tô chrtc cuQc thi sê c6 phiéu tiép nhan, bâo mât dôi vcyi san

phâm tham dç.

Cdc nçi dung liên quan dén CuQc thi (Kê hosch tô chûc, Thê lê, Phiéu cldng

kÿ, Bân mô tà, thuyét minh sân phà@ duqc ddng tâi tqi dia chi:
hup : //s ovhttdl. haugiang. gov.vn và http : //haugiangtourism.vn

5. Dla diêm nh$n trflc phâm drp thi

Tâc giâcô thé Lu lUa chgn mQt trong hai hinh thüc: Grïi phiéu clàng § truôc,
tâc phâm güi sau hopc câ hai cùng mQt lugt.



san phâm <11r thi güi qua cluÔrng buu diê,n hoflc nop truc tiép trong giô hanh

chinh tpi ctia chi: irungla- rnOng tin Xüc tién Du llch H4u Gian g, 17 A Nguyên

Công Tru, Phutvng 1, Thanh pfrO Vi Thanh, tinh Hpu Giang'

III. QUY:tRiNH NHAN rÂc PHÂM, cÉr qurrÉr xrrÉu NTr

- Ban Tô chüc nh*n hô so san phâm cintâcgiâ gtli vè tham gia CuQc thi.

- Ban Tô chüc tién hành tô chüc xét và binh chçn mâu quà tqng luu niÇm,

công bti két quâ.

- Néu sau khi nQp san phâm d1r thi, tâc giât mu6n rut khôi cuQc thi phâi cô

vàn bân güi vè llan Tô chric truôc thùi gian diên ra xét và binh chqn san phâm.

Ban Tô chüc së û:â lùi và hoan trâtâcphâm dy thi.

- Khiéu nq.i cüa tâc giir(néu c6) gui trgc tiép bàng vàn ban vè Ban Tô chric

trong vông 03 ngày sau ngày công bô giâi. Ban Tô chric xem xét khiéu npi trong

thôi gian 03 ngày,. Quyét ilffi cüa Ban Tô chüc së là quyét dinh cuiSi cùng tét thUc

khiéu n4i.

oi,, Iv. yÊu (lÀu oÔr vü sÂN pHÂM DtI rHr
- Sân phân dg thi mang tinh thâm mÿ cao, phân rânh dugc nét d{c tnmg

phong cânh thiên nhiên, di tfch lich sü, vàn hoâ dôc etâo cüa Hfu Giang.

' - Sân phâm phâi thê hiên sU khâc biêt vôi câc dia phucrng khâc.

- Sân phâm du thi dugc thiét té, ché tâc, san xuât hoàn chinh Aê nm quà luu
niÇm, quà t{ng mang ÿ nghïa và thé hiÇn rô nQi dung.

- San phâm fli thi c6 thé là môt san phâm dôc lâp ho{c bQ suu tQp.

- Sân phâm dy thi phâi kèm theo phân mô ta, thuyét minh vè san phâm, quà

t{ng luu niêm nhu: ÿ tuông ttriét ké, tên san phâm, kiêu dang, châtliÇu, khâ rràrrg

üng dpng...

- Chât fiÇu sü dUng khuyén khich sü dpng hoflc két hçrp câc chât tiçu thü công
truyèn thting cüa tinh. Uu tiên chât tiçu làm nên sân phâm thân thiÇn vôi môi
ffi*rg, cô khâ nàng rmg dUng cao, sân xuât hang lopt <Ié làm quà teng.

- Kh"É" khich câc san phâm, quà t4ng luu niÇm bao bi san phâm c6 câcdông
chü "Kÿ niÇm Hiiu Giang", "Du llch Hfu Giang", bàrrg tiéng ViÇt ho{c tiéng Anh,
bô cpc hçp lÿ, hài hôa, de.p mÉt.



- Kfch thuôc san phâm tuy thuQc vào ÿ tuong cûa tâc giâ, ümbâo ÿnghîa và
tinh chât quà t{ng luu niÇm.

- Sân phâm không quâ n{ng, không cèng kènh, <lâm bâo crâc clièu kiÇn dê càm,
dông g6i, vân chuyén và bâo quân, an toan dtii v<yi süc khôe con nguài. Uu tiên
nhüng sân phâm c6 tinh tmg dung cao, thugn lgi cho ché tâcrà;;;"t il; i;;;
v6i giâ thành phù hçp cho du khâch.

- Mâu mâ, chât üÇu, màu sâc... cüa sân phâm dg thi phâi rtam bâo không bi
thay dôi hay bién dang rheo sç thay «Iôi cüa khi hflu và thùi iiét.

- Sân phâm dU thi phâi ü sân phâm chda tham giabât§ cuQc thi nào. Trong
thùi gian diên ra cuQc thi, tâc giâ c6 san phâm dg thi không duoc sü dpng sân
phâm tham gia cuÇc thi dé dông thùi tham dg bât § cuQc thi nào khâc.

- San pham dU thi phâi là rürüng san phâm không tranh châp ban quyen.

- Mâu san phâm dU thi cüa nhôm térc giàphâi c6 vàn bân thoâ thufln cüa tgp
thé câc tâc giâuÿ quyen cho mQt hoflc mQt nh6m térc giâiÎüng radqidiÇn d1r thi.

- Tâc giâ cüamâu sân phâm dU thi phâi ch[u trérchnhiêm vè Uan quyèn tâc giit
. ;. r.^

và quyên liên quan theo quy dinh cüa phâp luQt.

- Phân tên sân phâm, h9 và têntâc giâ, dia chï, s6 cÏiÇn tho4i liên hÇ phâi ghi
riêng vào phiéu güi kèm mâu san pham dp thi.

Luu ÿ:

- Ban tô chric không chiu trâch nhiÇm vè ntrimg tranh châp quyèn tâc giâ và
quyèn tiên quan. Néu san phâm dpt giâi vi phpm quyen tâc giâvà quyèn Hên quan

theo quy tlinh cüa phâp luQ! Ban Tô chüc sê thu frôi tièn ciâi thuong và Giây
chüng nhân.

- Ban Tô chüc không .iliu oa.n ,ihiê-'vè câc san phâm tham gia dg thi sai

quy cfinh và nhüng hu hông, thât l1c trong quâ trintr vfln chuyén qua duôrng Buu
iliÇn.

- Câc san phâm tham gia cuÇc thi Ban Tô chüc cô quyèn sü dpng cho viÇc
. À . r. ,a..A , a , ' , I t

tuyên truyên, giôi thiÇu, quâng bâ vê du lich tïnh. Dugc sü dpng làm mâu hàng luu
niÇm chung cüa tinh cté san *uât, giôi thiÇu quâng bâ, bày bân phpc vg cho khâch
tham guffi, du l!ch.

- Ban Tô chüc không hoan lqi câc sân phâm dp thi.
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- Nhüne dcnr v! ho{c câ nhân dat giai c6 trérch nhiÇm nQp thué thu nhQp ctâ

nhârr theo quy dirù hiçn hành cüa Nhà nuôc.

v. TÉu cnl cuÂnr omu
Ban Gi6m khâo châm diém tâc phâm dg thi theo c6c tiêu chi:

- Tfnh siâng t4o: Là san phâm m6i ho{c san phâm dugc câi tién ü câc sân
pham tIâ c6 sân ctu-o. c ttriét t<é và sân xuât; thé hiÇn qr khâc biÇt rô rÇt vè mflt kÿ
thuflt so vôi câc sân phâm cùng lo4i truôc <16; ilQc dé,r., cô ÿ nghia nhfu vàn sâu

sac.

- Tinh thâm rnÿ: Sân phâm cô giâtri nghÇ thuQt, thâm mÿ cao, c6 thiét té tiéu
déng, hoa vàn, hoa tiét và màu sÉc clçp; mang nét il4c tnmg cüa vùng dât và con
nguôi H$u Giang.

- Tinh biêu mmg: Câc san phâm dg thi mang ban sÉc vàn hoâ cüa tinh Hgu
Giang; tru tiên quang bâ hinh anh du lich Hfu Giang, câc diêm tham guffi, danh

hm thâng canh mang clâm nét vàn hoâ clfc tnmg cua tintu câc công trinh kién truc,

,di tich llch sri cüa Hflu Giang.

Tinh thucrng mpi: San phâm c6 khâ nàng san xuât hang loqt, uu tiên sü dUng

.pguyên liêu dê tina, cô tinh img dpng cao, cô khâ nàng xuât khâu và c6 giâ thantr

hçp tÿ. San phârrl cô bao bi d6ng g6p de.p, an toàn, kich thuôc go.n nhç dê vpn
'chuyên, phù hçrp ,/ôi thi hiéu, nhu càu thi trucrng sân phâm quà tang và luu niÇm

phUc vU du lich.

- Tinh thân ttLiÇn vôi môi trucmg: Công nghÇ sân xuât giam thiéu ô nhiêm môi
truong, khuyén khfch sân phâm c6 nguyên liÇu thân thiên vôi môi trucrng.

- ThUc hiÇn ctung câc quy dinh, yêu càu e6i vOi tac phâm tham gia dg thi dâ

d{trutrong Thé lê. 
.

Khuyén khfch trên sân phâm và bao bi cô biéu tnmg (logo) Du lich Viêt
Nam), biéu tnmg tinh Hfu Giang và câc dông chü 'o Du lich HQu Giang", "Kÿ
niêm Hfu Giang" bàng tiéng ViÇt ho{c tiéng Anh.

vI. CO CÂU GIAI THUOI{G

- 01 giâi Nhât: 15.000.000d (Mtffii tdm triQu dàng) và Giây chimg nhfn cüa

Ban Tô chüc cuQc thi.

- 02 giâi Nhi: Môi giâi 10.000.000d (Mùi triQu dàng) và Giây chimg nhân

cüa Ban Tô chüc cuôc thi.



5
i-

- 03 giâi Ba: Môi giâi 5.000.000d (Ndm triQu dàn§ và Giây chimg nhfn cüa

Ban Tô chûc cuQc thi.

Tông girfl tri giâi thuông 50.000.000iI §àm muoi triÇu dông).

Ngoài ,a, m6i sàn phàm tham dlr Cuoc thi "Sdng tdc Màu quà tfing hm niÇm

Du llch tinh Hqu Giang làn thû I nàm 2019" duqc h6 trq chi phi 200.000d/ sàn

phiim dtr thi và 20 tdc phàm dryc chgn vào vông chtim giài së duqc Bon tô chûc tn
thành catalogvà h6 trq mdi tdc phôm 200.000 dô"5

vrr. Qrry DE{H oÔr vor sÂN pHÂM DAT GrAr
l,l

- Ngoài giâi thuong, kèm theo Giây chimg nhân cüa Ban Tô chric; dugc
quang bâ rQng râi trên câc trang thông tin diÇn tu cüa nganh Vàn hôa, Thé thao và
Du lich; dugc quang bâ, giôi thiÇu san phâm t4i câc hQi chq triên lâm do HQu

Giang tô chüc hoflc tham gia t+ câc tinh/thanh trên câ nuôc.

- Bân quyèn ttriét té san phâm dat giâi thuQc vè Ûy ban nhân dân tinh Hâu
Giang, không mang tinh chât thucrng mpi.

Trên dây là Thé lÇ Cu§c thi sâng tâc Mâu quà t{ng luu niÇm Du lich tinh Hflu
Giang mn tnt I nàm 2}l9.l.




