UBND TtNH CAO BANG
S VAN HOA, TH THAO vA DU LICH

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tkr do - Htnh phtIc

Gao Bang, ngày o& tháng 8 näm 2019

THE L CUQC Till
&ng, san phm du Ijch tinh Cao Bng nãm 2019

TIm kim duqc nhcrng tuàng, san phâm du ljch mói cho Du lch Cao
Btng, ph%Tc vT cong tác tuyên truyên, quâng bá, xüc tiên du 1ch Cao Bang.
2. Chü d cuc thi: "CuOc thi sang to tuâng, san phrn du lch tinh Cao
Bang 11am 2019".
3. Ni dung v

ttrO'ng, san phm du llch:

- Sang tác b nh.n din du ljch (logo), thông dip khu hiu (slogan), bài
hat, câu chuyn...
- ' tuâng v san phm du ljch mâi có th trin khai hiu qua & Cao Bng,
vi dii nhu: trô chori trên rnt rnthc, khám phá hang d(ng, cânh quan, thárn hiêm
dja chat, leo nñi, chèo xuông kayard vol di xe dap thàrn các lang ban... các san
phâm du ljch trâi nghim van hóa, canE quan; các mô hInh sang to du ljch gän
vói phát triên nông nghip, san phâm lang nghê.
- ' tu&ng v& irng dçing cOng ngh thông tin trong quãng bá, xüc tin, gi&i
thiêu ye du lich.
- tr&ng v các di,r an phát trin du ljch.
- Mo hInh qua t.ng, qua luu nirn, san 4t dja phuang phçic vçi khách du
lich...
Ghi chü: Không khng ch pham vi cüa tu&ng, 5ân phm du ljch.
Khuyen khIch th€ing tu&ng, san phâm m&i l, dc dáo và gàn v&i vic bâo ton,
phát buy các giá trj van hóa, lch si:r, cãnh quan trong vüng Cong viên dja chat
toàn câu UNESCO Non nithc Cao Bang.
4. HInh thfrc the hiên:
4.1. Di vi

tu'&ng

- ' tu&ng tham gia phãi do chInh thI sinh xây dimg.
- ' tu&ng phài m&i, dc dáo tp trung khai thác t1i rntnh, ctc san dja
phuang hoc có tác dng tIch circ den cong dng.
- Dáp 1rng nhu cu thj tri.thng.
- ' tu'&ng phài th hin rô: L do. rn1ic dIch thirc hin tu&ng; Phân tIch
duqc nhu câu thj trurng dôi v&i san phâm to ra tü tu&ng; Phucing an thic
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hin tu&rig v nhân sir, vn du tu, quàng bá san phm, hiu qua tu&ng mang
1i cho phát trin kinh t bàn than và dóng gop vào cong dông.
- tuô'ng hoàn thành bao grn bàn dánh may trên giy A4 và bàn thuyt
trInh trén file Powerpoint.
- ' tuâng dt giài phài cam k& thtic hin trên dja bàn tinh Cao Bang.
4.2. Di vói san phm du ljch
- San ph.m dir thi phái eó tInh sang tto, m thut de trimg cüa riêng Cao
Bng; San phm phài th hin sr khác bit vâi the dja phucing khác và là san
phm m9i.
- San phm qua km nim, qua ttng du ljch Cao B.ng phâi th hin net d.c
trung v ljch si:r, van hóa vQtt the và phi 4t the tinh Cao Bang. Khuyên khIch sü
dçing hoc kêt hçp các chat 1iu thu cong truyên thông cUa dja phucmg.
- San ph.m phâi dam bào các diu kin: D dóng gói, 4n chuyn, xách tay,
bào quàn và an toàn cho sirc khôe con ngithi.
- U'u tiên cho nhtng san phrn có tInh 1rng diing cao, thun igi cho ch tác
và san xuât dai trà vâi giá thành phü hçp cho mpi dôi tugng khách.
5. So hrç'ng san phm dir thi:
- S luçing san phm dr thi không hn ch. Mt tác giâ, nhóm tác giâ co th
sang tác nhiêu mâu san phâm dir thi nhung không dugc sao chép cüa các tác giã
khác, không trüng vci các san phâm khác. Ten san phâm, h và ten tác giâ, dja
chi, so din thoti lien h phài ghi riêng vào phiêu giri kern mâu san phâm dir thi
dé Ban TO chcrc tin lien 1c, kiêrn ching và kern theo ni dung giâi thiu '
tu&ng và qua trInh to ra san phârn.
- Tác giâ dir thiphài có Phi&i dang k dir thi và Bàn mô tâ thuy& minh san
phâm giri ye Ban To chirc, Ban Giám khâo cuc thi dé theo dOi tong hgp (có
máu Phiêu dàng kj dy' thi và Ban mô tá, thuyêt minh san phâm kern theo Kê'
hogch)
6. Thri gian t chü'c:
- Phát dng cuc thi: Ngày 09/7/20 19
- Thai gian nhn san phârn dr thi: Tir ngày 09/7/2019 dn ht ngày
15/11/2019
- Dia dirn nhn san phm dir thi: Phông Quan 1 Du ljch, Si Van hóa, Th
thao và Du ljch tinh Cao Bang. So 47, du?ing L T Trng, phuing Hçip Giang,
thành phô Cao Bang, tinh Cao Bang. Din thoai co quail: 02063. 953 .763.
- Chm di&n các san phrn dir thi: Tr ngày 16 - 30/11/2019.
- Tng kt và trao giâi: Dir kin du tháng 12/20 19.
7. lieu chI châm diem
Ban Giárn khâo chm dim tác phrn di,r thi theo eác tiêu ehI:
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- TInh sang tao: Là san phrn rni, hoic san phm duc cãi tin tr các san
phâm d có sk, the hin sir khác bit rô rt ye mt k5 thut so vâi nhüng san
phâm càng loai truâc do; dc dáo, có nghTa nhân van sâu sac.
- TInh thm m: San phm có giá trj, ngh thut, thm m5 cao, mang net
dc trimg cüa van hóa Cao Bang.
- TInh biu trixng: San phm dr thi th hin du'gc bàn sc van hóa Cao
Bang, phãn ánh dirçic các diem tham quan du ljch, danh lam thäng cânh, di tIch
ljch sir, di san dja chat, di san van hóa mang dâü an ngh thut xua và nay cüa
Cao Bang; the hin duçic các giá trj dc dáo, riêng cO trong vüng CVDC Non
nithc Cao Bang.
- TInh thrnmg mti: San phm có khà näng san xut hang bat, có tInh rng
diing cao, giá thành hçp 1. San phâm có bao bI dóng gói dçp, kIch thuóc gpn dê
vtn chuyên, phü hçip vói thj hiêu, nhu câu cüa thj tri.thng san phâm qua t.ng và
luu nim phiic v11 khách du ljch.
- Tinh than thin vi môi trumg: Cong ngh san xut ra san phm dir thi
giàm thiêu ô nhiêm môi trung.
- TInh bn vrng: San phm du ljch có th trin khai hiu qua Cao Bang;
có khâ näng ho trçY phát triên kinh tê xã hi gall viii phát triên ben vttng, tang
cuOng sinh kê cho cong dông ngi.thi dan dja phu'ang.
8. Co cu giài thu'&ng
- 01 Giãi nhtt: 5.000.000 dng (Nàm triu dng)
- 02 Giài nhI: Mi giài 4.000.000 ding (Ban triu dOng)
03 Giài ba: Mi giãi 3.000.000 dng (Ba triu dng)
- 04 Giài khuyn khich: Mi giâi 2.000.000 dàng (Hai triu dng)
Các giài thu&ng CO kern ChCrng nhn giâi cüa Ban t chirc.
9.

so dir thi

H so' dr thi duçcc trInh bay trên kh giy A4 bao gm:
- Phiu clang k dir thi (theo mu s 01).
- San phm hoàn chinh tharn gia dir thi.
- Bàn mô ta, thuyt minh san phâm (theo mu s 02) kern theo 03 ành màu
kIch thuO'c 1 5x20 cm chip & 03 góc d khác nhau (ghi rô ten tác phâm & góc
ben phâi dixói ânh).
- Bàn sao Giy chirng nhn clang k kinh doanh cüa doanh nghip hoc bàn
sao Chimg minh nhân dan cüa nguO'i tham dir thi vâi tu cách cá nhân.
San phârn dir thi gri ye Ban TO chic cn ghirO: San phm tham dr Cuc
thi "Sang tao tu&ng, san phâm du ljch tinh Cao Bang nàm 2019"
10. Bja diem nhn tác phm dir thi
3

San phm di,r thi gri qua duèng Buu din hoc np trirc tip trong gi hành
chInh tti dja chi: Phông Quàn 1 Du ljch, S& Van hóa, The thao và Du ljch tinh
Cao Bang. So 47, du?ing L Tir Tr9ng, phung Hçip Giang, thành phô Cao
Bang, tinh Cao Bang. Din thoi Ca quan: 02063. 953.763. Email:
quan1ydu1ichcbgmai1. corn.
11. Quy d111h c16i vó'i san phãm it giãi
- Ban T chirc có quyn sir diing các tác phm dtt giãi d dàng tâi phçic vçi
hoat dng thông tin tuyên truyên rng rãi trên các trang thông tin din tfr cüa
ngành Van hóa, The thao và Du ljch Cao Bang; duqc quâng bá, truiig bay giâi
thiêu san phâm tai cac hôi cha, triên lam, hôi thao, hôi nghi va cac su kiên khac
do tinh Cao Bang, các tinh, khu vrc, trong nuic và Quoc tê to chc.
- Ban quyn thit k san phm dat giãi thuOc v S Van hóa, Th thao và
Du ljch tinh Gao Bang, không mang tInh thuang mai.
Trên day là Th 1 cuc thi "Sang to ttr&ng, san phm du Ijch tInh
Cao Bang nàm 2019", Sâ Van boa, The thao và Du ljch Gao Bang rat mong sr
huing ng, tham gia nhit tInh cüa các tác giâ trong tinh, ngoài tinh dê cuc thi
dat duçic kêt qua tot.!.
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Mdu so oi
PHIEU BANG KY
Tham diy Cuc thi " Sang to ttr&ng, san phãm du ljch flnh Cao
Bang nám 2019"
KInh g1i: Ban T chi'rc Cuc thi" Sang tao 5r tis&ng, san phm
du ljch tinh Cao Bang 11am 2019"
1.Ten cá nhânIt chirc/cci s& san xut dng k d%r thi:

2. S CMND (di viii cá nhân dr thi hoc nhóm dir thi):
cp

Ngày

Noi c.p
- S Gi.y phép dAng k kinh doanh (di vâi cci s& san xu.t):

3. Da chi lien h:

4. S diên thoai:

Email

5. Ten tRingIsãn phm dir thi:

Sau khi nghién c'u Th 1 cuOc thi, tôi/chiing tôi tir nguyen däng k3" tham
gia và cam két thirc hin nghiêrn tue các ni dung dâ ducic quy djnh trong the i
cucthi.
Tôi/chüng tôi cam két là chü sâ hüu hçip pháp cüa san phâm nêu trên; san
phârn tham gia cuc thi không vi pham bàn quyên si hU'u trI tue, s& hüu cong
nghip; thire hin day dü quy djnh cüa Ban To chüc; chju trách nhirn trmc
pháp 1ut ye tInh ehInh xác, trung thirc dôi vâi các thông tin duçc cung cap
trong ho sa däng k tham gia di,r thi./.
ngày ... . tha'ng......náin 2019
Tác giã
(K và ghi rO h9 và ten)

c

Mu so' 02
BAN MO TA, THUYET MIMI SAN PHAM
Cuc thi "Sang tto tithng, san phâm du ljch tinh Cao Bang nám 2019"
1.Têntác giã dirthi:
2. Ten ttthng/sãn phm:

I. MO TA SAN PHAM
- KIch cc (dài, rng, cao):
- Trçng liiçmg san phm (kg):
- Màu sc chü dao cüa san phrn:
- Nguyen v.t 1iu chInh sir diing san xut san phrn:

- TInh nàng cong ding chIrth cüa san phm:

- Thai gian dr kin d hoàn thin san phm:
- Giá ban dir kin cUa san phrn:
- Lgi nJaun dir kin cüa 01 (met) san phm
II. THUYET MINH VE SAN PHAM: KhOng qua 300 tr (ggi :
tithng tao ra san ph.m tr dau? San phm th hin ni dung gI?

ngày

tháng

)

nàm 2019

Ca nhân/ Di din t chfrc dãng k dir thi
(7cj5 và ghi r6 hQ và ten)
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