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THỂ LỆ HỘI THI “KỸ THUẬT SÁNG TẠO” 

TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

       Nhằm mục đích giúp các Nghệ nhân, doanh nghiệp, nông dân… có điều kiện 

thể hiện tài năng của mình qua các phương pháp, kỹ thuật trưng bày và điêu khắc 

những hình ảnh đẹp về cây cảnh, nông sản Việt Nam (củ, quả) cho khu vực vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long. Ban tổ chức Triển lãm “Festival quốc tế Nông nghiệp 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức cuộc thi “Kỹ thuật sáng tạo” với nội 

dung như sau: 

1. Quy định về nội dung và hình thức trình bày: 

a) Hình thức:  

+ Ý tưởng dự thi: Trình bày bằng các sản phẩm Nông nghiệp: Cây, củ, quả 

+ Đặt vấn đề: Nêu rõ ý nghĩa của ý tưởng sản phẩm trình bày; 

+ Khuyến khích tác giả sáng tạo sản phẩm cho ý tưởng của mình. 

 b) Yêu cầu 

+ Phạm vi: các Nghệ nhân, doanh nghiệp, nông dân thuộc khu vực Đồng bằng 

sông Cửu Long (mỗi tỉnh thành 02 nghệ nhân). 

+ Sản phẩm thi: các loại cây cảnh và củ, quả, biểu tượng hình ảnh dân gian. 

- Trình bày một cách mỹ thuật, đẹp mắt có hồn sinh động, hấp dẫn. 

- Thời gian trình bày không quá 60 phút. 

- Ý tưởng đưa ra phải có tính sáng tạo, độc đáo, ý nghĩa khoa học, hình ảnh và 

màu sắc phong phú. 

2.  Hồ sơ dự thi: 

 Các thí sinh gửi hồ sơ về Ban Tổ Chức, gồm các nội dung sau:  

1. Bảng đăng ký tham gia Hội thi “Kỹ thuật sáng tạo” 

2. Nội dung giới thiệu về cá nhân  (01 trang ) 

3. Nội dung giới thiệu về sản phẩm đăng ký dự thi 

3. Cơ cấu giải thƣởng cuộc thi bao gồm: 

- 01 giải Nhất: 05 triệu đồng 

- 01 giải Nhì: 03 triệu đồng 

- 02 giải Ba: 01 triệu đồng 

- 03 giải khuyến khích: 0,5 triệu đồng 

 Trao Giải vào lúc 20h ngày 13/3/2017 

 

 



 

4. Các quy định khác: 

Chấp hành thể lệ cuộc thi do Ban Tổ Chức đề ra. Các sản phẩm dự thi do cá 

nhân, tổ chức tự chọn. Ban tổ chức hỗ trợ 200.000đ cho mỗi thí sinh (sản phẩm – 

củ và quả). Ban Giám khảo có quyền quyết định xét chọn, đánh giá ý tưởng, chấm 

và trao giải. 

5. Sản phẩm đạt giải được Ban Tổ Chức trưng bày và giới thiệu tại khu Triển Lãm 

đến hết ngày 13/3/2017. 

 

                                                                                                            BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Thời hạn nộp hồ sơ gửi về Ban Tổ Chức trước ngày 15/02/2017 theo địa chỉ: 

Tạp Chí Thƣơng Hiệu Việt 

Lầu 1, Tòa nhà Vinaconex, số 47 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại: Mr. Tôn Thất Ứng – 0938886769; Ms Hương  – 0906.162.434 
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BẢNG ĐĂNG KÝ THAM GIA 

HỘI THI “KỸ THUẬT SÁNG TẠO”  
 

Họ tên:………………………………………………………………………………………… 

Sinh năm:……………………………………………………………………………………… 

Nghề nghiệp – chức vụ:……………………………….……………………………………… 

Tên doanh nghiệp (nếu có)…………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………….... 

Tên sản phẩm dự thi:………………………………………………………………………….. 

 

 ……….., ngày ….tháng…..năm …. 

                                                                                            Cá nhân, doanh nghiệp tham gia 

                                                                                                   (ký tên và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


