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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:          /SNN-PTNT&QLCL 
V/v mời tham gia Hội thi sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ Việt 

Nam năm 2021 
 

Đồng Nai, ngày       tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai; 
- Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai; 
- Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh; 
- Chi cục Kiểm lâm. 

 
Thực hiện Quyết định số 3370/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Hội 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021 (file điện tử đính kèm); 

Nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi, các 
nhà thiết kế các sản phẩm thủ công phát huy ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật, mỹ 
thuật, ứng dụng cao và đáp ứng được các tiêu chí về phát triển bền vững trong 
thời kỳ hội nhập quốc tế; tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 
tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm; …  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND cấp huyện, Hiệp 
hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai, Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai, 
Cụm công nghiệp Gốm sứ Tân Hạnh và Chi cục Kiểm lâm triển khai Quyết định 
nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2021.  

Một số nội dung cụ thể như sau:  
1. Sản phẩm dự thi 
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc 5 nhóm đáp ứng được tiêu chí theo 

Quy chế Hội thi được ban hành, gồm:  
- Nhóm gốm sứ và thủy tinh;  
- Nhóm dệt và thêu;  
- Nhóm mây, tre, lá; 
- Nhóm sơn mài, khảm trai; gỗ mỹ nghệ; 
- Nhóm khác (sừng, trai ốc, chạm khắc đá kim khí; hoa, tranh, …). 
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2. Đăng ký tham gia Hội thi 
- Cách thức đăng ký tham gia: gửi hồ sơ đăng ký và sản phẩm tham gia 

về Văn phòng phía Nam, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn: số 271- 
đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh từ 
ngày 25/9/2021 đến hết ngày 05/10/2021.   

- Hồ sơ đăng ký: 
+ Đơn đăng ký dự thi (mẫu đính kèm trong quy chế Hội thi);  
+ Bản mô tả sản phẩm (mẫu đính kèm trong quy chế Hội thi);  
+ Photo CMND hoặc CCCD;  
+ Sản phẩm dự thi kèm 03 ảnh màu nền trắng chụp các góc độ của sản 

phẩm kích cỡ 10x15cm; và 01 ảnh màu nền trắng của tác giả, kích cỡ 4x6cm; 
+ Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc 

nhóm tác giả đứng ra đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả). 
3. Tiếp nhận sản phẩm dự thi 
- Thời gian: từ ngày 25/9/2021 - 05/10/2021. 
- Địa điểm: Văn phòng phía Nam, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển 

nông thôn, số 271- đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành phố Thủ 
Đức, Hồ Chí Minh (lấy giấy biên nhận sản phẩm). 

- Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp: ông Nguyễn Văn Tân – số 
điện thoại: 0972.925179; ông Lê Thanh Tú – số điện thoại: 0944.247139. 

4. Chế độ báo cáo 
Đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý 
chất lượng nông lâm thủy sản) trước ngày 10/10/2021 để kịp thời thông tin, trao 
đổi và xử lý các vấn đề liên quan. 

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương, 
đơn vị phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát 
triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản) để phối hợp thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc và các Phó GĐ Sở; 
- VP Sở (đưa tin lên Website); 
- Chi cục PTNT&QLCL NLTS; 
- Lưu: VT, PTNT&QLCL (Hoàng).  

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Trần Lâm Sinh 
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