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           Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh Điều lệ và gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi Cuộc 

thi thiết kết sản phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch Bắc Kạn năm 2022 

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn ban 

hành Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL về cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và 

quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 và ngày 21 tháng 3 năm 2022, Sở Văn 

hóa, Thể thao và  Du lịch ban hành Công văn số 308/SVHTTDL-QLDL&DS về 

việc điều chỉnh thời gian dự thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản 

phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Qua thời gian tổ 

chức cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cơ 

quan, đơn vị và tác giả trong cả nước. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm gửi về 

tham gia dự thi chưa được nhiều, đồng thời ghi nhận ý kiến góp ý của các tác giả 

về cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du 

lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022 thông báo một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2022  

1.1. Tại phần II, mục 6, ý 6.3: Yêu cầu 

“- Sản phẩm dự thi phải là những sản phẩm chưa đạt giải của các cuộc thi 

khác và không có tranh chấp về quyền tác giả”. 

 Nay điều chỉnh, bổ sung là: “- Sản phẩm dự thi không có tranh chấp về 

quyền tác giả”. 

1.2. Tại phần V: Quyền sở hữu đối với sản phẩm đoạt giải 

“- Sản phẩm đạt giải thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn 

được sử dụng vô thời hạn, cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ, bản 

quyền đối với sản phẩm”. 

Nay điều chỉnh, bổ sung là: “- Bản quyền sáng tác sản phẩm thuộc về tác 

giả, tác giả có quyền đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, trừ trường hợp tác giả và Ban Tổ chức có thỏa thuận khác. 

Trong trường hợp tác giả chưa đưa sản phẩm vào sản xuất thì Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch Bắc Kạn có quyền đặt sản xuất theo thiết kế sản phẩm đạt giải 

làm quà tặng (không vì mục đích thương mại) trên cơ sở đồng ý của tác giả và 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn không phải trả tiền bản quyền”. 

2. Gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi 

 Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch Bắc Kạn ban 

hành Công văn số 308/SVHTTDL-QLDL&DS về việc điều chỉnh thời gian dự 

thi tại Kế hoạch và Điều lệ cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm và quà tặng du 

lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2022, thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01 tháng 

4 năm 2022 đến ngày hết ngày 31 tháng 7 năm 2022.  

 Nay điều chỉnh là: “Gia hạn thời gian nhận sản phẩm dự thi: Từ ngày 01 

tháng 4 năm 2022 đến ngày hết ngày 31 tháng  8 năm 2022”. 



 

 

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Kế hoạch số 15/KH-SVHTTDL 

ngày 15 tháng 2 năm 2022 và Điều lệ số 05/ĐL-SVHTTDL ngày 18 tháng 2 

năm 2022. 

Ban Tổ chức Cuộc thi rất mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tham gia 

nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân trong cả nước; sự phối hợp của Tổng cục Du 

lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật, 

Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố; Báo Du lịch; Tạp chí Du lịch; các hội: Kiến 

trúc sư; Xây dựng; Mỹ thuật Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp 

Hà Nội và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan để Cuộc 

thi thành công tốt đẹp. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử và bản giấy: 

- Tổng cục Du lịch; 

- UBND tỉnh; 

- Sở VHTT&DL, Sở Du lịch các tỉnh  

thành phố; 

- Báo Du lịch; Tạp chí Du lịch; 

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các hội: Kiến trúc sư; Xây dựng;Mỹ thuật Việt Nam; 

- Hội Văn học nghệ thuật; Hiệp hội du lịch các tỉnh,  

thành phố; 

- Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 

- Thành viên BTC cuộc thi; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh; 

- Lưu: VT, QLDL&DS. 

 

 
TM.BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VH,TT&DL 

Hà Văn Trường 
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