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THỂ LỆ 

Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-SCT ngày 31/3/2022 của Sở Công Thương 

Ninh Bình về việc tổ chức Cuộc thi Bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 

2022;  

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-SCT ngày 20/4/2022 của Sở Công Thương 

Ninh Bình về việc thành lập Ban tổ chức Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ nghệ 

tỉnh Ninh Bình năm 2022; 

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ 

nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

Cuộc thi nhằm phát động phong trào thi đua trong hoạt động nghề đá mỹ 

nghệ, động viên khích lệ các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy tình yêu nghề nhằm giữ 

gìn và phát triển nghề truyền thống của địa phương. Tạo điều kiện, cơ hội cho các 

thợ chạm khắc đá trên địa bàn tỉnh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kỹ 

thuật chạm khắc đá, nhằm từng bước hoàn thiện kỹ năng chạm khắc đá mỹ nghệ tỉnh 

Ninh Bình. 

Cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát 

huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Ninh Bình. Đây 

cũng là cơ sở để xét duyệt công nhận danh hiệu nghệ nhân thủ công mỹ nghệ đối với 

những cá nhân dự thi có mẫu sản phẩm đạt giải. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA DỰ THI 

Đối tượng tham gia là tất cả các cá nhân trên địa bàn tỉnh có khả năng sản 

xuất sản phẩm đá mỹ nghệ. 

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thời gian: Dự kiến thời gian thi: 1,5 ngày. Dự kiến trong tháng 6/2022 

2. Hình thức tổ chức: Thi tay nghề trực tiếp 

- Các thí sinh đăng ký dự thi sẽ được Ban tổ chức phát 01 mẫu giấy vẽ hình 

sản phẩm thi tỉ lệ 1÷1 và 01 phôi đá xanh tự nhiên, kích thước 260x160x80mm (các 

phôi cùng một kích thước). 
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- Các thí sinh dự thi được phổ biền nội quy, quy chế và kỹ thuật trước khi thi, 

tiến hành chạm khắc trên 01 mẫu phôi thống nhất do Ban tổ chức chuẩn bị theo mẫu 

đã được phát.  

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30’ đến 11h30’. 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13h đến 17h. 

+ Thời gian thi: 720phút (12giờ) tương ứng 1,5 ngày. Thí sinh dự thi hoàn thiện 

sản phẩm, nộp sản phẩm cho Ban Tổ chức chậm nhất vào 11h30’ ngày thi thứ 2.  

Toàn bộ các nguyên vật liệu sử dụng tại Cuộc thi sẽ được Ban tổ chức cung 

cấp. Thí sinh tự chuẩn bị Giấy than, các loại đục thủ công, các loại máy cầm tay 

(không sử dụng máy đục CNC) và các linh kiện, phụ kiện để gia công sản phẩm. 

IV. TIÊU CHÍ, THANG ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM 

1. Tiêu chí và thang điểm 

Căn cứ vào sản phẩm của các thí sinh dự thi, Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm 

điểm từng sản phẩm theo các tiêu chí và thang điểm quy định cụ thể như sau: 

STT Tiêu chí 
Điểm 

tiêu chí 

Hệ số 

tiêu chí 

Điểm tối 

đa 

1 Đúng kích thước, đảm bảo hình dáng 15 điểm 1 15 điểm 

2 
Độ cao thấp giữa các bông hoa, nụ hoa, con chim 

hài hòa, hợp lí 
15 điểm 2 30 điểm 

3 
Các cánh hoa mềm mại, sinh động, căng mọng 

truyền đều, có độ bay của cánh, không bị sứt 
25 điểm 3 75 điểm 

4 Bong nổi nhị hoa, lọng cành hoa 30 điểm 2 60 điểm 

5 

Con chim sống động, các khối con chim truyền đều, 

các bản lông hợp lý, tách bộ lông con chim mịn 

mượt 

30 điểm 3 90 điểm 

6 Khối các chi tiết nhẵn, sạch 20 điểm 1 20 điểm 

7 Sản phẩm không vỡ 5 điểm 2 10 điểm 

 Tổng điểm   300 điểm 

2. Phương pháp chấm điểm, lựa chọn sản phẩm  

Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm điểm từng sản phẩm theo các tiêu chí và 

thang điểm quy định tại mục 1 nêu trên thông qua việc quan sát bằng mắt và dụng cụ 

kỹ thuật theo nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan, từng thành viên chịu trách 

nhiệm về kết quả đánh giá của mình. Điểm xét giải thưởng là điểm bình quân của 

các thành viên Ban giám khảo tham gia chấm và phải đạt từ 240 điểm trở lên (tương 

đương với 80% trên tổng số điểm tối đa). Những sản phẩm có số điểm bằng nhau thì 
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ưu tiên sản phẩm có thời gian hoàn thành ít hơn. Sau khi có kết quả chấm của các 

thành viên, Trưởng Ban giám khảo tổng hợp và báo cáo kết quả về Ban tổ chức. 

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ tiến hành xem xét, 

lựa chọn và đề nghị các giải thưởng của cuộc thi theo cơ cấu giải thưởng trình Giám 

đốc Sở Công Thương quyết định công nhận kết quả. Sau khi có quyết định công 

nhận, Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng. 

IV. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Hồ sơ dự thi được viết bằng tiếng việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4, 

được đựng trong bì hồ sơ; ngoài bì hồ sơ ghi rõ: Hồ sơ đăng ký tham dự “Cuộc thi 

bàn tay vàng đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2022” và ghi đầy đủ thông tin cá nhân 

đăng ký dự thi, thành phần hồ sơ gửi kèm theo. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu số 01); 

+ Bản photo chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân; 

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ 

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi:  

+ UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.  

+ Sở Công Thương Ninh Bình - Số 3, đường Đinh Tất Miễn, phường Đông 

Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

- Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  

Từ ngày 23 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2022. 

VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 giải Bàn tay vàng: 3 triệu đồng/giải; Giấy chứng nhận của Sở Công Thương. 

- 02 giải Bàn tay bạc: 2 triệu đồng/giải; Giấy chứng nhận của Sở Công Thương. 

- 03 giải Bàn tay đồng: 1,5 triệu đồng/giải; Giấy chứng nhận của Sở Công 

Thương. 

- 15 giải khuyến khích: 1 triệu đồng/giải; Giấy chứng nhận của Sở Công Thương. 

Trong quá trình chấm giải, trường hợp cần thiết, Ban tổ chức sẽ xem xét báo 

cáo Giám đốc Sở Công Thương thay đổi cơ cấu giải thưởng cho phù hợp với tình 

hình thực tế. 
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VII. QUYỀN LỢI CỦA CÁ NHÂN DỰ THI 

1. Các cá nhân đoạt giải sẽ nhận được Giấy khen và giải thưởng bằng tiền mặt 

tương đương với danh hiệu. 

2. Các cá nhân đạt giải sẽ được ưu tiên xem xét trong các đợt phong tặng nghệ 

nhân thủ công mỹ nghệ các cấp.  

3. Các cá nhân đạt giải sẽ được giới thiệu thông tin, hình ảnh trên website của 

Sở Công Thương Ninh Bình, Bản tin Công Thương Ninh Bình, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Ninh Bình. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi bàn tay vàng chế tác đá mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình 

năm 2022. Ban tổ chức cuộc thi thông báo để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu tham 

gia. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Trương Thị Xuân - Chuyên viên Phòng 

Công nghiệp - Sở Công Thương Ninh Bình; Số điện thoại: 0949.500.298; Email: 

quanlycongnghiepnb@gmail.com./. 
 

 TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

Bùi Quang Hưng 
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