
ĐƠN ĐĂNG KÝ 
THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM TCMN HÀ NỘI NĂM 2018 

 
 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI DỰ THI 

Họ và tên: ………………………………………………………….……………………………………….…. 

Ngày sinh: ……./……/………………. Giới tính: ……..…………………...…………..………………... 

CMND: ……………………Ngày cấp.........../........./............, Nơi cấp:................. 

Nghề nghiệp:……………………………………………….…………………...……………...……………… 

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………...………..…………………...... 

Điện thoại:…………………………….. Email:………………...……………………………………........... 

II. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM DỰ THI: 

1. Tên sản phẩm/Bộ sản phẩm dự thi:.................................................................... 

................................................................................................................................. 

2. Số lượng sản phẩm/ Bộ sản phẩm dự thi: ………………………………………………… sản phẩm 

3. Chất liệu sản phẩm (Đánh dấu vào một trong các chất liệu dưới đây): 

 Gốm Sứ  Đồng, kim khí mỹ nghệ, sừng 

 Sơn mài:  Giấy 

 Mây tre, giang đan, guột tế  Đá 

 Dệt, lụa tơ tằm  Gỗ 

 Thêu, ren  Khảm trai 

Chất liệu khác: …………………………………………………………………………………………………………………...… 

4. Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm dự thi:................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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III. HỒ SƠ DỰ THI BAO GỒM: 

- Đơn đăng ký tham gia cuộc thi:………………….. bản 

 - CMND ( phô tô): ……………………………………..……..bản 

- Bản vẽ mô tả sản phẩm (Vẽ trên máy hoặc vẽ tay:…………………………bản 

- Thuyết minh sản phẩm:………………….…………….. bản 
(Nêu rõ về ý tưởng thiết kế, công dụng sản phẩm, quy trình sản xuất, 

nguyên liệu sản xuất chính) 
- Ảnh chụp sản phẩm ( 15x20):…………………….. bản 

- Sản phẩm mẫu 

IV. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI DỰ THI: 

Tôi xin cam đoan sản phẩm dự thi trên đây là sản phẩm của tôi thiết kế, sản 
xuất; Sản phẩm dự thi là sản phẩm mới được thiết kế, sản xuất trong năm 2018, 
không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan đến quyền sở hữu 
công nghiệp; sản phẩm chưa từng gửi  tham gia các cuộc thi nào trước hoặc 
trong cùng thời điểm tổ chức cuộc thi này. 
Lưu ý: Đề nghị Quý vị đọc kỹ Thể lệ cuộc thi trước khi đăng ký tham dự./. 

 

 Hà Nội, ngày…………tháng ………… năm 2018 

              Người dự thi 
                   ( Ký ghi rõ họ và tên ) 
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