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KẾ HOẠCH 
Tổ chức Hội thi “Thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm  

dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai” năm 2022 
 

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 22/7/2022 của Ban thường vụ 
Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Thực hiện Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác 
giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giai đoạn 

2021 - 2025. 

Được sự thống nhất của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Sở Du lịch tỉnh 
Lào Cai, Huyện ủy và UBND huyện Bắc Hà về phối hợp tổ chức Hội thi “Thêu 

may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai” trong chuỗi 
hoạt động Festival cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2022. Bám sát vào yêu cầu 

tuyên truyền của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - cơ quan phê duyệt kinh phí 
Hội thi, căn cứ kế hoạch và yêu cầu tổ chức về Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 

của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Hội thi thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào 

Cai nhằm động viên, khuyến khích hội viên nông dân duy trì, giữ gìn và phát triển 
nghề thêu thổ cẩm; khơi dậy, phát huy tiềm năng phát triển nghề truyền thống 

mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao nâng cao thu nhập gia đình đồng thời đẩy 
mạnh kết nối giữa sản xuất với kinh doanh dịch vụ thúc đẩy phát triển hoạt động 
du lịch. 

2. Yêu cầu.  

Các thí sinh tham gia Hội thi là các hội viên nông dân có tay nghề thêu cao, 

có các sản phẩm thêu thổ cẩm tiêu biểu đại diện cho văn hóa truyền thống, bản 
sắc dân tộc của đồng bào thiểu số vùng cao; các thí sinh có sự hiểu biết, tự tin và 

trình diễn toát lên được vẻ đẹp, ý nghĩa của trang phục thổ cẩm dân tộc vùng cao.  

Tăng cường công tác phối hợp với các cấp, các ngành phát huy hiệu quả 

truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, quảng bá nghề thêu may thổ cẩm của 
đồng bào thiểu số tỉnh Lào Cai đồng thời kết nối với các tổ chức, cá nhân trong 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, trong hoạt động du lịch. 



Hội thi được tổ chức khoa học, phù hợp với hoạt động chung của Festival; 

Ban Giám khảo Hội thi chấm thi công bằng, khách quan, đề cao tay nghề thêu 
may và ý nghĩa nghệ thuật trong trình diễn. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THI 

1. Thời gian 

- Thực hiện vòng thi sơ khảo cấp huyện: xong trước ngày 16/11/2022. 

- Hội thi cấp tỉnh: Ngày 26-27/11/2022. 

2. Địa điểm thi 

- Vòng thi sơ khảo cấp huyện: tại các huyện, thị, thành phố. 

- Hội thi cấp tỉnh: Huyện Bắc Hà. 

3. Đối tượng, số lượng thí sinh dự thi 

- Các huyện, thị, thành phố tham gia Hội thi: Huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, 

Bát Xát, thị xã Sa Pa và thành phố Lào Cai. 

- Thí sinh dự thi: là hội viên, nông dân đang sinh sống, làm việc tại địa 

phương, được Hội Nông dân cơ sở giới thiệu, xác nhận. Hội viên nông dân dự thi 
đăng ký qua Hội Nông dân cấp xã để tổng hợp, khảo sát, lựa chọn đề xuất danh 

sách tham dự hội thi và mẫu thêu dự thi gửi về Hội Nông dân cấp huyện theo số 
lượng, thời gian quy định. 

Các thí sinh được lựa chọn thông qua vòng sơ khảo cấp huyện, Hội Nông 

dân tỉnh  ra quyết định phê duyệt danh sách thí sinh tham gia Hội thi cấp tỉnh.  

- Số lượng thí sinh dự thi: 

+ Vòng sơ khảo cấp huyện: Vòng sơ khảo thi thêu may thổ cẩm mỗi huyện, 
thị, thành phố có 15 thí sinh tham gia, chấm và lựa chọn 02-04 thí sinh tham gia 

Hội thi cấp tỉnh. 

+ Hội thi cấp tỉnh: Tổng số 30 thí sinh, trong đó: 

Thí sinh thi thêu may thổ cẩm: 15 thí sinh gồm: Huyện Bắc Hà 04 người, 
thị xã Sa Pa 04 người, huyện Bát Xát 03 người, huyện Si Ma Cai 02 người, thành 

phố Lào Cai 02 người. 

Thí sinh thi trình diễn trang phục thổ cẩm: 15 thí sinh gồm: Huyện Bắc Hà 

04 người, thị xã Sa Pa 03 người, huyện Bát Xát 03 người, huyện Si Ma Cai 02 
người, thành phố Lào Cai 03 người. 

III. NỘI DUNG 

1. Tên hội thi: “ Thêu may và trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu 
số tỉnh Lào Cai”. 

2. Nội dung thi: Gồm 2 phần thi 

2.1. Thi thêu may thổ cẩm:  



Tổ chức thi thêu may 2 nhóm họa tiết thổ cẩm phổ biến rộng rãi ở các 

huyện, thị, thành phố để hội viên các huyện đều tham gia.  Thi theo 2 nhóm họa 
tiết: 

- Thêu thổ cẩm họa tiết dân tộc Mông  

- Thêu thổ cẩm họa tiết dân tộc Dao. 

2.2. Thi trình diễn trang phục thổ cẩm 

Chỉ thi ở Hội thi cấp tỉnh, thí sinh tham gia do Hội Nông dân cấp huyện lựa 
chọn. Thí sinh thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số vùng cao.  

3. Hình thức thi: Tổ chức Hội thi ở 2 cấp 

3.1. Vòng thi sơ khảo cấp huyện 

Vòng thi cấp huyện chỉ thi tay nghề thêu may thổ cẩm. Tổ chức vòng thi sơ 
khảo theo từng huyện (5 cuộc thi sơ khảo/5 huyện, thị, thành phố).  

- Hình thức thi: Hội Nông dân cấp huyện căn cứ văn bản, kế hoạch Hội thi 
của Hội Nông dân tỉnh triển khai, phổ biến tới Hội Nông dân các xã, phường, thị 

trấn có nghề thêu may thổ cẩm để tuyên truyền tới Hội viên nông dân đăng ký 
tham gia Hội thi. Hội viên nông dân đăng ký thi, gửi sản phẩm thêu của cá nhân 

qua Hội Nông dân xã để gửi về Hội Nông dân cấp huyện, thí sinh có cam kết sản 
phẩm thêu do chính cá nhân thực hiện. 

Hội Nông dân tỉnh thành lập Ban Giám khảo chấm, lựa chọn mẫu thêu thực 

hiện theo từng huyện, thị, thành phố. Chấm ở huyện, thị, thành phố nào thì mời 
thường trực Hội Nông dân huyện đó tham dự. Thí sinh giới thiệu về ý nghĩa, giá 

trị truyền thống văn hóa và giá trị kinh tế của sản phẩm, Ban Giám khảo chấm lựa 
chọn mẫu thêu tham dự Hội thi cấp tỉnh theo số lượng phân bổ cho từng huyện. 

Các mẫu thêu được chấm, chọn tham dự Hội thi cấp tỉnh sẽ được Ban Tổ 
chức Hội thi phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở thêu may tạo thành sản phẩm hoàn 

thiện có giá trị sử dụng trong đời sống, văn hóa để tham gia Hội thi cấp tỉnh (quần 
áo, túi xách, ví, gối, khăn trải bàn, túi đựng laptop...). Sản phẩm được hoàn thiện 

từ mẫu thêu theo mong muốn, đề xuất của thí sinh và theo kích thước, đặc điểm 
của sản phẩm. 

Tổng số thí sinh 5 huyện, thị, thành phố sau vòng thi sơ khảo tham gia Hội 
thi cấp tỉnh là 15 người. 

3.2. Hội thi cấp tỉnh 

Thực hiện 02 phần thi riêng biệt gồm: thi tay nghề thêu may thổ cẩm và thi 
trình diễn trang phục thổ cẩm. 

3.2.1. Thi thêu may thổ cẩm: Có 15 thí sinh tham gia, gồm 02 nội dung thi: 

- Nội dung 1: Thi sản phẩm tự chọn đã được hoàn thiện. 

Sản phẩm dự thi của các thí sinh đã được chọn qua vòng sơ khảo, sản phẩm 
đã được hoàn thiện có giá trị sử dụng trong đời sống, văn hóa theo mong muốn, 

đề xuất của thí sinh. Thí sinh giới thiệu, thuyết trình về ý nghĩa, giá trị văn hóa và 
giá trị sử dụng của sản phẩm. 



- Nội dung 2: Thi thực hành tay nghề thêu may tại Hội thi. 

Các thí sinh thêu theo mẫu do Ban Tổ chức chỉ định trong thời gian quy 
định. Nội dung thi sẽ thể hiện được kỹ năng thêu của mỗi thí sinh.  

Trong thời gian diễn ra hội thi, thí sinh dự thi không được sử dụng các sản 

phẩm tham gia hội thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. Mỗi thí sinh chỉ 
được tham gia 01 nội dung thi thêu họa tiết của dân tộc Mông, Dao. 

- Địa điểm tổ chức phần thi thêu may thổ cẩm tại Dinh Hoàng A Tưởng, thị 
trấn Bắc Hà. 

3.2.2. Thi trình diễn trang phục thổ cẩm 

- Tổng số thí sinh tham gia là 15 người trong đó thí sinh nam ít nhất là 3 

người. Thí sinh tham gia là hội viên nông dân đang làm việc, sinh sống tại địa 
phương. 

- Thí sinh tự lựa chọn trang phục thổ cẩm của dân tộc tại địa phương để 
trình diễn, thí sinh chuẩn bị lời giới thiệu về cá nhân, trang phục trình diễn từ 10 -

15 dòng để người dẫn chương trình giới thiệu trong quá trình trình diễn. 

- Địa điểm trình diễn: Các thí sinh thi trình diễn trang phục thổ cẩm vào tối 

ngày 26/11/2022 tại chương trình nghệ thuật khai mạc Festival.  

Thí sinh tham gia trình diễn theo kịch bản của Ban Tổ chức chương trình 
(có chạy chương trình trước trình diễn ngày 26/11/2022), Ban Giám khảo độc lập 

chấm điểm và công bố kết quả, trao giải thưởng tại Hội thi thêu may sáng ngày 
27/11/2022. 

4. Những yêu cầu chính đối với các nội dung thi 

- Yêu cầu về các sản phẩm thêu may hoàn thiện dự thi: Sản phẩm phải do 

chính người dự thi làm ra, sản phẩm chưa đạt giải tại các hội thi khác ở trong và 
ngoài nước. việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu 

trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp. Sản phẩm 
mang bản sắc văn hóa dân tộc của các dân tộc trong nhóm thi tay nghề thêu.  

 Ngoài ra, sản phẩm dự thi đảm bảo được các đặc trưng: Nét hoa văn thêu 
thể hiện được truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc mình; chất liệu, nguyên liệu, 

màu sắc sản phẩm hài hòa, bền, đẹp; sản phẩm có tính ứng dụng cao trong đời 
sống, văn hóa, có sức cạnh tranh trên thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất kinh doanh; sản phẩm an toàn đối với sức khỏe của con người, thân 

thiện với môi trường. 

- Yêu cầu với nội dung thi thêu tại Hội thi: Thêu theo đúng mẫu thêu của 

Ban Tổ chức, thực hiện trong thời gian quy định của Hội thi. 

Ban Tổ chức bố trí khu vực đảm bảo không gian, ánh sáng, bố trí riêng 2 

khu theo 2 nhóm thi. Đại biểu, Ban Giám khảo và khán giả chứng kiến kỹ năng 
thêu, động viên tinh thần thí sinh thuận lợi và không gây ảnh hưởng tới kỹ năng 

thêu của thí sinh. 



- Đối với phần thi trình diễn trang phục thổ cẩm dân tộc thiểu số: Thí sinh 

trình diễn theo đúng các trang phục dân tộc đã đăng ký, tham gia trình diễn theo 
kịch bản của chương trình nghệ thuật. 

- Các hoạt động truyền thông: Thực hiện theo chương trình chung của 

Festival và theo các kênh thông tin, tuyên truyên của Hội Nông dân, Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia. 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG   

1. Thi tay nghề thêu may 

- Cơ cấu giải thưởng của mỗi nhóm thêu thổ cẩm họa tiết dân tộc Mông, 
Dao: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và các giải khuyến khích. 

- Số lượng giải thưởng: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba, 07 giải khuyến 
khích. 

- Giá trị giải thưởng:  

Giải nhất: 1.500.000 đ  Giải nhì:                1.000.000 đ 

Giải ba:      700.000 đ  Giải khuyến khích:  500.000 đ 

2. Thi trình diễn trang phục thổ cẩm 

- Số lượng giải thưởng: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải 3, 9 giải khuyến 
khích. 

- Giá trị giải thưởng: 

Giải nhất: 1.500.000 đ  Giải nhì:                1.000.000 đ 

Giải ba:      700.000 đ  Giải khuyến khích:  500.000 đ 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Hội Nông dân tỉnh chủ động trong bố trí kinh phí thực hiện các nội dung thi 

vòng sơ khảo cấp huyện, hội thi cấp tỉnh (hoạt động chuyên môn và sinh hoạt của 
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thí sinh, giải thưởng...) 

Nguồn kinh phí từ hoạt động tuyên truyền của Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Nông dân tỉnh Lào Cai 

Chủ động đề xuất, phối hợp với Sở Du lịch, UBND huyện Bắc Hà, Trung 
tâm Khuyên nông Quốc gia và các cơ quan liên quan để xây dựng Kế hoạch Hội 
thi, tổ chức Hội thi theo kế hoạch. 

Thành lập Ban Tổ chức Hội thi trong hệ thống Hội Nông dân; mời các nghệ 
nhân, cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực thêu may và trình diễn trang phục 

thổ cẩm tham gia Ban Giám khảo Hội thi. Tại vòng thi sơ khảo cấp huyện sẽ mời 
thường trực Hội Nông dân huyện, thị, thành phố tham gia đánh giá, xét chọn. 

Phối hợp với HND cấp huyện để chuẩn bị và thực hiện các nội dung của 
các vòng thi đảm bảo kế hoạch và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. 



2.Hội Nông dân cấp huyện 

Triển khai, hướng dẫn hội viên nông dân đăng ký tham gia Hội thi theo kế 
hoạch; hỗ trợ, đôn đốc thí sinh chuẩn bị các nội dung để tham gia vòng thi sơ 
khảo cấp huyện và Hội thi cấp tỉnh. Chủ động lựa chọn các thí sinh tham gia thi 

trình diễn trang phục thổ cẩm theo đúng đối tượng, số lượng, yêu cầu nội dung 
trình diễn. Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi hướng dẫn, hỗ trợ, triệu tập thí sinh 

về tham dự Hội thi theo đúng kế hoạch. 

Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và hoạt động của Hội thi tới đông đảo 

cán bộ, hội viên nông dân; tuyên truyền, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm thêu may thổ cẩm giữa các hội viên nông dân với các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh, dịch vụ du lịch trên địa bàn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi thêu may và trình diễn trang phục thổ 

cẩm dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2022 của Hội Nông dân tỉnh Lào Cai./. 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm Khuyến nông QG; 
- Sở Du lịch tỉnh; 

- TT Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà; 
- Thường trực HND tỉnh; 

- Phòng Thông tin TT- TTKNQG; 
- HND: BX, SMC, BH, SP, TP Lào Cai; 
- Lưu: VT. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Bùi Quang Hưng 
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