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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê  

trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 

Thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 21/8/2022 của UBND 

tỉnh về ban hành Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Ban 

Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch 

tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ 

hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023, với các nội dung sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức Hội thi nhằm tạo điều kiện cho các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu, 

trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về chế tác sản phẩm mỹ nghệ đa dạng từ 

cây cà phê. Phát hiện những nghệ nhân giỏi và giới thiệu những sản phẩm mỹ 

nghệ cho nhiều người, khách du lịch biết và sử dụng. 

- Góp phần tuyên truyền nâng cao giá trị của cây cà phê, không chỉ có hạt 

cà phê mà còn cả thân, gốc, rễ… của cây cà phê già cỗi sau khi hết chu kỳ canh 

tác. Tạo thêm thu nhập thêm cho người trồng cà phê và nghệ nhân chế tác qua 

tận dụng thân gốc cà phê già cỗi. 

- Qua Hội thi, có nhiều sản phẩm khắc họa phong phú những hình ảnh, 

đời sống vật chất và tinh thần của người Tây Nguyên. Tạo cơ hội tốt cho nghệ 

nhân thể hiện niềm đam mê, ý tưởng sáng tạo trong nghệ thuật chế tác sản phẩm 

mỹ nghệ. Đồng thời, tạo thêm không khí vui tươi, làm phong phú nội dung, góp 

phần vào thành công Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động trong Hội thi phải đảm bảo an toàn, thân thiện, tạo không 

khí vui tươi, phấn khởi và bổ ích. 

- Công tác tổ chức phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao giá trị của 

cây cà phê, không chỉ có hạt cà phê mà còn cả thân, gốc, rễ… giới thiệu những 

sản phẩm mỹ nghệ này đến với Nhân dân địa phương và khách du lịch biết. 

II. TÊN GỌI, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Tên gọi Hội thi: Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê 

trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023. 

2. Thời gian: Từ ngày 10/3/2023 đến ngày 12/3/2023. 
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- Khai mạc: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 10/3/2023. 

- Bế mạc, trao giải: Vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 12/3/2023. 

3. Địa điểm 

- Khu Du lịch Sinh thái Văn hóa Cộng đồng KoTam  

- Địa chỉ: Số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

III. NỘI DUNG, THÀNH PHẦN, ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI 

1. Nội dung Hội thi 

1.1. Chủ đề: Văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên, con người Tây Nguyên 

1.2. Nội dung 

- Nghệ nhân trực tiếp tham gia chế tác sản phẩm mỹ nghệ bằng hình thức 

điêu khắc, chạm trổ, mài, đục, cắt gọt trên thân gỗ cây cà phê. Mô tả hình ảnh 

sinh hoạt, văn hóa, tâm linh của con người, về thế giới tự nhiên, động vật, 

muông thú, chim chóc, các biểu tượng đồ vật sử dụng trong nhà, đồ dùng sinh 

hoạt, trang trí nhà hàng, khách sạn và các hình tượng khác trong đời sống vật 

chất, tinh thần của con người.  

- Nghệ nhân trực tiếp trình bày, thuyết minh về ý tưởng, nội dung, ý nghĩa 

của tác phẩm chế tác do mình làm ra để Ban Giám khảo Hội thi chế tác các sản 

phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê xem xét, đánh giá, chấm điểm. 

1.3. Thành phần tham gia  

- Đối tượng tham gia: Là nghệ nhân chế tác sản phẩm mỹ nghệ 05 tỉnh 

Tây Nguyên. 

- Số lượng tham gia: Dự kiến 80 nghệ nhân, gồm: 

+ Mời các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, mỗi tỉnh cử 04 

nghệ nhân. 

+ Tỉnh Đắk Lắk cử 64 nghệ nhân tham gia Hội thi (trong đó thành phố 

Buôn Ma Thuột cử 22 nghệ nhân; thị xã Buôn Hồ và 13 huyện mỗi địa phương 

cử 03 nghệ nhân). 

- Trường hợp có những địa phương thiếu người tham gia, Ban Tổ chức 

Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê sẽ điều chỉnh tăng số lượng 

nghệ nhân tham gia cho những địa phương khác.  

- Các địa phương tham gia có thể tổ chức các đoàn, đội nghệ nhân của địa 

phương mình tham gia Hội thi. 

1.4. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ 

nghệ từ cây cà phê 

 - Ban Tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê (Ban 

Tổ chức Hội thi) do Ban Tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 thành 

lập theo đề nghị, tham mưu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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- Ban Giám khảo chấm thi do Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn và quyết định 

thành lập bao gồm: Các họa sĩ, nhà điêu khắc, nghệ nhân có nhiều kinh nghiệm, 

cán bộ quản lý, nghiên cứu văn hóa trong tỉnh và các tỉnh có nghệ nhân tham gia 

Hội thi. 

2. Quy định chung 

2.1. Quy định về tiêu chí sản phẩm 

- Sản phẩm phải thể hiện được nét đặc trưng về nghệ thuật chế tác sản 

phẩm mỹ nghệ, thật sự có giá trị thẩm mỹ. 

- Mỗi sản phẩm cần làm nổi bật về nét thẩm mỹ, giá trị truyền thống, miêu 

tả đời sống, sinh hoạt về tự nhiên, con người, chim thú… 

- Khuyến khích những sản phẩm có nhiều ý tưởng, sáng tạo, hình ảnh về 

Tây Nguyên. 

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài sản chung nơi dự thi, thực hiện 

tốt nội quy của Ban Tổ chức Hội thi. 

2.2. Quy định về tiêu chuẩn sản phẩm 

- Mỗi nghệ nhân tham gia Hội thi phải đạt ít nhất 01 sản phẩm được ghép 

từ ít nhất 06 thân gốc cà phê trở lên hoặc nhiều sản phẩm rời, theo chủ đề được 

chế tác từ 06 thân gốc cà phê trở lên. 

- Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét khen thưởng những sản phẩm có giá trị 

nghệ thuật và kích thước lớn, ngoài chế độ giải thưởng quy định trong Thể lệ 

Hội thi. 

- Khuyến khích nghệ nhân chế tác sản phẩm có kích thước lớn qua ghép 

nhiều cây cà phê hoặc nhiều sản phẩm rời theo ý tưởng của nghệ nhân. 

- Tác phẩm hoàn thành phải có bản ghi tên tác phẩm, tác giả, địa phương 

nơi nghệ nhân cư trú. 

2.3. Quyền sở hữu và trưng bày sản phẩm 

Sau Hội thi tất cả các sản phẩm chế tác thuộc quyền sở hữu của Công ty 

Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam và được lưu giữ, trưng bày tại nhà Bảo tàng 

- Khu Du lịch Sinh thái Văn hóa Cộng đồng KoTam (địa chỉ: Số 789 Phạm Văn 

Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột) để giới thiệu, tuyên truyền, 

quảng bá đến đông đảo du khách tham quan trong và ngoài nước, nhằm mục 

đích giới thiệu tên tuổi, địa chỉ nghệ nhân và nâng cao giá trị cây cà phê. 

3. Điều kiện tham gia Hội thi 

3.1. Đối tượng tham gia 

Nghệ nhân phải là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc ở các 

tỉnh Tây Nguyên, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính, dân tộc, tôn 

giáo. Yêu cầu bảo đảm sức khỏe để tham gia Hội thi. 
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3.2. Vật liệu để chế tác sản phẩm mỹ nghệ: Do Ban Tổ chức Hội thi 

chuẩn bị, gồm: 

- Thân và gốc cây cà phê đã được phơi khô (dài từ 1m - 1,5m). 

- Hạt cà phê, lá, cành cà phê (nếu nghệ nhân có nhu cầu). 

- Mỗi nghệ nhân có thể đăng ký nhận nhiều cây cà phê để thực hiện chế 

tác sản phẩm từ nhiều thân gốc cà phê. 

- Nghệ nhân có thể mang theo những thân gốc, rễ cà phê có hình thù đẹp 

để chế tác sản phẩm mỹ nghệ theo ý tưởng của mình. Ban Tổ chức Hội thi sẽ 

thanh toán cho nghệ nhân theo giá 10.000 đồng/01kg thân cây gỗ nguyên liệu 

(nhưng không quá 100 kg). 

3.3. Trang phục: Các nghệ nhân mặc trang phục truyền thống của dân 

tộc mình trong thời gian tham gia Hội thi. 

3.4. Dụng cụ để thi chế tác: Do nghệ nhân tự mang theo như: Búa, rìu, 

cưa, bào, đục, khoan, mài và các loại dụng cụ khác để bảo đảm cho việc chế tác. 

4. Cơ cấu giải thưởng 

4.1. Trị giá mức thưởng 

- Một giải nhất trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn). 

- Hai giải nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). 

- Ba giải ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng chẵn). 

- Năm giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng 

chẵn). 

(Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, khen thưởng 

những sản phẩm có giá trị nghệ thuật và kích thước lớn theo quy định trong Thể 

lệ Hội thi). 

4.2. Hình thức khen thưởng 

- Các nghệ nhân đạt giải nhất, giải nhì sẽ được Ban Tổ chức Hội thi đề 

nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

- Các nghệ nhân đạt giải ba, giải khuyến khích sẽ được Ban Tổ chức Hội 

thi đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen. 

 - Nghệ nhân không đạt giải được Ban Tổ chức Hội thi tặng mỗi nghệ 

nhân 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) nhằm động viên, khích lệ nghệ nhân 

tham gia Hội thi. 

- Ban Tổ chức Hội thi trao Cờ lưu niệm cho các đoàn, Giấy chứng nhận 

tham gia Hội thi cho mỗi nghệ nhân. 

5. Hỗ trợ của Ban Tổ chức Hội thi: 

Các nghệ nhân về tham gia Hội thi được Ban Tổ chức Hội thi hỗ trợ chi 

phí đi lại, ăn, ở cho các nghệ nhân, cụ thể: 
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- Nghệ nhân ở các tỉnh: Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng được 

chi mỗi người là 1.400.000 đồng/người (Một triệu, bốn trăm ngàn đồng) gồm: 

Chi phí đi lại: 500.000 đồng/người; tiền ăn 03 ngày: 450.000 đồng/người; tiền ở 

03 ngày: 450.000 đồng/người. 

- Nghệ nhân ở các huyện, thị xã tỉnh Đắk Lắk được chi mỗi người là 

1.100.000 đồng/người (Một triệu, một trăm ngàn đồng) gồm: Chi phí đi lại: 

200.000 đồng/người; tiền ăn 03 ngày: 450.000 đồng/người; tiền ở 03 ngày: 

450.000 đồng/người. 

- Nghệ nhân tại thành phố Buôn Ma Thuột được chi mỗi người là 750.000 

đồng/người (Bảy trăm, năm mươi ngàn đồng) gồm: Chi phí đi lại: 300.000 

đồng/người; tiền ăn 03 ngày: 450.000 đồng/người.  

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THI 

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến ngày 10/02/2023 (Về 

biểu mẫu đăng ký: Giao Ban Tổ chức Hội thi soạn thảo và gửi). 

2. Địa điểm đăng ký 

- Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam. 

- Địa chỉ: Số 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Điện thoại: 0917 172 172 - 0869 511 658 - 02623 823 969. 

- Email: kotam@kotam.vn. 

V. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

1. Dự toán kinh phí: 850.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi 

triệu đồng). 

2. Nguồn kinh phí tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây 

cà phê năm 2023, chi khen thưởng, chi hỗ trợ ăn ở, đi lại, vật liệu chế tác cho 

các nghệ nhân do Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam tài trợ 100%.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam thành lập 

Ban Tổ chức Hội thi; đồng thời, tham mưu Ban Tổ chức Hội thi thành lập Tổ 

Giúp việc, Ban Giám khảo và xây dựng Thể lệ Hội thi; cử người tham Ban Tổ 

chức, Tổ Giúp việc, Ban Giám khảo Hội thi. 

- Phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam xây 

dựng maket phong sân khấu, băng rôn Hội thi, trang trí, khánh tiết trong khu vực 

tổ chức và duyệt chương trình Lễ khai mạc, Bế mạc Hội thi. 

- Thẩm định chương trình, kịch bản, bài phát biểu khai mạc, bế mạc; các 

maket liên quan đến Hội thi (Tiêu đề, Giấy mời dự Khai mạc - Bế mạc, cờ lưu 

niệm, giấy chứng nhận, phù hiệu, giải thưởng…). 
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- Lên danh sách giấy mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành trong tỉnh, các tỉnh Tây Nguyên và các phóng viên, báo đài đến dự, đưa 

tin sự kiện. 

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam tham 

mưu văn bản gửi các tỉnh Tây Nguyên và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk chọn lựa và cử nghệ nhân tham gia Hội thi. 

- Nhận và tổng hợp danh sách đăng ký tham dự Hội thi của các tỉnh Tây 

Nguyên và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk. 

- Phối hợp Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam tổ chức Hội thi. 

2. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công ty Cổ 

phần Du lịch Cộng đồng KoTam xây dựng kế hoạch, phương án, bố trí lực 

lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ... cho 

các hoạt động Hội thi. 

3. Sở Khoa học và Công nghệ cử người tham gia Ban Tổ chức Hội thi và 

Ban Giám khảo Hội thi. 

4. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cử người tham gia Ban Tổ chức Hội thi 

và Ban Giám khảo Hội thi. 

5. Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp thông tin hỗ trợ tuyên truyền 

về Hội thi đến các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội được biết, vận động các 

các nghệ nhân, du khách đến tham gia các hoạt động, chương trình tại Hội thi. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền 

hình Thành phố Buôn Ma Thuột 

- Thông tin, tuyên truyền, quảng bá về công tác chuẩn bị và tổ chức Hội 

thi trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố. 

- Phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh 

của thành phố và các xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

7. Các cơ quan thông tấn, báo chí; Trung tâm Công nghệ và Cổng 

thông tin điện tử tỉnh 

Tuyên truyền, đưa tin về công tác chuẩn bị và chương trình tổ chức Hội 

thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê 

Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023. 

8. Công ty Điện lực Đắk Lắk đảm bảo nguồn điện cho việc tổ chức các 

hoạt động của Hội thi. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột 

- Mỗi huyện, thị xã vận động ít nhất 03 nghệ nhân đăng ký tham gia Hội 

thi; thành phố Buôn Ma Thuột vận động 22 nghệ nhân đăng ký tham gia Hội thi. 

- Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu đến Nhân dân và du khách trên địa bàn 

biết, đến tham gia các hoạt động, chương trình tại Lễ hội. 
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10. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch 

- Cử lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tham gia thành viên 

Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Hội thi; 

- Đăng tải nội dung Thể lệ Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch để các tổ chức, cá nhân có liên quan được 

biết, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  

11. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú du lịch trên địa 

bàn tỉnh 

- Căn cứ nội dung chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội, 

nghiên cứu xây dựng các tour tham quan gắn với các hoạt động, chương trình 

của Hội thi. 

- Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu khách du lịch lưu trú tại đơn vị biết, 

đến tham gia các hoạt động, chương trình tại Hội thi. 

12. Đề nghị Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thành lập Ban Tổ 

chức, Tổ Giúp việc, Ban Giám khảo và xây dựng Thể lệ Hội thi. 

- Chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết và phối hợp 

chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện Hội thi đảm bảo đúng 

tiến độ, đạt kết quả. 

- Thành lập Tổ phục vụ, bảo vệ cho Hội thi. 

- Thiết kế sơ đồ bố trí khu vực tổ chức hội thi; chuẩn bị điện, nước, bố trí 

kinh phí cho các đơn vị tham dự. 

- Thiết kế, chuẩn bị cờ lưu niệm để Ban Tổ chức tặng các đơn vị tham gia; 

làm bảng tên các đội dự thi. 

- Cử người tham gia Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc, Ban Giám khảo Hội thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ 

cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023, đề 

nghị Công ty Cổ phần Du lịch Cộng đồng KoTam, các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- Trưởng, Phó Ban chỉ đạo Lễ hội (b/c); 

- UBND các tỉnh Tây Nguyên (p/h chỉ đạo);                             

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đơn vị tại mục VI; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Phòng KT; TTCN và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, TGV (Ng-15b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Võ Văn Cảnh 
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