
 

Tuần lễ Thiết kế sáng tạo là sự kiện lớn trong năm 2022 
của Thành phố Hà Nội, được diễn ra từ 11-17/11/2022 
để thực hiện các sáng kiến gia nhập Mạng lưới các 
thành phố Sáng tạo của UNESCO đến 2025. Sự kiện 
được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo và thực hiện bởi 
Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà 
Nội, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch 
Hà Nội. Các đơn vị phối hợp triển khai là UNESCO, UN-
Habitat, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 
Việt Nam và UBND Quận Hoàn Kiếm. 
 

Sự kiện được tổ chức tại Hồ Gươm và khu vực Quảng trường Lý Thái Tổ dự kiến thu hút hàng 
chục nghìn người thăm quan và là cơ hội lý tưởng để các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế, 
kiến trúc sư và các cá nhân, cộng đồng sáng tạo giới thiệu các thiết kế mới nhất và hình ảnh, 
thương hiệu đến với công chúng. 
 
CÁC KHÔNG GIAN TRƯNG BÀY 
Không gian thiết kế và cuộc sống – Nghệ nhân Việt Nam 
Không gian thiết kế mây tre lá tự nhiên 
Không gian thiết kế lụa thêu và thời trang 
Không gian thiết kế sản phẩm gốm, gỗ và sơn mài 
Không gian thiết kế bảo tồn sản phẩm thủ công 
Không gian thiết kế sản phẩm mới có tiềm năng xuất khẩu 
Không gian thiết kế quà tặng OCOP 
Không gian các gian hàng giới thiệu thiết kế của các doanh nghiệp (40 gian, lấy ý tưởng Sóng 
nước Sông Hồng) 
 
Bên cạnh đó, rất nhiều sự kiện thiết kế sáng tạo lớn được giới thiệu trong tuần lễ, bao gồm Show 
trình diễn nghệ thuật như 3D Mapping Thăng Long Tứ Trấn, các không gian sắp đặt nghệ thuật, 
các cuộc thi thiết kế và sáng tạo, các không gian sáng tạo cộng đồng, các họi thảo quốc tế về 
thiết kế và sáng tạo…  
 
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
Các doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các cá nhân, cộng đồng sáng tạo có 
các sản phẩm trang trí, sản phẩm thủ công và quà tặng OCOP với thiết kế mới được Ban Tổ chức 
mời hoặc phê duyệt.  
  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA 

Đơn vị tham gia 

Tên đơn vị tham gia: 

Địa chỉ: 

Người liên lạc:       Điện thoại: 

Sản phẩm giới thiệu: 

 

Khu vực mong muốn trưng bày 

Không gian thiết kế (giới hạn sản phẩm) 

Không gian gian hàng 2,5x2,5m (phỏng theo ý tưởng Sóng nước Sông Hồng) 

 

Kinh phí tham gia 

Không gian thiết kế: Miễn phí (có người giới thiệu tại không gian/ trang phục truyền thống) 

Không gian gian hàng 2,5x2,5m – 3 triệu/gian hàng/3 đêm (11, 12 và 13/11) x ……… gian (không 

quá 2 gian, kinh phí đã được thành phố tài trợ trên 80%) 

 

Mốc thời gian lưu ý 

Nhận không gian/ gian hàng để trưng bày: Ngày 10/11/2022 

Thời gian hoàn thành trưng bày: Trước 12 giờ trưa ngày 11/11/2022 

Ngày dọn và tháo dỡ gian hàng: Từ 23 giờ đêm ngày 13/11/2022 

 

Ký xác nhận tham gia 


