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Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THỂ LỆ
Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-SVHTTDL ngày 23/4/2019 của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, 
thơ về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch xây dựng Thể lệ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm tuyển chọn những ca khúc, tiểu phẩm, thơ phục vụ tuyên truyền xây 

dựng nông thôn mới và cổ vũ động viên nhân dân hăng say lao động, xây dựng tỉnh 
Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Các ca khúc, tiểu phẩm, bài thơ viết về xây dựng nông thôn mới, về quê 
hương Tuyên Quang phải đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật.

II. CHỦ ĐỀ
Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang nỗ 

lực phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đặc biệt 
là lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỂ LOẠI 
1. Đối tượng, số lượng tác phẩm dự thi
- Các nhạc sỹ, tác giả, nhà thơ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp 

trong tỉnh, ngoài tỉnh đều có quyền tham gia cuộc thi.
- Mỗi tác giả được gửi 03 tác phẩm tham dự cuộc thi (Riêng thơ 01 bài 

hoặc chùm thơ 03 bài).
2. Thể loại
1.1. Về sáng tác ca khúc
- Viết cho các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca.
- Phản ánh được bản sắc văn hoá của 22 dân tộc anh em đang chung sống 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh, sự đóng 

góp của nhân dân Tuyên Quang trong xây dựng nông thôn mới.
- Khuyến khích sáng tác những đề tài phát triển chất liệu dân ca về các dân tộc 

thiểu số tỉnh Tuyên Quang, các đề tài mà xã hội quan tâm như: bảo vệ môi trường 
nông thôn, mời gọi đầu tư xây dựng nông thôn mới, đoàn kết các dân tộc trong xu 
hướng hội nhập và phát triển bền vững, cùng nhau xây dựng nông thôn mới.



2

- Khuyến khích các nhạc sỹ tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu 
trúc âm nhạc, ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu dân ca các dân 
tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như: Tày, Mông, Dao, Cao Lan...

- Tác phẩm tham dự là ca khúc có đủ phần nhạc và lời. Tác phẩm phải được 
đánh vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4 và gửi kèm theo đĩa CD hoặc 
USB có thu thanh ca khúc. Tác giả ghi họ tên, bút danh trong tác phẩm. 

2. Về tiểu phẩm, thơ tuyên truyền
- Tiểu phẩm tuyên truyền không quá 3.000 từ. Các tác phẩm dự thi theo thể 

loại tiểu phẩm kịch ngắn như tuồng, chèo, cải lương, hoạt cảnh, tấu hài… Tiểu 
phẩm cần đạt những yếu tố sau:

+ Nội dung tiểu phẩm, thơ: Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với 
19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Các tác phẩm viết về quê hương và con 
người Tuyên Quang trong xây dựng nông thôn mới cũng như trong công cuộc xây 
dựng và phát triển tỉnh Tuyên Quang và đất nước hiện nay; những đóng góp tích 
cực của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong xây dựng nông thôn mới, đề 
cao, biểu dương các phong trào, những cá nhân, tập thể và các mô hình điển 
hình đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời phản ánh, phê phán 
những thói xấu, hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường nông thôn, các cộng 
đồng dân cư…. 

+ Nghệ thuật: Tiểu phẩm giàu chất văn học, cốt truyện hay, bố cục chặt 
chẽ, nghệ thuật biên kịch sáng tạo mới lạ nhưng vẫn giữ được đặc trưng của loại 
hình nghệ thuật sân khấu; sự hấp dẫn đối với khán giả, thể hiện rõ chức năng giáo 
dục, dự báo, định hướng, thẩm mỹ, giải trí…

- Ban Tổ chức không nhận thơ dự thi thuộc các thể loại: Thơ Đường luật, 
Trường ca, Kịch thơ, Truyện thơ, Thơ trào phúng, Thơ phóng tác…

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH
- Các tác phẩm hợp lệ là những sáng tác chưa công bố dưới bất kỳ hình 

thức nào, không có tranh chấp bản quyền (nếu Ban Tổ chức phát hiện tác phẩm có 
vi phạm Luật bản quyền trước khi chấm, thì tác phẩm đó bị loại và thông báo tới 
Hội nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam. 
Nếu công chúng phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật bản quyền, Ban 
Tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin đại chúng).

- Những thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng xét thưởng, Ban Thư ký 
không được dự thi, nhưng có thể gửi bài hưởng ứng, những tác phẩm đạt chất 
lượng cao sẽ được Hội đồng xét thưởng đề nghị Ban Tổ chức xét tặng thưởng 
riêng mà không đưa vào cơ cấu giải thưởng.

- Quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn y kết quả xét chọn 
giải của Hội đồng xét thưởng là quyết định cuối cùng của cuộc thi.

- Mỗi tác giả được gửi không quá 03 tác phẩm dự thi, tác phẩm dự thi được 
đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman. 
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- Dưới mỗi bài dự thi cần ghi rõ tên thật, địa chỉ, điện thoại và email (nếu 
có). Mỗi tác giả dự thi chỉ dùng một bút danh.

-  Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo 
qui định của pháp luật. Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối 
với tác phẩm vi phạm và không chịu trách nhiệm khi có tranh chấp quyền tác giả.

- Mỗi tác giả chỉ được trao 01 giải thưởng. Tác giả tự nộp thuế thu nhập cá 
nhân theo qui định của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Tác phẩm đoạt giải, bản 
quyền thuộc về Ban Tổ chức (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang).

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm với các tác phẩm bị hư hỏng, mất 
mát, chậm trễ do quá trình vận chuyển từ phía tác giả gửi đến dự thi.

- Tác phẩm dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức được quyền sử dụng 
để phục vụ cho công tác tuyên truyền và in ấn các tài liệu tuyên truyền không 
nhằm mục đích thương mại mà không phải trả bất cứ một khoản thù lao nào khác.

- Kết quả chấm chọn tác phẩm của Hội đồng Nghệ thuật là quyết định chung 
cuộc, Ban Tổ chức không giải quyết mọi khiếu nại của người gửi tác phẩm tham dự.

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải ca khúc
- 02 giải nhất: 15.000.000đồng/giải 
- 03 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải
- 05 giải ba: 8.000.000 đồng/giải
- 06 giải khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải.
2. Giải tiểu phẩm tuyên truyền
- 02 giải nhất: 15.000.000đồng/giải
- 03 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải
- 05 giải ba: 8.000.000 đồng/giải
- 06 giải khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải.
3. Giải tác phẩm thơ
- 03 giải nhất: 5.000.000 đồng/giải 
- 03 giải nhì: 3.000.000 đồng/giải
- 05giải ba: 2.000.000đ/giải
-  09 giải khuyến khích: 1.500.000 đồng/giải.
VI. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
1. Cơ quan chỉ đạo:UBND tỉnh Tuyên Quang
2. Ban Tổ chức: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập 

Ban Tổ chức về tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ về xây 
dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019. 

3. Hội đồng xét thưởng: Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Hội Văn học Nghệ 
thuật tỉnh mời những nhạc sỹ, tác giả sân khấu, nhà thơ có uy tín tham gia Hội 
đồng xét thưởng.
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VII. THỜI GIAN NHẬN BÀI, CHẤM VÀ CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG
1. Thời gian nhận tác phẩm: 
- Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 15/10/2019.
- Các tác phẩm gửi về: Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình,
 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang - Số 157, đường 17/8, 

phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang.
Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi sáng tác tuyên truyền xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang. Những thông tin cá nhân bao gồm: họ và 
tên khai sinh, bút danh, địa chỉ, số điện thoại ghi ngoài bì thư.

2. Thời gian chấm tác phẩm
- Chấm sơ khảo: Tháng 10 năm 2019.
- Chấm chung khảo: Tháng 11 năm 2019.
3. Thời gian tổng kết và trao giải: Tháng 12 năm 2019.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức lễ trao giải sau khi có kết quả 

chấm giải của Hội đồng xét thưởng.
Trên đây là Thể lệ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên 

truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019, Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt 
tình của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh; sự 
phối hợp của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội 
Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, Đoàn Nghệ 
thuât, Trung tâm Văn hóa các tỉnh trong cả nước để cuộc vận động sáng tác ca 
khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên 
Quang năm 2019 thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh TQ:
- Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam; 
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam;
- Hội Nhà văn Việt Nam;
- Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố;
- Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Đoàn Nghệ thuât, Trung tâm VH các tỉnh, 
thành phố;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;                                                                    
- Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các 
huyện, thành phố;                                               
- Phòng KH-TC;    
- Lưu: VT, NSVHGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Âu Thị Mai
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DANH SÁCH GỬI KẾ HOẠCH, THỂ LỆ.

1. Các Hội trung ương:
- Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam;
- Hội Nhạc sỹ Việt Nam;
- Hội Nhà văn Việt Nam;
1. Hội Văn học Nghê thuật các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, 

Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Kạn.
2. Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hà Giang, Yên Bái, Thái 

Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Kạn.
3 Các Đoàn nghệ thuật: ĐNT Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Nhà hát dân 

gian Việt Bắc, Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, ĐNT tỉnh Hà Giang, Trung 
tâm Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái, ĐNT tỉnh Cao Bằng, Trung tâm Văn hóa Nghệ 
thuật tỉnh Lạng Sơn, ĐNT tỉnh Phú Thọ, ĐNT tỉnh Vĩnh Phúc, ĐNT tỉnh Lào Cai, 
Nhà hát Ca múa nhạc Sơn La, ĐNT tỉnh Bắc Kạn.

4. Trung tâm Văn hóa các tỉnh: Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Thái 
Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim Phú Thọ, Vĩnh 
Phúc, Lào Cai.

5.  Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
6.  Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố.                              
(Rà soát, bổ sung nơi nhận còn thiếu nhé)


