
 
 

    UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:     /SVHTTDL-QLVHGĐ             Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 
V/v thông báo tuyển chọn, đào tạo cấp tốc 

 diễn viên phim truyền hình 
 

 

Kính gửi:  
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Tuyên Quang; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;  
 

Căn cứ Văn bản số 318/CVSV ngày 19/5/2022 của Hãng phim Sao Việt về 

việc phối hợp tuyển chọn, đào tạo cấp tốc diễn viên phim truyền hình. Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch phối hợp với Hãng phim Sao Việt tuyển chọn, đào tạo cấp tốc 

diễn viên phim truyền hình nhằm tạo nguồn diễn viên tại chỗ để thực hiện các phân 
đoạn, cảnh quay phim truyền hình trong thời gian tới như các phim: Tình biển (31 
tập), Đồng chí Nguyễn Văn Linh (31 tập), Người thành Nam (31 tập), Lá cờ Tổ 

quốc (28 tập), Chuyện tình bên bến Bình Ca (25 tập),… trong đó có dự kiến những 
cảnh quay núi rừng, làng quê, đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tại Tuyên 

Quang. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan Sở Thông tin 

và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh phối hợp đăng thông báo tuyển chọn, đào tạo cấp tốc diễn viên 

phim truyền hình trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng 
Thông tin điện tử tỉnh và Tạp chí Tân Trào. 

(Có nội dung thông báo kèm theo) 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị! 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (p/h); 
- Hãng phim Sao Việt; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm PHP và CB; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ (Chiến). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Ma Thị Thao 
 

 
 



 
 

THÔNG BÁO 
Tuyển chọn, đào tạo cấp tốc diễn viên phim truyền hình 

 

1. Đối tượng dự tuyển:  

- Những người có năng khiếu nghệ thuật, yêu thích phim truyền hình và công 
việc diễn xuất, tuổi đời từ 5 đến 75 tuổi.  

- Ngoại hình cân đối, không bị dị tật.  

- Có tư cách đạo đức tốt, đảm bảo thời gian tham gia khóa đào tạo . 

2. Thời gian nhận đăng ký và thi tuyển: 

- Thời gian nhận đăng ký tuyển chọn diễn viên: Từ ngày 14/6 đến ngày 

25/6/2022. 

- Địa điểm nhận đăng ký: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, số nhà 67 

đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, điện thoại: 02073.827.327, 
0328.199.866, email: giangminhthanh7@gmail.com. 

- Hồ sơ đăng ký:  

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn). 

+ Đơn xin đăng ký tuyển chọn diễn viên (theo mẫu đơn gửi kèm). 

- Thời gian thi tuyển: Ngày 28, 29/6/2022 tại Trung tâm Phát hành phim và 

Chiếu bóng, số 67 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang. 

3. Thời gian đào tạo: 02 tháng (tháng 7, 8/2022); thời gian học: 2 buổi/tuần 
(chiều thứ Năm, thứ Sáu). 

4. Quyền lợi học viên:  

- Học viên tốt nghiệp sẽ được cấp chứng chỉ. 

- Tham gia các bộ phim do Hãng phim Sao Việt sản xuất. 

- Được Hãng phim Sao Việt giới thiệu để tham gia diễn xuất trong các bộ 
phim của các hãng phim khác sản xuất. 

- Được thanh toán bồi dưỡng khi tham gia các vai diễn trong phim: 
 

Số 

TT 

Vai diễn Mức bồi dưỡng (Catxe) Ăn Ghi chú 

1 Vai thứ 600.000đ/phân đoạn Bữa trưa, 
bữa tối 

Nghỉ, di chuyển 
cùng đoàn 

2 Vai phụ:  

- Có thoại lời nhiều 
- Có thoại lời ít 

 

400.000đ/phân đoạn 
200.000đ/phân đoạn 

 

Bữa trưa 
Bữa trưa 

 

Nghỉ, di chuyển 
tự túc 

3 Vai quần chúng 500.000đ/ngày Bữa trưa Nghỉ, di chuyển 
tự túc 

4 Hỗ trợ phim trường 

(lao động phổ thông) 

400.000đ/ngày Bữa trưa Nghỉ, di chuyển 

tự túc 
 

5. Học phí: 2.500.000đ/học viên. Học viên có thể đóng 1 đợt hoặc 2 đợt:  
- Đợt 1: Ngày khai giảng khoá học. 

- Đợt 2: Chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp. 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo 



 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
ĐƠN XIN TUYỂN CHỌN  

Đào tạo diễn viên phim truyền hình 

 

Kính gửi: Hãng phim Sao Việt. 

Tên tôi là:                                      Tuổi: 

Thường trú tại: 

Hiện là: 

Tôi được biết Hãng phim Sao Việt sẽ tổ chức tuyển chọn diễn viên để sản 

xuất phim truyền hình được quay ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước, trong đó có 
Tuyên Quang. Là người yêu thích điện ảnh và mong muốn thứ sức của mình trong 

nhiều vai diễn, tôi đề nghị Hãng phim Sao Việt xem xét, tạo điều kiện để cho tôi 
được tham gia dự tuyển đào tạo diễn viên để tham gia diễn xuất trong các bộ phim 

do hãng xản xuất. 

Nếu được tôi xin cam kết: 

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế mà Hãng phim đề ra. 

- Thể hiện tốt vai diễn để tham gia tuyển chọn. 

- Tham gia khoá đào tạo diễn viên truyền hình đầy đủ. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 
 

     Tuyên Quang, ngày…… tháng….. năm 2022 
Người viết đơn 

        (Ký ghi rõ họ tên) 
 

 
 

 
 

……………………………….. 
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