
THỂ LỆ 

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng 

“Âm vang Bình Phước - Hào khí thanh niên” 

 

1. Thời gian, địa điểm:  

- Vòng sơ tuyển: Dự kiến diễn ra đầu tháng 12/2016 tại Trung tâm hoạt động 

thanh thiếu nhi tỉnh (Ban Tổ chức sẽ ban hành Thông báo cụ thể sau). 

- Vòng chung kết: Diễn ra vào lúc 19h00’ ngày 29/12/2016tại Quảng trường 

tỉnh. 

2. Đối tượng:Cán bộ, đoàn viên thanh niên (Từ đủ 16 đến 30 tuổi) đang sinh 

hoạt, học tập, công tác tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

 3. Nội dung: Các thí sinh hoặc nhóm nhạc biểu diễn các tác phẩm âm nhạc 

với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, biển đảo, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, quê hương Bình Phước. 

4. Hình thức: 

- Các thể loại dự thi: Đơn ca, song - tam ca, tốp ca, múa, độc tấu. 

- Mỗi thí sinh hoặc nhóm nhạc dự thi sẽ trình bày một tiết mục đã đăng ký 

với Ban Tổ chức. Thí sinh tự chuẩn bị nhạc, đạo cụ, múa phụ họa,… cho tiết mục 

dự thi của mình. 

- Vòng sơ tuyển sẽ được tổ chức để tuyển chọn các tiết mục xuất sắc tham gia 

dự thi phần chung kết.  

- Các tác phẩm tham gia Liên hoan: phải có chủ đề, nội dung, trang phục, đạo 

cụ phù hợp, có tính nghệ thuật; phải là những tác phẩm được phép lưu hành của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; không sử dụng nhạc nước ngoài và các ca khúc 

chuyển thể lời Việt.  

- Các tiết mục hát nếu dùng băng, đĩa cho phần nhạc đệm thì không được dùng 

băng đĩa đã ghi sẵn phần lời hát (kể cả phần hát bè, hát phụ họa). Người ngoài sân 

khấu không được hát thay phần thí sinh đang biểu diễn chính thức trên sân 

khấu(Các đơn vị tự chuẩn bị phần nhạc đệm của các tiết mục dự thi). 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết 

ngày30/11/2016. 

- Bộ hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 

+01 bản đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm). 

+ 01 ảnh chân dung của thí sinh dự thi. 



2 

 

6. Cơ cấu giải thưởng: 

- Ban Tổ chức trao giải vòng chung kết gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải 

ba, 05 giải khuyến khíchcho mỗi thể loại. 

- Giải toàn đoàn gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba (dành cho các đơn 

vị có số lượng thí sinh đăng ký tham gia nhiều nhất, thi nhiều thể loại nhất và đạt 

chất lượng dự thi cao nhất). 

- Ban tổ chức có thể điều chỉnh số lượng giải thưởng cho phù hợp tùy tình 

hình thực tế. 

7.Một số quy định chung: 

- Các thí sinh hoặcnhóm nhạc tham gia Liên hoan tôn trọng kết quả chấm thi của 

Ban Giám khảo, quyết định của Ban Tổ chức. 

- Trang phục của các thí sinh hoặc nhóm nhạc phải phù hợp với tiết mục đăng 

ký dự thi, đảm bảo thẩm mỹ và phù hợp với văn hóa Việt Nam. 

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất: Ban Tổ chức chuẩn bị máy tính, máy chiếu, 

nhạc công tại Liên hoan để phục vụ các đội nếu có nhu cầu trong điều kiện cho 

phép. Các thí sinh hoặc nhóm nhạc dự thi phải chủ động chuẩn bị các điều kiện 

khác phục vụ việc tham gia dự thi của mình. 

- Tất cả thông tin thí sinh cung cấp cho Ban Tổ chức phải trung thực, chính 

xác và thí sinh phải chịu tránh nhiệm về những thông tin do mình cung cấp. Ban Tổ 

chức có quyền loại b  thí sinh nếu thí sinh cung cấp thông tin không đúng sự thật 

tại bất cứ thời điểm nào của cuộc thi.  

- Ban Tổ chức có quyền thay đổi về quy trình hoặc quy định vào bất kỳ lúc 

nào để đảm bảo việc giải quyết những phát sinh phù hợp với thực tế diễn biến của 

Liên hoan. Ban Tổ chức có thẩm quyền loại bất cứ cá nhân nào vào bất kỳ thời 

điểm nào và vì bất cứ lý do gì mà theo Ban Tổ chức là làm ảnh hưởng đến các yêu 

cầu về tổ chức của Liên hoan. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của các thí sinh đạt giải 

để phục vụ cho mục đích tuyên truyền mà không phải trả bất cứ khoản phí nào. 

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc phát hiện các dấu 

hiệu gian lận liên quan đến Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết 

định của Ban Tổ chức là kết quả sau cùng.  

 


