SỞ VH,TT&DL HÀ TĨNH
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SÁNG TÁC CA KHÖC VỀ HÀ TĨNH
Số: 114/TL-BTC
Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh
Nhân Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh
Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-SVHTTDL ngày 07/5/2021 của Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về Tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh nhân Kỷ
niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tổ chức thông báo Thể
lệ cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tạo điều kiện để khuyến khích các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên
nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia sáng tác những ca khúc mới về quê hương Hà
Tĩnh nhân dịp Kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh;
- Thông qua các tác phẩm nhằm giới thiệu những thành tựu, hình ảnh về
vùng đất và con người Hà Tĩnh từ khi thành lập đến nay, đặc biệt sau 30 năm tái
lập tỉnh, qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, lòng tự hào
về quê hương Hà Tĩnh;
- Các tác phẩm đạt giải phải đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật,
có giá trị sử dụng lâu dài.
II. ĐỐI TƢỢNG, SỐ LƢỢNG TÁC PHẨM DỰ THI
1. Đối tƣợng:
- Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong
và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại
Việt Nam.
- Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban Thư ký cuộc thi
không được gửi bài tham gia xét giải thưởng nhưng có thể gửi bài tham gia hưởng
ứng.
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ mời những nhạc sĩ có kinh nghiệm, uy tín, từng
sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc trong cả nước, ưu tiên các nhạc sĩ am hiểu về
tỉnh Hà Tĩnh sáng tác theo phương thức đặt hàng.
2. Số lƣợng tác phẩm:
Mỗi tác giả được gửi tham gia tối đa 02 (hai) tác phẩm đáp ứng các yêu cầu
được quy định trong Thể lệ này.
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III. CHỦ ĐỀ - NỘI DUNG
1. Chủ đề: “190 năm Đất và Người Hà Tĩnh”
2. Nội dung:
- Phản ánh những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nỗ lực
phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từ khi thành
lập đến nay, đặc biệt là sau 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.
- Ca ngợi quê hương, thiên nhiên, con người, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh
của tỉnh Hà Tĩnh.
- Khuyến khích các nhạc sĩ sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc ca từ,
phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh.
IV. THỂ LOẠI ÂM NHẠC VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
1. Thể loại âm nhạc: Ca khúc (đơn ca, song ca, tốp ca).
Khuyến khích các tác giả có sáng tạo về nội dung; chặt chẽ về hình thức,
khúc thức âm nhạc; ca từ giàu hình ảnh; giai điệu có chủ đề âm nhạc rõ ràng, dễ
nhớ, dễ thuộc; phong cách mang chất liệu dân gian nhưng có nhiều sáng tạo đột
phá, đậm hơi thở đương đại.
2. Một số quy định có liên quan:
- Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa gửi tham gia bất kỳ
cuộc thi nào, chưa công bố trên phạm vi cả nước, không có tranh chấp bản quyền.
Nếu phát hiện tác phẩm được giải vi phạm Luật sở hữu trí tuệ và bản quyền, Ban
Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
- Ban Tổ chức sẽ không xét, chấm giải đối với các tác phẩm sao chép, mô
phỏng ý tưởng và giai điệu, lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.
- Tác giả tham gia tự nguyện chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ và chịu
trách nhiệm về mặt pháp lý đối cới các tác phẩm của mình.
- Các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi tham dự, Ban Tổ chức không trả lại
tác giả. Những tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ các
hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả tiền nhuận bút từ
tác phẩm.
- Tác phẩm tham gia cuộc thi là ca khúc có đủ phần nhạc và lời bằng tiếng
Việt, đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, có kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca
khúc. Không ghi họ, tên, bút danh trong tác phẩm, trên đĩa CD hoặc các vật
phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm. Ban Tổ chức khi nhận tác phẩm và giao cho Tổ
thư ký giúp việc chịu trách nhiệm mã hóa các tác phẩm trước khi chuyển cho Hội
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đồng giám khảo tiến hành chấm tác phẩm.
- Đối với những nhạc sĩ được đặt hàng: Ban Tổ chức sẽ tạo điều kiện cung
cấp đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và
tổ chức đi tham quan thực tế tại các địa phương trong tỉnh để lấy cảm hứng sáng
tác. (Thời gian dự kiến khoảng 15 ngày, trong tháng 5/2021).
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không
đúng Thể lệ và thời gian quy định của Ban Tổ chức, tác phẩm bị thất lạc, hư hỏng
hoặc kém chất lượng trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia.
- Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không
được tham dự, nhưng có thể gửi bài hưởng ứng và những tác phẩm đạt chất lượng
cao sẽ được Hội đồng thẩm định đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng riêng mà
không đưa vào cơ cấu giải thưởng.
3. Hồ sơ dự thi:
Ngoài quy định về tác phẩm tại khoản 5, mục 2 của Thể lệ này, Hồ sơ tham
gia dự thi cần có:
- 01 Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi phải ghi đầy đủ thông tin: Tên tác giả
(bút danh nếu có), ngày, tháng, năm sinh, quê quán, nơi thường trú; số chứng
minh nhân dân, căn cước công dân; địa chỉ liên hệ; số điện thoại, tên đồng tác giả,
tên nhà thơ (nếu là tác phẩm phổ thơ); tên tác phẩm(theo mẫu).
- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một
nhóm tác giả đứng ra đại diện tham dự (đối với tác phẩm có nhiều tác giả).
- 01 phong bì (dán sẵn tem, ghi rõ tên họ, địa chỉ, email, số điện thoại của
tác giả để Ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).
Tất cả đều được đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi, bên
ngoài ghi rõ “Tác phẩn tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh nhân Kỷ
niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”.
Ban Tổ chức không trả lại tác giả các tác phẩm đã gửi tham gia cuộc thi và
Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm gửi tham gia cuộc thi gửi qua
đường điện không đến được với Ban Tổ chức.
V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
Căn cứ kết quả chấm giải của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao 01
giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Giá trị giải thưởng
cho các tác phẩm đạt giải như sau:
- Giải Nhất 30.000.000 đồng
- Giải Nhì mỗi giải 15.000.000 đồng
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- Giải Ba mỗi giải 10.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích mỗi giải 5.000.000 đồng
Kèm theo các giải thưởng là giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
Đối với các tác phẩm phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác, tác
giả phần nhạc được hưởng 70% giá trị giải thưởng của tác phẩm; Tác giả phần
lời được hưởng 30% giá trị giải thưởng của tác phẩm và được nhận giấy chứng
nhận Giải thưởng như tác giả phần nhạc.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm dự thi coi như
chấp nhận mọi quy định trong Thể lệ.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của
pháp luật.
- Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi tác
phẩm dự thi đoạt giải được công bố, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước
pháp luật.
- Trong trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác
giả phải thông báo đến Ban Tổ chức bằng văn bản trước khi hết hạn nộp hồ sơ.
- Chi phí nhận giải và các khoản thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng
được thực hiện theo quy định của pháp luật, do tổ chức, cá nhân đạt giải chi trả.
VII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt
động tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp về quyền tác giả
và quyền liên quan đối với các tác phẩm dự thi.
- Nếu phát hiện ra tác phẩm đạt giải mà vi phạm Luật bản quyền, Ban Tổ
chức quyết định thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện
thông tin đại chúng.
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết của
tác phẩm dự thi cho phù hợp, hiệu quả hơn.
- Ban Tổ chức không hoàn trả lại những tác phẩm không đạt giải.
VIII. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành lập Hội đồng
Giám khảo gồm những nhạc sĩ, những chuyên gia có uy tín trong cả nước chấm
các tác phẩm dự thi.
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IX. PHƢƠNG PHÁP CHẤM GIẢI
- Ban Tổ chức sẽ loại những tác phẩm gửi đến không đúng theo quy định
của Ban Tổ chức (Những tác phẩm này (nếu có) sẽ được Ban Tổ chức thông báo
đến tác giả).
- Nguyên tắc chấm: Từng thành viên Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu kín.
- Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng của các thành viên trong
Hội đồng Giám khảo (Thang điểm, ba-rem chấm do Hội đồng Giám khảo quy
định).
Ban Tổ chức sẽ chấm 2 vòng:
+ Vòng 1: Lựa chọn các tác phẩm tham gia dự thi, lấy 16 tác phẩm có số
phiếu hoặc điểm cao từ 1 đến 16 vào vòng 02 (Vòng chung khảo);
+ Vòng 02: Trong số 16 tác phẩm được chọn vào vòng 2, Ban Tổ chức và
Hội đồng giám khảo tiếp tục chọn ra 01 giải Nhất , 02 giải Nhì và 03 giải Ba và
10 giải Khuyến khích để trao giải.
X. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Thời gian phát động: Vào đầu tháng 5/2021.
2. Thời gian nhận bài: Sau khi phát động đến hết ngày 20/7/2021.
3. Thời gian chấm giải: Dự kiến từ ngày 21/7/2021 đến ngày 30/7/2021.
4. Thời gian dàn dựng, thu âm tác phẩm, phổ biến tác phẩm đạt giải: Dự kiến
từ ngày 30/7/2021 đến ngày 05/8/2021.
5. Thời gian công bố và trao giải: Dự kiến đêm 7/8/2021
Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức đêm nhạc giới thiệu 06 ca khúc đạt giải tại
Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 07/8/2021, mở đầu Tuần Văn hóa - Du lịch
“Hà Tĩnh - Một khúc tâm tình”.
XI. ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM
Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh,
số 18, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.
Điện thoại: 02396258635
(Hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Thị Như Quỳnh.
Email: nhuquynhsvh@gmail.com, điện thoại di động 0917379333)
XII. CÔNG BỐ, TRAO GIẢI CHO TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI
- Ban Tổ chức sẽ tổ chức lễ trao giải sau khi có Quyết định của UBND tỉnh
Hà Tĩnh chuẩn y kết quả chấm giải của Hội đồng Giám khảo.
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- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ tổ chức Lễ trao giải kết hợp với đêm nhạc giới
thiệu 06 ca khúc đạt giải (Dự kiến diễn ra vào tối 07/8/2021, mở đầu Tuần Văn
hóa - Du lịch “Hà Tĩnh - Một khúc tâm tình”).
Mọi thông tin liên quan đến cuộc thi sẽ được cập nhật thường xuyên và
thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Hà Tĩnh.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh nhân Kỷ niệm 190
năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự
quan tâm, tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức và cá nhân để Cuộc thi
thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban tổ chức Kỷ nệm 190
năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh;
- Thành viên Ban tổ chức Cuộc thi;
- Sở VHTT&DL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
- Hội VHNT các tỉnh, thành phố;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, QLVH;
- Gửi: Bản giấy + Bản điện tử.

TRƢỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Bùi Xuân Thập
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