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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

NHÀ VĂN HÓA SINH VIÊN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2019 

 

THỂ LỆ 
Hội thi sáng tác Văn học nghệ thuật lần 4 - năm 2019 

“Biên giới xanh - Biển, đảo xanh” 

 (Ban hành kèm theo kế hoạch số: 11/NVHSV, ngày 26/8/2019) 

------------- 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

- Đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh, cán bộ chiến sỹ và tất cả những 

tác giả có đam mê và năng khiếu nghệ thuật đang sinh sống, học tập và công tác 

trên cả nước. 

- Tác giả dự thi không đang trong thời gian chấp hành các chế tài của pháp 

luật, hoặc đang chấp hành các chế tài học vụ của nhà trường. 

- Ưu tiên các tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành viên 

trực thuộc các Câu lạc bộ sáng tác trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật hoặc các 

đơn vị trường. 

 

II. QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Cách thức sáng tác: 

1.1 Bảng A: Thể loại văn, thơ: Bao gồm các thể loại thơ, truyện, bút ký, có độ dài 

không quá 2.000 chữ. 

1.2 Bảng B: Thể loại sáng tác bài hát: 

- Ca khúc: Tất cả mọi thể loại. 

- Sáng tác vọng cổ, tân cổ giao duyên: Có ít nhất 4 câu (câu 1, 2, 5, 6) và 

ít nhất có 1 điệu lý.  

2. Hồ sơ dự thi: 

Hồ sơ dự thi gửi về Ban Tổ chức bao gồm: 

a. Túi đựng bài thi. 

b. Phiếu đăng ký dự thi. 

c. Tác phẩm dự thi (trình bày theo quy định). 

III. ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

1. Thể loại văn, thơ: 

- In trên giấy A4 đứng, phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 13. 



2 
 

- Mặt sau giấy in tác phẩm dự thi ghi mã số thể loại là A và 5 số tự chọn 

(ví dụ A12345). 

2. Thể loại sáng tác bài hát: 

- Bản in khuôn nhạc có lời bài hát trên giấy A4 không ghi tên tác giả, không có 

ký hiệu riêng  

- Đĩa CD thu âm demo định dạng MP3 có đầy đủ lời hát và nhạc đệm. 

- Tác giả có thể sử dụng đàn ghi-ta hoặc các loại nhạc cụ khác để thể hiện 

tác phẩm. 

- Tác phẩm thu âm phải rõ lời, rõ nhạc và không thu âm kèm theo bất cứ lời 

giới thiệu hay nội dung nào khác.  

- Mặt sau tác phẩm ghi mã số thể loại là B và 5 số tự chọn (ví dụ B12345). 

Lưu ý: Mã số tự chọn phải thống nhất giữa tác phẩm gửi về dự thi, bản thuyết 

minh, phiếu đăng ký dự thi và túi đựng bài thi. Nếu tác giả có nhiều tác phẩm dự 

thi thì thực hiện nhiều hồ sơ khác nhau. 

IV. QUY ĐỊNH KHÁC:  

- Nghiêm cấm các nội dung trái với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; Vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống Việt Nam; Các 

nội dung xuyên tạc, vu khống các cá nhân, tổ chức hợp pháp. 

- Tác phẩm dự thi là sáng tác mới, chưa từng tham dự cuộc thi nào và không 

có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm, quyền tác giả (đối với bảng B). Trường 

hợp bài dự thi vi phạm qui định Ban Tổ chức sẽ không công nhận tác phẩm đó. 

- Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý với các vấn đề liên quan đến bản 

quyền của tác phẩm dự thi. Nghiêm cấm các hành vi sao chép từ tác phẩm khác. 

Các tác phẩm phải là sáng tác mới, chưa sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào cũng 

như chưa đạt các giải thưởng ở các cuộc thi sáng tác khác. 

- Trong thời gian diễn ra hội thi, tác giải không được sử dụng các tác phẩm 

tham gia hội thi này để tham gia dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác. 

- Ban Tổ chức hội thi và tác giả được quyền đồng sử dụng các tác phẩm đạt giải. 

- Ban Tổ chức không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm dự thi không đạt giải.  

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi cho công tác quảng bá, 

truyền thông.  

- Hội đồng thẩm định tác phẩm do Ban Tổ chức mời gồm các chuyên gia có uy 

tín trong từng lĩnh vực sáng tác và kết quả của Hội đồng chấm thi có giá trị sau khi 

được Ban Tổ chức công bố kết quả. 

- Các giải thưởng đều không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức. 
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- Mọi trường hợp khác không quy định trong thể lệ này nếu xảy ra sẽ được giải 

quyết theo quy định của Ban Tổ chức và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định 

cuối cùng. 

- Trong quá trình diễn ra cuộc thi, các vấn đề điều chỉnh về nội dung (nếu có) 

sẽ được thông tin chính thức trên website www.nhavanhoasinhvien.vn hoặc trực 

tiếp đến các thí sinh có liên quan trong từng trường hợp cụ thể. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Hồ Tấn Đạt 
 


