ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRUNG TÂM VĂN HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21 /TB-TTVH

Quận 5 , ngày 06 tháng 12 năm 2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Vận động sáng tác bài hát, tiểu phẩm và thơ hướng đến kỷ niệm 40 năm
Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 30/9/2013 của Ủy ban nhân dân
quận 5 về việc vận động sáng tác bài hát, tiểu phẩm và thơ hướng đến kỷ niệm
40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/4/2015) và kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 –
19/5/2015)
Ban Tổ chức thông báo nội dung triển khai cuộc vận động cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Phát huy năng lực sáng tạo của các lực lượng quần chúng sáng tác nhiều
bài hát, tiểu phẩm và thơ, ca ngợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công
cuộc xây dựng quận 5 văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước cùng cả nước;
ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch
Hồ Chí Minh.
Thông qua cuộc vận động góp phần động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân
dân thi đua yêu nước, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng
trên mọi lĩnh vực, tích cực tham gia học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Tất cả cán bộ viên chức, người lao động; nhân dân; văn nghệ sĩ không
chuyên đang công tác và cư trú tại quận 5, không phân biệt độ tuổi, giới tính.
III. NỘI DUNG VÀ THỂ LOẠI
1. Nội dung:
- Ca ngợi công ơn và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra
con đường cứu nước và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, tiến đến
giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Nêu bật thành tựu của quân và dân cả nước, đặc biệt là quận 5 trong
cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển quận 5 trong suốt
40 năm qua.
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2. Thể loại:
- Bài hát: gồm các bài tân nhạc, bài vọng cổ, bài bản tài tử cải lương,
bài dân ca viết lời mới (các bài hát tân nhạc, dân ca có thể viết lời song ngữ Việt
– Hoa).
- Tiểu phẩm: gồm kịch ngắn, chặp cải lương, ca kịch có thời lượng từ
15 – 20 phút.
- Thơ: gồm tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đường luật, lục bát, song thất lục
bát, thơ mới (từ 4-5 khổ hoặc từ 20 câu trở lên) hoặc tập thơ có chủ đề (được
xem là một tác phẩm).
IV. THỂ LỆ :
- Tác phẩm tham dự phải là sáng tác mới từ 2010 đến nay của chính tác giả,
chưa được phổ biến và chưa tham dự bất cứ cuộc thi sáng tác trong phạm vi cả
nước.
- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham gia cuộc vận động. Tác phẩm
phải được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy
A4. Trên tác phẩm ghi rõ: Tên tác phẩm và những thông tin cơ bản về tác giả
như: Họ tên, bút danh (nếu có), nghề nghiệp, ngày tháng năm sinh, địa chỉ,
số điện thoại liên lạc.
- Tác phẩm dự thi được photo thành 6 bản đựng trong bì thư, ngoài bì thư
ghi rõ:
“Tác phẩm tham gia vận động sáng tác bài hát, tiểu phẩm và thơ
Hướng đến kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất
nước và Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phòng Văn hóa Văn nghệ Trung tâm Văn hóa quận 5
Số 105 Trần Hưng Đạo phường 6 quận 5
- Riêng đối với thể loại bài hát, khuyến khích tác giả gửi kèm đĩa CD demo
ghi âm ca khúc dự thi cả phần giai điệu và lời.
- Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phổ biến trên
các phương tiện thông tin đại chúng và sử dụng rộng rãi trong phong trào văn
nghệ quần chúng của quận.
- Ban tổ chức không gửi trả lại các hồ sơ, tác phẩm tham gia.
- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không
đúng thời gian quy định và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm
tham gia.
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V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
Gồm giải A, Giải B, Giải C và các giải khuyến khích cho các thể loại
bài hát, tiểu phẩm và thơ.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2014.
Các tác phẩm dự thi sẽ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện; Ban Tổ chức
sẽ căn cứ theo dấu bưu điện để xác nhận những bài gửi đúng thời hạn.
- Quý IV/2014 và quý I/2015: Tổ chức sơ khảo và chung khảo, bình chọn
các tác phẩm xuất sắc để xếp loại trao giải.
- Quý II/2015 : Tổng kết và trao giải.
Nộp bài dự thi và mọi chi tiết liên hệ tại h ng Văn hóa Văn nghệ (lầu 3)
Trung tâm Văn hóa quận 5 (số 105 Trần Hưng đạo 6/ 5). iện thoại:
38.554.959 hoặc điện thoại di động số 0168 .668.616 (gặp anh Ngọc Thanh).

Nơi nhận:
- Phòng VH-G Sở VH, TT&DL/TP
(để Báo cáo)
- TTVH/TP
- /c Nguyễn Chí Toại, Trưởng BTG uận ủy 5;
- /c Trương Canh Ba, PCT UBND/Q5;
- Thành viên Ban tổ chức;
- UBND 15 phường;
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC TTVH/Q5
Trần Huy Chí
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