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QUY CHẾ
Cuộc 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 hành kèm theo Kế hoạch số: 110/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Cuộc vận động sáng tác 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) nhằm động
viên lực lượng cán bộ viên chức, nhân dân trong quận sáng tác nhiều bài hát,
tiểu phẩm hay góp phần cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân 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.
Điều 2. Những tác phẩm được xét thưởng là những sáng tác có giá trị cao
về tư tưởng và nghệ thuật, có 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.
Chương II
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, HÌNH THỨC TẶNG THƯỞNG
Điều 3. Phương thức xét chọn tác phẩm
Các tác phẩm dự thi gửi về Phòng Văn hóa Văn nghệ - Trung tâm Văn
hóa quận 5. Từng thể loại tác phẩm sẽ được chuyển đến hội đồng sơ khảo
chuyên môn xem xét, bình chọn sơ khảo.
Điều 4. Đối tượng tác giả và tác phẩm tham dự
1. Về tác giả:
a/ Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, văn nghệ sĩ không
chuyên đang công tác và cư trú tại quận 5, không phân biệt độ tuổi, giới tính.
b/ Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Hội đồng sơ khảo, chung
khảo và tổ Thư ký được gửi tác phẩm tham dự, nhưng không được tham gia bỏ
phiếu xét chọn.
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2. Về tác phẩm:
a/ Tác phẩm tham dự cuộc vận động phải là tác phẩm mới sáng tác từ
năm 2010, chưa công bố và tham dự bất cứ giải sáng tác nào, không có sự tranh
chấp về bản quyền sở hữu.
b/ Mỗi tác giả tham gia cuộc vận động được gửi nhiều tác phẩm theo các
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).
Điều 5. Hình thức tặng thưởng
1. Cuộc vận động chỉ xét chọn và tặng thưởng cho tác phẩm, không tặng
thưởng cho tác giả.
2. Có 04 loại tặng thưởng: Loại A, Loại B, Loại C và Loại Khuyến khích.
Dành cho các thể loại: tân nhạc, ca cổ (bao gồm: bài vọng cổ, bài bản tài
tử cải lương, bài dân ca viết lời mới), tiểu phẩm và thơ. Mỗi thể loại:
- 01 Giải A
- 02 giải B
- 03 giải C
- 05 giải khuyến khích
3. Trường hợp tác phẩm do các tác giả đồng sáng tác, thì các tác giả có
văn bản ủy quyền đồng ý ký tên cử tác giả đại diện nhận thưởng gửi về Phòng
Văn hóa Văn nghệ - Trung tâm Văn hóa quận 5.
4. Kinh phí chung và trị giá các loại tặng thưởng của cuộc vận động sáng
tác sẽ do Ban Tổ chức xem xét, quyết định tùy theo chất lượng tác phẩm và điều
kiện kinh phí.
Chương III
SƠ KHẢO, CHUNG KHẢO VÀ TRAO TẶNG THƯỞNG
Điều 6. Về công tác sơ khảo
1. Hội đồng sơ khảo do Ban Tổ chức xem xét và quyết định thành lập, có
số lượng từ 3 đến 5 thành viên cho các thể loại.
2. Tập thể Hội đồng sơ khảo tiến hành thẩm định và bỏ phiếu kín bầu
chọn tác phẩm. Sau đó lập biên bản giới thiệu lên Hội đồng chung khảo.
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3. Các tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo phải có 2/3 số phiếu
thuận trở lên của tổng số thành viên Hội đồng sơ khảo có mặt.
4. Thành viên Hội đồng sơ khảo nếu có tác phẩm tham dự xét thưởng thì
không được tham gia xét và bỏ phiếu cho tác phẩm của mình.
5. Các cuộc họp sơ khảo đều phải ghi biên bản. Các biên bản, bản giám
định và phiếu bầu đều phải lưu giữ đầy đủ và chuyển giao tới Hội đồng chung
khảo.
6. Mỗi thể loại tân nhạc, ca cổ (bao gồm: bài vọng cổ, bài bản cải lương,
bài dân ca viết lời mới), tiểu phẩm (gồm kịch ngắn, chặp cải lương, ca kịch) và
thơ (gồm tứ tuyệt, thất ngôn bát cú đường luật, lục bát, song thất lục bát, thơ mới
và tập thơ) được chọn từ 10 đến 15 tác phẩm để giới thiệu tham dự xét chung
khảo. Nếu có hơn 15 tác phẩm đạt 2/3 số phiếu thuận trở lên, thì ưu tiên chọn tác
phẩm theo số thứ tự từ cao xuống thấp.
Điều 7. Về công tác chung khảo xét thưởng
1. Thành phần Hội đồng chung khảo gồm có:
- Phó Chủ tịch (văn xã) Ủy ban nhân dân Q5: Chủ tịch Hội đồng
- Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy 5: Phó Chủ tịch Hội đồng
- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Q5: Phó Chủ tịch Hội đồng
- Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 5: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng
- Các Ủy viên Hội đồng:
+ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa
+ Đại diện Phòng Văn hóa Thông tin
+ Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo
+ Đại diện Phòng Nội vụ.
2. Hội đồng chung khảo làm việc tập thể, trao đổi, thảo luận, đánh giá, so
sánh thật cụ thể, khách quan các tác phẩm được tuyển chọn từ sơ khảo để chọn
ra những tác phẩm có giá trị nhất và bỏ phiếu kín đề nghị Ủy ban nhân dân xét
tặng thưởng.
3. Hội đồng chung khảo có quyền mời các chuyên gia có uy tín trong từng
lĩnh vực tham gia tư vấn xét thưởng, nhưng các chuyên gia này không được bỏ
phiếu bầu chọn.
4. Các tác phẩm được trao tặng thưởng phải có 2/3 số phiếu thuận trở lên
của tổng số thành viên Hội đồng chung khảo có mặt.
5. Thành viên Hội đồng chung khảo nếu có tác phẩm tham dự xét chung
khảo thì không được tham gia xét và bỏ phiếu tác phẩm của mình.
6. Các cuộc họp của Hội đồng chung khảo đều phải ghi biên bản. Các
biên bản, bản giám định, phiếu bầu đều phải được lưu giữ theo quy định.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Trung tâm Văn hóa quận 5 có trách nhiệm
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thông báo rộng rãi Quy
chế cuộc vận động sáng tác trên các phương tiện thông tin đại chúng và các đơn
vị, cơ sở trong và ngoài quận.
- Tiếp nhận và tổ chức Hội đồng sơ khảo xét chọn các tác phẩm.
- Tổ chức họp của Hội đồng chung khảo.
- Tiến hành các khâu chuẩn bị cho Lễ trao tặng thưởng.
- Dự trù kinh phí tổng kinh phí cho cuộc vận động sáng tác (gồm: chi phí
giải thưởng, thù lao Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo, Ban chỉ đạo, Ban
Tổ chức, ban thư ký; chi phí dàn dựng biểu diễn báo cáo trong lễ công bố kết
quả và trao giải.
Điều 9.
- Tác phẩm được tặng thưởng gồm Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận
và tiền thưởng của Ban tổ chức.
- Công bố kết quả và trao giải cuộc vận động sáng tác được tổ chức vào
dịp Lễ 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).
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
(Đã ký và đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC TTVH/Q5
Trần Huy Chí
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