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THÔNG BÁO
về việc to chức Hội thi Bài hát truyền thống năm học 2021 - 2022 

Chủ đề “Sinh viên Đại học Đồng Tháp hát mãi Bản hùng ca”

Thực hiện theo kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động cho sinh viên 
năm học 2021 - 2022, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi Bài hát 
truyền thống với chủ đề “Sinh viên Đại học Đồng Tháp hát mãi Bản hùng ca” 
như sau:

1. Tên Hội thi: Bài hát truyền thống

2. Chủ đề Hội thi: “Sinh viên Đại học Đồng Tháp hát mãi Bản hùng ca”
3. Đối tượng tham gia: Sinh viên chính quy đang học tập tại Trường

4. Thể loại dự thi

- Đơn ca (nam, nữ)

- Song ca, tam ca
- Tốp ca

- Hát múa

- Múa độc lập.

5. Nội dung dự thi (có thê lệ kèm theo)
6. Thòi gian và địa điểm: Hội thi sẽ diễn ra vào 04 đêm (13/5/2022- 

16/5/2022)

- Thời gian: Lúc 18 giờ 30 phút tại Hội trường Nhà HI
- Công bố kết quả và trao giải thưởng vào đêm công diễn ngày 16/5/2022

7. Co’ cấu giải thưởng

7.1. Giải thưỏng chương trình
7.1.1. Nhóm không chuyên Âm nhạc

- 01 Giải nhất

- 02 Giải nhì

- 02 Giải ba
- 06 Giải khuyến khích

7.1.2. Nhỏm chuyên Âm nhạc

- 01 Giải nhất
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- 01 Giải nhì

- 02 Giải ba
7.2. Giải thưởng tiết mục
- Đối với nhóm Chuyên âm nhạc: Tất cả thể loại

- Đối với nhóm Không chuyên âm nhạc: Tất cả thể loại

8. Phân công nhiệm vụ

8.1. Phòng Công tác sinh viên

- Là đơn vị chủ trì Hội thi;

- Tham mưu thông báo Hội thi;

- Lập dự trù kinh phí Hội thi trình Hiệu trưởng phê dưyệt;
- Chịu trách nhiệm về nội dung chương trình Hội thi;

- Đề xuất Ban Giám khảo và Ban thư kí Hội thi;

- Tổng họp kết qưả báo cáo Lãnh đạo trường.

8.2. Các khoa
- Tổ chức tập luyện, tuyến chọn và gửi nội dung chương trình dự thi 

về Phòng Công tác sinh viên đúng kế hoạch;

- Phối họp Phòng Đào tạo sắp lịch tập luyện và chạy sân khấu theo thời gian 
chủ động của Khoa;

- Đôn đốc, nhắc nhở và động viên sinh viên tích cực tham gia Hội thi;

- Cử chuyên viên QLS V quản lý, điều động sinh viên của khoa tham gia cổ vũ 
cho Hội thi;

- Gửi danh sách bài hát, bài giới thiệu tác giả, tác phẩm về Ban tổ chức 
trước ngày 05/5/2022 qua eoffice cho chuyên viên Nguyễn Trí Túc;

- Bốc thăm thứ tụ’ thi lúc 15 giờ, ngày 08/5/2022 tại Không gian Anh ngữ.

8.3. Phòng Hành chính - Tổng hợp: Tham mưu ra quyết định khen thưởng 
và in giấy khen.

8.4. Phòng Ke hoạch - Tài chính: chuẩn bị kinh phí cho Hội thi theo đề 
nghị được Hiệu trưởng phê duyệt

8.5. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
- Tuyên truyền thông tin Hội thi đến Đoài viên thanh niên trong Nhà trường;

- Huy động Đoàn viên, Hội viên tham gia cổ vũ hội thi.

8.6. Phòng Thiết bị và Xây dựng CO’ bản

- Cử người trực điện các đêm diễn ra Hội thi.

- Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng phục vụ cho Hội thi.

ẶeỌ



8.7. Phòng Thông tin và Truyền thông
- Làm thư mời: Báo, Đài truyền hình đến dự đưa tin đêm trao giải;

- Cử chuyên viên chụp ảnh, đưa tin cho Hội thi trên các phương tiện 
truyền thông của Nhà trường;

- Thiết kế phông nền cho Hội thi;

- Hỗ trợ Phòng Công tác sinh viên quay phim toàn bộ Hội thi và gỉri file 
về Ban tổ chức qua email  cho chuyên viên Nguyễn Trí Túc.nttuc@dthu.edu.vn

8.8. Phòng Đào tạo: Bố trí Hội trường HI theo thời gian tổ chức Hội thi.
8.9. Phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu ra quyết định thành lập Ban tổ chức 

Hội thi.

Đe nghị các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và phối họp 
thực hiện tốt nội dung Thông báo này./.

Noi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các đơn vị trong trường (để phối họp);
- Các Khoa (để thực hiện);
- Lưu: VT, CTSV (Túc).

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIẸU TRƯỞNG

"ao Dao Thép

mailto:nttuc@dthu.edu.vn
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THỂ LỆ
Ịội thi Bài hát truyền thống năm học 2021 - 2022 
“Sinh viên Đại học Đồng Tháp hát mãi Bản hùng ca”
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1. Đối tưọ’ng: Sinh viên chính quy đang học tập tại trường Đại học Đồng Tháp

2. Nội dung, hình thức
2.1. Nội dung
Các đội biểu diễn các tác phẩm âm nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

quê hương đất nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam; thể hiện vai 
trò, trách nhiệm, quyết tâm, khát vọng của tuổi trẻ Đồng Tháp trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

2.2. Hình thức
- Phần thỉ đảm bảo 02 nội dung:

+ Giới thiệu về các tác phẩm âm nhạc'. Giới thiệu về các tác phẩm 
âm nhạc được thế hiện ở phần thi của đội, nội dung giói thiệu phải rõ tác giả, hoàn 
cảnh sáng tác, nội dung, ý nghĩa tuyên truyền, tác dụng đối với thời điểm tác phẩm 
ra đời, ý nghĩa trong thời điếm hiện nay.

+ Biểu diễn các tác phẩm âm nhạc: Phải thể hiện thông điệp tuyên truyền 
rõ ràng Các đội dự thi xây dựng chương trình biếu diễn các ca khúc với các bài hát 
với nhiều the loại: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, múa độc lập,., có minh họa phù 
hợp. Ban tô chức bố trí màn hình Led, tạo điều kiện cho các đội dự thi minh họa 
hình ảnh, phim ảnh, ... cho sinh động tiết mục biếu diễn dự thi,

3. Một số lưu ý
- Các tác phẩm tham gia phải có chủ đề, nội dung, trang phục, đạo cụ phù 

hợp, có tính nghệ thuật, khuyến khích các tiết mục có hình ảnh tư liệu minh họa; 
phải là những tác phấm được phép lưu hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
không sử dụng nhạc nước ngoài, các ca khúc chuyến the lời Việt;

- Các tiết mục hát nếu dung băng, đĩa cho phần nhạc đệm thì không được 
dung băng đĩa đã ghi sẵn phần lời hát (Tể cả phần hát bè, hát phụ họa). 
Người ngoài sân khấu không được hát thay thí sinh đang biểu diễn chính thức trên 
sân khâu (Các đơn vị tự chuân bị phần nhạc đệm của các tiết mục dự thỉ);

- Các đội giới thiệu một trong những tác phẩm biểu diễn; việc giới thiệu có 
thế thực hiện trước, trong hoặc sau biếu diễn nhưng phải kết họp chặt chẽ 
với phần biếu diễn các tác phấm.

4. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM
4.1. Điểm tối đa cho mỗi đội tham gia là 100 điểm. Trong đó:

- Điểm cho phần giói thiệu các tác phẩm âm nhạc là 15 điểm (chủ đề, xuất xứ, 
tác giả, tác phấm, ý nghĩa của bài hát, nghệ thuật tuyên truyền, ...);



- Điểm cho phần biểu diễn các tác phẩm âm nhạc là 60 điểm (nghệ thuật biểu 
diễn ca khúc, dàn dụng tiết mục, âm nhạc, trang phục, đạo cụ, ...);

- Chủ đề và kết cấu chuông trình là 25 điểm (chủ đề đặc sắc, phù hợp, kết cấu 
chuơng trình chặt chẽ giữa lời tuyên truyền chính trị và các tiết mục văn nghệ).

4.2. Điểm từng phần thi là điểm trung bình chung của các thành viên Ban 
giám khảo đã trừ đi so điếm do quá thời gian quy định (nếu có). Tổng điểm mỗi 
đội đạt đuợc là tống điếm của các phần thi biếu diễn.

4.3. Điểm trừ: ở mỗi phần thi, các đội vượt quá thời gian quy định (30 phút/ 
chương trình) sẽ bị trừ điếm theo nguyên tắc:

- Quá từ 01 phút đến 02 phút trừ 02 điểm

- Quá từ trên 02 phút đến 03 phút trừ 05 điểm

- Quá từ trên 03 phút trở lên trừ 10 điểm

- Những phần thi dưới 15 phút trừ 05 điểm

4.4. Trong trường họp có từ 02 đội trở lên bằng điểm nhau, đội nào có điểm 
phần thi bình về các ca khúc cách mạng (tức phần thỉ giới thiệu về các tác phẩm 
âm nhạc) cao hơn thì sẽ xếp trên.

5. Mau đăng ký dự thi (Có mẫu kèm theo)

6. Một số quy định chung
6.1. Các đội tham dự phải có mặt tại địa điểm tổ chức thi trước giờ khai mạc 

30 phút và thường xuyên có mặt tại địa điểm tổ chức trong suốt thời gian diễn ra 
Hội thi, tránh tình trạng hội bị gián đoạn;

6.2. Các đội tham gia phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các phần thi 
và tôn trọng kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, quyết định của Ban Tổ chức; G\ A

6.3. Trang phục phù họp với tiêt mục đăng ký dự thi, đảm bảo thâm mỹ, ỊC ° 
phù họp với văn hóa Việt Nam; Ậ Ị

6.4. Trang thiết bị, cơ sở vật chất: Ban Tổ chức chuẩn bị máy tính, màn hình 
Led tại Hội thi đế phục vụ các đội nếu có nhu cầu trong điều kiện có thể cho phép. 
Các đội dự thi tự chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc tham gia dự thi của đơn vị

7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
7.1. Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

7.2. Chỉ có trưởng đoàn mới có quyền khiếu nại với Ban tổ chức về kết quả 
của Hội thi. Thời gian khiếu nại chậm nhất trong 10 phút sau khi Hội thi kết thúc. 
Trong quá trình tố chức Hội thi nếu thấy có những điểm phải thay đổi Ban Tổ chức 
sẽ xem xét, quyết định và thông báo cho các đội biết./.

BAN TỔ CHỨC
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Tp Cao Lãnh, ngày tháng năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
THAM GIA HỘI THI CA KHÚC TRUYỀN THỐNG 

NĂM HỌC 2020 - 2021

CHỦ ĐỀ: ........................................................................................................

STT Tên bài hát Tác giả Thể loại biểu diễn Trình bày Ghi chú
1 ...... ...... Đơn ca
2 ....... ...... Hát múa
3 ....... ...... ........

Trưởng đoàn


