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THỂ LỆ
Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên

huyện Tứ Kỳ năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ban tổ 
chức về việc tổ chức Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 
2022; Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch 
UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức liên hoan "Ca múa nhạc" không 
chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022; Ban tổ chức (BTC) ban hành Thể lệ tổ chức Liên 
hoan "Ca múa nhạc'' không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022, cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022 đặt 
dưới sự chỉ đạo của UBND huyện Tứ Kỳ và sự điều hành trực tiếp của Ban tổ chức 
Liên hoan.

Điều 2. Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022 
được tổ chức ở 2 cấp (cấp xã, thị trấn và cấp huyện). Chương trình, tiết mục tham 
gia Liên hoan cấp huyện phải được tuyển chọn từ liên hoan cấp xã, thị trấn.

- Việc tổ chức Liên hoan phải thực hiện theo đúng Thông tư 09/2016/TT- 
BVHTTDL ngày 14 /10/2016 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  quy định về tổ 
chức Hội thi, Liên hoan văn nghệ quần chúng.

Điều 3. Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Tổ Công tác giúp việc BTC
Trưởng Ban tổ chức Liên hoan quyết định thành lập Ban Giám khảo, Tổ 

Thư ký giám khảo và Tổ Công tác giúp việc BTC liên hoan " Ca múa nhạc"  không 
chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022, làm việc theo nguyên tắc độc lập, khách quan theo 
tiêu chí chung đã quy định.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nội dung và hình thức nghệ thuật
1. Nội dung
Nội dung các chương trình tham gia Liên hoan là những tiết mục ca, múa 

nhạc. Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, phong trào xây dựng 
Nông thôn mới, phong trào xây dựng làng, KDC văn hóa, bảo vệ chủ quyền biển 



đảo, ca ngợi cuộc sống tươi đẹp, ca ngợi những hình tượng đẹp trong công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-19... (Khuyến khích hát những ca khúc viết về 
mảnh đất và con người Tứ Kỳ, về Hải Dương).

2. Hình thức nghệ thuật
a, Thể loại: 
Mỗi chương trình của các đội tham gia Liên hoan phải đảm bảo 03 tiết mục, 

gồm các thể loại ca, múa, nhạc: 
+ Tốp ca: bao gồm tốp nam, tốp nữ hoặc tốp nam nữ, tối thiểu từ 6 ca sĩ hát 

trở lên (phần múa phụ họa tối thiểu 6 diễn viên trở lên); ưu tiên khuyến khích dàn 
dựng tiết mục hợp ca (tối thiểu 20 ca sĩ có bè phối, dàn dựng theo thể loại hợp 
xướng).

+ Tam ca, song ca (có múa phụ họa): tùy theo tính chất, chủ đề của bài hát 
để dàn dựng phụ họa cho phù hợp.

+ Đơn ca (có múa phụ họa), múa độc lập (múa đơn, múa đôi, múa tập thể 
trên nền nhạc không lời ), tấu nhạc cụ (độc tấu, song tấu, hòa tấu).

* Lưu ý: Các tiết mục phải được dàn dựng công phu, đúng chủ đề, giàu tính 
sáng tạo, có múa phụ họa. Nhạc đệm do các đơn vị tự chủ động, có thể dùng nhạc 
thu sẵn nhưng không hát nhép; không hát nhạc bolero, nhạc sến; không được sử 
dụng lời bè có sẵn. Không phối hợp ba thể loại thành một chương trình, sẽ thi 
riêng từng tiết mục.

b, Chương trình: 
- Thi theo thứ tự bốc thăm cho từng thể loại, hết lượt tốp ca, hợp ca đến đơn 

ca, múa độc lập, tấu nhạc cụ, cuối cùng là tam ca, song ca. 
- BTC sẽ đi dự chương trình của các đơn vị theo lịch đăng ký, lựa chọn một 

số tiết mục khai mạc.
c, Thời lượng: 
- Tổng thời lượng cho chương trình của mỗi đội từ 15 -20 phút, thời gian 

tiếp quản sân khấu không quá 5 phút. 
Điều 5:  Đối tượng tham gia và các quy định liên quan
1. Đối tượng tham gia:
- Là các ca sĩ, diễn viên, nhạc công không chuyên của các thôn, khu dân cư 

của các xã, thị trấn trong huyện Tứ Kỳ.
- Các xã, thị trấn có thể chọn một chương trình đạt thành tích xuất sắc nhất 

tại liên hoan cấp cơ sở hoặc thành lập đội tuyển trong toàn xã để tham gia (theo 
tình hình cụ thể tại địa phương).



2. Các quy định liên quan: 
a,  Quy định về diễn viên:
- Là các ca sĩ, diễn viên, nhạc công không chuyên có hộ khẩu thường trú tại 

các xã, thị trấn, kể cả con em địa phương đang sinh sống, làm việc, học tập ở mọi 
miền tổ quốc đều được trở về địa phương tham gia thành phần đội tuyển dự thi.

- Các diễn viên ở ngoài địa phương nhưng đang công tác tại các cơ quan nhà 
nước, trường học, đơn vị sự nghiệp đóng trên địa phương nào thì được tham gia 
cho đội tuyển tại địa phương đó.

- Các diễn viên ở ngoài địa phương (khác xã, khác huyện) nhưng đang công 
tác tại cơ quan nhà nước, đơn vị ở địa phương tại huyện Tứ Kỳ thì được tham gia 
cho đội tuyển tại địa phương đó.

* Lưu ý:  Các ca sĩ, diễn viên, nhạc công chuyên nghiệp đã được đào tạo tại 
các Trường Văn hóa nghệ thuật hiện đang công tác tại các đoàn nghệ thuật 
chuyên nghiệp, các cơ quan chuyên ngành văn hóa nghệ thuật và ca sĩ, diễn viên, 
nhạc công đạt các giải thưởng tại các cuộc thi chính thống do nhà nước tổ chức 
như: giải Sao mai, Thần tượng âm nhạc, Giọng hát Việt nhí ...thì không được tham 
gia. Các nghệ sỹ đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân Dân, Nghệ sĩ Ưu tú 
không được tham gia Liên hoan.

- Mỗi ca sĩ, diễn viên, nhạc công chỉ được đăng ký dự thi cho một đơn vị. 
Trong trường hợp ca sĩ, diễn viên, nhạc công có hộ khẩu ở một địa phương, nhưng 
công tác tại địa phương khác thì ca sĩ, diễn viên, nhạc công đó chỉ được lựa chọn 
một đơn vị để tham gia.

b, Về số lượng, độ tuổi:
- Ban Tổ chức không giới hạn về độ tuổi, số lượng thành viên của mỗi đoàn, 

tuỳ theo kết cấu chương trình của mỗi địa phương. 
c, Quy định về danh sách và đăng ký: 
- Mỗi xã, thị trấn được đăng ký 01 đội tuyển tham gia gồm 01 Trưởng đoàn, 

01 đội trưởng và các ca sĩ, diễn viên nhạc công  không chuyên của đơn vị.
- Danh sách đoàn tham gia, các tiết mục dự thi theo mẫu của BTC phải có 

xác nhận của lãnh đạo địa phương và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình 
tham gia Liên hoan cấp huyện. 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc xác nhận diễn 
viên là người có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc đang công tác tại các cơ 
quan, đơn vị  đóng trên địa bàn xã, thị trấn (theo mẫu của BTC).

- Các đơn vị nếu có nhu cầu hỗ trợ về chuyên môn, các địa phương đăng ký 
thời gian về dự, gửi về Ban tổ chức (Gửi về Trung tâm Văn hóa- Thể thao huyện 



Tứ Kỳ trước ngày 30/7/202 theo SĐT 0915.755.988 đ/c Hường Cán bộ TT, các đơn 
vị muốn làm quen sân khấu cần đăng ký với BTC để sắp xếp).

Điều 5:  Thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan
- Thời gian tổ chức Liên hoan cấp huyện: Dự kiến tổ chức từ 15 - 20/8/2022 

(Ban tổ chức sẽ có thông báo cụ thể sau).
- Địa điểm: Tại nhà văn hóa Trung tâm huyện Tứ Kỳ.
- Thứ tự chương trình dự thi của các đoàn được bốc thăm theo từng thể loại, 

chương trình biểu diễn khai mạc, buổi tối do Ban tổ chức chỉ định.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHO BAN GIÁM KHẢO VÀ THÀNH TÍCH CÁC 

ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN TẠI LIÊN HOAN

Điều 6. Những quy định cho Ban giám khảo
1. Ban giám khảo do BTC lựa chọn mời các giảng viên của Trường Văn hoá 

Nghệ thuật tỉnh, Hội Văn hoá Nghệ thuật tỉnh, là những người có trình độ đào tạo 
chuyên ngành về thanh nhạc, sáng tác và dàn dựng về ca múa nhạc; có uy tín, kinh 
nghiệm tham gia Ban giám khảo nhiều năm. 

2. Ban giám khảo có nhiệm vụ chấm điểm theo bảng điểm của BTC, đánh 
giá chất lượng chuyên môn của liên hoan đảm bảo khách quan, công bằng. 

3. Thành viên Ban giám khảo nếu tham gia dàn dựng cho đơn vị nào thì 
không được tham gia chấm điểm cho đơn vị đó.

4. Kết thúc liên hoan Trưởng ban giám khảo có trách nhiệm đánh giá tổng 
kết về chuyên môn của Liên hoan.

Điều 7. Nhiệm vụ của tổ thư ký
1. Có trách nhiệm giúp Ban tổ chức và Ban giam khảo tổng hợp lịch đăng ký 

của địa phương, theo dõi tổng hợp quá trình liên hoan.
2. Kịp thời tổng hợp kết quả điểm chấm của Ban giám khảo sau mỗi chương 

trình biểu diễn và báo cáo kết quả thành tích của các đơn vị trước Ban tổ chức, Ban 
giám khảo ngay sau khi Liên hoan kết thúc.

Điều 8. Phương thức chấm điểm
- Mỗi tiết mục được chấm theo thang điểm 10 (chấm điểm lẻ đến 0,1 điểm).
- Các giám khảo chấm điểm độc lập và chuyển cho tổ thư ký tổng hợp. 

Trường hợp có giám khảo chấm chênh từ 2 điểm trở lên (so với điểm trung bình 
của Ban giám khảo) sau mỗi chương trình biểu diễn, ban giám khảo họp để thống 
nhất, nếu không thống nhất được phải báo cáo trưởng Ban tổ chức quyết định. 



Điều 9. Cơ cấu giải thưởng
1. Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan "Ca múa 

nhạc" không chuyên huyện Tứ Kỳ năm 2022.
2. Giải thưởng tập thể (toàn đoàn) và giải thưởng các tiết mục được trao trên 

cơ sở điểm bình quân của Ban giám khảo trong khuôn khổ cơ cấu giải thưởng và 
theo thứ tự từ cao xuống thấp (chỉ chấm xét giải toàn đoàn cho những đơn vị có đủ 
3 tiết mục tham gia). Cụ thể:

- Giải toàn đoàn: BTC chỉ trao cờ và giấy chứng nhận cho giải A còn giải 
B, giải C và Khuyến khích BTC sẽ trao tiền thưởng cho các đơn vị.

- 03 giải A =    1.000.000đ/giải
- 06 giải B =    600.000đ/giải
- 10 giải C =    500.000đ/giải
- 04 giải khuyến khích =    300.000đ/giải

- Giải các tiết mục: Tặng giấy chứng nhận (giải A) của BTC kèm theo tiền 
thưởng (Không trao giấy chứng nhận cho giải B,C, khuyến khích mà chỉ trao tiền 
thưởng).

10 giải A (05 tốp ca, 03 đơn ca, 02 song ca) = 200.000đ/giải
20 giải B (09 tốp ca, 06 đơn ca, 05 song ca) = 150.000đ/giải
25 giải C (10 tốp ca, 09 đơn ca, 06 song ca) = 100.000đ/giải

IV. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Khen thưởng
Những đơn vị cá nhân chấp hành tốt thể lệ và thời gian triệu tập của Liên hoan, 

có thành tích xuất sắc trong liên hoan thì được xét khen thưởng, biểu dương.
Điều 11. Kỷ luật
Những đơn vị tham gia liên hoan sẽ bị trừ điểm thành tích chung khi vi 

phạm những nội dung sau đây:
1. Đơn vị nào tập trung muộn so với thời gian triệu tập, điểm danh, vắng mặt 

không có lý do trong quá trình liên hoan ( BTC sẽ trừ điểm thành tích của đội).
2. Các đơn vị, cá nhân trong quá trình tham gia liên hoan có những phát 

ngôn không đúng mực với ban giám khảo, ban tổ chức thì tùy theo mức độ vi 
phạm ban tổ chức sẽ sử lý theo quy định.

3. Đơn vị và cá nhân nào khi bế mạc trao giải mà không  lên nhận giải của 
ban tổ chức, tùy theo mức độ ban tổ chức sẽ tước bỏ thành tích của tiết mục đó.



Điều 12. Khiếu nại
- Các đơn vị có quyền khiếu nại bằng văn bản với Ban tổ chức 
- Nội dung khiếu nại được chuyển đến Ban tổ chức (qua Thư ký) trước khi 

công bố giải. Ban tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu và trả lời trước khi kết thúc 
liên hoan.

Điều 13. Điều khoản thi hành
Thể lệ này áp dụng cho Liên hoan "Ca múa nhạc" không chuyên huyện Tứ 

Kỳ năm 2022. Các đơn vị, cá nhân tham gia đều phải chấp hành thể lệ. Chỉ có Ban 
tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung thể lệ Liên hoan này./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- TT VHTT;
- Phòng VH&TT; 
- Các phòng ban có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT.
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PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 
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