UBND TỈNH CÀ MAU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Đôc lân - Tư do - Hanh nhúc
SỐ;80/ĐPT-TH

Cà Mau, ngày 21 tháng 5 năm 2018

V/v hỗ trợ thông báo nội dung
Tiếng hát PT-TH Giọng ca cải lương
"Giải Bông tràm" lấn thứ VII - 2018

Kính gửi: - BGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp cần Thơ
- Trung tâm Văn hóa Tp cần Tho'
Được sự đồng ý của ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền
hình Cà Mau phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ
chức Tiếng hát Phát thanh - Truyền hình Giọng ca cải lưong "Giải Bông
tràm" lần thứ VII năm 2018 (mở rộng đến các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng,
Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Ben Tre, Long An,
Trà Vinh, Đồng Tháp và TP cần Thơ), nhằm phát triển loại hình nghệ thuật cải
lương nói chung, thể loại ca cổ nói riêng và tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho
những người yêu mến nghệ thuật cải lương, phát hiện những gương mặt mới,
những giọng ca tài năng trẻ. Qua đó, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá văn
nghệ của công chúng.
Để Tiếng hát PT-TH Giọng ca cải lương "Giải Bông tràm" tỉnh Cà Mau
lần thứ VII năm 2018 được thành công tốt đẹp, Ban Giám đốc Đài PT-TH Cà
Mau kính đề nghị Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm
Văn hóa Tp cần Thơ hỗ trợ thông báo đến Phòng Văn hóa các huyện, thành phố
trực thuộc tỉnh, thành nội dung thể lệ (gửi kèm) để thí sinh đăng ký dự thi.
Rất mong được sự ủng hộ, hỗ trợ của Quý vị.
Chào trân trọng!
^n-GIÁM đốc
Noi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, yk.

ĐÔ Kiên Quôc

ĐÀI PT-TH - SỞ VH, TT&DL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BTC LIÊN HOAN TIÉNG HÁT PT-TH
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
:
GIỌNG CA CẢI LƯƠNG "GIẢI BÔNG TRÀM"
LẦN THỨ VII NĂM 2018
Số; 01 /TL-GBT

Cà Mau, ngày ớ!? tháng 5năm 2018

THẺ LỆ
TIẾNG HÁT PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
GIỌNG CA CẢI LƯƠNG "GIẢI BÔNG TRÀM" LẰN vn - 2018
I. THÊ LOẠI: Ca cổ nhạc, trích đoạn cải lương (vòng chung kết xếp hạn^).
- Hình thức: Đơn ca hoặc đơn ca có biểu diễn minh hoạ (phần trích đoạn cải
lương).
II. TÁC PHẨM Dự THI:
- Là những bài ca được sáng tác trong nước: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê
hương đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi công cuộc xây dựng và phát triển đổi
mới đất nước; ca ngợi gương người tốt việc tốt trong cuộc vận động học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Những bài ca với nội dung mang đậm nét đặc trung của vùng sông nước miền
Tây.
rr-ì Ạ

- Các tác phẩm đã được Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch cho phép phát hành.
III. HÌNH THỨC:
- Vòng sơ tuyển: Thí sinh đăng ký và dự tuyển trực tiếp tại Phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành phố Cà Mau; mỗi thí sinh ca 02 hoặc 04 câu vọng cổ tự
chọn.
- Vòng bán kết: Thí sinh ca 02 câu vọng cổ.
- Vòng chung kết I; Thí sinh ca 01 bài vọng cổ (không ca lại 2 câu ở vòng bán
kết).
- Vòng chung kết xếp hạng: Thí sinh ca 01 bài vọng cổ (không trùng với bài ca
ở các vòng trước và diễn 01 trích đoạn cải lương từ 08 đến 12 phút.
IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG Dự THI:
•

•

•

1. Đối tượng dự thi:
Công dân Việt Nam có hộ khẩu, giấy tạm trú tại Cà Mau; mở rộng đến các
tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long. Tuổi từ: 18 - 35 tuổi.
2. Đối tượng không được dự thi:
Các thí sinh đã đạt giải vàng, bạc trong khu vực, toàn quốc; giải nhất giọng ca
cải lương của các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long; Giải nhất Giọng ca cải
lương "Giải Bông tràm".
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3. Số lượng dự thi:
- Trong tỉnh:
+ Mỗi huyện:

Từ 5 đến 8 thí sinh.

+ Thành phố Cà Mau;

Từ 10 đến 15 thí sinh.

- Ngoài tỉnh: Thí sinh ngoài tỉnh không giới hạn số lượng.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ:
1. Vòng sơ tuyển:
- Thời gian và địa điểm đăng ký: Các thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Trung tâm
Văn hóa - Thể thao các huyện, TP Cà Mau từ ngày ra thông báo đến ngày
13/7/2018.
- Thời gian tổ chức sơ tuyển: Từ ngày 17/7 đến ngày 27/7/2018 tại Trung tâm
Văn hóa - Thể thao các huyện, TP Cà Mau. số lượng thí sinh được phân bổ như sau:
Mỗi huyện (từ 05 - 08 thí sinh); thành phố Cà Mau (từ 10 - 15 thí sinh).
2. Vòng bán kết:
- Trung tâm Văn hóa các huyện, TP Cà Mau nộp danh sách thí sinh (theo mẫu)
có xác nhận của thủ trưởng đơn vị.
- Đối với các thí sinh ngoài tỉnh, danh sách của Phòng Văn hoá - Thông tin
huyện, thành phố có xác nhận của Trung tâm Văn hoá tỉnh (có mẫu kèm theo khi thí
sinh đăng ký).
- Địa điểm đăng ký: Phòng HC - TC Đài PT-TH Cà Mau, số 413 đường Nguyễn
Trãi, phường 9, TP Cà Mau (Điện thoại: 0290.3831664 - Fax: 0290.3833621), thời
gian chậm nhất đến 17 giờ ngày 01/8/2018 (trong giờ hành chính).
* Lưu ỷ: Các thí sinh đoạt giải nhì, ba Hội thi tiếng hát Phát thanh - Truyền
hĩnh giọng ca cải lương "Giải Bông tràm " năm 2014, 2016 được miễn vòng sơ tuyển
và bán kết.
VI. THỜI GIAN THI DIỄN:
Vòng bán kết đến chung kết xếp hạng dự kiến từ ngày 6/8 đến ngày
19/8/2018.
VII. ĐIỀU KIỆN Dự THI:
- Thí sinh tỉnh Cà Mau phải qua vòng sơ tuyển từ cơ sở (huyện, thành phố Cà
Mau).
- Danh sách thí sinh đăng ký theo mẫu, bản photo hộ khẩu, giấy CMND có
công chứng; bài hát dự thi, tác giả, vòng thi.
- Thí sinh dự thi từ vòng bán kết tập với dàn nhạc cổ theo đúng lịch của Ban
Tổ chức thông báo.
- Các thí sinh dự thi mặc trang phục đẹp, trang nhã, lịch sự, phù hợp với nội
dung thi diễn.
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Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng HC - TC Đài PT-TH Cà Mau, số 413 đường Nguyễn Trãi, phường 9,
TP Cà Mau (Điện thoại: 0290.3831664 — Fax: 0290.3833621 trong giờ hành chánh),
hoặc truy cập vào địa chỉ Website: www.ctvcamau.vn 'Ị/ỵ
GIÁM ĐỐC
BAN TỎ CHỨC
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UBND TỈNH CÀ MAU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc
Số: Ỡ^/TB-GBT

Cà Mau, ngày01 tháng

5 năm 2018

THÔNG BÁO SỐ 01
TIẾNG HÁT PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
GIỌNG CA CẢI LƯƠNG "GIẢI BÔNG TRÀM" LẦN VII - 2018
1. MUC ĐÍCH - YỂU CẢU;
Nhằm phát triển loại hình nghệ thuật cải lương nói chung, thể loại ca cổ nói
riêng và tạo sân chơi bố ích, lành mạnh cho những người yêu mến nghệ thuật cải
lương và phát hiện những giọng ca tài năng trẻ của tỉnh tham dự các giải khu vực và
toàn quốc. Được sự cho phép của ủy ban nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền
hình phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức Tiếng hát
Phát thanh - Truyền hình Giọng ca cải lương "Giải Bông tràm" lần thứ VII
năm 2018.
2. ĐỎI TƯƠNG DƯ THI:
Công dân Việt Nam có hộ khẩu, giấy tạm trú tại Cà Mau; mở rộng đến các
tỉnh, thành phố ĐBSCL. Tuổi từ: 18 - 35 tuổi.
3. ĐỎI TƯƠNG KHỔNG DƯ THĨ;
- Các thí sinh đã đạt giải vàng, bạc trong khu vực, toàn quốc; giải nhất giọng ca
cải lương của các tỉnh, thành phố ĐBSCL; Giải nhất Giọng ca cải lương "Giải Bông
tràm".
- Những người mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần, hay mắc khuyết tật về
ngoại hình và âm sắc.
4. Nồĩ DUNG;
- Là những bài ca được sáng tác trong nước: Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương
đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi công cuộc xây dựng và phát triển đổi mới đất
nước.
- Những bài ca với nội dung mang đậm nét đặc trưng của vùng sông nước miền
Tây.
rrn /V

- Các tác phẩm đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép phát hành.
5. ĐĨẺU KĨẺN DƯ THI;
- Thí sinh các tỉnh các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long trực tiếp đăng
ký với Ban Tô chức, nhưng phải có xác nhận, giới thiệu của Trung tâm Văn hóa —
Thế thao các tỉnh, TP nơi thí sinh cư trú theo mẫu của Ban Tổ chức.
- Địa điểm đăng ký: Phòng HC - TC Đài PT-TH Cà Mau, số 413 đường Nguyễn
Trãi, phường 9, TP Cà Mau (Điện thoại: 0290.3831664 - Fax: 0290.3833621), thời
gian chậm nhất đến 17 giờ ngày 01/8/2018 (trong giò• hành chính).
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- Thí sinh đăng ký dự thi phải kèm theo bản photo hộ khẩu, giấy CMND có
công chứng; bài dự thi, tác giả, vòng thi.
* HÌNH THỨC Dự THI:
- Vòng sơ tuyển: Thí sinh đăng ký và dự tuyển trực tiếp tại Phòng Văn hoá Thông tin các huyện, thành phố Cà Mau; mỗi thí sinh ca 02 hoặc 04 câu vọng cổ tự
chọn.
- Vòng bán kết: Thí sinh ca 02 câu vọng cổ.
- Vòng chung kết I: Thí sinh ca 01 bài vọng cổ (không ca lại 2 câu ở vòng bán
kết).
- Vòng chung kết xếp hạng: Thí sinh ca 01 bài vọng cổ (không trùng với bài ca
ở các vòng trước và diễn 01 trích đoạn cải lương từ 08 đến 12 phút.
* Thòi gian và đia điếm tồ chức vòng Bán kết đến chung kết xếp hang: Dự
kiến từ ngày 6/8 đến ngày 19/8/2G18 tại Trang tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau - lịch cụ
thể sẽ có thông báo sau.
- Các thí sinh dự tuyển mặc trang phục đẹp, trang nhã, lịch sự.
6. GIẢI THƯỞNG:
- Giải nhất: Bằng khen của ƯBND tỉnh, Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức
kèm theo tiền thưởng
20.000.000 đồng.
- Giải nhì: Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng chúng nhận của Ban Tổ chức
kèm theo tiền thưởng
15.000.000 đồng.
- Giải ba: Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức
kèm theo tiền thưởng
10.000.000 đồng.
- 03 giải khuyến khích: Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền
thưởng cho mỗi giải
6.000.000 đồng.
- Giải diễn xuất hay nhất: Bằng chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền
thưởng
4.000.000 đồng.
- Giải thí sinh hát về Cà Mau hay nhất: Bằng chúng nhận của Ban Tổ chức
kèm theo tiền thưởng
4.000.000 đồng.
* Moi chỉ tiết xin liên hê theo đia chỉ:
Phòng HC - TC Đài PT-TH Cà Mau, số 413 đường Nguyễn Trãi, phường 9,
TP Cà Mau (Điện thoại: 0290.3831664 - Fax: 0290.3833621 trong giờ hành chính),
Hoặc truy cập vào địa chỉ website: www.ctvcamaii.vn
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Kiến Quốc
2

Đơn vị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

•

•

•

•

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH
Tham dự vòng bán kết Hội thi Tiếng hát PT-TH Giọng ca cải lưoiĩg "Giải bông tràm" lần VII- 2018
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Địa chỉ - Điện thoại

Tên bài ca

Tên tác giả
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Cà Mau, ngày

tháng

năm 2018

THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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Ghi chú

