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KÉ HOẠCH 
Tô chức Cuộc thi sáng tác chập cải Imrng, lòi mói bài bản đừn ca tài tử và 
vọng cô ve phong trào "Toàn dân đoàn ket xây dựng đòi song văn hóa", 

"xây dụng nông thôn mói" tỉnh Bạc Liêu năm 2018 

Thực hiện kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 22/3/2018 của Ban Chỉ đạo phong 
trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bạc Liêu năm 2018, Ban 
Chỉ đạo phong trài tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác 
chập cải lương, lời mới bài bản đòn ca tài tử và vọng cổ về phong trào "Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; "xây dựng nông thôn mới"; xây dựng 
phường, thị trấn văn minh đô thị; tuyên truyền việc cưới việc tang và lễ hội ... năm 
2018 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
Để tạo điều kiện cho lực lượng văn nghệ sỹ, các soạn giả, đội ngũ sáng tác 

trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu... có cơ hội tham gia sáng tác về chủ đề xã hội đang 
quan tâm, thông qua đó tạo ra nhiều tác phẩm mới, hay góp phần vào công tác dàn 
dựng kịch bản, bài bản tài tử và vọng cổ ca ngợi con người và quê hương Bạc Liêu 
ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại. 

Thông qua, Cuộc thi sáng tác này nhằm đẩy mạnh và làm phong phú phong 
trào văn hóa, văn nghệ cơ sở, góp phần thiết thực vào cuộc vận động nông thôn 
mới, đô thị văn minh, ... đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ đời sống văn 
hóa tinh thần của nhân dân. 

2. Yêu cầu 
Các tác phẩm tham gia cần bám sát chủ đề, đảm bảo yêu cầu, thời lượng, chủ 

đề những nội dung phản ánh, nhân vật thật, việc thật được đưa vào các tác phẩm 
nghệ thuật một cách gần gủi và mang tính nghệ thật cao; sau cuộc thi các tác phẩm 
sẽ đưọc Ban Tố chức chọn dàn dựng, biếu diễn... phục vụ nhân dân tại địa phương, 
đơn vị nhằm đạt được hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở địa phương cơ sở. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐÓI TƯỢNG Dự THI 

1. Nội dung: về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hóa"; xây dựng "Nông thôn mới"; xây dựng "Phường, Thị trấn văn minh đô thị"; 
tuyên truyền "Việc cưới, việc tang và lễ hội" trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. 

2. Hình thức: 

- Sáng tác chập cải lương, bài bản lời mới hay đờn ca tài tử, vọna cổ được 
phản ánh qua, những nhân vật và câu chuyện phải là người thật, việc thật. Cụ thể là 
những cách làm hav, sáng tạo; có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả 
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trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn 
mới; xây đựng phường, thị trấn văn minh đô thị; tuyên truyền việc cưới việc tang 
và lễ hội ... có đóng góp tích cực vào sự phát triến kinh tế - xã hội, giữ vững quốc 
phòng - an ninh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây 
dựng nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, việc cưới, việc tang và lễ 
hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu lừ năm 2010 đến nay {tác phâm dự thi cổ thế mượn 
hình tượng nhân vật có thật, cáu chuyện có thật hoặc có thế thay đôi tên và địa chỉ 
trong tác phâm của mình) 

- Bải. tác phẩm dự thi sáng lác: được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ 
chữ 14, kiếu chữ Time Ncw Roman, đối với chập cải lưưng: thời lượng tối thiếu 25 
phút, tối đa 35 phút; bài vọng cổ là 4 câu; bài bản đơn ca tài tử (20 bài bản tổ trong 
nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ). 

- Bài, tác phẩm dự thi phải ghi họ tên tác giả, số điện thoại di động và địa chỉ 
cụ thế; bài dự thi gửi bản giấy và file mềm về Ban Tổ chức Cuộc thi theo địa chỉ: 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu (sổ 16, đường Võ Thị Sáu, Phường 
3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) và địa chỉ email: 
phongxdnsvhgdbl@gmail.com; số điện thoại: 02913.958.781. {không nhận tác 
phâm dự thi qua đường huiẤ điện hoặc thừ). 

- Các bài, tác phẩm dự thi sẽ được chọn đăng trên Trang thông tin điện tử 
phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bạc Liêu. 

3. Đối tưcmg dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, 
học sinh, soạn giả, biên kịch, các cây viết trẻ ... trong và ngoài tỉnh được tham gia 
(Các thành viên trong Ban To chức, Ban Giám khảo, To thư ký' không được tham 
gia dự thi). 

- Một tác giả có thể tham gia nhiều bài dự thi, Dan Tổ chức có quyền sử dụng 
tất cả các bài tham gia đạt giải mà không cần trả tiền tác phẩm, Ban Tổ chức không 
gửi trả các bài dự thi không đạt giải. 

III- THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ CÁCH THỨC TỎ CHỨC 

1- Thòi gian tổ chức Cuộc thi: Bắt đầu từ ngày 02/9/2018 đến hết ngày 
25/10/2018, dự kiên tông kết trao giải vào ngày 18 tháng 11 năm 2018 hoặc tại hội 
nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại tỉnh Bạc 
Liêu. 

2- Kinh phí tổ chức: 
Ban tố chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí phát động và giải thương của 

cuộc thi {Thực hiện íừ nguồn sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018 đã 
giao cho Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch quản lý và sử dụng). 

3- Ban Tỗ chức và Ban Giám khảo: 

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh 
Bạc Liêu ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi. 

3.1- Ban To chức Cuộc thỉ 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thuờiig trực Ban Chi đạo tỉnh - Giám đổc Sở 
Văn hóa, Thê thao và Du lịch làm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi. Các thành viên 
gồm đại diện lãnh dao: UBMT Tô quốc Việt Nam tỉnh, Đài Plìát thanh và Truyền 
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hình, Văn phòng thường trực BCĐ phong trào tỉnh, các phòng chuyên môn Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch. 

3.2- Ban Giám khảo 

Ban Giám khảo gồm 05 đồng chí đại diện các đơn vị: Ban Tuyên giáo tỉnh, 
Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch, các đạo diễn, soạn giả (mời lừ TP Hồ Chí Minh 
và các tỉnh bạn). 

3.3-Tổ Thư kỷ 

- Chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Cuộc thi cần chuẩn bị chu đáo các văn bản quy định về thể lệ thi, hình thức 
thi, cách thức chấm thi một cách khoa học, rõ ràng và thống nhất, công bố công 
khai và thông báo cho mọi người tham dự Cuộc thi được biết để đảm bảo công 
bằng, dân chủ trong Cuộc thi. 

IV- CO CÁU GIẢI THƯỞNG 

Những bài viết, tác phẩm xuất sắc được Ban Tổ chức Cuộc thi chấm chọn sẽ 
được tặng giấy khen và phần thưởng trị giá bằng tiền theo các mức sau; 

1) Giải thưởng đối với thể loại chập cải lương: 

- 01 giải Nhất, trị giá 8.000.000 đồng; 

- 01 giải Nhì, trị giá 5.000.000 đồng/giải; 

- 01 giải Ba, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Khuyến khích, trị giá l.OOO.OOOđ/giải. 

2) Giải thưởng đối với thể loại Vọng cổ đờn ca tài tử Nam bộ: 

- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 

- 01 giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 

- 01 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Khuyến khích, trị giá 800.000đ/giải. 

3) Giải thưởng đối với bài bản đòn ca tài tủ Nam bộ: 

- 01 giải Nhất, trị giá 5.000.000 đồng; 

- 01 giải Nhì, trị giá 3.000.000 đồng/giải; 

- 01 giải Ba, trị giá 2.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Khuyến khích, trị giá 800.000đ/giải. 

Ngoài ra Ban tổ chức xét một số giải phụ: Tác giả trẻ tuổi nhất, 1 tác giả 
tham gia nhiều thế loại ... 

V- TỔ CHỨC THỤ C HIỆN 
- Sỏ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tham 

mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; ban hành thể lệ cuộc thi, 
Quy chế chấm thi và tổ chức triển khai Cuộc thi đến các huyện, thị xã, thành phố, 
Mặt trận To quốc và các đoàn the chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Gửi kế hoạch 
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này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh thành phát động trên địa bàn các 
tỉnh bạn. 

- Các cơ quan báo, đài: Báo Bạc liêu đăng lải thông báo cho cuộc thi trên báo 
ít nhất 02 kỳ, Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu thông báo trên sóng truyền 
hình ít nhất 02 lần đế phát động cuộc thi trên địa bàn toàn tỉnh và có kế hoạch tuyên 
truyền, phố biến kế hoạch, thể lệ Cuộc thi; xây dựng chuyên trang, chuyên mục giới 
thiệu các bài dự thi, tác phàm chất lượng đế nhân rộng. 

- Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đò'i sống văn hóa" 
các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo 
tuyên truyên phát động tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học 
sinh, soạn giả, biên kịch, các cây viết trẻ...trên địa bàn tham gia viết bài gửi về Ban 
Tổ chức Cuộc thi. 

Đe nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để 
cuộc thi đạt kết quả \ữ\..lỊữ 

ận:(^ Nơi nhận 
- Tình ủy; 
- UBND tỉnh; 1 (đểb/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; J 
- Các cơ quan TV BCĐ phong trào linh; 
- Sở VHTTDL các tỉnh; 
- UBND các huyện, TX,TP; 
- Các phòng chuyên môn VP Sờ VHTTDL; 
- Lưu: Văn thư, Quyên. 
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KT.TRƯỞNG BAN 

rỜNG TRựC 

GIAlvnơDC só VHTTDL^ 
Cao Xuân Thu Vân 




