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Cuçc vn d9ng sang tac va pho bien ca khuc ye Ba R!a - Vung Tau
"Ba Ra - Vüng Tàu 30 nãm - Xãy d1ng và Phát triên"
A

A

A
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/KH-BTC ngày ,2S/AO /20 19 cüa Ban To chirc
Can cir K hoach s A
cuc 4n dng sang tác và phô biên ca khüc ye Ba Rja - Vüng Tàu chào mrng
k nim 30 näm Ngày thành 1p tinh Ba Rja - Vüng Tàu, Ban To chüc thông báo
The lê Cuôc thi nhii sau:
I. MJC filCH, YEU CAU
- Nh&m tuyn chçn nhU'ng san phm am nhac có ni dung, ch.t luqng
ngh thuQt cao; the hin duçc net dtc trtmg riêng cüa tinh Ba Ra - Vting Tàu,
khcyi dy tiêm näng, the mnh gop phân phát triên kinh tê, van hóa, xã hi cüa
tinh;
- Thông qua sang tác ca khüc gii thiu thành tiru, hInh ành vüng dat, con
ngithi Ba Rja - Vüng Tàu tir khi thành 1p den nay.
- Tác phâm duçic tuyn chçn phãi dam bâo: Co tInh chuyên nghip, sat
th%rc té, có giá trj sü diing sau rng, lâu dài.
II. DO! TUqNG, sO LIJJNG TAC PHAM DU THI
1. D& ttrçrng diy thi
- Mci cong dan Vit Nam dang sinh sng, lam vic, hc tip, lao dng
trong và ngoài nuâc; ngu1i nuórc ngoài dang sinh sOng, lam vic, hc tap, lao
dng ti Vit Nam.
- Thành viên Hi dng xét thisàng không duçic gl'ri bài tham dir xét
thithng tai cuc thi
- Ban T chüc cuc thi s mi nhting rihc s5 có kinh nghim, uy tin trng
sang tác nhiêu tác phâm am nhtc trong Ca ntróc, uu tiên các nhc s5 am hiêu ye
tinh Ba Rja - Vüng Tàu sang tác theo phixang thüc dt hang. (Danh sách dt
hang vó'i các nhgc s9 sê' có thông báo sau).
2. S hrçrng tác phâm:
Mi tác giã duçic gi:ri tham gia t6i da 02 (hai) tác phm là sang tác mâi
tham gia cuc thi.
III. CHU BE - NO! DUNG
1. Chü d: "Ba Rja - Vtng Tàu 30 nãm - Xáy dy'ng và Phát trién ".
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2. Ni dung:
- Gii thiu tim näng, th manh cüa tinh và nhUng thành tru to lécn cüa
Dàng b, chinh quyên và nhãn dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu dat duqc trên các
11th virc chInh trj, kinh tê, van hóa - xâ hi, quôc phông - an ninh; gop phân dim
Ba Rja - Vüng Tàu phát triên vüng chäc trong thai kS' dôi mâi và hi nhp quôc
té;
- Ca ngçii tInh yéu quê hucrng, d.t nrâc, thiên nhien, con ng11i Ba Rja Vüng Tàu;
- Phân ánh nhiThg n 1irc cüa Ba Rja - Vüng Tàu cüng vói Ca nuic trong
cong cuc xây drng và bão v bién, dão qué huong;
- Nhftng v.n d xã hi quan tam và cüng là xu th cüa thai dai nhu: Bão
ton, phát huy di tIch, danh lam thäng cãnh, doàn két dan tc, xây dirng con
ngithi van hóa, bâo v môi trung trong xu hithng hi nhp và phát triên ben
vng...
IV. THE LOJJ AM NHiC VA MQT SO QUY DNH cO LIEN
QUAN
1. Th loii
nhic: Ca khüc (don Ca, song Ca, top ca).
- Khuyn khIch các tác giã có nhiu sang tao v ni dung, hInh thic, cu
true am nhac; ye giai diu, ca tir, phuong pháp the hin tác phâm...
am
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2. M9t so quy d!nh co lien quan:
- Tác phm tham gia phãi là tác phm sang tác mâi, chtra g1ri tham gia bt
kS' cuc thi nao, chua cong bo trén phm vi câ nuóc, không có tranh chap bàn
quyên. Nêu phát hin tác phâm duçic giãi vi pham Lut Sr hüu trI tu và bàn
quyên, Ban to chi'rc s thu hôi giâi thuâng và thông báo rng râi trên các phuong
tin thông tin dai chüng.
- Ban t chi'xc së không xét, chm giãi di vth các tác phm sao chép, mô
phOng tuâng và giai diu Rn ca cüa các tác giã khác trong và ngoài nuóc.
- Tác giã tham gia t1r nguyen chip thun moi quy djnh trong Th l va
phài chju trách nhim pháp l dOi vri các tác phâm cüa mInh.
- Các 4t phm th hin tác phm glri tham di:r, Ban t chirc không trã
tác già. Nhüng tác phâm dat giâi, Ban To chc có quyên sü diving dé phic vy. các
hoat dng tuyên truyên duói mci hInh thüc ma không phài trã tiên nhun but tác
phâm.
- Tác phm tham gia cuc 4n dng là ca khUc có dü phn nhac và
bang tiêng Vit, dánh may vi tInh hoc chép tay rO rang trên khO giây A4, gri
kern theo dia CD d thu thanh ca khüc. KhOng ghi h9, ten, but danh trOflg tác
phâm, trén dla CD hoc các vt phâm the hin tác phâm gtri kern. Ban to chüc
cuc thi nhn tác phâm và giao cho To thu k giñp vic Ban TO chüc cuc thi
chju trách nhim ma hoá các tác phâm truâc khi chuyên cho Hi dông Giám
khào tiên hành châm các tác phâm.
-, Di vri nhüng nhac s' duqc dt hang: Ban T chirc sê tao diu kin
cung cap day dü thông tin lion quan den tInh hInh kinh té, van boa, xã hi cña
'ai
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tmnh và t chüc di tham quan thirc t d 1y cam hung sang tác (6' tinh và mji dja
phuring irong ä'ât lien 03 ngày, huyn Con Dáo 03 ngày, th&i gian dt kiên trong
tháng 02/2 020).
- Ban t chüc không chju trách nhim v các tác phm gui tham gia không
dung The l và thai gian quy djnh cüa Ban To chüc và bj that lac, hu hông hoc
chat hrçcng kern trong qua trInh tác già giri tác phâm tham gia.
- Thành vién trong Ban To chirc, Hi dng Giám khão, Ban Thu k không
dugc tham dir, nhung có the gl.'ri bài huâng mg, nhng tác phâm dt chat lucmg
cao s duçcc Hi dông thâm djnh dé nghj Ban To chüc xét t.ng thu&ng riêng ma
không dua vào Co câu giãi thuâng.
3. H1 so' dir thi:
- Phiu däng k tham gia cuc vn dng cn ghi dy dü thông tin:,Tên tác
giâ (bñt danh nêu co), ngày, tháng, näm sinh, qué quán, thuing trü; so chirng
minh nhândân; dja chi lien h; so din thoi, ten tác phâm; ten dông tác giã; ten
nhà tho (neu là tác phâm phô tho) (theo máu).
- Tác phm tham gia cuc vn dng là ca khüc có dü phn nh.c và Ru:
Phân lôi tác phâm (bàn k am) duçvc sang tác bang tiêng Vit, dánh vi tInh (kiêu
chit Times New Roman) hoc chép tay rO rang trén khô giây, kern theo 01 dia
CD dã thu thanh ca khüc.
- Van bàn thôa thun cUa tp th các tác giã üy quyn cho mt hoc mt
nhóm tác giã dñ'ng ra dii din tham dir (dôi vói tác phâm tham dir cüa nhiêu tác
già).
- 01 phong bI (dan sn tern, ghi rô h ten, dja chi, email, s din thoi cüa
tác giâ dê Ban to chüc lien h khi can thiêt).
- Tt Ca duçuc dóng gói, niêm phong, có chit k9 cüa ngixM dir thi, ben
ngoài ghi rö "tác phãm tham gia cuc 4n dng sang tác ca khüc ye Ba Rja Vting Tâu".
Ban To chuc không trá li tác giá nhitng tác phâm dã giri tham gia cuc
4n dng và Ban TO chüc không chju trách nhim nêu tác phâm tham gia cuc
4n dng gui qua du&ng buu din khOng den duc vâi BTC.
v. ci CAU

GIAI THU (NG
Can cü kt qua chm giãi cüa Hi dng Giam khão, Ban T chüc sê trao
03 giâi A, 07 giãi B vâ 10 giãi C.
- Tác ph.m duçuc chçn giãi A nhun but là 100.000.000dll tác phâm
- Tác phrn duçuc chçn giài B nhu.n but là 50.000.000d/1 tác phm.
- Tác phâm duqc chpn giâi C thun but là 20.000.000d/1 tác phâm.
Các giái thuàng s kôm theo Gi&y chüng nhn cüa Ban T chuc cuc thi.
VI. TRACH NHIM CUA TAC GL&
- Thirc hin dung Th l cuc 4n dng sang tác ca khüc, vic tác giá gui
tac phâm dir thi coi nhu chap thun mi quy djnh trong The l.
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- Chju trách nhim v quyn tác giã và quyn lien quan theo quy djnh cüa
pháp lut.
- Trong trueing hçp có tranh chip bàn quyn tác già phát sinh sau khi tác
phâm dr thi dott giài duçc cong bô, tác già phài chju hoàn toàn trách nhim
tnrc pháp lut.
- Trong trnYng hçip dänp h so dir thi nhung rnun rut khói cuc thi, tác
giã phài thông báo den Ban tO chirc bang van bàn tnruc khi hêt hn np ho so.
- Chi phi nhn giài và các khoãn thud thunh.p lien quan dn giài thtr6ng
dirgc thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut, do to chüc, cá nhân dt giâi chi trà.
VII. QUYEN SO HCJ'U p01 vOi TAC PHAM BOiT GIAI.
- Nhng tác phm dt giãi, Ban T chirc có quyn s'r diing dé phiic vii các
hot dng tuyên truyên dithi mci hInh thüc ma không phâi trã tiên thun but tác
phâm.
- Ban T chüc không chju trách nhim nhirng tác phtm có tranh chip bàn
quyên.
- Nu phát hin tác phm dt giãi ma vi phim Lut bàn quyên, Ban To
chüc quyêt djnh thu hôi giài thuâng và thông báo rng rãi trên các phixong tin
thông tin di chñng.
- Ban t chüc có quyn yêu c.0 tác già s1ra di, b sung mt so chi tiêt
cüa tác phâm dir thi cho phü hçp, hiu qua hon.
- Ban t chuc không hoàn trã 1i di vói nhtng tác phrn không dot giài.
VIII. HO! BONG GIAM iuiAo
Ban T chüc së thành 1p Hi dng Giám khào dê tuyên chn các tác
phâm dir thi, thành phãn m?i các nhac s, nhà chuyên mOn có uy tin tham gia.
IX. PHIIONG PHAP CHAM GIAI:
- Ban To chirc së 1oi nhüng tác phAm gui dn không dung quy djnh cüa
The 1 nay (nhung tác phâm nay nêu có sê duqc Ban To chuc thông báo den tác
giã).
- Nguyen tc chm: BO phiu kin tüng thành viên Hi dông
- Dim cüa tung tác phm là dim trung binh cong dim cüa các thành
viên trong Hi dông (thang diem, ba rem châm do Hi dông quy djnh)
Hi ding Giám khão së chm 2 vông:
+ Vông 1: Xét hoc chm chçn các tác phm tham dir d 1ty 20 tác phm
có sO phiôu, diem cao ti'r 1 den 20 vào vOng 02.
+ Vông 02: Trong s 20 tác ph.m dixcrc chçn vào vông 2, Ban T chüc và
HOi dông Giám khão tiôp tic châm chçn ra 03 giãi A, 07 giâi B và 10 giài C dê
trao giài.
X. THO1 GIAN TO CHUC, MA DIEM NHAN TAC PHAM DI) Till
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1. Thôi gian triên khai CUC vn dng
- Tho'i gian phát dng: Tü ngày 20/9/20 19
- Th?ri gian nhn bài: Tr ngày phát dng cuc thi den hét ngày
30/6/2020.
- Thôi gian chm giãi: Dr kin dn tháng 9/2020
- Thôi gian cong b và trao giãi: Dr kiên dn tháng 01/2021
2. Da dim nhn tác phãm dLr thi
Bài dr thi gl'ri qua duông buu din hoc np tnrc tip trong gRi hânh
chInh tai S& Van hóa và Th thao tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
Da chi: s 01 Pham Van Dng, Phithng Phuâc Trung, thânh ph Ba Rja,
tinh Ba Rja-VQng Thu.
Din thoai lien h: 02543 857 064, gp dng chI Vu Th HiRing.
XI. HINH THC PHO BIEN, CONG BO, TRAO GIAI TAC PHAM
DAT GIAI
1. Các tác phm dt giãi sé dirçrc ph bin bng các hInh thüc
- In tp ca khüc tuyn ch9n: 1.000 tp
- Thu, in dTa CD ho,c DVD: Mi loai 2.000 dia.
- Dan drng thành chixang trInh biu din báo cáo và phc vi tnrâc, trong
lê K nim 30 näm Ngày thành ltp tinh Ba Rja - VQng Tàu. To chüc cong diên
và trao giãi trong nàm 2021.
2. Thôi gian thtrc hin ph bin tác phAm dit giãi
- Thai gian dan drng, thu am tác phrn: Tháng 11/2020.
- Thai gian báo cáo, phát hành tác phm: Tháng 12/2021.
- Thii gian biu din phiic vii: Theo k hoach cüa BTC k' nim 30 näm
ngày thành 1ptinh Ba Rja - Vüng Thu.
3. Cong bo, trao giai thuo'ng
- Ban To chüc sê t chirc l trao giãi sau khi có Quyt djnh cüa UBND
tinh chuân y kêt qua châm giãi cüa Hi dông Giám khão.
A
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- Ban To chirc Cuc thi s t chirc 01 dêm nhac giói thiu nhüng ca khüc
mói hat
Ba Rja - Vüng Tàu den dông dáo nhân dan trong tinh; kêt hqp trao
giãi cho nh&ng tac phârn dat giãi (së có thông báo chInh thic sau khi có Quyêt
dinh cza Ban To ch&c Lé /g) nim,).
ye

M9i thông tin lien quan dn cuc vn dng sê dixçic thix&ng xuyên cp
nht và thông báo trên các phi.rcrng tin thông tin dai ching: Báo Ba Rja - Vüng
Tàu; Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh Ba Rja-Vüng Tàu; COng thông tin din
tir tinh Ba Rja-Vüng Tau, dja chi: http://baria-vungtau.gov.vn; S Thông tin và
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Truyn thông tinh, dja chi: http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn; Si Van hóa và
Th thao tinh, dja chi: http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn.
Trên day là Th l cuc vn dng sang tác ca khlic v Ba Rja - Vting Tàu,
Ban Ti chlrc rt mong nhn duqc sir quan tam, tham gia, huâng 1mg thit tInh cüa
các t chlrc và cá nhân d cuOc v.n dng thành cong t& dçp.

No'i nhân:
- TFr.TU; TTr.HDND tinh (b/c);
- Q.ChO tjch UBND tinh (de b/c);
- Uy ban MTTQ VN tinh và các HQi, doâ.n the;
- Ban Tuyên giáo Tinh üy;
- Thãnh vien Ban T ch(rc;
- HQi dong Giám kháo;
- Các S&, ban, ngãnh;
- Trung tam CB-TH tinh;
- Báo BRVT; Dâi PTFH tinh;
- IJBND các huyn, TX, TP;
- Li.ru: VT, VX3.

PHO CHU TICH UBND TjNHV
Tran Van Tuan

6

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dôc 1p - Tir do - Hanh phác
PHIEU BANG K DI THI
CUQC VAN BONG SANG TAC CA KHUC yE BA RJA-VUNG TAU
KInh gui: Ban t chirc cuc vn dng sang tác ca khiic v Ba Rja-Viing Tàu
1. Ten cá nhãnIt chi.rc däng k dir thi:
2. Dia chi lien he:
3. Phuong tin lien lc:
£)ién thoai cá dinh:.................................Fax:
Email:
4. Thông tin bô sung:
- Nêu là cá nhân:
Ngày sinh:
So' CM nhán dan/sO' h5 chio'u:
Ngày cá'p
tqi:
- Nu là t chirc:
Ho và ten ngwài dgi din:............................Chüv vy:.................................
Ngày sinh.
SO' CM nhán dan/so' h5 chié'u.
Ngày cá'p.
tçii:
5. S hrcmg mu tác phm tham d%r kern Ri và dia CD ph nhac:
6. Cam kt tuân thu Th lê cuc thi:
Sau khi nghiên ci'ru k5? Th 1 cuc thi, tôi/chüng tôi ti,r nguyen dàng k
tham gia cuc vn dng sang tác ca khüc tinh Ba Rja-Vüng Thu và cam kêt thirc
hin nghiêm the các diêu khoân dâ dugc quy djnh trong The i do Ban To chi.'rc
cuc thi ban hành.
Tôi/Chüng tôi cam doan các tác phm nay là do tôi/chhng tôi tir sang tác,
không sao chép duâi bat kS' hInh thhrc nào, chixa thmg cong bô, sü diing và chju
trách nhim trithc pháp lut khi có sir tranh chap ye quyên sâ hftu trI tue.
,ngày...tháng
näm2019
Ngithi dir thilNgi.ràri di din
(k2, dóng du (nu co) và ghi rO h9 ten)
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