
U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Till  XA CTA  LO Dc 1p - Tr - do - Hinh phñc 

Sé: /TB-UBNID Ca Lô, ngày tháng 6 nàm 2022 

THÔNG BAO 
The 1 cuc thi sang tác các ca khüc viêt ye Qua Lô 

Thirc hin chucing trInh K hoch nàm 2022. UBNID thj xA Cüa Lô Thông 

báo Th 1 cuc thi sang tác các ca khüc vit v Cüa Là nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 
1. Muc dIch 

- Nhm dng vien, khuyn khIch cac tác giã sang tác to nhiu tác phm có 

giá trj v di sng tinh thn c1ia Nhân dan, ca ngcci qué huang dt nuc, phong 

cành, nhüng net dc trung van hóa và con ngui Cira Là gop phân thüc day phát 

trin kinh t - xà hi dja phuong. 

- Thông qua tác phm cO giá trj cao v ni dung tu tu&ng hinh thirc ngh 

thuat d gi9i thiu quàng bá hInh ành v quê huong, mành dt và con ngui Cüa Là 

vci bn be trong và ngoài nuâc. 

2. Yêu câu 

Các tác phm cn phàn ánh tInh yêu quê huo'ng, nhüng thành tiru trong cong 

cuc di mói, phài th hin duçic bàn sc van hóa, truyn thng v mành dt con 
ngu?i và Du ljch bin Cira Là. 

II. NOI DUNG H!NH TH1C CUOC Till: 

1. Ni dung 

- Ngçii ca quê huang, thiên nhiên, con ngui, tim nàng th mnh, phàn ành 

ducc bàn sc van hóa, con ngu1i Cüa Là (Khuyé'n khIch các ca kJthc vié't v bien, 

dáo du lich Ct'ca Lô, hoa Cic bien). 

2. Hmnh Thurc 

Ca khüc (don ca, song ca, tp ca) duqc sang tác bang ting Vit gm nhc va 

Ri, duçc dánh may in trên kM gi.y A4; Giri kern file demo pMi khf, thu thanh lun 
trong dia CD hoc USB ('né'u co). 

III. DO! TU'QNG, DIEU KIN THAM GIA, CO CAU GIAI THIXNG 
1. Dôi tu'çrng, thành phãn tham gia 
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Mci cong dan Vit nam dang sinh sng, lam vic, hçc tap, lao dng trong và 
ngoài nithc du có th tham gia cuôc thi. (Thành viên Ban t chz'c, Ban giáo kháo, 
To thu kj khOng diccrc tham gia cuc thV 

2. Diu kiin tham gia 
- Tác phtm phâi dam báo cht luçng ngh thut và mi1c dich, yêu câu, ni 

dung cüa chü d cuc thi. 

- Tác phm phái dugc sang tác tr thyi gian phát dng (t1r 15/6/2022) den thai 

gian k& thüc cuoc thi (3 1/10/2022); chua cong b& phô bin hoc tham gia các cuc 

thi a các dja phrnmg khác th chüc. 

- Tác già phãi chju trách nhim v bàn quyn dir thi theo quy djnh cüa pháp 

lut, nu phát hin tác phm vi phim v bàn quyn tác già, quy&n lien quan và các 

quy djnh v th l cuc thi. Ban T chirc së thu hi giài thu&ng và thông bão rng 

rài trén các phucing tin thông tin dai  chiing. 

- Tác phm không du'gc sao chép, mO phóng tiRing, ni dung ciia tác phm 

tham gia khác trong và ngoài nuâc hotc mO phóng til&ng, ni dung các tác 

phm khác cüa tác giã dã duçc cOng b& 

- Nhtrng tác phtm dtt giãi. Ban t chüc dugc quyn sü diing d phiic vii các 

ho?t dng tuyên truyn duâi mi hInh thirc khi thy phü hcp. Nhttng tác phm 

không dt giâi Ban T chüc không trâ 1i tác già. 

3. Co câu giãi thir&ng 
1. Giãi dltc  bit: 40.000.000d/giài 

2. 01 giài nhât: 25.000.000d/giài 

3. 02 giái nhI: 15.000.000d/giâi 

4. 03 giãi ba: 10.000.000d/giài 

5. 05 giái Khuyn 1chIch: 5.000.000d/giái 

Trao giy chi'mg nhn kern theo tin thrnrng cho các tác phm dtt giãi 

4. Hi d1ng giám khão: Ban t chüc phM hçp mai các nhtc s5 có uy tin, 

kinh nghim tham gia Hi dng giám khão. 

IV.THI GIAN VA D!A  DIEM NHN TAC PHAM 
1. Thôi gian nhn tãc phm: Ban th chac nhn bài thi ké tü khi phát dng 

cho dn h& ngày 31/10/2022 (Các tác giã gai qua duang bu'u din thI tinh theo dâu 

biru din. Ban t chüc không chju trách nhim trong vic tht lc tác phm khi gui 

qua dumg buu din) 
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2. Noi nhn tác phm: Phông Van hóa và Thông tin, thj xâ Cüa Là, tinh 

Ngh An. Da chi: S 11 diRing Nguyn Thirc Dumg, phumg Nghi Huang, thj xã 

Cüa Là, tinh Ngh An. Din thoi: 0969600282; 0348587777. 
3. Ting kt và trao giái: Du kin vão djp tng kt 11am du ljch 2022 (Se cO 

thông báo sau khi có quyt djnh cUa UBND thj xã Cüa Là phê duyt kt qua cüa 
Hi dng giám khâo). 

Ban t chtrc mong nhn dugc sir huâng üng nhit tInh cüa các tác giâ và sir 
phi hgp giiiip d cña S VH&TT Ngh An, Hi nhc s5 Vit Nam; Hi Lien hip 
VHINT, Trung tam Van hOa tinh Ngh An, Trueing Cao ding Van hóa Ngh Thut 
Ngh An, Trithng Dii h9c van hóa Ngh Thut Quan di, các dan vj ngh thut 
trong cã nithc d cuc thi thành cong t& dçp 

No nhân: TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU1TICH 

Doãn Tiên Dung 

- Sâ VH&TT Ngh An; 
- Thisông trirc Thj üy 
- Chü tjch, các PCT Thj xä; 
- Các ca quan, &m v lien quan; 
- UBND phu&ng; 
- Luu VT, 
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