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THỂ LỆ
Liên hoan Tiếng hát sinh viên Đại học quốc gia Tp.HCM
lần thứ X- Năm 2016
Chủ đề: Khát vọng thành phố trẻ
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 26-KH/BCSĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2016
của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM)

-----------------Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp và kỷ niệm
85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2016),
41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975
– 30/04/2016); Ban Cán sự Đoàn tổ chức Liên hoan tiếng hát sinh viên Đại học
quốc gia Tp. HCM lần thứ X – Năm 2016 với thể lệ chi tiết như sau:
Điều 1. Mục đích, yêu cầu
1. Liên hoan Tiếng hát sinh viên Đại học quốc gia Tp.HCM là hoạt động
văn hoá nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tăng cường giáo dục
thẩm mỹ cho sinh viên; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hoá
nghệ thuật trong các nhà trường, đơn vị thành viên, góp phần đáp ứng yêu cầu
giáo dục toàn diện cho sinh viên.
2. Liên hoan được phát động và nhận được sự hưởng ứng của các trường,
đơn vị trực thuộc hệ thống Đại học quốc gia TP.HCM
3. Liên hoan nhằm phát huy khả năng sáng tạo và khuyến khích sinh viên
mạnh dạn, tự tin thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa trong việc truyền tải nội
dung tiết mục phản ảnh chủ đề của hội thi
Điều 2. Tên gọi, nội dung, tư tưởng, chủ đề
1. Liên hoan Tiếng hát Sinh viên Đại học quốc gia TP.HCM lần X – Năm
2016
2. Chủ đề: Khát vọng thành phố trẻ
Chủ đề chương trình văn nghệ dự thi do các đơn vị tự chọn sao cho phù hợp
với nội dung của Hội thi và đặc trưng của đoàn tham gia dự thi.
Khuyến khích các tiết mục mang sắc thái tuổi trẻ học đường và đậm đà bản
sắc dân tộc.
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Điều 3. Đối tượng, đơn vị dự thi
1. Đối tượng dự thi: Là sinh viên hệ chính quy tập trung đang học tập tại
các cơ sở đào tạo thành viên trực thuộc ĐHQG-HCM: trường Đại học Bách
Khoa, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn, trường Đại học Quốc tế, trường Đại học Công nghệ Thông tin, trường
Đại học Kinh tế - Luật, Đoàn cơ quan (khoa Y, Viện Đào tạo Quốc tế, trung tâm
Đại học Pháp,...), có độ tuổi từ 18 đến 28 tính đến ngày 30/03/2016.
2. Đơn vị dự thi: Mỗi đơn vị đăng ký tham gia một chương trình, các tiết
mục yêu cầu đảm bảo bám nội dung và không giới hạn số lượng diễn viên tham
gia.
Điều 4. Thời gian và địa điểm
- Hội thi diễn ra ngày 07/5/2016.
- Địa điểm: Nhà Điều hành ĐHQG – HCM, phường Linh Trung, quận
Thủ Đức.
Điều 5. Nội dung thi và đăng ký dự thi
1. Nội dung thi: Các thể loại tham gia liên hoan bao gồm: đơn ca; nhóm
ca (song ca, tam ca, tứ ca); tốp ca – ca múa; múa độc lập (múa đơn, múa đôi, tốp
múa).
Bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có 1 lần hát bằng tiếng Việt phổ
thông. Bài hát tiếng anh được hát theo bản đã dịch sang tiếng Việt. Các bài hát
tham dự trong chương trình phải phù hợp với chủ đề và đều được các cơ quan có
chức năng thẩm quyền lưu hành tại Việt Nam.
2. Đăng ký dự thi gồm:
a) Thời hạn đăng ký dự thi: Trước 16g00 ngày 15/4/2016.
b) Hồ sơ đăng ký dự thi:
- Công văn đăng ký dự thi
- Chương trình dự thi: 2 bản - Mẫu 1
- Danh sách tổng hợp của đoàn – Mẫu 2
- Phiếu dự thi có dán ảnh (3 x 4) chụp năm 2016 của mỗi thành viên trong
đoàn – Mẫu 3
Hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Ban Cán sự Đoàn ĐHQG – HCM bằng file
giấy và gửi về mail bcsdoan@vnuhcm.edu.vn.
c) Nhóm thí sinh tham gia Hội thi phải mang theo thẻ sinh viên, chứng
minh nhân dân và phiếu dự thi có xác nhận của nhà trường, xác nhận của phòng
Công tác sinh viên.
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Điều 6. Các quy định khác
1. Các Đoàn có mặt tại địa điểm thi trước 02 giờ để làm các thủ tục nhân
sự, chuyên môn.
2. Thời gian biểu diễn:
- Thời gian dự thi của mỗi đoàn là 30 phút và bắt đầu tính từ khi người
giới thiệu của đoàn bắt đầu giới thiệu chương trình dự thi bằng hiệu lệnh “bắt
đầu” cho đến hiệu lệnh tuyên bố “kết thúc” chương trình dự thi của đoàn (Lưu ý:
Bố trí thời gian ra vào không quá 05 phút để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch
chung).
- Nếu một chương trình biểu diễn quá thời gian quy định sẽ bị trừ điểm
vào tổng điểm chương trình (điều 7.2) theo nguyên tắc sau:
+ Quá từ trên 1 phút đến 2 phút: trừ 0.25 điểm;
+ Quá từ trên 2 phút đến 3 phút: trừ 0,5 điểm;
+ Quá trên 3 phút: trừ 1.0 điểm.
4. Nhạc đệm, trang trí sân khấu:
a) Các đoàn dự thi tự lo phần nhạc đệm.
b) Người ngoài sân khấu không được hát thay phần người đang biểu diễn
trên sân khấu, diễn viên hát bè vẫn phải xuất hiện trên sân khấu. Nếu dùng băng,
đĩa nhạc đệm thay cho dàn nhạc thì không được dùng băng, đĩa đã có phần lời
(kể cả hát bè) của bài hát.
c) Đối với các tiết mục tự biên, yêu cầu ghi rõ và gửi văn bản bài hát
(nhạc và lời) về trước cho Ban tổ chức khi đăng ký. Nộp trước CD/file nhạc của
toàn bộ chương trình dự thi của đơn vị cho Ban tổ chức ít nhất 02 ngày diễn ra
Hội thi và sẽ thi bằng phiên bản này.
d) Nghiêm cấm mọi việc mời diễn viên bên ngoài đơn vị (trường) tham
gia biểu diễn tại bất cứ nội dung dự thi nào. Không được thay đổi bài hát và diễn
viên khi Ban tổ chức chưa cho phép.
Điều 7. Cách tính điểm
1. Điểm tiết mục: Được chấm theo thang điểm 10, chính xác đến 0,1 và là
điểm trung bình cộng của các giám khảo chấm cho tiết mục.
2. Điểm chương trình:
Tiêu chí bắt buộc: đảm bảo 4 nội dung thi. Điểm chương trình được chấm
theo thang điểm 10, bao gồm:
a) Thể hiện sáng tạo hiệu quả nội dung, tư tưởng, chủ đề của Hội thi. Kết cấu
hài hoà giữa các tiết mục của toàn bộ chương trình (4 điểm)
b) Thể hiện sắc thái học sinh, sinh viên, tươi trẻ, trong sáng, hiện đại và đậm
đà bản sắc dân tộc (3 điểm).
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c) Các tiết mục biểu diễn có chất lượng và tạo được ấn tượng về mặt nghệ
thuật, nội dung và hình thức biểu diễn (3 điểm).
3. Điểm toàn đoàn:
a) Bằng điểm trung bình cộng của các tiết mục nhân hệ số hai, cộng với
trung bình cộng của điểm chương trình.
b) Đoàn có số điểm cao xếp trên. Nếu số điểm bằng nhau đoàn nào có điểm
chương trình cao hơn được xếp trên, sau đó sẽ xét đến số lượng giải: Nhất, Nhì, Ba.
c) Chương trình dự thi được tính điểm toàn đoàn nếu có ít nhất từ 4 tiết mục
trở lên (Bao gồm: đơn ca, nhóm ca, múa, ca – múa) và được biểu diễn liên tục theo
thời gian quy định.

Điều 8. Ban Giám khảo
1. Ban Giám khảo Hội thi gồm các thành viên là các nghệ sỹ, có trình độ
chuyên môn, gần gũi và am hiểu phong trào văn nghệ của sinh viên.
2. Ban Giám khảo làm việc độc lập với Ban tổ chức về các vấn đề chuyên
môn của Liên hoan. Các thành viên Ban Giám khảo làm việc theo nguyên tắc
bàn bạc, thảo luận và chấm điểm độc lập.
3. Các thành viên Ban Giám khảo do Ban Tổ chức Hội thi mời.
Điều 9. Khen thưởng, kỷ luật, khiếu nại
1. Khen thưởng:
- Giải theo đoàn: Ban tổ chức căn cứ vào điểm toàn đoàn để tặng giấy
khen, cờ và biểu trưng cho các đoàn giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến
khích.
- Giải tiết mục:
+ Đơn ca: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba
+ Nhóm ca: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba
+ Múa độc lập: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba
+ Ca – múa: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba
- Giải chương trình xuất sắc.
- Ban tổ chức sẽ trao thêm các giải phụ nếu các đơn vị có các tiết mục
xuất sắc.
2. Kỷ luật:
- Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm Thể lệ của Ban Tổ chức, tuỳ theo
mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến huỷ bỏ thành tích thi của
đơn vị có cá nhân vi phạm.
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3. Khiếu nại:
- Ban tổ chức chỉ nhận khiếu nại từ trưởng đoàn của các đơn vị nếu đơn vị
có phát hiện đơn vị khác gian lận. Khiếu nại được thực hiện trễ nhất 18 giờ sau
khi đơn vị bị khiếu nại biểu diễn Liên hoan xong.
- Sau khi nhận được yêu cầu của Ban tổ chức, trong vòng 06 giờ, đơn vị bị
khiếu nại phải cung cấp đầy đủ các thông tin để Ban tổ chức xem xét giải quyết.
- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
Điều 10. Công tác tổ chức
1. Liên hoan đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự Đoàn ĐHQGHCM. Chỉ Trưởng Ban tổ chức (hoặc người được trưởng Ban tổ chức ủy quyền
bằng văn bản) mới có thẩm quyền phát ngôn chính thức các vấn đề của Liên
hoan như thông tin báo chí, kết quả xử lý vi phạm, kết quả chung cuộc.
4. Địa chỉ liên hệ với Ban Tổ chức: Ban cán sự Đoàn ĐHQG HCM. Điện
thoại: (08) 37242160 - 1401; Email: bcsdoan@vnuhcm.edu.vn
Điều 11. Điều khoản thi hành:
Thể lệ này được Ban tổ chức thông qua và có giá trị kể từ ngày ký ban
hành, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có nội dung nào chưa hợp lý, ban tổ
chức sẽ điều chỉnh để phù hợp và thông tin đến công chúng, tác giả.
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
- Mọi thông tin về Liên hoan, xin liên hệ:
Văn phòng Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM (phòng 103)
Phường Linh Trung quận Thủ Đức, TP. HCM,
Điện thoại: 08.37242160 – Ext: 1401; Email: bcsdoan@vnuhcm.edu.vn

