
         

THỂ LỆ 

Cuộc thi sáng tác Kịch bản sân khấu Cải lương 

tỉnh Bến Tre lần thứ I - năm 2021  

 

  

I. CHỦ ĐỀ - NỘI DUNG 

 - Ca ngợi truyền thống yêu nước, phẩm chất anh hùng, sự năng động, sáng 

tạo và nghĩa tình của nhân dân Bến Tre trong lịch sử đấu tranh cách mạng; vai trò 

“Đội quân tóc dài” trong phong trào Đồng khởi (1960), trong xây dựng hòa bình, 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

- Thể hiện niềm tin, sự trân trọng với những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, 

chính quyền và nhân dân Bến Tre đạt được sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc 

thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 - Khai thác các giá trị vật chất và tinh thần; nhận diện đặc trưng đất và 

người Bến Tre trong xu hướng phát triển và giao lưu hội nhập quốc tế.  

- Nêu bật được những thành tựu văn hóa, kinh tế, an sinh xã hội, quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cổ vũ, phát huy truyền thống tốt đẹp trong phong trào 

thi đua “Đồng khởi mới”, “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; kết 

quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 

chương trình “Xây dựng Nông thôn mới”, góp phần hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát 

triển quê hương Bến Tre. 

- Nêu cao những tấm gương điển hình, mô hình lao động, sản xuất có hiệu 

quả hiện nay; đề cao tinh thần công dân, đạo đức truyền thống tốt đẹp; xây dựng 

phẩm chất người Bến Tre văn minh, thanh lịch; phê phán thói hư tật xấu, tệ nạn xã 

hội làm cản trở sự phát triển chung của tỉnh. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

- Soạn giả, tác giả, văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đang cư trú, 

làm việc, công tác tại các tỉnh/thành phố trong cả nước; không phân biệt thành 

phần, dân tộc, lứa tuổi, giới tính. 

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham 

gia Cuộc thi, nhưng có thể gửi tác phẩm hưởng ứng. 

III. QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Thể loại kịch bản 
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- Tác phẩm dự thi thuộc thể loại Kịch bản Cải lương: Có thời lượng từ 60 đến 

90 phút (khoảng từ 50 đến 70 trang). 

- Tác phẩm dự thi thuộc thể loại Chặp Cải lương: Có thời lượng từ 25 phút 

đến 35 phút (khoảng từ 25 - 30 trang). 

2. Âm nhạc trong kịch bản 

Ưu tiên cho các kịch bản có khai thác và sử dụng các làn điệu dân ca Bến Tre. 

Nếu có kết hợp tác phẩm âm nhạc (ca khúc, hợp xướng,…) tác giả chịu trách 

nhiệm liên hệ bản quyền với tác giả của tác phẩm âm nhạc. 

3. Yêu cầu về nội dung 

- Kịch bản dự thi phải có cốt truyện rõ ràng. 

- Kịch bản chưa gửi tham gia bất cứ cuộc thi nào; chưa từng được sử dụng 

công khai dưới mọi hình thức. 

- Nếu kịch bản được chuyển thể hoặc phóng tác từ tác phẩm văn học - nghệ 

thuật khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả tác phẩm đó. 

- Không chấp nhận kịch bản sử dụng thể loại “dã sử”, “hương xa”, “kiếm 

hiệp”, “ma quỷ”, “thần tiên”,… 

- Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng việc sáng tác kịch bản dự thi để vu 

khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam, chống phá 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre; vi phạm đạo đức, văn hóa, thuần 

phong, mỹ tục của dân tộc hoặc các quy định pháp luật có liên quan. 

- Trường hợp vi phạm một trong các yêu cầu nêu trên sẽ bị hủy kịch bản dự 

thi hoặc hủy và thu hồi giải thưởng nếu phát hiện sau đó. 

4. Yêu cầu về hình thức 

- Các kịch bản tham dự Cuộc thi phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (cỡ 

chữ 14, phông chữ Times New Roman); đánh số trang theo thứ tự.  

- Trang bìa kịch bản dự thi ghi rõ thể loại kịch bản (Kịch bản Cải lương; kịch 

bản Chặp Cải lương); họ tên hoặc bút danh, nghệ danh, năm sinh, giới tính; nơi ở 

hoặc đơn vị công tác; địa chỉ, số điện thoại liên hệ, E-mail (nếu có) của người dự 

thi. 

5. Số lượng kịch bản tham gia dự thi 

Mỗi tác giả có thể gửi tối đa 02 (hai) tác phẩm cho mỗi thể loại. 

6. Hình thức đăng tải và bản quyền tác phẩm 

- Kịch bản vào vòng chung kết được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến 

Tre in thành sách. 

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại các tác phẩm gửi dự thi. 

- Bản quyền thuộc về tác giả. Trường hợp các tác phẩm được sử dụng phục vụ 

cho công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động không 
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nhằm mục đích thương mại thì Ban Tổ chức Cuộc thi sử dụng không phải trả bất 

kỳ chi phí nào. 

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền trước Ban Tổ chức Cuộc thi và 

các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp Ban Tổ chức Cuộc thi 

phát hiện tác phẩm đạt giải có vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức Cuộc thi 

sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Các tổ chức, cá nhân khác được sử dụng các tác phẩm đã in khi được sự 

đồng ý của tác giả. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG, HÌNH THỨC THÁNH TOÁN 

Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận và giá trị Giải thưởng: 

1. Kịch bản Cải lương 

- 01 giải Nhất:    40.000.000 đồng/giải; 

- 01 giải Nhì:     30.000.000 đồng/giải; 

- 02 giải Ba:     20.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Khuyến khích      10.000.000 đồng/giải. 

2. Chặp Cải lương 

- 01 giải Nhất:    20.000.000 đồng/giải; 

- 01 giải Nhì:     15.000.000 đồng/giải; 

- 02 giải Ba:     10.000.000 đồng/giải; 

- 03 giải Khuyến khích        5.000.000 đồng/giải. 

3. Hình thức thanh toán giải thưởng 

Tác giả nhận tiền giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản. Mức giải thưởng 

đã bao gồm các loại thuế mà bên nhận phải nộp theo quy định hiện hành. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI 

1. Thời gian nhận tác phẩm, tổng kết và trao giải 

- Thời gian nhận tác phẩm từ ngày công bố Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 

01/7/2021 (theo dấu bưu điện hoặc ngày gửi qua hộp thư điện tử). 

- Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 

Ngày sân khấu Việt Nam 12 tháng 8 âm lịch (dương lịch ngày 18/9/2021). 

2. Địa chỉ nhận bài dự thi  

- Phòng Quản lý Văn hóa, Gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre. 

Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại 

liên hệ: 0275.3813152. 
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- Tác phẩm dự thi gửi bằng văn bản giấy theo địa chỉ nêu trên hoặc văn bản 

word qua hộp thư điện tử: pnvvh.svhttdl@bentre.gov.vn .  

VI. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CUỘC THI 

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại gửi phản 

ánh bằng văn bản về Ban Tổ chức Cuộc thi chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày công 

bố kết quả. Sau thời hạn trên, Ban Tổ chức Cuộc thi không xem xét, giải quyết. 

VII. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Giám khảo sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi đề xuất thành lập gồm những 

người am hiểu chuyên môn trong và ngoài tỉnh. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thể lệ Cuộc thi được đăng tải trên cổng thành phần của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; đăng tải Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. 

Ngoài ra, gửi đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; 

Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; Hội Sân khấu Việt Nam; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Văn 

học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố./. 

 
Nơi nhận:                                                                                   
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Ban TG TU (thay b/c); 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL các tỉnh, 

TP trực thuộc TW; 

- Hội Sân khấu VN; 

- LH các Hội VHNT, Hội VHNT các tỉnh, TP; 

- Trung tâm VHĐA tỉnh; 

- Phòng VHTT, TT VHTTTT các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Bàn 
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