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KẾ HOẠCH
Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngọi về mối quan hệ hữu nghị
truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và họp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Căn cứ Kế hoạch phối họp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật và
du lịch năm 2017 giữa Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hoà dân
chủ nhân dân Lào đã được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Bộ trưởng Bòsẻng-lchăm Vông-đa-la ký ngày 24 tháng 9 năm 2016 tại thành phố Đà Nang;
Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan tố chức
phát động “Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền
thống, tình đoàn kết đặc biệt và họp tác toàn diện Việt Nam - Lào” như sau:
1 Mục đích, ý nghĩa
“Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống,
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào” là hoạt động thiết
thực kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; là hoạt động nhăm
thắt chặt tình hữu nghị, gắn bó keo sơn mà hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai
nước đã dày công vun đắp, gìn giữ hơn bảy thập kỷ qua; góp phần tăng cường
mối quan hệ hợp tác văn hóa, kinh tế giữa hai quốc gia, qua đó khắng định tình
hữu nghị và quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời
đời bền vững.
2. Thòi gian, địa điểm tổ chức thực hiện
- Thời gian: Từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017.
- Địa điểm: Lễ Tổng kết, trao giải tại Thủ đô Hà Nội.
3. Co' quan tổ chức và phối họp thực hiện
- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch.
- Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện: Cục Nghệ thuật biểu diễn.
- Các đon vị phối họp:
+ Cục Hợp tác quốc tế;
+ Vụ Ke hoạch, Tài chính;
+ Hội Nhạc sỹ Việt Nam;
+ Các Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc;

+ Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trên cả nước;
+ Các cơ quan, đơn vị liên quan.
4. Các quy định của Cuộc thi
“Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống,
tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào” được tố chức
trên toàn quốc gồm các nội dung sau:
4.1. Đổi tượng tham gia
Là công dân Việt Nam, nhạc sỹ, người viết ca khúc chuyên và không chuyên
nghiệp trên phạm vi cả nước.
4.2. Tác phấm tham gia
- Là những ca khúc sáng tác mới, chưa từng được công bố dưới bất kỳ
hình thức nào;
- Các thể loại ca khúc gồm: Đơn ca, Tốp ca, Hợp xướng.
4.3. Nội dung tác phâm tham gia
- Ca ngợi quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, mối quan
hệ mẫu mực, thủy chung, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch
Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đặt nền móng, được các thế hệ
lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục dày công vun đắp.
- Ca ngợi đất nước, con người Việt Nam - Lào trong mối quan hệ máu thịt
nối liền quá khứ và hiện tại, hướng tới xây dựng những lợi ích chung trong tương
lai thịnh vượng, hòa bình và độc lập của mỗi nước.
5. Giải thưởng
- 01 giải Nhất, trị giá 30 triệu VNĐ;
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu VNĐ;
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 10 triệu VNĐ;
- 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 07 triệu VNĐ.
6. Hội đồng Thẩm định
Hội đồng Thẩm định gồm 5 thành viên, là những nhạc sỹ có uy tín chuyên
môn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn và ra quyết định thành lập.
Hội đồng Thẩm định có trách nhiệm đánh giá, thảo luận, xét giải thông
qua hình thức chấm điểm độc lập bằng phiếu kín. Tác giả có tác phấm tham dự
Cuộc thi sẽ không tham gia Hội đồng Thấm định.
7. Phân công nhiệm yụ
7.1. Cục Nghệ thuật biểu diễn
- Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan tổ chức thành công “Cuộc
thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết
đặc biệt và họp tác toàn diện Việt Nam - Lào”;

- Soạn thảo các văn bản liên quan tới Cuộc thi; thông báo tới các đơn vị,
cá nhân liên quan về quy định của Cuộc thi; tổ chức để Hội đồng thẩm định chất
lượng các tác phấm tham dự, phân định giải thưởng của Cuộc thi;
- In sách (200 cuốn), làm CD (200 CD) các tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi;
- Xây dựng nội dung họp báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương
tiện thông tin đại chúng;
- Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho Cuộc thi;
7.2. Cục Iiợp tác quốc tế
- Phối họp xây dựng Ke hoạch và tiến hành tổ chức Cuộc thi;
- Đảm nhiệm phần dịch tiếng Lào trong ấn phẩm sách, CD;
7.3. Vụ Kê hoạch, Tài chính:
Tham mưu cho Lãnh đạo Bộ phê duyệt và cấp kinh phí tổ chức Cuộc thi.
7.3. Hội Nhạc sỹ Việt Nam
- Phối hợp tổ chức phát động, phổ biến Kế hoạch tổ chức và các tiêu chí
của Cuộc thi đến các Chi hội nhạc sỹ trên toàn quốc;
- Tham gia Hội đồng Thẩm định các tác phẩm tham dự Cuộc thi.
7.4. Sở Văn hóa, Thế thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc;
Hội Văn học Nghệ thuật các tính, thành phô và các cơ quan, đon vị liên quan:
Phối hợp phổ biển Ke hoạch và các tiêu chí của Cuộc thi đến các nhạc sỹ,
người sáng tác âm nhạc trên địa bàn và thuộc phạm vi quản lý.
8.

Ke hoạch triển khai thực hiện

- Tháng 12 năm 2016: Ban hành Ke hoạch phát động Cuộc thi; phổ biến
Ke hoạch và các tiêu chí của Cuộc thi đến các đối tượng tham dự Cuộc thi trên
toàn quốc;
- N hận tác phẩm tham dự Cuộc thi: Từ ngày 01/3 đến hết ngày
30/3/2017 tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, số 32 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội. Điện thoại: 84.4.38455348. Fax: 84.4.38231222. Trên bản
nhạc ghi rõ: Tác phâm tham dự “Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về moi quan
hệ hữu nghị truyên thông, tình đoàn kêt đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam L à o ”.
- Các tác giả gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi bằng bản nhạc. Khuyến khích
tham dự Cuộc thi bằng bản nhạc kèm bản thu âm trên CD (nếu có).
- Tổ chức thẩm định trong các ngày từ ngày 10 đến ngày 15/4/2017. Lễ
trao giải dự kiến vào ngày 25/4/2017 tại Thủ đô Hà Nội.
Sau khỉ trao giải, Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch nước Cộng hoà dân
chủ nhân dân Lào phôi hợp tô chức dàn dựng, biêu diên các tác phâm có chât
lượng tốt trong các chương trình giao luti văn hóa nghệ thuật giữa hai nước.

9. Kinh phí tỗ chức thực hiện
Kinh phí tổ chức Cuộc thi gồm kinh phí tổ chức, kinh phí Hội đồng Thẩm
định, kinh phí giải thưởng, in sách, làm CD lấy từ nguồn ngân sách nhà nước
cấp bố sung năm 2017 cho Cục Nghệ thuật biêu diên (căn cứ dự toán kèm theo).
Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị phối hợp căn cứ nhiệm vụ được
phân công trong Ke hoạch, chủ động tiến hành các công việc cụ thế, kịp thời báo
cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo, góp phần tố chức “Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về
mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
Việt Nam - Lào” thành công tốt đẹp./, t a J
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