
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển” 

 

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/TBTT, ngày 28/6/2022 của Tiểu Ban tuyên truyền kỷ 

niệm 190 năm thành lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca 

cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Thông qua Cuộc thi sáng bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và phát triển” 

nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử truyền thống hào hùng của dân tộc; khẳng định chủ quyền 

quốc gia, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất Nam Bộ và con người An Giang 

trong tiến trình lịch sử,... góp phần giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân trong công tác tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) trên 

địa bàn tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung. 

- Phát động cuộc thi với quy mô trên phạm vi cả nước nhằm thu hút, khuyến khích 

văn nghệ sĩ, các tác giả, soạn giả chuyên nghiệp và không chuyên tham gia sáng tác, góp 

phần xây dựng và phát triển quê hương An Giang – quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày 

càng văn minh, giàu đẹp, đồng thời, là dịp để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và hình 

ảnh vùng đất, con người An Giang. 

2. Yêu cầu: 

- Các tác phẩm tham gia dự thi phải thể hiện được nội dung tuyên truyền về kỷ niệm 

190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), hình thức phong phú, sinh động, thiết thực.  

- Công tác tổ chức phải chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các soạn giả, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói 

chung tham gia dự thi. 

- Cuộc thi phải được tổ chức thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, mang ý nghĩa 

tuyên truyền giáo dục cao, thu hút được đông đảo nhiều thành phần đối tượng tham gia; có 

sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. 

- Sau cuộc thi, các tác phẩm, các bài ca cổ sẽ được sử dụng phục vụ cho phong trào 

văn hóa - văn nghệ tỉnh nhà, đồng thời dàn dựng phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động 

tham dự hội thi, hội diễn trong dịp chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang 

(1832-2022) trên địa bàn tỉnh trong thời gian sắp tới. 

II. NỘI DUNG 

1. Chủ đề: “190 năm An Giang hình thành và phát triển”. 

2. Quy mô: Phát động, phổ biến rộng rãi trên phạm vi cả nước. 
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3. Nội dung: 

- Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022): Lịch sử truyền 

thống hào hùng 190 năm hình thành, phát triển của tỉnh An Giang; những đóng góp to lớn 

của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất 

nước; những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, tiềm năng, lợi thế và 

triển vọng phát triển của tỉnh. 

- Ca ngợi quê hương, thiên nhiên, con người, lịch sử, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 

An Giang. 

- Khuyến khích các soạn giả, nghệ sĩ sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc ca 

từ, giai điệu thể hiện, khai thác bài bản tài tử, cải lương, điệu lý, câu hò các danh thắng ở An 

Giang. 

4. Đối tượng: 

- Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài 

nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam. 

- Thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký không được tham 

dự, nhưng có thể gửi bài hưởng ứng và những sáng tác đạt chất lượng cao sẽ được Hội đồng 

thẩm định đề nghị Ban Tổ chức tặng thưởng riêng mà không đưa vào cơ cấu giải thưởng. 

III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM 

1. Thể loại: Bài ca cổ. 

(Tác phẩm dự thi là bài ca cổ gồm 4 câu, nhịp 32 (câu 1+2, 5+6). Gối đầu bằng bài 

bản tài tử, cải lương, hoặc các điệu lý đều được chấp nhận, có thể xen bài bản vào giữa các 

câu vọng cổ…) 

2. Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia. 

3. Quy định tác phẩm – tác giả dự thi:  

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm mới sáng tác, chưa được sử dụng với bất kỳ hình thức 

nào. Ban Tổ chức sẽ không xét trao giải đối với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng và giai 

điệu, lời ca của các tác giả khác đã được phổ biến lưu hành rộng rãi. Nếu phát hiện tác phẩm 

đạt giải mà vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức quyết định thu hồi giải thưởng và thông báo 

rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tác phẩm tham gia phải có ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất 

lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam. 

- Khuyến khích các soạn giả, nghệ sĩ sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu trúc ca 

từ, giai điệu thể hiện, khai thác bài bản tài tử, cải lương, điệu lý, câu hò các danh thắng ở An 

Giang. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tác phẩm có tranh chấp bản quyền. 

Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật.  

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ các hoạt động 

tuyên truyền dưới mọi hình thức mà không phải trả tiền nhuận bút tác phẩm. 

- Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy trên khổ giấy A4. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM 
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1. Thời gian: 

- Thời gian phát động: Kể từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi. 

- Thời gian nhận bài: Sau khi phát động đến 17h ngày 15/9/2022; Nếu tác phẩm gởi 

qua đường Bưu điện Ban Tổ chức sẽ tính theo dấu Bưu điện. 

- Thời gian chấm tác phẩm dự thi: Dự kiến từ ngày 16/9/2022 đến ngày 30/9/2022. 

- Thời gian công bố và trao giải: Tháng 10 năm 2022. 

2. Địa chỉ nhận tác phẩm: 

Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh An Giang (Số 14 

đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Email: 

phongnghiepvuvanhoa@gmail.com.  

Điện thoại: 02963.952783. (Hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Trịnh Thanh Nghị, số 

điện thoại: 0903.715.070) 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- 01 Giải Nhất:          3.000.000đ 

- 02 Giải Nhì (mỗi giải):         2.500.000đ 

- 03 Giải Ba (mỗi giải):         2.000.000đ 

- 10 Giải Khuyến khích (mỗi giải):       1.500.000đ 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

- Xây kế hoạch, thể lệ Cuộc thi sáng bài ca cổ “190 năm An Giang hình thành và 

phát triển”.  

- Dự thảo các quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký, và 

Ban phục vụ tham gia tổ chức Cuộc thi. 

- Thực hiện in phát hành thư mời, thông báo phát động Cuộc thi. 

- Tổ chức nhận, tổng hợp và mã hóa các tác phẩm dự thi trước khi gửi Hội đồng 

Giám khảo chấm chọn. 

- Liên hệ địa điểm tổ chức các cuộc họp triển khai kế hoạch, họp Hội đồng Giám 

khảo và tổ chức lễ tổng kết phát thưởng. 

- Chủ trì phối hợp, hợp đồng với các đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện sân khấu, 

kịch bản, tổ chức lễ tổng kết phát thưởng Cuộc thi. 

- Liên hệ mời các tác giả tham gia dự thi về dự tổng kết. 

- Xây dựng dự toán kinh phí và thủ tục khen thưởng cho các tác phẩm được giải. 

- Thực hiện công tác ghi hình Chương trình tổng kết cuộc thi ca cổ “190 năm An 

Giang hình thành và phát triển” để phát online trên các kênh, trang tuyên truyền.  

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy: 

- Chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị cho Cuộc thi. 

- Cử thành viên tham gia thành phần Ban tổ chức Cuộc thi. 

mailto:phongnghiepvuvanhoa@gmail.com
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3. Đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: 

- Phối hợp tham gia chuyên môn cho Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Phổ biến kế hoạch, thể lệ cho các hội viên, phân hội sân khấu, các Hội văn học nghệ 

thuật 11 huyện, thị xã, thành phố tích cực tham gia cuộc thi. 

- Cử thành viên tham gia thành phần Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức Cuộc thi. 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi kế hoạch, thể 

lệ Cuộc thi trên hệ thống phát thanh các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc hưởng tham gia cuộc thi.   

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn ngân sách tỉnh bố trí theo Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 28/6/2022 của 

Tiểu Ban tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 

2022 và các nguồn vận động tài trợ hợp pháp khác (nếu có).  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác bài ca cổ “190 năm An Giang hình 

thành và phát triển” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy AG; 

- UBND tỉnh AG; 

- Ban tuyên giáo Tỉnh ủy AG, 

- Hội Sân khấu Việt nam; 

- Sở VHTT; Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố; 

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố;                        

- Tiểu Ban tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 190 năm 

 thành lập tỉnh AG; 

- Sở, ngành, đòan thể tỉnh AG; 

- LH các Hội VHNT tỉnh AG; 

- BGĐ Sở VHTTDL tỉnh AG; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc  Sở VHTTDL; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT, Trung tâm VHTTDL,        

Trung tâm VHTTTT, Trung tâm VHTTDLTT các 

huyện, thị xã, thành phố;    

- Hội VHNT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, QLVH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Hiệp 
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