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THÔNG BÁO
Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018”
Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018” nhằm duy
trì và phát triển phong trào ca hát trong tỉnh, đồng thời chọn lựa những giọng hát
xuất sắc để bồi dưỡng, tuyển chọn tham dự các cuộc thi cấp khu vực và toàn quốc.
Tiêu chí của cuộc thi là phát hiện những giọng hát hay, thuyết phục về nghệ
thuật của ba phong cách biểu diễn âm nhạc: “Âm hưởng Thính phòng cổ điển”,
“Âm hưởng Dân gian” và “Âm hưởng Nhạc nhẹ”.
I. ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tượng:
- Là công dân có quốc tịch Việt Nam, từ 16 tuổi (năm sinh 2002) đến 30
tuổi (năm sinh 1988) theo giấy Chứng minh nhân dân.
- Có đạo đức và lối sống lành mạnh, không nằm trong đối tượng điều tra của
cơ quan bảo vệ pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những khai báo của mình
trên mẫu hồ sơ có sẵn của Ban Tổ chức (BTC).
- Những cá nhân đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Thanh nhạc
(thi hát) cấp quốc gia thì không được dự thi chương trình này.
2. Hồ sơ dự thi:
Thí sinh tham gia Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I 2018” phải nộp cho BTC hồ sơ dự thi, gồm:
- Đơn đăng ký tham gia cuộc thi (theo mẫu của BTC). Đơn dự thi của thí
sinh phải được xác nhận của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương (nếu thí
sinh đang là học sinh các Trường PTTH hoặc Đại học, Cao đẳng, Trung học
chuyên nghiệp thì phải có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường nơi thí sinh
đang học; nếu thí sinh là cán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ quan,
đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp thì phải có xác nhận của cơ quan,
đơn vị nơi thí sinh đang công tác; đối với thí sinh tự do phải có xác nhận của
chính quyền địa phương nơi thí sinh đang cư trú).
- 02 bản sao giấy chứng minh nhân dân (có công chứng).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 (loại ảnh thẻ).
- Số điện thoại liên lạc và địa chỉ Email.
 Lưu ý: Hồ sơ sẽ không được trả lại khi đã nộp cho BTC.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ DỰ THI
1. Thời gian và địa điểm đăng ký:
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Căn cứ vào ba phong cách biểu diễn âm nhạc “Âm hưởng Thính phòng cổ
điển”, “Âm hưởng Dân gian” và “Âm hưởng Nhạc nhẹ”; mỗi thí sinh chỉ được
đăng ký dự thi một trong ba phong cách biểu diễn nêu trên. Thời gian và địa điểm
đăng ký cụ thể như sau:
1.1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 10/11/2017 đến hết ngày 30/11/2017.
1.2. Địa điểm đăng ký:
BTC tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh tại 03 địa điểm như sau:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp (Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình
Thuận - Địa chỉ: Khu tập thể Văn Công, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú
Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3812045).
- Phòng Hành chính - Tổng hợp (Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận - Địa
chỉ: Số 11, đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện
thoại: 0252.3880606).
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã trong tỉnh
2. Lệ phí đăng ký dự thi:
2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 50.000đ/thí sinh (lệ phí dự thi không hoàn trả lại
cho thí sinh kể cả trường hợp thí sinh đã đăng ký nhưng không dự thi).
2.2. Địa điểm nộp lệ phí đăng ký dự thi: Nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự
thi theo địa chỉ nêu trên.
III. QUY TRÌNH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI
Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018” tiến hành
từ ngày 07/12/2017 đến 18/02/2018 (mùng 03 Tết), được chia thành 05 vòng thi,
theo thời gian, địa điểm tổ chức như sau:
1. Vòng loại:
1.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
a) Thời gian ráp nhạc:
- Từ ngày 07/12 đến 09/12/2017: Ráp nhạc cho các thí sinh dự thi phong
cách biểu diễn “Âm hưởng Thính phòng cổ điển”.
- Từ ngày 10/12 đến 12/12/2017: Ráp nhạc cho các thí sinh dự thi phong
cách biểu diễn “Âm hưởng Dân gian”.
- Từ ngày 13/12 đến 15/12/2017: Ráp nhạc cho các thí sinh dự thi phong
cách biểu diễn “Âm hưởng nhạc nhẹ”.
b) Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh
1.2. Thời gian và địa điểm dự thi:
a) Thời gian dự thi: Từ ngày 16/12 đến 18/12/2017.
b) Địa điểm dự thi: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
* Thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo (BGK), BTC sẽ chọn
60 thí sinh (của ba phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống
dưới để tiếp tục tham gia Vòng Chung kết 1.
2. Vòng Chung kết 1:
2.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
a) Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 21/12 đến 22/12/2017.
b) Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
2.2. Thời gian và địa điểm dự thi:
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a) Thời gian dự thi: Từ ngày 23/12 đến 24/12/2017.
b) Địa điểm dự thi: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh
* Thông qua kết quả chấm điểm của BGK, BTC sẽ chọn 30 thí sinh (của ba
phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để tiếp tục
tham gia Vòng Chung kết 2.
3. Vòng Chung kết 2:
3.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
a) Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 25/12 đến 26/12/2017.
b) Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
3.2. Thời gian và địa điểm dự thi:
a) Thời gian dự thi: Từ ngày 27/12 đến 28/12/2017.
b) Địa điểm dự thi: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
* Thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, BTC sẽ chọn 15 thí
sinh (của ba phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để
tiếp tục tham gia Vòng Chung kết 3.
4. Vòng Chung kết 3 (xếp hạng cho mỗi phong cách):
4.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
a) Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 29/12 đến 30/12/2017.
b) Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
4.2. Thời gian và địa điểm dự thi:
a) Thời gian dự thi: Đêm 01/01/2018 (Tết Dương lịch)
b) Địa điểm dự thi: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.
* Thông qua kết quả chấm điểm của BGK, BTC sẽ chọn 09 thí sinh có số
điểm cao nhất của mỗi phong cách biểu diễn, tính từ trên xuống dưới để tiếp tục
tham gia Vòng Chung kết xếp hạng; đồng thời BTC sẽ công bố và trao giải Nhất,
Nhì, Ba cho mỗi phong cách biểu diễn (mỗi phong cách biểu diễn sẽ được trao 01
giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba).
5. Vòng Chung kết xếp hạng (Chung kết của ba phong cách):
5.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
a) Thời gian ráp nhạc: Ngày 17/02/2018 (mùng 02 Tết Âm lịch).
b) Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh.
5.2. Thời gian và địa điểm dự thi:
a) Thời gian dự thi: Đêm 18/02/2018 (mùng 3 Tết Âm lịch).
b) Địa điểm dự thi: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.
* Thông qua kết quả chấm điểm của BGK, BTC sẽ chọn 03 thí sinh có số
điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để trao giải Nhất, Nhì, Ba Chung kết Cuộc
thi “Tiếng hát Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018”. 02 thí sinh có số điểm cao
kế tiếp tính từ trên xuống dưới sẽ được BTC trao giải Tư đồng hạng; 04 thí sinh
còn lại sẽ được BTC trao giải Khuyến khích.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Giải thưởng Vòng Chung kết 3 (xếp hạng cho mỗi phong cách):
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Căn cứ kết quả chấm điểm của BGK, BTC sẽ xem xét, trao giải thưởng cho
09 thí sinh vào đêm 01/01/2018 (Tết Dương lịch), theo thứ tự điểm từ cao xuống
thấp, như sau:
- Phong cách “Thính phòng cổ điển”:
+ 01 giải Nhất
: Trị giá 3.000.000đ.
+ 01 giải Nhì
: Trị giá 2.000.000đ.
+ 01 giải Ba
: Trị giá 1.000.000đ.
- Phong cách “Dân gian”:
+ 01 giải Nhất
: Trị giá 3.000.000đ.
+ 01 giải Nhì
: Trị giá 2.000.000đ.
+ 01 giải Ba
: Trị giá 1.000.000đ.
- Phong cách “Nhạc nhẹ”:
+ 01 giải Nhất
: Trị giá 3.000.000đ.
+ 01 giải Nhì
: Trị giá 2.000.000đ.
+ 01 giải Ba
: Trị giá 1.000.000đ.
 Lưu ý: Trong trường hợp do chất lượng nghệ thuật biểu diễn của thí sinh,
mỗi phong cách biểu diễn có thể sẽ không có giải Nhất.
2. Giải thưởng Vòng Chung kết xếp hạng (ba phong cách):
- 01 giải Nhất
: Trị giá 20.000.000đ.
- 01 giải Nhì
: Trị giá 15.000.000đ.
- 01 giải Ba
: Trị giá 10.000.000đ.
- 02 giải Tư đồng hạng : Trị giá 5.000.000đ/giải.
- 04 giải Khuyến khích : Trị giá 2.000.000đ/giải.
* Ngoài các giải thưởng chính thức nêu trên, BTC sẽ trao giải thưởng cho
thí sinh được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn qua hệ thống SMS).
V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1. Quy định về ca khúc dự thi:
- Ca khúc dự thi của các thí sinh gồm những ca khúc truyền thống cách
mạng, phản ánh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi
Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu; ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất
nước, tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung, …
- Các ca khúc tham gia cuộc thi phải là những ca khúc được Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành, phổ biến hiện nay. Các bài hát bằng tiếng
dân tộc thiểu số phải có một lần hát bằng tiếng Việt phổ thông. Không sử dụng ca
khúc nước ngoài.
- Khuyến khích những ca khúc truyền thống cách mạng và những ca khúc
của các tác giả Trung ương, địa phương viết về quê hương Bình Thuận.
2. Quy định về phần biểu diễn dự thi của thí sinh:
2.1. Vòng loại: Các thí sinh hát 01 ca khúc do thí sinh tự chọn (chỉ hát một
lần từ đầu đến cuối, không lặp lại lần hai).
2.2. Vòng chung kết 1: Các thí sinh hát hoàn chỉnh (hát từ đầu đến cuối, có
dạo nhạc giữa và trở lại hát lần hai) 01 ca khúc tự chọn.
2.2. Vòng chung kết 2: Các thí sinh hát hoàn chỉnh 02 ca khúc gồm 01 ca
khúc tự chọn và 01 ca khúc trong 60 ca khúc quy định của BTC.
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2.3. Vòng chung kết 3 (xếp hạng cho mỗi phong cách): Các thí sinh hát
hoàn chỉnh 02 ca khúc trong 60 ca khúc quy định của BTC.
2.4. Vòng chung kết xếp hạng (Chung kết của ba phong cách): Các thí sinh
hát hoàn chỉnh 02 ca khúc gồm 01 ca khúc tự chọn và 01 ca khúc trong 60 ca khúc
quy định của BTC.
3. Một số quy định khác:
- Thí sinh phải tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn do BTC quy
định. Trước khi tham dự cuộc thi, các thí sinh phải đọc kỹ thể lệ và các quy định
của BTC. Sự có mặt của thí sinh trong cuộc thi được coi như đã đương nhiên đồng
ý chấp nhận các quy định, quyết định, thể lệ của BTC.
- Khi biểu diễn ca khúc dự thi, thí sinh không được mặc trang phục hở hang,
phản cảm; không sử dụng trang phục có in ấn logo hoặc các thương hiệu sản phẩm
hoặc in chữ nước ngoài.
- Các thí sinh dự thi đều sử dụng dàn nhạc đệm và âm thanh của BTC; không
được sử dụng các nhạc cụ hoặc ban nhạc riêng (không được hát nhạc beat).
- Trong mỗi vòng thi, thí sinh có thể thay đổi ca khúc dự thi đã đăng ký
nhưng phải được sự đồng ý của BTC.
- Trong phần thi ca khúc tự chọn, nếu thí sinh sử dụng ca khúc độc quyền
phải chịu trách nhiệm về bản quyền sở hữu. BTC không chịu trách nhiệm về mọi
phát sinh liên quan đến vấn đề bản quyền.
- BTC có quyền loại bất cứ thí sinh nào nếu có những hành vi, phát ngôn
hay có những vấn đề cá nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương hại đến
uy tín của cuộc thi. BTC có thể sửa đổi, bổ sung quy chế và thể lệ cho phù hợp với
tình hình thực tế tổ chức cuộc thi.
- Các thí sinh vào Vòng Chung kết xếp hạng sẽ được BTC phụ đạo thêm về
kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn (nếu thí sinh có yêu cầu).
- Trong mỗi vòng thi, BTC sẽ công bố và trao giải thưởng cho thí sinh được
yêu thích nhất do khán giả bình chọn qua hệ thống SMS; thí sinh được yêu thích nhất
của mỗi vòng thi không được cộng thêm điểm vào tổng điểm số mà BGK đã cho.
VI. BAN GIÁM KHẢO
1. BTC ban hành quyết định thành lập BGK là những thành viên có trình độ
chuyên môn, có uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật Ca, Nhạc.
2. BGK có trách nhiệm thẩm định, chấm điểm các tiết mục tham gia dự thi,
đảm bảo tính khách quan và chính xác theo tiêu chí của BTC đã đề ra trong thể lệ
này (BTC sẽ ban hành quy định riêng về nguyên tắc chấm điểm của BGK).
Điểm chính thức của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành
viên trong BGK.
VII. KINH PHÍ
- BTC chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng cho các thí sinh đạt
giải trong Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018”.
- Các thí sinh tự chịu chi phí đi lại, ăn ở, tập luyện của cá nhân từ Vòng loại
cho đến Vòng chung kết xếp hạng.
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Các thí sinh có thể xem thông báo, thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham gia cuộc
thi tại Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh Bình Thuận (Địa chỉ: Khu tập thể Văn
Công, đường Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 0252.3812045); Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận (Địa chỉ: Số 11,
đường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại:
0252.3880606); Trung tâm Văn hóa các huyện, thị xã trong tỉnh hoặc truy cập
Website http://nhahatbienxanh.com.vn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tổ chức;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Lực lượng vũ trang;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bình Thuận;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh;
- Các trường THPT trong tỉnh;
- Lưu VT- QLVH.

Ký bởi: Sở Văn hóa. TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Ngô Minh
Thể thao và Du lịch
tỉnh Bình Thuận
Chính
Email:
Email:
svhttdl@binhthuan.go
chinhnm@svhttdl.binht
v.vn
huan.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Cơ quan: Sở VHTT và
Thuận
DL, Ủy ban Nhân dân
Thời gian
tỉnh Bình Thuận
ký:10.11.2017GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL
Thời gian
10:00:12 +07:00

Ngô Minh Chínhký:10.11.2017

09:54:43 +07:00
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