BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG
THỂ THAO VĂN HÓA CHÀO MỪNG 30 NĂM
THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ….. tháng 5 năm 2018

THỂ LỆ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ NĂM 2018
CHÀO MỪNG 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY
I. Mục đích
Hội diễn là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của
toàn thể CBCNV và người lao động Vinaconex, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng
say, thi đua lập thành tích để chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của Đất nước,
ngành xây dựng năm 2018 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty.
Xây dựng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng sâu rộng trong toàn Tổng công ty.
II. Đối tượng tham gia
Đối tượng tham gia là CBCNV, người lao động được ký hợp đồng lao động và tham gia
đóng Bảo hiểm xã hội tại các đơn vị trong toàn Tổng công ty.
III. Nội dung, chủ đề của Hội diễn
Ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê
hương đất nước; ca ngợi những thành tựu đổi mới của Đất nước, ca ngợi Ngành xây
dựng,….
IV. Thể loại
Các tiết mục tham dự hội diễn được trình bày với các thể loại:
- Đơn ca
- Song, tam ca
- Tốp ca
- Đồng ca, hợp xướng
- Múa
- Biểu diễn nhạc cụ…
V. Số lượng và cơ cấu tiết mục
- Mỗi đơn vị tham gia tối thiểu là 02 tiết mục và tối đa là 05 tiết mục.
- Những đơn vị có từ 03 tiết mục trở lên được dàn dựng thành chương trình biểu diễn
riêng và được xét tính Giải toàn đoàn.
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Lưu ý: Giải toàn đoàn chỉ xét tính giải đối với các đơn vị tham gia các tiết mục đủ 3 tiêu
chí: Tiêu chí 1: Có tiết mục thuộc thể loại đơn ca/ song ca/ tam ca/ độc tấu; Tiêu chí 2:
Có tiết mục thuộc thể loại tốp ca nam/ tốp ca nữ; Tiêu chí 3: có tiết mục thuộc thể loại
đồng ca/hợp ca nam nữ.
V. Thời gian và địa điểm tổ chức
1. Thời gian
-

Các đơn vị tự tổ chức hội diễn tại đơn vị từ tháng 5/2018 và kết thúc trước ngày
15/8/2018 (Báo cáo thời gian, địa điểm để Công đoàn Tổng công ty tham dự cổ vũ,
động viên phong trào).

-

Hội diễn của Tổng công ty dự kiến tổ chức hai (02) đêm diễn bắt đầu từ 19 giờ 00’
đến 22 giờ 00’ ngày 13,14/9/2018.

-

Các đơn vị gửi đăng ký số lượng và tên tiết mục tham gia Hội diễn trước ngày
15/8/2018 về cho Ban tổ chức (theo mẫu đính kèm) theo địa chỉ: (Đ/c Nguyễn Thị
Thanh Thủy - Hiệu phó Trường mầm non Lý Thái Tổ 2: Thành viên Ban tổ chức; Số
điện thoại: 0989 836808; Email: thanhthuy.ltt2@gmail.com).

-

Ban tổ chức tổng hợp, sắp xếp và thông báo lịch trình diễn các tiết mục của các
đoàn trước ngày 02/9/2018, để các Đoàn biết có kế kế hoạch tổng duyệt và tham
gia hội diễn.

2. Địa điểm
-

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu
Giấy, Hà Nội.

VI. Hình thức chấm điểm
1. Các tiêu chí chấm điểm
-

Chất lượng nghệ thuật

-

Phong cách biểu diễn

-

Trang phục

2. Cách tính điểm
-

Ban giám khảo tính điểm mỗi tiết mục tối đa 10 điểm.

-

Tổng điểm toàn đoàn là số điểm trung bình của tất cả các tiết mục của đơn vị đó.

VII. Cơ cấu giải thưởng
1. Giải cá nhân
Giải cá nhân được trao cho các tiết mục tham gia hội diễn bao gồm Giải Nhất, Nhì, Ba,
Khuyến khích, được chia theo các thể loại:
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-

Đơn ca

-

Song, tam ca

-

Tốp ca

-

Đồng ca hợp xướng

-

Múa

-

Biểu diễn nhạc cụ…

(Số lượng giải căn cứ vào số lượng và chất lượng của các tiết mục tham gia hội diễn)
2. Giải toàn đoàn
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
- Giải Khuyến khích
VIII. Hình thức trao giải
Ban giám khảo sẽ chấm điểm và trao giải trực tiếp ngay sau khi kết thúc Hội diễn.
Trên đây là thể lệ Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng công ty. Đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu kỹ, nghiêm túc triển khai
thực hiện, tổ chức tập luyện đem lại hiệu quả cao và góp phần vào thành công
của Hội diễn.
TM. BAN TỔ CHỨC
Trưởng ban

Nguyễn Hải Lâm
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TÊN ĐƠN VỊ
…………………..
BẢN ĐĂNG KÝ CÁC TIẾT MỤC THAM DỰ
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 30 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY

TT

Tên tiết mục

Tác giả

Hình thức

Thể loại

biểu diễn

Người phụ trách: …………………………………….…………..
Số điện thoại: …………………………………………………
Địa chỉ Email: ………………………………………………………
T/M. ĐƠN VỊ
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Ghi chú

