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tô chức sáng tác ca khúc vê An Giang

Căn cứ Thông báo kết luận số 145-TB/TU, ngày 24/5/2022 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1807-QĐ/TƯ, ngày 15/6/2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về thành lập Ban Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang (sau đây gọi là 
Ban Tổ chức);

Ban Tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang như
sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Muc đích
Tuyển chọn tác phẩm hay, mang tính biểu tượng về vùng đất, con người An 

Giang; hướng tới phục vụ đời sống văn hóa tinh thần, sự hưởng thụ về âm nhạc 
cho công chúng Tỉnh nhà và giới thiệu, quảng bá cho công chúng cả nước về An 
Giang.

2. Yêu cầu
t ' ’ * v

- Tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An Giang có nội dung tư tưởng 
phù hợp với truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử của cuộc cách mạng giải phóng 
quê hương An Giang và những thành tựu, giá trị cao đẹp của cuộc sông, con người, 
cảnh quan thiên nhiên riêng có về vùng đất An Giang trong quá trình xây dựng, 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị.

- Tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang đảm bảo khoa học, khách quan, 
công khai, minh bạch, hiệu quả; các tác phẩm được lựa chọn có sức lay động, lan 
tỏa, truyền cảm hứng để khích lệ người dân thêm yêu mến và tự hào về vùng đất, 
con người An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thăng.

II. CHỦ ĐÈ, NỘI DUNG, ĐÓI TƯỢNG THAM GIA j
1. Chủ đề: Sáng tác ca khúc về An Giang.
2. Nội dung tác phẩm
- Ca ngợi, nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê 

hương An Giang, tinh thần yêu nước, biết quý trọng độc lập tự do, sự hy sinh lớn



lao của các thế hệ đi trước cũng như những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân 
tỉnh An Giang đạt được trong 190 năm qua.

- Ca ngợi thành tựu, kết quả đạt được của quá trình xây dựng, phát triển kinh 
tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
thời gian qua.

- Ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương 
An Giang.

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp thiên nhiên, văn hóa của 
các dân tộc cùng nhau đoàn kết, sinh sống và góp phần xây dựng, phát triển tỉnh 
An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

3. Đối tượng tham gia
- Các nhạc sĩ chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, các 

tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước đều 
có quyền gửi tác phẩm tham gia.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc 
không được gửi tác phẩm tham gia.

III. QUY ĐỊNH VÊ TÁC PHẨM
1. Thể loai: Ca khúc
2. Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia.
3. Điều kiện tác phẩm
- Tác phẩm tham gia là các ca khúc có ca từ trong sáng, nội dung tư tưởng 

và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
- Tác phẩm phải là sáng tác mới và chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi hay 

cuộc vận động sáng tác ca khúc nào khác. Ban Tổ chức sẽ không xét trao giải đối 
với tác phẩm sao chép, mô phỏng ý tưởng, lời ca và giai điệu của các tác giả khác 
trong và ngoài nước.

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định 
của pháp luật. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải vi phạm quy định về quyền tác giả, 
quyền liên quan và quy định khác trong Thể lệ này, Ban To chức sẽ thu hồi toàn bộ 
giải thưởng đã trao và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Hồ sơ và cách thức gửi tác phẩm tham gia
4.1. Hồ sơ tác phẩm
- 01 phiếu đăng ký tham gia theo Mau đính kèm Thể lệ (bản Scan file PDF 

nếu gửi qua đường thư điện tử).
- 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời ca khúc trên giấy A4 (bản Scan file 

PDF nếu gửi qua đường thư điện tử).



- Khuyến khích có 01 bản thu âm ca khúc đã hòa âm, phối khí theo định 
dạng file Mp3 qua thư điện tử ậưu trữ trong USB nếu gửi trực tiếp hoặc qua 
đường bmi điện).

4.2. Cách thức gửi hồ sơ tác phẩm (chi tiết tại Thể lệ tham gia sáng tác ca 
khúc về An Giang):

+ Gửi qua email.
+ Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp về cho Ban Tổ chức.
5. Quy định sử dụng tác phẩm tham gia
- Đối với các tác phẩm đạt giải thưởng, Ban Tổ chức có quyền sử dụng tác 

phẩm cho các hoạt động tuyên truyền của địa phưcmg. Ban Tổ chức không trả Ịại 
hồ sơ tác phẩm và USB đã gửi tham gia cuộc thi.

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đạt giải, dàn dựng tiết mục biếu 
diễn tại Lễ Tổng kết, trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng tốt vàó các 
hoạt động của tỉnh An Giang.

6. Trách nhiệm của các đơn vị và tác giả tham gia
- Thực hiện đúng quy định Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang do 

Ban Tổ chức quy định; việc gửi tác phẩm tham gia được xem như tác giả đã chấp 
nhận mọi quy định của Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang.

- Chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải 
và thuế thu nhập cá nhân (tiền thưởng) theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO, ĐẶT 
HÀNG SÁNG TÁC, TỒ CHỨC TRẠI THựC TẾ SÁNG TÁC, c ớ  CÀU 
GIẢI THƯỞNG

1. Thời gian tổ chức và trao giải
- Thời gian phát động: Ke từ ngày ban hành Thể lệ.
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/7/2022 (Thứ Sáu) đến 17h00’, ngàỵ 

15/9/2022 (Thứ Năm). Nếu tác phẩm được gửi qua đường bưu điện thì Ban Tổ 
chức sẽ tính theo dấu Bưu điện.

- Thời gian đánh giá tác phẩm: Từ ngày 16/9/2022 (Thứ Sáu) đến ngày
30/9/2022 (Thư Sáu). V■>. ;\ .

- Lễ Tổng kết và trao giải: Tổ chức vào trung tuần tháng 10/2022 và được 
truyền hình trực tiếp tại Phim trường 4, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang 
(Địa chỉ: 852 Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang).

2. Hội đồng Giám khảo
- Hội đồng Giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia sáng tác ca khúc về An

Giang là những nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Ban Tô chức 
quyết định mời. V



- Hội đồng Giám khảo có trách nhiệm xây dựng tiêu chí chấm điểm và quy 
chế làm việc; đảm bảo chấm chọn tác phẩm khách quan, công bằng.

3. Đặt hàng sáng tác ca khúc
- Số lượng: 05 nhạc sĩ.
- Đối tượng: Nhạc sĩ chuyên nghiệp của Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Ban Tổ 

chức quyết định mời.
- Mức đặt hàng: 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) mỗi nhạc sĩ.
4. Tổ chức Trại thực tế sáng tác
- Ban Tổ chức mời các nhạc sĩ được đặt hàng sáng tác và các nhạc sĩ tham 

gia sáng tác cân trải nghiệm thực tê đê tìm cảm hứng sáng tác ca khúc về An Giang 
tham dự Trại thực tế sáng tác.

- Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu đăng kỷ tham gia (Ban Tổ chức có 
kế hoạch riêng).

5. Cơ cấu giải thưởng, mức thưởng
- 01 Giải A: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).
- 10 Giải Khuyến khích: mỗi giải 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).
Giá trị giải thưởng sẽ được Ban Tổ chức trao trực tiếp cho tác giả có tác 

phâm tham gia đạt giải hoặc người được tác giả đạt giải ủy quyên theo quy định 
pháp luật (nếu tác phẩm của nhóm tác giả, Ban Tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận 
cho từng thành viên nhóm tác giả và mời đại diện nhóm tác giả nhận giải thưởng 
tại Lễ Tổng kết và trao giải; trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự Lễ 
Tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện).

Trường hợp tác phẩm đạt giải có tác giả phần nhạc và tác giả phần lời riêng 
thì tác giả phần nhạc được hưởng 70% giá trị giải thưởng, tác giả phần lời hưởng 
30% giá trị giải thưởng (hoặc có sự thỏa thuận riêng giữa tác giả phần nhạc và tác 
giả phần lời).

V. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức
- Làm đơn vị đầu mối giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức 

thực hiện theo kế hoạch.
- Tham mưu thành lập Tổ Thư ký giúp việc, Hội đồng Giám khảo.
- Phối hợp ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của 

Ban Tổ chức, kế hoạch tuyên truyền, phát động; kế hoạch và chương trình Lễ Tổng 
kết và trao giải.

- Phối hợp ủy ban nhân dân tinh tham mưu mời Hội Nhạc sĩ Việt Nam tham 
gia phối hợp tổ chức; đặt hàng nhạc sĩ sáng tác; dàn dựng ca khúc đạt giải phục vụ 
Lễ Tổng kết và trao giải, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Lễ kỷ niệm 190 năm thảnh lập 
tỉnh An Giang.



- Định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải Thể lệ tham gia 
sáng tác ca khúc về An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ trì 
phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyên, vận động tham gia sáng tác 
ca khúc.

- Điều hành hoạt động Tổ Thư ký giúp việc; phụ trách nhận tác phẩm; tổng 
họp thông tin tác phẩm và tác giả tham gia; tổng họp kết quả chấm chọn của Hội 
đồng Giám khảo.

- Lập thủ tục đề xuất khen thưởng cho tác giả có tác phẩm đạt giải.
- Chủ trì lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức theo quy định.
2. ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức
- Phối họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ 

đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
- Phối họp xây dựng kế hoạch thực hiện của Ban Tổ chức, kế hoạch tuyên 

truyền, phát động; kế hoạch và chương trình Lễ Tổng kết và trao giải.
- Phối họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu mời Hội Nhạc sĩ Việt Nam 

tham gia phối họp tổ chức; đặt hàng nhạc sĩ sáng tác; dàn dựng ca khúc đạt giải 
phục vụ Lễ Tổng kết và trao giải, Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Lễ kỷ niệm 190 năm 
thành lập tỉnh An Giang.

- Chỉ đạo thủ tục khen thưởng cho các tác phẩm đạt giải.
- Huy động nguồn lực xã hội hóa và đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí tỗ 

chức theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các đơn vị sở, ngành có liên quan thực hiện công tác tổ chức sáng 

tác ca khúc về An Giang theo nhiệm vụ phân công.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức
- Phối họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Trưởng Ban Tổ chức chỉ 

đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
V •

- Tham mưu mời Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối họp, hỗ trợ công tác tổ chức;
đặt hàng sáng tác ca khúc. •

- Tham mưu xây dựng Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang.
- Phối hợp tham mưu dự toán kinh phí tổ chức thực hiện.
- Phối họp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại thực tế 

sáng tác ca khúc về An Giang.
- Tổ chức dàn dựng ca khúc đạt giải phục vụ Lễ Tổng kết và trao giải, Hội 

nghị Xúc tiến đầu tư, Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh.
- Tham mưu tổ chức tuyên truyền, quảng bá, sử dụng các tác phẩm đạt giải,



4. Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Thành viên Ban Tổ chức
- Tham gia thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và giới thiệu nhạc 

sĩ để đặt hàng sáng tác ca khúc về An Giang.
- Hỗ trợ, tư vấn về chuyên môn đảm bảo công tác tổ chức sáng tác ca khúc 

về An Giang chất lượng, hiệu quả.
- Tuyên truyền, thông báo Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang 

trên hệ thống các phương tiện truyền thông của Hội để huy động đông đảo hội 
viên, nhạc sĩ tham gia.

- Phối hợp công tác tổ chức Lễ tổng kết, trao giải.
5. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Thành viên Ban Tổ chức
- Chỉ đạo đãng tải Thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang trên kênh 

thông tin của đơn vị và gửi đến Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố; vận 
động hội viên, văn nghệ sĩ hưởng ứng sáng tác và gửi tác phẩm tham gia.

- Phụ trách tham mưu nội dung, kinh phí tổ chức Trại thực tế sáng tác ca 
khúc về An Giang.

- Phối hợp tuyên truyền, quảng bá, sử dụng các tác phẩm đạt giải.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Phụ trách tham mưu nội dung, kinh phí tổ chức chương trình họp báo sáng 

tác ca khúc về An Giang.
- Phụ trách xây dựng chuyên trang tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang 

trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền Thể lệ và công 

tác tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang đến với công chúng trên hệ thống truyền 
thanh từ huyện đến cơ sở.

- Chỉ đạo quảng bá, giới thiệu các tác phẩm đạt giải sáng tác ca khúc về An 
Giang trong hệ thống của đơn vị.

7. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị doanh nghiệp, Thành viên Ban 
Tổ chức

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Tổ chức.
- Tăng cường công tác tuyên truyền đưa thông tin Thể lệ và công tác tổ chức 

sáng tác ca khúc về An Giang trên hệ thống các kênh thông tin của đơn vị.
8. Huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung, Thể 

lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang trên các kênh thông tin của địa phương, 
đơn vị.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhạc sĩ tham gia Trại thực tế sáng tác 
ca khúc về An Giang đến địa phương, đơn vị để tìm cảm hứng sáng tác.



- Phát động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng 
nhân dân hưởng ứng, chủ động sáng tác và gửi tác phẩm tham dự.

- Chỉ đạo, tổ chức hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các tác phẩm 
đạt giải đến với công chúng.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn ngân sách tỉnh theo quy định hiện hành và nguồn kinh phí họp pháp

khác.
Trên đây là Ké hoạch tổ chức sáng tác ca khúc về An Giang, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Nai nhân: KT. TRƯỞNG BAN
T Ĩ A 1 \T1 ~ \ \T / 4 .Ả  1 X • I \  " **- Hội Nhạc sĩ Việt Nam (để phối hợp),

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy (để biết),
- Ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn 
và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (để biết),
- Huyện, thị, thành ủy và đảng ủy 
trực thuộc Tỉnh ủy (để biết),
- Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 190 năm 
thành lập tỉnh An Giang,
- Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. Trần Anh Thư
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