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THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN 

*** 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

     

 

THỂ LỆ 
Liên hoan Tiếng hát Học sinh, Sinh viên toàn thành năm 2021 Chủ đề 

“Nhiệt huyết tuổi trẻ" 

---- 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

- Tất cả học sinh, sinh viên (kể cả sinh viên nước ngoài) đang theo học hệ 

chính quy tập trung tại các trường THPT, Cao đăng trên địa bàn Quận. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC THI: 

1. Nội dung:  

- Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi 

Thành phố mang tên Bác Hồ, ca ngợi hoạt động của các lực lượng vũ trang. Ca 

ngợi vẻ đẹp của quê hương, đất nước, vẻ đẹp biên giới, biển đảo, vẻ đẹp con người 

Việt Nam. 

- Thế hiện sức trẻ, tinh thần yêu đời, lạc quan của tuổi trẻ. 

- Thế hiện các cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ thời hiện đại mới. 

2. Hình thức: 

- Hình thức thi: Gồm 02 bảng: 

+ Bảng A: Dành cho học sinh các trường THPT. 

+ Bảng B: Dành cho sinh viên trường Cao đẳng. 

3. Thế loại dự thi: Đơn ca. 

3.1. Cách thức đăng ký dự thi: 

- Các thí sinh tham gia Liên hoan có thể đăng ký dự thi đăng ký qua đường 

link: https://bitly.com.vn/4hu4d8 

- Thí sinh nộp bài dự thi vòng Sơ loại cho BTC từ ngày 17/12/2021 đến hết 

ngày 07/01/2022. 

- Video clip dự thi gửi về địa chỉ: 

+ Email: tienghathssv2021@gmail.com 

+ Nội dung email bao gồm: Họ tên, MSSV, Khoa/Bộ môn, Trường, Số điện 

thoại liên hệ và Tên tiết mục dự thi, tác giả. 

3.2. Quy định về video clip dự thi: 

https://bitly.com.vn/4hu4d8
mailto:tienghathssv2021@gmail.com
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- Video clip dự thi có thể được ghi âm, ghi hình bằng các thiết bị chuyên 

dụng hoặc điện thoại thông minh, chất lượng Full HD, định dạng file Mp4. Sử 

dụng khung hình ngang, lấy hình đầy đủ người ca và người đàn (nếu có). Không 

gian ghi hình phải sạch, đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ. 

- Trang phục của tất cả người tham gia xuất hiện trong video clip phải lịch 

sự, khuyến khích thí sinh trang điểm và mặc trang phục phù hợp với nội dung tiết 

mục dự thi. Video clip bài thi phải có chất lượng âm thanh, hình ảnh rõ ràng, 

không lẫn tạp âm, không dùng kỹ thuật chỉnh sửa, không ca nhép, được ghi hình 

một lần, không qua cắt dựng lại. 

III. THỂ LỆ CÁC VÒNG THI: 

1. Vòng Sơ khảo:  

- Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 17/12/2021 đến hết ngày 07/01/2022. 

- Hình thức dự thi: Các thí sinh nộp video dự thi về cho BTC theo cú pháp 

[Họ tên thí sinh] [[Tên trường]_[Tên bài hát] với nội dung trình bày một đoạn 

ngắn giới thiệu về thông tin thí sinh và nội dung bài hát thể hiện qua email: 

tienghathssv2021@gmail.com. 

- Ban Giám khảo sẽ đánh giá trực tiếp và chọn 10 thí sinh ở mỗi bảng vào 

vòng Chung kết (Số lượng thí sinh có thể thay đối tùy theo tình hình thực tế). 

- Thời gian Công bố kết quả: Ngày 09/01/2022 (chủ nhật) trên Fanpage Nhà 

Văn hóa Sinh viên TP.HCM và Fanpage Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. 

2. Vòng Chung kết: 

- Thời gian, địa điểm: Dự kiến lúc 18g00 ngày 15/01/2022 (thứ bảy) tại Hội 

trường Beethoven trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (số 215 Điện Biên Phủ, 

Phường 15, Quận Bình Thạnh). 

- Hình thức dự thi: Thí sinh sẽ thi trực tiếp tại địa điểm diễn ra Liên hoan. 

- Các thí sinh vào vòng Chung kết sẽ được Ban Cố vấn tập huấn, tư vấn hỗ 

trợ chỉnh sửa các tiết mục dự thi dự kiến vào ngày 10/01/2022 (thứ hai). 

- Các thí sinh sẽ bốc thăm ngẫu nhiên thứ tự biểu diễn. 

- Ban Giám khảo sẽ đánh giá và chọn ra các tiết mục xuất sắc để trao giải. 

IV. QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Quy định về tiết mục dự thi: 

- Tiết mục biểu diễn dự thi là tác phẩm âm nhạc được phép phổ biến theo 

quy dịnh của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải được sự thống nhất 

của BTC. 

- Thí sinh không được thay đổi tiết mục khi chưa được sự đồng ý của BTC. 

Các bài hát đăng ký tham gia Liên hoan phải có ca từ trong sáng, lành mạnh, phù 

hợp chủ đề và được phép lưu hành theo quy định của Nhà nước. 

mailto:tienghathssv2021@gmail.com
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- Đối với các bài hát do thí sinh tự sáng tác, phải cung cấp lời bài hát, 

khuông nhạc (văn bản bài nhạc) và giấy cam kết trách nhiệm đối với bản quyền 

bài hát. 

- Không được hát nhép theo băng đĩa nhạc đã thu sẵn lời và bè của bài hát 

dự thi. 

- Không được sử dụng băng đĩa nhạc playback có thu sẵn bè. 

2. Quy định về trang phục, đạo cụ và các điều kiện biểu diễn: 

- Thí sinh tự chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho tiết mục tham dự liên hoan 

của mình. 

- Các tiết mục tham gia Liên hoan tự chuẩn bị nhạc, yêu cầu kỹ thuật (nếu 

có sử dụng dàn nhạc, số lượng micro, jack cắm nhạc cụ,...) nộp cho BTC 03 ngày 

trước thời gian diễn ra Liên hoan và sẽ thi bằng phiên bản này. 

- Đối với các tiết mục tự sáng tác, yêu cầu ghi rõ và gửi (nhạc và lời) về 

cho BTC 05 ngày trước khi biểu diễn và Đơn vị phải tự chịu trách nhiệm về tác 

quyền của các ca khúc tự sáng tác. 

- Thí sinh dự thi theo thứ tự biểu diễn các tiết mục và không được tự ý thay 

đổi khi chưa được sự đồng ý của BTC. 

- Các tiết mục có quyền tự bố trí cảnh trí cho phù hợp với nội dung biểu 

diễn nhưng không làm ảnh hưởng đến các tiết mục khác và tổng quan chung của 

BTC. 

3. Quy định về trách nhiệm: 

- Thí sinh phải có tác phong, thái độ nghiêm túc, tuân thủ đúng những hướng 

dẫn và quy định của BTC trong quá trình tham dự liên hoan. 

- Nghiêm cấm mời thí sinh không phải là học sinh, sinh viên tham gia trong 

chương trình. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất. 

4. Quy định về bản quyền: 

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, âm nhạc 

trong các tiết mục dự thi. 

- BTC có quyền sử dụng hình ảnh thí sinh và các video clip dự thi của thí 

sinh để đăng tải phục vụ mục đích truyền thông. 

- Các phim ảnh về quá trình dự thi của thí sinh do BTC thực hiện thuộc về 

bản quyền của BTC và BTC có toàn quyền sử dụng. 

5. Tiêu chí chấm điểm: 

- Các tiết mục dự thi được chấm theo thang điểm 20, chính xác từ 0.5 trở 

lên. Điểm tiết mục là điểm trung bình cộng của các Giám khảo chẩm cho tiết mục. 
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IV. TRAO GIẢI: BTC sẽ trao 01 giải vàng, 01 giải bạc, 01 giải đồng, 04 

giải khuyến khích cho từng bảng. 

V. KỶ LUẬT: 

- Các đơn vị dự thi vi phạm những quy định của BTC thì tùy thuộc vào mức 

độ vi phạm mà BTC sẽ có biện pháp xử lý, loại tiết mục vi phạm hoặc để nghị nhà 

trường xử lý. 

VI. KHIẾU NẠI: 

- Các thí sinh có khiếu nại liên quan đến kết quả thi liên hệ trực tiếp về 

BTC, BTC sẽ giải quyết khiếu nại trong thời gian chậm nhất là 24 giờ kể từ thời 

điểm khiếu nại của thí sinh. 

VII. QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các giải thưởng đều không được chuyển nhượng dưới mọi hình thức. 

- Mọi trường hợp khác không quy định trong thể lệ này nếu xảy ra sẽ được 

giải quyết theo quy định của BTC và quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

Trong quá trình diễn ra Liên hoan, các vấn đề điều chỉnh về thể lệ (nếu có) sẽ 

được thông tin chính thức trên website www.nhavanhoasinhvien.vn hoặc trực tiếp 

đến đại diện các đơn vị trong từng vòng cụ thể. 


