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 PHỤ LỤC 3 

Quy định Hội thi văn nghệ chào mừng 88 năm ngày thành lập  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) 

(Kèm theo Thông báo số 06-TB/ĐTN, ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban 

Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ) 

---------- 

1. Mục đích: 

- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho Đoàn viên, thanh niên Trường Cao 

đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ, thiết thực chào mừng 88 năm ngày thành lập 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2019. 

- Nâng cao kỹ năng biểu diễn và hoạt động nghệ thuật mang tính chuyên 

nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên môn và các kỹ năng ngoài chuyên môn cho cho 

Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm chi 

phí, có thể kết hợp với môn học thực hành biểu diễn. 

- Đảm bảo công bằng trong tổ chức cũng như chấm thi. 

- Các tiết mục dự thi phải mang tính nghệ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo, 

đột phá. 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian bốc thăm các chủ đề: 13 giờ, ngày 27/02/2019 

- Chạy sân khấu: 11-13 giờ, 18-21 giờ, ngày 17/02/2019 

- Thi diễn: 18 giờ 30 phút, ngày 18, 19/3/2019 

- Tổng kết, trao giải: 18 giờ 30, ngày 20/3/3019 

- Địa điểm: Hội trường sân khấu Trường Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật 

Cần Thơ (Số 188/35A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ). 

* Tùy Theo số lượng các đội thi tham dự, Ban Tổ chức có thể thay đổi 

thời gian thi, tổng trết trao giải trong 01 hoặc 02 đêm. 

4. Đối tượng: Học sinh, sinh viên đang theo học hệ trung cấp, cao đẳng tại 

Trường dự thi theo hình thức đội/ nhóm: Đội/ nhóm không giới hạn thành viên 



(khuyến khích từ 10 đến 20 học sinh, sinh viên; khuyến khích học sinh, sinh viên 

các lớp, khác chuyên ngành đăng ký thành đội/nhóm). 

Riêng đối với học sinh, sinh viên sử dụng nội dung thi để lấy điểm thi môn 

học thực hành biểu diễn phải có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn. 

5. Thể lệ: 

- Mỗi đội/ nhóm có 01 nhóm trưởng. 

- Mỗi đội/nhóm sẽ bóc thăm 01 chủ đề cho Ban Tổ chức chọn sẵn. 

- Nội dung các chủ đề: Ngợi ca tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi về 

Đảng, Bác Hồ, Tình cảm gia đình và tình yêu đôi lứa, tình yêu biển đảo, cách 

mạng, thực trạng xã hội,…. 

6. Giải thưởng: 

- 01 Giải Nhất: Giấy khen + Tiền thưởng: 500.000 đồng 

- 02 Giải Nhì: Giấy khen + Tiền thưởng: 300.000 đồng 

- 03 Giải Ba: Giấy khen + Tiền thưởng: 200.000 đồng 

7. Hình thức, cách thức tổ chức: 

- Mỗi đội/ nhóm dàn dựng, biểu diễn chương trình nghệ thuật: hát, múa, 

kịch, biểu diễn nhạc cụ, thời trang, xiếc, ảo thuật,….kết hợp thuyết trình trong 15 

đến 25 phút trên sân khấu. 

- Các tiết mục trong chương trình đòi hỏi có sự gắn kết với nhau thành một 

câu chuyện xuyên xuốt mang một ý nghĩa, thông điệp của chủ đề đã bóc thăm. 

- Các tiết mục trong chương trình không vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo 

đức xã hội, tác quyền, các bài hát, ca khúc bị cấm lưu hành, lưu diễn. 

- Mỗi thanh viên trong đội/ nhóm được nhóm trưởng phân công một nhiệm 

vụ cụ thể trong chương trình văn nghệ (không phải tất cả các thành viên đều phải 

biểu diễn trên sân khấu). Thành viên của đội/ nhóm này có thể là thành viên của 

đội nhóm khác mà không phải là nhân vật, diễn viên chính của đội, nhóm khác./. 
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