
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẶT Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số : ỔỔ/CV-VHNT. 
V/v Đe nghị phổ biến thể lệ 02 
cuôc thi về Đờn ca tài tử Nam bộ. 

Bình Dương, ngày 2! '/'"'íịcỊẶAtíHÓA^tỊípL IP.CẬN IHƠ 
CÔNG yÃN ĐEN 

Ngỏy..2.C. / -y /-^-/20/<1-v3 

Kính gửi : - sỏ' Văn hóa - Thê thao & Du lịch Thành phô Cân Tho' 
- Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Thành phố cần Thơ 

- Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2016 của Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Pestival Đờn ca tài 
tử Quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 2017. 
-Căn cử Ọuyết định số 251-ỌĐ/TU neày 22/9/2016 của Tỉnh ủy Bình 
Dương về việc thành lập Ban Tô chức Pestival Đờn ca tài tử Quốc gia lần 
thứ 11 - Bình Dương năm 2017. 
-Căn cứ Kế hoạch tổng thể sổ 70/KH-BTC ngày 12/10/2016 của Ban Tổ 
chức Pestival Đờn ca tài tử Ọuốc 2Ìa lần thứ II - Bình Dương năm 2017. 

Nhàm tôn vinh, quảng bá nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ, di sản văn 
hóa phi vật thể của nhân loại, quảng bá về đất nước, con người Nam bộ nói 
chung và của tỉnh Bình Dương nói riêng, Hội Văn học Nghệ thuật Bình 
Dương được phân công tô chức hai cuộc thi : 

1 -Cuộc thi sáng tác lời inới 20 bài bản Tô nhạc Tài tử Nam bộ. 
2-Cuộc thi sáng tác bài ca vọng cô và chập cải lương. 

Nay Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương xin gửi đến Sớ Văn hóa, Thế 
thao, Du lịch và các Hội Văn học Nghệ thuật thê lệ của hai cuộc thi trên. 

Kính đề nghị Quý cơ quan cho phổ biến đến các tác giả, các hội viên yêu 
thích và am hiếu về Đờn ca tài tử Nam bộ tham gia hưởng ứng. 

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan để Pestival Đờn ca tài 
tử Quốc gia lần thứ II tại Bình Dương năm 2017 được thành công tốt đẹp. 

Trân trọng ./. 
Nơi nhăn: HỘL^tTN^ÌNH DU ƠNG 

^ 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

Thành viên 
Điên 

' ĐCTT Quốc gia lần thử II 
Bình Dương năm 2017 



UBND T ÌNH B ÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XẢ HỘ I  CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM 

HỘI  VÃN HỌC NGHỆ THUẬT Độc  lập-Tự ( lo-Hạnh phúc 

Số: G l-ị /TB-HVHNT. Bình Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Thể lệ cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cố và chập Cải lương 

tỉnh Bình Dương năm 2016 

-Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ- BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch tô 
chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017; 

-Căn cứ Kế hoạch tổng thể tổ chức Pestival Đòn ca tài tử quốc gia lần 
thứ II - Bình Dương năm 2017 số 70/KH-BTC ngày 12 thána, 10 năm 2016 của 
Ban Tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc aia lần thứ II - Bình Dương năm 
2017; 

Nhằm tiến tới Pestival Đờn ca tài tử cấp Quốc gia lần thứ II do Bình 
Dương đăng cai tổ chức vào năm 2017; cung cấp nội dung phục vụ cho Pestival 
Đờn ca tài tử cấp Quốc gia năm 2017 và phong trào Đờn ca tài tử ở tình Bình 
Dương trong những năm tiếp theo; 

Được sự phân công cùa Ban Tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần 
thứ II - Bình Dương năm 2017, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức 
Cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương tỉnh Bình Dương năm 
2016. 

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CÀU 

- Đưa Đờn ca tài tử và Cải lương hòa nhập với nhịp sống hiện đại, đặc 
biệt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hổa đất nước, xây dựng nông 
thôn mới; 

- Vận động các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và 
ngoài tỉnh cùng tham gia viết về quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn mới, 
con người Nam bộ với Đơn ca tài tử, cải lương; tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa -
nghệ thuật chuẩn bị cho Liên hoan Đờn ca tài tử cấp Quốc gia lần thứ II do 
Bình Dương đăng cai tổ chức vào năm 2017. 

II. ĐỐI TƯỢNG 
- Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh 

Bình Dương. 



- Các tác giả thuộc chuyên ngành sân khấu, yêu thích và am hiểu về Đờn 
ca tài tử, cải lương ở các Hội Văn học - Nghệ thuật của các tỉnh, thành thuộc 
khu vực miền Đông Nam bộ và Đồng bàne sône Cửu Long . 

III. NỘI DUNG 
- Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập Cải lương với các chủ đề về quê 

hương, đất nước, con người trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca 
ngợi những thành tựu về kinh tế - xã hội đã đạt được trong thời kỳ đổi mới và 
hội nhập; phản ánh cuộc vận động "Toàn dán đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh"-, phản ánh đất và người Nam Bộ với Đờn ca tài tử, cải 
lương. 

- Khuyến khích các tác phẩm phản ánh được những thành tựu về kinh tế 
- xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời gian 
qua. 

IV. THỂ LỆ 

1. Sáng tác lòi mói bản Vọng cô nhịp 32 

- Các tác giả sáng tác lời mới cho bài Vọng cổ nhịp 32, sử dụng từ 4 đến 
6 câu, có thể kết họp nói lối, các bài bản cải lương, các điệu lý, câu hò trong 
kho tàng dân ca - cải lương Nam bộ. 

- Các bài ca tân cổ giao duyên (viết lời vọng cổ cho ca khúc tán nhạc) 
không nằm trong thể loại dự thi tại cuộc thi này. 

3. Sáng tác kịch bản chập Cải IưoTig 

- Các tác giả sáng tác chập Cải lương với thời lượng từ 15 đến 20 phút. 

- Số lượng nhân vật không hạn chế. 

V. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Mỗi tác giả có thế gỏi 01 hoặc nhiều tác phầm tham dự, Ban tổ chức 
không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi. 

- Tác phẩm gởi về: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương. Địa chỉ: số 52, 
đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương. Điện thoại: 0650.3822.663 hoặc gởi đến email: hvhntbd@gmail.com 

- Văn bản tác phẩm dự thi được in trên khổ giấy A4, íbnt chữ Times 
New Roman, cỡ chữ 14, in trên một mặt giấy (không nhận tác phấm viết tay). 
Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được sử dụng hoặc phổ biến. 

VI. GIẢI THƯỞNG : 

- 01 giải nhất trị giá 8.000.000đ 

- 02 giải nhì mỗi giải ó.OOO.OOOđ 

2 



- 03 giải ba mỗi giải 4.000.000đ 

- 05 giải khuyến khích mỗi giải 2.000.000đ 

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởna nhất, nhì. ba và khuyến khích cho hai 
thể loại như sau : 

1/ Vọng cổ nhịp 32. 

2/ Chập Cải lương. 

VIL BAN GIÁM KHẢO 

Ban tổ chức sẽ mời các tác giả, đạo diễn, các nhà nghiên cứu có uy tín về 
Đờn ca tài tử và Cải lương trong khu vực và cả nước tham gia thẩm định tác 
phẩm dự thi. 

VII. THÒI GIAN NHẬN TÁC PHẨM 

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát hành thông báo này đến 

ngày 28/02/2017. 

- Tổ chức thẩm định tác phấm và tiến hành in CD, DVD và in sách vào 
tháng 3/2017. 

- Tổng kết, trao giải vào đêm bế mạc Pestival Đờn ca tài tử toàn quốc lần 
thử II - Bình Dương năm 2017 vào tháng 4/2017. 

Trên đây là Thông báo thể lệ Cuộc thi Sáng tác bài ca Vọng cổ và chập 
Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2016. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương đề 
nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, 
thành trong cả nước; các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm thông tin, 
quảng bá rộng rãi để có nhiều tác giả tham gia cuộc thi./. 

Nơi gởi: HỘLVHmiBÌNH D ƯƠNG 
- Bộ VHTT&DL (Báo cáo); / ềỵ ~CỈÌỊ£%ỈCH 
- UBND tỉnh Binh Dương (báo cáo); 
- Sớ VHTT&DL 2 I tinh, thành khu vực phía Nam. 
- Hội VHNT 21 tinh, thành khu vực phía Nam: 
- Sờ VH.TT.DL tinh Bình Dương; 

- Phòng VHTT 9 huyện, thị xã. Tp trong tinh; Điên 
- Lưu; VT. Thánh viênlĩTCFestival ĐCTT Quốc gia lần thứ II 

Bình Dương năm 2017 
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UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘ I  CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM 

HỘI  VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Độc  lập-Tựdo-Hạnl ì  phúc 

Số: (35 /TB - HVHNT Bĩnh Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2016 

THÔNG BÁO 
Thể lệ cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ 

tỉnh Bình Dương năm 2016 

-Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ - BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc ban hành kê 
hoạch tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương 2017; 

-Căn cứ Kế hoạch tổng thể tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần 
thứ II - Bình Dương năm 2017 số 70/KH-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2016 
của Ban Tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ II - Bình Dương năm 
2017; 

Nhằm tiến tới Pestival Đờn ca tài tử cấp Quốc gia lần thứ ỈI do Bình 
Dương đăng cai tổ chức vào năm 2017; cung cấp nội dung phục vụ cho 
Pestival Đờn ca tài tử cấp Quốc gia năm 2017 và phong trào Đờn ca tài tử ở 
tỉnh Bình Dương trong những năm tiếp theo; 

Được sự phân công của Ban Tổ chức Pestival Đờn ca tài tử quốc gia lần 
thứ II - Bình Dương năm 2017. Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương tổ chức 
Cuộc thi Sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương 
năm 2016.  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Đưa loại hình Đờn ca tài tử Nam bộ hòa nhập với nhịp sống hiện đại, 
đặc biệt trong côns cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng 
nông thôn mới. 

- Vận động các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và 
ngoài tỉnh cùng tham gia viết về quê hương, đất nước, xây dựng nông thôn 
mới, con người Nam bộ với Đờn ca tài tử; tạo nên đợt sinh hoạt văn hóa -
nghệ thuật chuẩn bị cho Liên hoan Đòn ca tài tử cấp Quốc sia lần thứ II do 
Bình Dương đăng cai tổ chức vào tháng 4 năm 2017. 
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II. ĐÓI TƯỢNG 

- Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài 
tỉnh Bình Dưong. 

- Các tác giả thuộc chuyên ngành sân khấu, yêu thích và am hiểu về 
Đờn ca tài tử ở các Hội Văn học - Nghệ thuật của các tỉnh, thành thuộc khu 
vực miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long . 

III. NỘI DƯNG 

- Sáng tác lời mới với các chủ đề về quê hương, đất nước, con người 
trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi những thành tựu về kinh 
tế - xã hội đã đạt được trong thời kỳ đối mới và hội nhập; phản ánh cuộc vận 
động "Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh"-, phản 
ánh đất và người Nam Bộ với Đờn ca tài tử. 

- Khuyến khích các tác phẩm phản ánh được những thành tựu về kinh 
tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà tỉnh Bình Dương đã đạt được trong thời 
gian qua. 

IV. THẺ LỆ 

Các tác giả sáng tác lời mới trên lòng bản của 20 bản Tổ nhạc tài tử 
Nam bộ (khuyến khích các tác phẩm viết cho thể loại ca ra bộ), có thể trích 
một đoạn, hoặc một lớp, hoặc một số lớp. hoặc liên khúc, trong danh mục bản 
nhạc sau ; 

A/3 Nam : ỉ- Nam Xuân 
2- Nam Ai 
3- Nam Đảo (Đảo ngũ cuna) 

B/6 Bắc :  7-Lưu Thủy trường 
2- Phú Lục chấn 
3- Bình Bán chấn 
4- Cổ Bản vắn 
5- Xuân Tình chấn 
6- Tây Thi vắn 

c/ 7 Lễ: /- Xàng xê (nhịp tư hoặc nhịp tám) 

2- Ngũ đối thượng 

3- Ngũ đối hạ 
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4- Long đăng 
5- Long ngâm 
6- Tiểu khúc 
7- Vạn giá 

D/ 4 Oản : 1- Phụng hoàng lai nghi 
2- Phụng cầu hoàng duyên 
3- Giang Nam cửu khúc 
4- Tứ Đại oán 

E/ Vọng cỗ nhịp 8 và nhịp 16. 

V. QUY ĐỊNH CHUNG 

- Mỗi tác giả có thể gởi 01 hoặc nhiều tác phẩm tham dự, Ban tổ chức 
không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi. 

- Tác phẩm gởi về: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Dương. Địa chỉ: 

Số 52, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương. Điện thoại: 0650.3822.663 hoặc gởi vào email : 
hvhntbd@gmail. com 

- Văn bản tác phẩm dự thi được in trên khổ giấy A4, font chữ Times 
New Roman, cỡ chữ 14, in trên một mặt giấy {không nhận tác phẩm viết tay). 
Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm mới, chưa được sử dụng hoặc phổ biến. 

VI. GIẢI THƯỞNG : 

- 01 giải nhất trị giá 8.000.000đ 

- 02 giải nhì mỗi giải 6.000.000đ 

- 03 giải ba mỗi giải 4.000.000đ 

- 05 giải khuyến khích mỗi giải 2.000.000đ 

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích cho 
từng thể loại như sau : 

1/ Vọng cổ nhịp 8 và nhịp 16. 

2/ Bài Nam. 

3/ Bài Bắc. 

4/ Bài Oán. 

5/ Bài Hạ. 
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VII. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Tổ chức sẽ mời các tác giả, đạo diễn, nhà nghiên cứu Đờn ca tài tử 
Nam bộ có uy tín trong khu vực và toàn quốc tham gia thẩm định tác phẩm dự 
thi. 

VII. THÒI GIAN NHẬN TÁC PHẨM: 

- Từ khi phát hành thông báo đến ngày 28/02/2017. 

- Tổ chức thẩm định tác phẩm và tiến hành in CD, DVD và in sách vào 
tháng 3/2017. 

- Tổng kết, trao giải: Tại Lễ Bế mạc Pestival Đờn ca tài tử cấp quốc gia 
lần thứ II - Bình Dương năm 2017 vào tháng 4/2017 

Trên đây là Thông báo thế lệ Cuộc thi sáng tác lời mới 20 bản Tổ nhạc 
Tài tử Nam bộ tỉnh Bình Dương năm 2016. Hội Văn học Nghệ thuật Bình 
Dương đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Hội Văn học Nghệ thuật 
các tỉnh, thành trong cả nước; các cơ quan truyền thông, báo chí quan tâm 
thông tin, quảng bá rộng rãi để có nhiều tác giả tham gia cuộc thi./. 

Nơi gởi: HỘI VHNT BỈNH DƯƠNG 
- Bộ VHTT&DL (báo cáo); 

- UBND tỉnh Bình Dương (báo cáo); 
- Sở VHTT&DL 21 tinh, thành khu vực phía Nam. 
- Hội VHNT 21 tinh, thành khu vực phía Nam; 
- Sở VH.TT&DL tình Bình Dương; 
- Phòng VHTT 9 huyện, thị xã, Tp trong tinh; 

- Lưu VT. 
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