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Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2022)

Phục vụ công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử
quan trọng trong năm 2022, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác kịch bản
sân khấu kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các chủ
trương của Đảng và Nhà nước về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới;
2. Tạo môi trường, không khí sáng tác cho các nhà văn, nhà biên kịch, đạo
diễn, đặc biệt đối với đội ngũ tác giả trẻ;
3. Góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn
đối với những thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến cho đất nước, qua đó nâng cao
tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái
của người Việt Nam trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc;
4. Thông qua cuộc thi, nhận được những tác phẩm đạt chất lượng cao góp
phần phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước
và địa phương;
5. Kịch bản có giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, cách thể hiện sáng tạo mới,
hấp dẫn; truyền tải được những thông điệp mang tính nhân văn sâu sắc, đúng yêu cầu
nội dung đặt ra.
II. NỘI DUNG

1. Ca ngợi các anh hùng thương binh, liệt sỹ, người có công đã dũng cảm
chiến đấu, anh dũng hy sinh và hiến dâng xương máu của mình vì độc lập, tự do
của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân;
2. Ca ngợi những tấm gương của thương binh, người có công hăng say trong
lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
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III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Là các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài
nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp.
2. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được gửi
tác phẩm tham gia dự thi.
IV. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC GỬI TÁC PHẨM DỰ THI

1. Yêu cầu đối tác phẩm dự thi
a) Kịch bản phải tuân thủ theo thể lệ, là sáng tác mới, chưa gửi tham dự bất
kỳ cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới mọi hình thức;
b) Kịch bản phải đúng chủ đề nội dung quy định, có cốt chuyện, kịch bản
gắn với tình huống, xử lý tình huống, có nhân vật; nội dung kịch bản;
c) Mỗi tác giả tham gia có thể gửi từ 1- 3 tác phẩm dự thi, in tác phẩm trên nền
giấy A4 2 mặt và file Words gửi qua email.
( Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không

đúng thời gian quy định và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm
tham gia dự thi; những tranh chấp quyền tác giả và các quyền liên quan đối với
các kịch bản tham dự cuộc thi. Nếu phát hiện tác giả, tác phẩm vi phạm các quy
định liên quan, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và giấy chứng nhận).
2. Hình thức gửi tác phẩm dự thi
Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi như sau:
- Gửi qua hộp thư điện tử Email: 01 file điện tử qua email (Tác giả gửi
thông tin ghi rõ: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; số điện thoại liên hệ,
số chứng minh thư nhân dân, 02 ảnh 4x6 riêng. (Không được ghi tên trực tiếp vào
tác phẩm dự thi).
- Tác giả gửi trực tiếp qua đường bưu điện: Bản giấy in 2 mặt, khổ giấy A4.
Thông tin ghi rõ: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; địa chỉ; số điện thoại liên hệ,
số chứng minh thư nhân dân, 02 ảnh 4x6 riêng. (Không được ghi tên trực tiếp vào
tác phẩm dự thi).
- Thông tin nhận bài dự thi:
Phòng Văn nghệ quần chúng - Cục Văn hoá cơ sở - 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

3
Điện thoại: (024) 3.944.8343 - Đồng chí Nguyễn Lan Hương 0815.133.939;
Trần Thị Nguyên 0988.556.308. Email: vnqc.vhcs@gmail.com
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho các tác giả, đơn vị đạt giải kèm
theo tiền thưởng như sau:
- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng là
15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng);
- 02 giải nhì: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng là
8.000.000đ/ giải (Tám triệu đồng);
- 03 giải ba: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền thưởng là
5.000.000đ/giải (Năm triệu đồng);
- 10 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm theo tiền
thưởng là 2.000.000đ/giải (Hai triệu đồng);
- 01 giải phong trào cho đơn vị vận động nhiều tác giả tham gia có nhiều tác
phẩm có chất lượng tốt: Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng 8.000.000/giải
(Tám triệu đồng).
VI. SỬ DỤNG TÁC PHẨM

1. Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền Kỷ niệm 75 Ngày thương
binh, Liệt sỹ không nhằm mục đích kinh doanh.
2. Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được
quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy
phù hợp. Những tác phẩm đạt giải thì chủ sở hữu thuộc về Nhà nước (Cục Văn
hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
3. Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận Thể lệ
Cuộc thi và chuyển giao quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức Cuộc thi.
VII. THỜI HẠN VÀ TỔNG KẾT TRAO GIẢI

1. Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi (bao gồm cả 02 hình thức):
ngày 30 tháng 3 năm 2022. Các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện
nơi gửi và ngày tác giả gửi tác phẩm quan Email của Ban Tổ chức Cuộc thi.
2. Kết quả cuộc thi: Ban Tổ chức gửi thông báo trên website: www.vhttcs.org.vn
tới các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn
hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ
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sân khấu Việt Nam, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật,
Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh, Trường Văn hoá Nghệ thuật các tỉnh, thành
phố trong cả nước.
3. Tổng kết và trao giải: Dự kiến tổ chức vào tháng 5 năm 2022 (thời gian
cụ thể sẽ Thông báo sau).
VIII. BAN GIÁM KHẢO

Thành phần Ban Giám khảo gồm đại diện các cơ quan:
- Hội Liên hiệp VHNT Việt Nam;
- Hội sân khấu Việt Nam;
- Các nhà nghiên cứu phê bình sân khấu;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ban Tổ chức Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác
giả sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước; sự phối hợp
của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Hội Sân khấu Việt Nam, Hội Văn học Nghệ thuật,
Trung tâm Văn hoá, Trung tâm Văn hoá - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hoá - Điện
ảnh và các Trường Văn hoá Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trong cả nước để cuộc
thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày
Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022) thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ Lao động TBXH (để b/c);
- Cục trưởng;
- Hội Sân khấu Việt Nam;
- Hội Văn học Nghệ thuật;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
-TTVH, TTVHNT, TTVHĐA các tỉnh, thành phố;
- Các Trường Văn hóa nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Các tác giả tham gia cuộc thi;
- Lưu: VT, VHCS,LH(300).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ký bởi: Cục Văn hóa cơ
sở
Email:
cvhcs@bvhttdl.gov.vn
Cơ quan: Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch
Ngày ký: 20-09-2021
10:13:37 +07:00

Vi Thanh Hoài
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