
 
 

 
 
 
 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật 

biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19” để thực hiện Chƣơng 

trình phối hợp công tác số 250/CTrPH-CNTBD-HNVVN ngày 26/6/2020 giữa 

Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện  

công tác quản lý nhà nƣớc về văn học giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Quyết định số 2407/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc “Tổ chức Bình chọn các 

sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống 

dịch Covid-19” để thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 250/CtrPH-

CNTBD-HNVVN ngày 26/6/2020 giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà 

văn Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng Kế hoạch tổ chức Bình chọn 

các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, 

chống dịch Covid-19 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ  

“Kết nối yêu thƣơng, vƣợt qua đại dịch” 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Lựa chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật 

biểu diễn và tìm kiếm các sản phẩm truyền thông với chủ đề về tuyên truyền 

phòng, chống dịch Covid-19 trên Internet, mạng xã hội, các phương tiện thông 

tin đại chúng, nhằm lan toả, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ cùng chung tay 

vượt qua đại dịch. 

2. Yêu cầu: Nội dung, phương thức phù hợp với yêu cầu của công chúng 

và nhân dân, tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng và đảm bảo an toàn. 

III. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG 

1. Thời gian 

- Thời gian nhận các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình từ ngày 05 tháng 10 

năm 2021 đến 05 tháng 11 năm 2021. 

- Thời gian bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình từ ngày 15 tháng 

11 năm 2021 đến hết 15 tháng 12 năm 2021. 

- Thời gian dự kiến tổ chức công bố kết quả và trao thưởng vào cuối tháng 

12 năm 2021.  

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 
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     Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2021 
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2. Đối tƣợng 

- Là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. 

- Đề xuất bình chọn có thể là cá nhân hoặc nhóm. 

IV. QUY ĐỊNH, NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC 

1. Quy định  

- Các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình phải tuân thủ yêu cầu tại Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về 

hoạt động nghệ thuật biểu diễn và được sản xuất từ năm 2020 trở lại đây. 

- Sản phẩm bản ghi âm, ghi hình là MV Ca múa nhạc và các chương trình 

biểu diễn nghệ thuật trực tuyến tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19. 

- Thời gian cho mỗi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình của MV Ca múa nhạc 

không quá 10 phút và chương trình nghệ thuật trực tuyến không quá 120 phút. 

- Các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình đảm bảo chất lượng về âm thanh, 

hình ảnh theo quy định. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình của 

các cá nhân và nhóm cho mục đích truyền thông. 

- Các cá nhân và nhóm phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các 

thông tin cung cấp để bình chọn. 

- Mỗi một cá nhân/nhóm có thể dự thi nhiều sản phẩm bản ghi âm, ghi hình. 

- Trong trường hợp sản phẩm bình chọn được tạo ra bởi nhóm, Ban Tổ 

chức sẽ tiến hành trao giải thưởng đó cho trưởng nhóm hoặc đại diện nhóm. 

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giải thưởng khi sản phẩm bản 

ghi âm, ghi hình đạt giải bị phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, thể lệ bình 

chọn. 

2. Nội dung 

Nội dung các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên 

tuyền, phòng chống dịch Covid-19; cổ vũ, chăm lo đời sống tinh thần cho nhân 

dân, tiếp sức lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, phát huy tinh thần của các 

nghệ sĩ tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, trình diễn các tác phẩm nghệ thuật. 

3. Cách thức gửi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình để bình chọn 

+ Cách 1: Tải lên Youtuber và gửi đường link về Email: vantuanvhttdl@gmail.com 

 + Cách 2: Quét mã QR để gửi đường link 

 

mailto:vantuanvhttdl@gmail.com
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- Sản phẩm bản ghi âm, ghi hình cần ghi rõ ở phần tiêu đề: Tên bình chọn 

là “Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch”; tên, địa chỉ, điện thoại cá nhân hoặc 

nhóm tác giả. 

V. CÁCH THỨC BÌNH CHỌN 

(Theo Thể lệ bình chọn kèm Kế hoạch này) 

VI. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Hội đồng thẩm định 

- Hội đồng thẩm định sơ khảo và chung khảo gồm 7 thành viên, là những 

văn nghệ sĩ có uy tín chuyên môn được Cục Nghệ thuật biểu diễn lựa chọn quyết 

định thành lập. 

- Hội đồng thẩm định có trách nhiệm đánh giá, thảo luận, xét bình chọn 

thông qua hình thức chấm điểm độc lập, cá nhân có sản phẩm bản ghi âm ghi, 

hình tham dự bình chọn sẽ không tham gia hội đồng. 

2. Giải thƣởng 

2.1. Giải thưởng dành cho MV Ca múa nhạc 

- 01 Giải nhất 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm. 

- 01 Giải nhì 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm. 

- 02 Giải ba 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm.  

2.2. Giải thưởng dành cho các chương trình nghệ thuật trực tuyến 

- 01 Giải nhất 15.000.000 đồng (Mười lăm mươi triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm. 

- 01 Giải nhì 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm. 

- 02 Giải ba 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) cá nhân hoặc nhóm.  

* Ngoài ra có các giải thưởng khác từ nguồn xã hội hoá.  

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Văn học 

 - Chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, 

ghi hình về nghệ thuật biểu diễn và thể lệ bình chọn. 

- Phối hợp tham mưu Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 

- Đăng tải thể lệ bình chọn trên trang thông tin điện tử và một số cơ quan 

thông tấn, báo chí. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bình chọn qua Internet và phần 

mềm voting.vn. 

2. Giao Phòng Quản lý biểu diễn và bản ghi âm, ghi hình: Phối hợp 

tham mưu quyết định thành lập Hội đồng thẩm định. 



4 

 

  

3. Giao Phòng Nghệ thuật: Phối hợp xây dựng bảng đánh giá bình chọn 

cho Hội đồng thẩm định. 

4. Giao Văn phòng 

- Phối hợp tham mưu quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bình chọn. 

- Phối hợp trong công tác hậu cần và thanh quyết toán theo quy định. 

VIII. KINH PHÍ 

Kinh phí Tổ chức Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ 

thuật biểu diễn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19” để thực hiện Chương 

trình phối hợp công tác số 250/CtrPH-CNTBD-HNVVN ngày 26/6/2020 giữa 

Cục Nghệ thuật biểu diễn với Hội Nhà văn Việt Nam thực hiện theo dự toán 

ngân sách Nhà nước do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Nghệ 

thuật biểu diễn trong năm 2021./.  

 

Nơi nhận: 
- Thứ trưởng Tạ Quang Đông (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Cục NTBD (để biết); 

- VP và các phòng chuyên môn của Cục; 

- Lưu: VT, PVH, LTh (10). 

KT. CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CỤC TRƢỞNG 

 

 
 

 

 

 Trần Hƣớng Dƣơng 
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