
 
 

 
 
 
 
 

THỂ LỆ 

Bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về 

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

(Kèm theo Kế hoạch số 483 /KH-NTBD ngày 29 tháng 9 năm 2021  

của Cục Nghệ thuật biểu diễn) 

 

1. Chủ đề: “Kết nối yêu thương, vượt qua đại dịch” 

2 Thời gian, đối tượng 

2.1. 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.  

2.2. Đối tượng 

- Là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. 

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

3. Quy định, nội dung và cách thức gửi sản phẩm bản ghi âm, ghi hình 

3.1. 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 một 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. 
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- 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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 

 

- 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. 

4. Cách thức để bình chọn 

Để bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn truy cập 

website: http://cucnghethuatbieudien.gov.vn/ hoặc https://knyt.voting.vn để làm theo 

hướng dẫn. 

5. Giải thưởng  

5.1. 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.  

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

- 01 Giải nhất 15.000.000 đồng (Mười lăm 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.  

6. Liên hệ trực tiếp 

- Phần nội dung sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn 

liên hệ Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn học, Cục nghệ thuật biểu diễn, 

điện thoại 0903.018.679 
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- Phần kỹ thuật, thông tin gửi sản phẩm và bình chọn trên trang website 

liên hệ Bà Nguyễn Thị Nhung, cán bộ phụ trách hệ thống Công ty Cổ phần Đầu 

tư phát triển Công nghệ và Truyền thông, điện thoại 0918.802.558.  

7. Điều khoản thi hành 

Thể lệ Bình chọn các các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu 

diễn tuyên truyền, phòng chống Covid-19 có hiệu lực từ ngày ký và được đăng tải 

trên Trang Thông tin của Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cổng Thông tin điện tử của Bộ 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch và cơ quan thông tấn báo chí. Kết quả bình chọn qua 

https://knyt.voting.vn/ và Hội đồng thẩm định là kết quả cuối cùng. Ban Tổ chức 

không chấp nhận khiếu nại. Các cá nhân/nhóm phải tự chịu trách nhiệm về nguồn 

gốc, bản quyền đối với nội dung sản phẩm tham gia bình chọn./. 

 

                                                                        

https://knyt.voting.vn/

