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KẾ HOẠCH 

Tổ chức và quy định chung Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - 

Ngôi Sao biển tỉnh Bình Thuận” lần IV năm 2023 

 

Căn cứ Công văn số 1839/UBND-KGVXNV ngày 18/5/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về chủ trương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo định kỳ. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh đồng ý việc tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát 

Truyền hình - Ngôi Sao biển tỉnh Bình Thuận” 02 năm tổ chức một lần. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ban 

hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình 

Thuận” lần IV năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

1. Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình Thuận” lần IV năm 

2023 nhằm duy trì và phát triển phong trào ca hát trong và ngoài tỉnh, đồng thời 

phát hiện những giọng hát hay, xuất sắc để tuyển chọn tham dự các cuộc thi cấp 

khu vực, toàn quốc. 

2. Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các ca khúc truyền thống 

cách mạng, ca ngợi quê hương Bình Thuận, đất nước, con người Việt Nam đến với 

Nhân dân, du khách; giới thiệu điểm đến Bình Thuận “An toàn, thân thiện, chất 

lượng”, thiết thực chào mừng  Năm du lịch Quốc gia năm 2023, Bình Thuận - Hội tụ 

xanh. 

II. ĐỐI TƢỢNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Đối tƣợng dự thi 

- Là công dân có quốc tịch Việt Nam, độ tuổi từ 16 đến 36 (sinh năm 2007 

đến năm 1987) theo năm sinh trong Căn cước công dân (hoặc Giấy khai sinh). 

- Có đạo đức và lối sống lành mạnh, không thuộc diện đối tượng điều tra của 

cơ quan bảo vệ pháp luật và phải chịu trách nhiệm về những khai báo của cá nhân 

theo mẫu hồ sơ của Ban Tổ chức. 

* Đối với những cá nhân đã đạt giải nhất, nhì, ba Cuộc thi “Tiếng hát 

Truyền hình Bình Thuận lần I, năm 2014”, Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển 

Bình Thuận lần I, năm 2018, lần II năm 2019”, Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - 

Ngôi Sao biển Bình Thuận” lần III năm 2021; những cá nhân đã đạt giải nhất, nhì, 

ba trong các cuộc thi Thanh nhạc (thi hát) cấp quốc gia và các Cuộc thi Sao Mai 

(Tiếng hát truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam) và của các đài tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương không được tham dự cuộc thi này. 
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2. Hồ sơ dự thi 

Thí sinh tham gia Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình 

Thuận” lần IV năm 2023, nộp hồ sơ dự  thi gửi về Ban Tổ chức, bao gồm: 

- Đơn đăng ký tham gia cuộc thi (theo mẫu của Ban Tổ chức). 

- 01 bản photo Căn cước công dân (hoặc Giấy khai sinh). 

- 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 (ảnh thẻ). 

- Số điện thoại liên lạc (có sử dụng ứng dụng Zalo). 

* Lƣu ý: Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại khi đã nộp cho Ban Tổ chức. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Thời gian đăng ký 

Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 11/06/2023. 

2. Địa điểm đăng ký 

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại: 

+ Phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp thuộc Đài Phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận, số 339 - 341 Thủ Khoa Huân, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

+ Phòng Nghệ thuật biểu diễn thuộc Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh, địa 

chỉ: 01 Lưu Hữu Phước, Khu tập thể Văn công, phường Phú Thủy, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3812.045 - 0976.255.762. 

- Thí sinh cũng có thể đăng ký dự thi qua điện thoại (0252.3812.045 - 

0976.255.762 - 0918.116.062), gửi bản Scan Đơn đăng ký, hình ảnh và Căn cước 

công dân cho Ban Tổ chức qua Zalo số 0976.255.762 - 0918.116.062. 

IV. CÁC VÒNG DỰ THI 

Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình Thuận” lần IV năm 

2023, được chia thành các vòng thi, cụ thể như sau: 

1. Vòng Sơ khảo 

1.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc 

- Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 12/06 đến 15/06/2023 (thứ 2, 3, 4, 5). 

- Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

1.2. Thời gian và địa điểm dự thi 

- Thời gian dự thi: Sáng và chiều, từ ngày 16/06 đến 18/06/2023 (thứ 6, 7 và 

chủ nhật). 

- Địa điểm dự thi: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

1.3. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn 40 

thí sinh có số điểm cao nhất (từ trên xuống) của Vòng Sơ khảo (có thể tăng hoặc 

giảm tùy theo số lượng đăng ký và chất lượng giọng hát của các thí sinh) để tiếp 

tục tham gia Vòng Chung kết 1. 

 



 

 

3 

2. Vòng Chung kết 1 

2.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc 

- Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 27/06 đến 30/06/2023 (thứ 3 đến thứ 6). 

- Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

2.2. Thời gian và địa điểm dự thi 

- Thời gian dự thi: Sáng chiều ngày 01/07 và ngày 02/07/2023 (thứ 7 và chủ  nhật). 

- Địa điểm dự thi: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

2.3. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn 20 

thí sinh có số điểm cao nhất (từ trên xuống) của Vòng Chung kết 1 để tiếp tục tham 

gia Vòng Chung kết 2.  

3. Vòng Chung kết 2 

3.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc 

- Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 24/07 đến 26/07/2023 (thứ 2 đến thứ 4). 

- Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

3.2. Thời gian và địa điểm dự thi 

- Thời gian dự thi: 19g30 tối ngày 27/07/2023 (Thứ 5). 

- Địa điểm dự thi: Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

3.3. Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn 09 

thí sinh có số điểm cao nhất (từ trên xuống) của Vòng Chung kết 2 để tiếp tục tham 

gia Vòng Chung kết xếp hạng. Đồng thời, tùy vào chất lượng cụ thể của thí sinh, 

Ban Tổ chức sẽ cùng Ban Giám khảo Cuộc thi trao đổi, thống nhất quyết định chọn 

hoặc không chọn thêm thí sinh vào Vòng Chung kết xếp hạng (trường hợp có chọn 

thì số thí sinh bổ sung tối đa là 03 người). 

4. Vòng Chung kết xếp hạng 

4.1. Thời gian và địa điểm ráp nhạc 

- Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 31/08 đến 01/09/2023 (thứ 5 và thứ 6). 

- Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh. 

4.2. Thời gian và địa điểm dự thi 

- Thời gian dự thi: 19g30 ngày 02/09/2023 (Thứ 7). 

- Địa điểm dự thi: Trung tâm Văn hóa tỉnh. 

4.3. Căn cứ kết quả chấm điểm xếp hạng của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức 

sẽ trao giải cho các thí sinh theo cơ cấu giải thưởng Cuộc thi.  

* Trong các vòng thi, nếu các thí sinh có số điểm bằng nhau thì thí sinh nào 

có số điểm thi ở các vòng trước cao hơn sẽ được ưu tiên chọn.  
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V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ xem xét, 

trao giải thưởng cho 09 thí sinh tham dự Vòng Chung kết xếp hạng, với cơ cấu như 

sau: 

1. Giải chính 

- 01 giải Nhất. 

- 01 giải Nhì. 

- 02 giải Ba. 

- 05 giải Khuyến khích.  

2. Giải phụ 

- 01 giải “Thí sinh hát ca khúc truyền thống cách mạng hay nhất”.  

- 01 giải “Thí sinh hát ca khúc về Biển hay nhất”. 

- 01 giải “Thí sinh hát ca khúc về Bình Thuận hay nhất”. 

- 01 giải “Thí sinh nhỏ tuổ nhất lọt vào Vòng Chung kết xếp hạng”. 

* Giá trị của từng giải thưởng Ban Tổ chức sẽ thông báo sau. 

VI. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Quy định về ca khúc dự thi 

- Ca khúc dự thi của các thí sinh gồm những bài hát của Việt Nam, ca ngợi 

về truyền thống cách mạng Việt Nam, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, ca ngợi 

Bác Hồ kính yêu; ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, Bình Thuận, 

tình yêu đôi lứa trong sáng,... 

- Nội dung ca khúc tham gia dự thi không vi phạm Điều 3 Quy định cấm 

trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 

14/12/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.  

- Khuyến khích thí sinh hát những ca khúc truyền thống cách mạng, những 

ca khúc sáng tác về Biển, về quê hương Bình Thuận. 

- Các bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số phải có một lần hát bằng tiếng Việt 

phổ thông. 

2. Quy định về phần biểu diễn dự thi của thí sinh 

2.1. Vòng Sơ khảo: Các thí sinh hát 01 ca khúc do thí sinh tự chọn. 

2.2. Vòng Chung kết 1, 2: Các thí sinh hát 02 ca khúc (01 ca khúc tự chọn và 

01 ca khúc trong danh mục các ca khúc quy định của Ban Tổ chức). 

2.3. Vòng Chung kết xếp hạng: Các thí sinh hát 02 ca khúc trong danh mục các 

ca khúc quy định của Ban Tổ chức, trong đó phải ít nhất 01 ca khúc về quê hương 

Bình Thuận). 

3. Một số quy định khác 

- Thí sinh phải tuân thủ các yêu cầu về tổ chức và chuyên môn do Ban Tổ chức 

quy định. Trước khi tham dự Cuộc thi, các thí sinh phải đọc kỹ thể lệ và các quy định 
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của Ban Tổ chức. Sự có mặt của thí sinh trong cuộc thi được xem như đã đương nhiên 

đồng ý chấp nhận các quy định, quyết định, thể lệ của Ban Tổ chức. 

- Khi biểu diễn ca khúc dự thi, thí sinh phải mặc trang phục đẹp, không để 

hở hang, phản cảm; không sử dụng trang phục có in ấn logo, các thương hiệu sản 

phẩm hoặc in chữ nước ngoài. 

- Các thí sinh dự thi sử dụng dàn nhạc đệm và âm thanh của Ban Tổ chức; không 

được sử dụng các nhạc cụ hoặc ban nhạc riêng (không được hát nhạc beat). Trong mỗi 

vòng thi, thí sinh được phép thay đổi ca khúc dự thi đã đăng ký nhưng phải được sự 

đồng ý của Ban Tổ chức. 

- Trong phần thi ca khúc tự chọn, nếu thí sinh sử dụng ca khúc độc quyền thì 

phải chịu trách nhiệm về bản quyền sở hữu. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách 

nhiệm về mọi phát sinh liên quan đến vấn đề bản quyền. 

- Ban Tổ chức có quyền loại bất cứ thí sinh nào nếu có những hành vi, phát 

ngôn hay có những vấn đề cá nhân về đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng, phương 

hại đến uy tín của Cuộc thi. Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung quy chế và thể lệ 

cho phù hợp với tình hình thực tế tổ chức Cuộc thi.  

- Các thí sinh vào Vòng Chung kết xếp hạng sẽ được Ban Tổ chức phụ đạo 

thêm về kỹ thuật thanh nhạc, phong cách biểu diễn (nếu thí sinh có yêu cầu). 

- Ban Tổ chức cũng sẽ xem xét, thu hồi danh hiệu đã trao cho các thí sinh đã 

đạt được các giải thưởng của Cuộc thi, nếu phát hiện thí sinh có những hành vi vi 

phạm các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính 

phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. 

VII. BAN GIÁM KHẢO  

1. Ban Tổ chức ra Quyết định thành lập Ban Giám khảo là những thành viên 

có trình độ chuyên môn và có uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật ca, nhạc. 

2. Ban Giám khảo có trách nhiệm thẩm định, chấm điểm các tiết mục tham 

gia dự thi, đảm bảo tính khách quan và chính xác theo tiêu chí của Ban Tổ chức đã 

đề ra trong thể lệ này (Ban Tổ chức sẽ ban hành quy định riêng về nguyên tắc 

chấm điểm của Ban Giám khảo). 

- Điểm chính thức của mỗi thí sinh là điểm trung bình cộng của các thành 

viên trong Ban Giám khảo. 

VIII. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Thành lập Ban Tổ chức 

- Trưởng ban: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phó 

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc 

Biển Xanh.  

- Các thành viên: Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Đài 

Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận 

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức các cuộc họp có 

liên quan đến Cuộc thi; cử công chức, viên chức tham gia vào Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thông tin Cuộc thi trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

- Phát trực tiếp trên Fanpage Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận Vòng 

loại và Vòng Chung kết 1, 2; trực tiếp trên sóng BTV, Fanpage Đài Phát thanh - 

Truyền hình Bình Thuận Vòng Chung kết 2 và Vòng Chung kết xếp hạng Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản, thiết kế 

ma-két sân khấu phục vụ các Vòng thi.  

- Cử phóng viên đưa tin, cập nhật hình ảnh diễn biến các vòng thi (từ Vòng 

Sơ khảo đến Vòng Chung kết xếp hạng) phục vụ Nhân dân trong bản tin thời sự, 

nhất là hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận, Hội tụ xanh. Phát 

sóng thông báo thời gian, địa điểm, danh sách các thí sinh được tuyển chọn vào các 

Vòng thi.  

- Chịu trách nhiệm về chi phí giải thưởng và bồi dưỡng cho Ban Giám khảo 

Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi. 

2.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận chủ trì tổ chức các 

cuộc họp có liên quan đến Cuộc thi; cử cán bộ tham gia vào Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thông tin Cuộc thi trên Website của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ 

đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phổ biến, 

tuyên truyền đến người dân địa phương đăng ký tham gia Cuộc thi. 

- Thiết kế mẫu, in ấn giấy mời; Giấy chứng nhận giải thưởng, địa điểm ráp 

nhạc và sân khấu tổ chức Cuộc thi,... 

- Giao nhiệm vụ cho Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh chịu trách nhiệm về 

kinh phí như: Nhạc sĩ phối nhạc và bồi dưỡng nhạc công ráp nhạc, đệm nhạc cho 

các thí sinh dự thi; chi phí lắp ráp sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí sân khấu, 

chi phí bồi dưỡng Ban Giám khảo (Vòng Sơ khảo đến Vòng Chung kết 2), bồi 

dưỡng Ban Tổ chức Cuộc thi, hoa tươi…; các chi phí khác đảm bảo cho việc tổ 

chức Cuộc thi theo định mức Nhà nước quy định. Đảm bảo hệ thống thiết bị âm 

thanh, ánh sáng, nhạc công, biên đạo múa... phục vụ Cuộc thi từ Vòng Sơ khảo đến 

Chung kết xếp hạng. Công bố thời gian, địa điểm ráp nhạc, phối khí các bài hát cho 

các thí sinh, tổ chức các vòng từ Vòng Sơ khảo đến Chung kết xếp hạng.     

 - Chọn lọc danh mục bài hát để Ban Tổ chức ban hành danh mục các bài hát 

bắt buộc của Cuộc thi. Thẩm định nội dung (Quy chế, điều lệ, cơ cấu giải thưởng, 

thời gian, địa điểm, trang trí sân khấu, trực quan, tuyên truyền.... Cuộc thi). 

- Thống nhất với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mời tham gia và thành 

lập Ban Giám khảo thẩm định các vòng thi; tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi, 

thiết kế ma-két, xây dựng kịch bản, lắp dựng và trang trí sân khấu phục vụ Vòng 

Chung kết 1, 2 và Vòng Chung kết xếp hạng.  



 

 

7 

IX. KINH PHÍ 

1. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng cho các thí 

sinh đạt giải trong Cuộc thi “Tiếng hát Truyền hình - Ngôi Sao biển Bình Thuận” 

lần IV năm 2023. 

2. Các thí sinh dự thi tự chi phí đi lại, ăn ở, tập luyện của cá nhân từ Vòng 

Sơ khảo cho đến Vòng Chung kết xếp hạng. 

Thí sinh xem thông báo, thể lệ, mẫu đơn đăng ký tham gia Cuộc thi tại Đài 

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc truy cập 

website: http://www.binhthuantv.vn, svhttdl.binhthuan.gov.vn./. 
 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thế Nhân 

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Đăng Khoa 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã; 

- Trung tâm VH-TT và DL Tp. Phan Thiết;  

- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; 

- Lưu VT (Sở VHTTDL, Đài PT-TH tỉnh). 
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