
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động"Sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng" năm 2022 

chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022) 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-SVHTTDL-UBND ngày 26 tháng 4 năm 

2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và Ủy ban nhân dân 

thành phố Cao Bằng về tổ chức "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022); 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch phát động sáng 

tác ca khúc về thành phố Cao Bằng năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Cuộc phát động sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng là một trong 

chuỗi các hoạt động của "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 

10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022). 

- Các ca khúc tập trung tôn vinh, ca ngợi, hình ảnh con người thành phố Cao 

Bằng với truyền thống quê hương cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 

Thành phố Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trên mọi lĩnh vực qua chặng 

đường 10 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời khơi dậy tình cảm, niềm tự hào, 

tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên xây dựng Thành 

phố ngày càng giàu đẹp, văn minh; thể hiện tình yêu của tác giả đối với thành phố 

Cao Bằng thân thương, mến khách.  

- Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được trao giải, công diễn, giới thiệu đến công 

chúng trong "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây 

dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (25/9/2012 - 25/9/2022). 

2. Yêu cầu: 

- Các ca khúc sáng tác về thành phố Cao Bằng phải đảm bảo đúng quan 

điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đúng thuần phong mỹ tục; đạt 

chất lượng về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện truyền thống lịch sử cách mạng, bản 

sắc văn hóa của thành phố Cao Bằng. 

- Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm mới sáng tác. Tác giả tự chịu trách 

nhiệm về bản quyền tác giả đối với tác phẩm gửi tham gia đợt phát động này. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông 
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đại chúng để tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. 

 - Tổ chức đợt phát động sáng tác ca khúc đảm bảo khoa học, tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Đối tượng, thành phần tham gia: 

Các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh, công dân 

Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham gia. 

2. Nội dung: 

- Các ca khúc tập trung tôn vinh, ca ngợi, hình ảnh con người thành phố Cao 

Bằng với truyền thống quê hương cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 

Thành phố Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trên mọi lĩnh vực qua chặng 

đường 10 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời khơi dậy tình cảm, niềm tự hào, 

tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố ngày 

càng giàu đẹp, văn minh; thể hiện tình yêu của tác giả đối với thành phố Cao Bằng 

thân thương, mến khách.  

- Khuyến khích các tác giả tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu 

trúc, giai điệu, tiết tấu và ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu dân ca 

của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

3. Thể lệ: Có Thể lệ chi tiết đính kèm văn bản. 

III. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC VÀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

NGHỆ THUẬT 

1. Cơ quan chỉ đạo: Thành ủy Cao Bằng. 

2. Cơ quan tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. 

3. Ban Tổ chức: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành quyết định 

thành lập, Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố là Cơ quan Thường trực của 

Ban tổ chức cuộc phát động. 

4. Hội đồng thẩm định nghệ thuật (Dự kiến 10 thành viên): Do Ban Tổ chức 

Cuộc thi quyết định thành lập; Ban tổ chức sẽ mời đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch; Đại diện Hội nhạc sỹ Việt Nam tại Cao Bằng; Hội Văn học - 

Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia Hội đồng 

thẩm định nghệ thuật. 

Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải A; trị giá 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng) 

- 02 Giải B; trị giá 4.000.000 đồng/giải (Bốn triệu đồng) 

- 03 Giải C; trị giá 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng) 

- 04 Giải khuyến khích 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng) 

(Các tác phẩm được lựa chọn vào Vòng 2, Ban Tổ chức sẽ thông báo đến tác 

giả và hỗ trợ hòa âm phối khí, thu thanh 5.000.000 đồng/tác phẩm để tham gia 
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chấm, lựa chọn vào Vòng 3). 

IV. THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Thời gian: 

- Triển khai kế hoạch tổ chức phát động từ tháng 5/2022. 

- Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm tham gia đợt phát động đến hết ngày 

15/8/2022 (Tiếp nhận trong giờ hành chính Nhà nước và tính theo dấu bưu điện). 

- Thời gian chấm tác phẩm tham gia cuộc phát động xong trước ngày 

05/9/2022. 

- Công bố kết quả cuộc phát động: Ban tổ chức trao giải sau khi có Quyết 

định chuẩn y kết quả của Hội đồng đánh giá. Kết thúc cuộc phát động, Thành phố 

sẽ tổ chức Đêm nhạc giới thiệu các tác giả, tác phẩm mới sáng tác về thành phố 

Cao Bằng và trao giải thưởng của Ban Tổ chức cho các tác giả đã tham gia sáng 

tác tại sự kiện "TuầnVăn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây 

dựng và phát triển thành phố Cao Bằng (Dự kiến ngày 02/10/2022). 

2. Kinh phí thực hiện: 

Được đảm bảo một phần từ nguồn ngân sách Nhà nước, vận động xã hội hóa 

và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức cuộc phát động sáng tác ca khúc; Tham 

mưu công tác vận động xã hội hóa nguồn kinh phí chi cho công tác tổ chức cuộc 

phát động. 

- Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng 

thẩm định nghệ thuật, Tổ thư ký. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Tổ chức cuộc phát động. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung phát động "Sáng tác ca khúc 

về thành phố Cao Bằng" trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…; 

đăng tải công khai và tuyên truyền Kế hoạch trên Trang thông tin điện tử thành 

phố; đăng tải các ca khúc được Ban Tổ chức lựa chọn lên Trang thông tin điện tử 

để tuyên truyền, phổ biến ca khúc mới đến toàn thể Nhân dân. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Tổ chức cuộc phát động. 

3. Phòng Nội vụ Thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu ban hành 

Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định nghệ thuật, Tổ thư ký; 

quyết định giải thưởng những tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi. 
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4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố: 

Tham mưu cân đối nguồn ngân sách của Thành phố, đảm bảo một phần kinh 

phí cuộc phát động. 

5. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy: 

Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền cuộc phát động sáng tác ca 

khúc về thành phố Cao Bằng. 

6. Đề nghị sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Cao Bằng: 

- Tạo điều kiện về nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc phát 

động, hỗ trợ công tác chuyên môn trong công tác tổ chức cuộc phát động. 

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc phát động đến các 

cơ quan, đơn vị thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã: 

Triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và toàn thể 

Nhân dân thuộc địa bàn quản lý để hưởng ứng tham gia cuộc phát động. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức phát động"Sáng tác ca khúc về thành 

phố Cao Bằng", rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả 

chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên 

quan để đợt phát động được thành công tốt đẹp./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực: Thành ủy; HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- UBND các huyện trong tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Các đơn vị phần tổ chức thực hiện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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THỂ LỆ 

Phát động "Sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng" năm 2022 

chào mừng Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng 

(25/9/2012 - 25/9/2022) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày      tháng 5 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Các nhạc sỹ chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, công dân 

Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài tỉnh đều có quyền tham gia, không giới 

hạn độ tuổi. 

II. YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, QUY ĐỊNH TÁC PHẨM THAM GIA 

1. Nội dung: 

- Các ca khúc tập trung tôn vinh, ca ngợi, hình ảnh con người thành phố Cao 

Bằng với truyền thống quê hương cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 

Thành phố Cao Bằng đã nỗ lực phấn đấu đạt được trên mọi lĩnh vực qua chặng 

đường 10 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời khơi dậy tình cảm, niềm tự hào, 

tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố ngày 

càng giàu đẹp, văn minh; thể hiện tình yêu của tác giả đối với thành phố Cao Bằng 

thân thương, mến khách.  

- Khuyến khích các tác giả tìm tòi, sáng tạo những ý tưởng mới trong cấu 

trúc, giai điệu, tiết tấu và ca từ, phương pháp thể hiện và khai thác chất liệu dân ca 

của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn thành phố. 

2. Quy định về tác phẩm: 

- Về số lượng: Mỗi tác giả tham gia cuộc phát động sáng tác ca khúc về 

thành phố Cao Bằng được gửi tối đa 03 tác phẩm. 

- Về quy cách: Tác phẩm dự thi là ca khúc hoàn chỉnh có đủ phần nhạc và 

lời. Tác phẩm phải được đánh máy vi tính hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4. 

Dưới tên tác phẩm phải ghi rõ tên tác giả; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì 

ghi đầy đủ thông tin của các tác giả và phải có xác nhận bằng văn bản của đồng tác 

giả gửi kèm trong hồ sơ tham dự. Các tác giả gửi kèm đĩa CD đã được hòa âm - 

phối khí, hoặc bản mềm Demo (file kỹ thuật số thu âm). 

- Tác phẩm tham gia phải là tác phẩm mới sáng tác, chưa từng công bố dưới 

bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp bản quyền và phải đảm bảo chưa gửi 

tham gia các cuộc thi khác. Nếu Ban Tổ chức phát hiện tác phẩm có vi phạm bản 

quyền thì tác phẩm đó bị loại, thu hồi giải thưởng (Nếu có) và thông báo tới cơ 

quan có thẩm quyền để xử lý và thông báo trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Những tác phẩm đạt chất lượng, Ban Tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ 

các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương mà không phải trả 
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tiền nhuận bút tác phẩm. Ban Tổ chức không hoàn trả hồ sơ cho những tác phẩm 

không đạt giải. Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng chuẩn y kết 

quả xét chọn giải thưởng của Hội đồng nghệ thuật là quyết định cuối cùng của 

cuộc phát động. 

- Tác phẩm gửi kèm theo Phiếu đăng ký tham gia theo mẫu của Ban Tổ chức 

(Có kèm theo Thể lệ này). 

III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM TÁC GIẢ 

1. Quyền lợi: 

Tác phẩm đạt giải tham gia cuộc phát động sẽ được sử dụng trong công tác 

tuyên truyền, đăng tải, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Trách nhiệm của tác giả: 

- Thực hiện đúng Thể lệ cuộc phát động, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia 

mặc nhiên chấp thuận mọi quy định trong Thể lệ cuộc phát động này. 

- Tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả đối với tác phẩm gửi tham 

gia cuộc phát động sáng tác ca khúc về thành phố Cao Bằng. 

IV. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NGHỆ THUẬT 

Do Ban Tổ chức cuộc phát động quyết định thành lập; Ban Tổ chức sẽ mời 

đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đại diện Hội nhạc sỹ Việt 

Nam tại Cao Bằng; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn 

vị liên quan tham gia Hội đồng thẩm định nghệ thuật. 

V. PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM VÀ CÔNG BỐ TÁC PHẨM 

1. Phương pháp chấm: 

- Hội đồng đánh giá tác phẩm sẽ loại những tác phẩm gửi đến không đúng 

Thể lệ, quy định của Ban Tổ chức (Những tác phẩm này nếu có sẽ được thông báo 

đến tác giả). 

- Nguyên tắc chấm: Bỏ phiếu kín độc lập từng thành viên Hội đồng. 

- Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng của các thành viên trong 

Hội đồng (Thang điểm do Hội đồng thẩm định nghệ thuật quy định). 

- Hội đồng sẽ chấm 3 vòng: 

+ Vòng 1: Chấm các tác phẩm đăng ký tham gia, lựa chọn các tác phẩm vào 

vòng 2 (Tùy thuộc vào số lượng đăng ký tham dự). 

+ Vòng 2: Hội đồng tiếp tục chấm điểm sau đó căn cứ kết quả lựa chọn 15 

tác phẩm vào vòng 3. 

+ Vòng 3: Hội đồng tiếp tục đánh giá, chấm điểm. Trên cơ sở kết quả đánh 

giá, sẽ công bố những tác phẩm đạt giải theo cơ cấu giải thưởng. 

(Các tác phẩm được lựa chọn vào Vòng 2, Ban Tổ chức sẽ thông báo cho tác 

giả và hỗ trợ hòa âm phối khí, thu thanh 5.000.000 đồng/tác phẩm để tham gia 

chấm, lựa chọn vào Vòng 3). 
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2. Cơ cấu giải thưởng: 

- 01 Giải A; trị giá 5.000.000 đồng/giải (Năm triệu đồng) 

- 02 Giải B; trị giá 4.000.000 đồng/giải (Bốn triệu đồng) 

- 03 Giải C; trị giá 3.000.000 đồng/giải (Ba triệu đồng) 

- 04 Giải khuyến khích 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng) 

3. Công bố giải thưởng: 

Ban tổ chức trao giải sau khi có Quyết định chuẩn y kết quả của Hội đồng 

đánh giá và kết qủa bình trọn trên Trang Thông tin điện tử thành phố. Kết thúc 

cuộc phát động, Thành phố tổ chức giới thiệu các tác giả, tác phẩm mới sáng tác về 

thành phố Cao Bằng và trao giải thưởng của Ban Tổ chức cho các tác giả đã tham 

gia sáng tác ca khúc tại sự kiện "Tuần Văn hóa, Thể thao, Du lịch" chào mừng Kỷ 

niệm 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM 

1. Thời gian: 

- Tổ chức phát động: Từ tháng 5 năm 2022. 

- Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2022 (Tiếp nhận trong giờ 

hành chính Nhà nước và tính theo dấu bưu điện). 

- Thời gian chấm tác phẩm xong trước ngày 05/9/2022. 

- Công bố, trao giải thưởng: Dự kiến ngày 02/10/2022 

2. Địa điểm tiếp nhận tác phẩm tham dự: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Cao Bằng, Tòa nhà UB3, số 32, 

phố Đàm Quang Trung, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

- Số điện thoại: 02063.853.333 

- Email: phongvhtt.tp@caobang.gov.vn 

* Lưu ý: 

Nội dung đăng ký ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc phát động “Sáng tác 

ca khúc về thành phố Cao Bằng” đồng thời ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện 

thoại, email (nếu có) của tác giả để Ban Tổ chức thuận tiện liên lạc, trao đổi. 

Trên đây là nội dung Thể lệ cuộc phát động “Sáng tác ca khúc về thành phố 

Cao Bằng” của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng. Rất mong nhận được sự 

hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 

trong và ngoài tỉnh để cuộc phát động được thành công tốt đẹp./. 

 

 

 

 

 

mailto:phongvhtt.tp@caobang.gov.vn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ THÀNH PHỐ CAO BẰNG” 

 

Chủ đề tham gia: .................................................................... 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

 

Họ và tên: ……………………………….. Giới tính: ……………..………… 

Số CMND/CCCD: ………………......... ngày cấp: 

…………………………., nơi cấp: 

.…………………………………………………...…………………………. 

Đơn vị công tác (nếu có):…………………………………………………….. 

………………………………….…………………..……………………………….. 

Địa chỉ liên lạc:………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………… 

Email: ………………………………………...……………………………… 

Điện thoại: …………………………………………………………………… 

Số lượng tác phẩm đăng ký tham gia: 

…………………...…............................. 

 Sau khi nghiên cứu Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác Ca khúc thành phố Cao Bằng” 

năm 2022. Tôi đăng ký tham gia chủ đề …………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………… 

 Tác phẩm dự thi và các thông tin gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản 

gốc/file gốc mà tôi đang giữ. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và 

thực hiện nghiêm các điều khoản được quy định trong Thể lệ Cuộc thi. Nếu sai, tôi 

xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

 ………., ngày ….tháng…. năm 2022 

Người đăng ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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