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Đắk Lắk, ngày       tháng 11 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2020 

Chủ đề “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay” 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2752/KH-SVHTTDL, ngày 13/11/2020 của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần 

thứ VII năm 2020;  

Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-SVHTTDL, ngày 14/11/2020 của Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Cuộc thi 

Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII năm 2020; 

Ban Tổ chức Thông báo về Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ 

VII năm 2020, chủ đề “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay” như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

- Từ ngày có thông báo đến hết ngày 10/12/2020: Nhận hồ sơ đăng ký theo 

mẫu của Ban Tổ chức. Download mẫu tại trang web: 

http://vhttdldaklak.gov.vn; http://trungtamvanhoadaklak.gov.vn  và gửi về 

Ban Tổ chức theo địa chỉ: Phòng Nghệ thuật Quần chúng, Trung tâm Văn hóa 

tỉnh, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, điện thoại: 02623.813.927; 

hoặc Email gionghathaydaklak2020@gmail.com, hộp thư sẽ tự động trả lời đã 

nhận được bản đăng ký. Thí sinh cũng có thể tới trực tiếp địa điểm vào ngày diễn ra 

vòng sơ tuyển để đăng ký tham gia. 

- Từ ngày 16/12 - 17/12/2020: Tổ chức vòng sơ tuyển.  

- Từ ngày 18/12 - 21/12/2020: Ban nhạc phối bài và tập luyện. 

- Ngày 22/12/2020: Thí sinh vào vòng chung kết luyện tập cùng ban nhạc. 

- Ngày 23/12/2020: Tổng duyệt vòng chung kết. 

- Ngày 24/12/2020: Tổ chức đêm chung kết. 

2. Địa điểm:  

Trung tâm Văn hoá tỉnh, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Đắk Lắk lần thứ VII 

năm 2020, chủ đề “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay”. 

http://vhttdldaklak.gov.vn/
http://trungtamvanhoadaklak.gov.vn/
mailto:gionghathaydaklak2020@gmail.com
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2. Nội dung: Thí sinh hát các ca khúc viết về truyền thống anh hùng cách 

mạng, sự nghiệp đổi mới, mảnh đất, con người, vẻ đẹp thiên nhiên.v.v. của quê 

hương Đắk Lắk.  

(Thí sinh có thể chủ động tùy chọn ca khúc hoặc tham khảo Tuyển tập ca 

khúc “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk 

Lắk phát hành tháng 3/2020). 

3. Đối tượng: Cuộc thi áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh 

sống, công tác hoặc học tập tại tỉnh Đắk Lắk, không quá 30 tuổi; không phân 

biệt giới tính, thành phần dân tộc; không có tiền án, tiền sự hoặc trong thời 

gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi do 

Ban Tổ chức quy định.  

- Không áp dụng đối với các ca sĩ chuyên nghiệp.  

4. Hình thức: Cuộc thi diễn ra 02 vòng: vòng sơ tuyển và vòng chung kết. 

Mỗi thí sinh dự thi sẽ trình bày một bài hát đã đăng ký với Ban Tổ chức bằng 

tiếng Việt theo nội dung yêu cầu của Cuộc thi.  

- Vòng sơ tuyển: Thí sinh hát một lần bài hát đã đăng ký bằng nhạc beat 

(không thu bè) đã chuẩn bị trước hoặc sử dụng nhạc đệm của Ban Tổ chức hoặc 

sử dụng nhạc cụ riêng của mình.  

Thời lượng thể hiện ca khúc: hát trọn một bài hoặc theo yêu cầu của Ban 

Giám khảo. Ban Tổ chức sẽ chọn những thí sinh có số điểm cao nhất để dự thi 

vòng chung kết. 

- Vòng chung kết: Thí sinh thể hiện trực tiếp 01 ca khúc đã đăng ký với 

Ban Tổ chức (không sử dụng lại bài hát đã dự thi ở vòng sơ tuyển). Yêu cầu thí 

sinh phải có bản tổng phổ hoặc sheet nhạc (nốt nhạc và lời) của bài hát đã đăng 

ký. Ban Tổ chức bố trí ban nhạc đệm trực tiếp cho các thí sinh, không sử dụng 

nhạc beat. Khuyến khích các thí sinh có sự đầu tư phần dàn dựng minh họa, nhóm 

bè. 

5. Giải thưởng: Ban Tổ chức trao: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 

giải Khuyến khích và 03 giải chuyên đề gồm: 01 giải thí sinh hát về Bác Hồ hay 

nhất; 01 giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất; 01 giải khán giả dự đoán chính 

xác, nhanh nhất về thí sinh đạt giải nhất (thông qua livestream trực tiếp đêm 

chung kết). 

6. Kinh phí: Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức và giải thưởng 

của Cuộc thi. 

- Các thí sinh tham gia Cuộc thi chịu trách nhiệm về kinh phí ăn, ở, đi 

lại và dàn dựng minh họa, nhóm bè (nếu có).  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Tổ chức giao Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị đầu mối Cuộc thi, chủ 

động phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Cuộc thi theo đúng kế 

hoạch đã được phê duyệt. 
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Mọi thông tin  in  iên h : Ông Lê Kim Quang, Phó Giám đốc phụ trách 

Trung tâm Văn hóa tỉnh, điện thoại: 0914.041.099 hoặc bà Nguyễn Thị Liên, 

Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Quần chúng; điện thoại - zalo: 0905.544.550; 

mail: liennt@vhttdl.daklak.gov.vn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: Vp Sở, QLVH, KHTC (p/h); 

- Các đơn vị: TTVH tỉnh, ĐCMDT tỉnh, Trung tâm  

  PHPCB tỉnh (để t/hiện);  

- Phòng VHTT, TTVH, Nhà VH các huyện, Tx, Tp; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, QLVH. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Thái Hồng Hà 
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