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Số : 1094 /TB-BTC
THÔNG BÁO
Tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu
về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, năm 2021
Triển khai Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh
Nghệ An về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu về
an toàn giao thông. Ban Tổ chức thông báo nội dung tổ chức cuộc vận động sáng
tác, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua tác phẩm
nghệ thuật để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao
thông, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức tự giác của
người tham gia giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng
đồng; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về trật
tự an toàn giao thông.
- Thông qua Cuộc vận động sáng tác để tuyển chọn những ca khúc, kịch bản
có nội dung sâu sắc, thiết thực, giàu tính nghệ thuật để làm thông điệp tuyên truyền
cho các hoạt động truyền thông về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường
sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai rộng rãi, thu hút nhiều đối tượng tham gia sáng tác các ca khúc,
kịch bản sân khấu, tuyển chọn được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, ý nghĩa
và truyền tải cao.
2. Yêu cầu
- Sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu về đề tài an toàn giao thông phải phù
hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với tập quán, văn hóa của người dân,
bảo đảm thuần phong, mỹ tục.
- Những ca khúc và kịch bản được tuyển chọn là những tác phẩm nghệ thuật
tiêu biểu, truyền tải thông điệp về an toàn giao thông, có tác dụng tuyên truyền,
phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.
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II. CHỦ ĐỀ
- Ca ngợi hình ảnh đẹp của lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân
trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Phản ánh và nêu được các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từ đó giúp mọi người hiểu, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.
- Ca ngợi các tấm gương sáng của nhân dân trong việc chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia
giao thông.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao
thông và phê phán các biểu hiện tiêu cực, các hành vi phạm pháp luật về bảo đảm
trật tự, an toàn giao thông của các thành phần, đối tượng có liên quan.
- Thông qua hậu quả của các vụ tai nạn giao thông để cảnh báo cho toàn xã
hội về thảm họa tai nạn giao thông, các nguyên nhân và nguy cơ gây tai nạn giao
thông.
(Khuyến khích các kịch bản, ca khúc mang bản sắc văn hóa của Nghệ An,
khai thác chất liệu dân ca Ví, Giặm)
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA.
1. Đối tượng:
- Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong
và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc vận động.
- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng, Tổ thư ký được quyền tham
gia hưởng ứng sáng tác nhưng không tham dự xét giải thưởng.
2. Điều kiện tham gia:
Các ca khúc và kịch bản tuyên truyền viết về an toàn giao thông phải đảm
bảo đạt được mục đích, yêu cầu, chủ đề của cuộc vận động và các yêu cầu sau:
- Có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật:
+ Âm nhạc: Giai điệu đẹp, cấu trúc gọn, phong cách mới và sáng tạo
+ Lời ca: Phù hợp với âm nhạc và nội dung cần được phản ánh; dễ nhớ, dễ
thuộc mang tính cộng đồng cao.
+ Kịch bản tuyên truyền: Khi xây dựng phải bám sát quy định pháp luật của
Nhà nước về an toàn giao thông, phải có cốt truyện rõ ràng; nội dung phải gắn với
tình huống, vụ việc, nhân vật cụ thể.
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- Về ca khúc thì mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia nhiều tác phẩm.
Tác phẩm được sáng tác bằng tiếng Việt gồm nhạc và lời (đánh máy vi tính trên
khổ giấy A4), đĩa CD phối khí, thu thanh (nếu có)
- Về kịch bản tuyên truyền mỗi tác giả, nhóm tác giả được tham gia nhiều
kịch bản tuyên truyền được đánh máy trên khổ A4 và đóng thành tập, mỗi tác
phẩm có thời lượng khoảng 30 phút.
- Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền của kịch bản và
ca khúc gửi tham gia.
- Tác phẩm gửi tham gia cuộc vận động là sáng tác mới (chưa tham gia các
cuộc thi, cuộc vận động sáng tác ca khúc, kịch bản nào do Trung ương, địa
phương tổ chức; chưa được sử dụng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật
về an toàn giao thông từ trước đến thời điểm tổ chức phát động cuộc vận động),
không có tranh chấp, vi phạm về bản quyền. Nếu phát hiện tác phẩm đạt giải mà
vi phạm luật bản quyền, Ban Tổ chức sẽ xem xét để thu hồi giải thưởng và thông
báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Những tác phẩm tham gia cuộc vận động, Ban Tổ chức được sử dụng để
phục vụ công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp; tác phẩm đã
gửi tham gia không trả lại cho tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm đối
với tác phẩm bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG XÉT THƯỞNG:
1. Giải thưởng cho 02 thể loại ca khúc và kịch bản, cơ cấu giải thưởng
mỗi thể loại bao gồm:
- 01 giải nhất: Giấy chứng nhận và giải thưởng 40.000.000đ/ 01 giải
- 02 giải nhì: Giấy chứng nhận và giải thưởng 30.000.000đ/01 giải
- 03 giải ba: Giấy chứng nhận và giải thưởng 20.000.000đ/01 giải
- 05 giải khuyến khích: Giấy chứng nhận và giải thưởng 10.000.000đ/01 giải
- Đối với ca khúc được giải phổ thơ hoặc sử dụng phần lời của người khác
thì tác giả sáng tác nhạc là 70%, tác giả sáng tác lời là 30%.
- Ngoài các giải thưởng chính, Ban Tổ chức sẽ có hình thức khen thưởng cho
các ca khúc tham gia hưởng ứng sáng tác có chất lượng cao 7.000.000 đồng/ca
khúc (không quá 2 ca khúc)
2. Hội đồng xét thưởng: Ban Tổ chức phối hợp mời các nhạc sỹ, nhà viết
kịch có uy tín, kinh nghiệm ở Trung ương và địa phương tham gia Hội đồng xét
thưởng.
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V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM.
1. Thời gian nhận tác phẩm: Ban Tổ chức nhận bài dự thi sau khi phát
động đến hết ngày 30/10/2021 (tính theo dấu bưu điện).
2. Nơi nhận tác phẩm: Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa và Thể thao
Nghệ An. Địa chỉ: 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại 02383.563.531.
3. Tổng kết và trao giải: (dự kiến) tháng 11/2021 (sẽ có thông báo chính
thức sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả Hội đồng xét
thưởng).
Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhạc sỹ, nhà
viết kịch và sự phối hợp hướng ứng của Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa,
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật, các đơn vị
nghệ thuật trong cả nước để Cuộc vận động sáng tác ca khúc và kịch bản sân khấu
về an toàn giao thông thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Các thành viên BTC;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
- Hội Nghệ sỹ sân khấu VN;
- Hội Liên hiệp VHNT các tỉnh, thành phố;
- Sở VHTT, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố;
- Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố;
- Các trường nghệ thuật các tỉnh, thành phố;
- Chi hội Nhạc sĩ VN, Chi hội NSSK VN tại N.An;
- Phòng VHTT; Trung tâm VHTT-TT các huyện,
TP, TX Nghệ An;
- Báo Nghệ An; Đài PTTH Nghệ An;
- Lưu VT, QLVH (Bích).

TM. BAN TỔ CHỨC
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC SỞ VHTT NGHỆ AN

Trần Thị Mỹ Hạnh
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