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Số: 206-CV/ĐTN 
“Về việc phát động tham gia cuộc thi  

“Sinh viên Việt Nam – hát mãi bản hùng ca”” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày  23  tháng 02 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi: - Đoàn Trường Cao Đẳng Y tế Trà Vinh 

- Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh 
 

 

Thực hiện Công văn số 1462-CV/TĐTN-TTNTH, ngày 19/02/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh “V/v triển khai cuộc thi “Sinh viên Việt Nam – hát 

mãi bản hùng ca””; 

Nhằm tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý 

nghĩa cuộc thi, tạo sức lan tỏa rộng rãi đến các cấp bộ đoàn và khuyến khích 

đông đảo sinh viên tham gia. Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh đề nghị Đoàn trường Cao đẳng nghề và Đoàn trường Cao đẳng Y tế 

Trà Vinh thực hiện tốt các nội dung như sau: 

1. Triển khai, giới thiệu sinh viên, học viên đăng ký tham gia cuộc thi (có 

thể lệ cuộc thi gửi kèm theo hoặc tải tài liệu trên website 

https://doankhoitravinh.vn/). 

2. Tùy vào điều kiện, các đơn vị thành lập Hội đồng xét chọn để chọn 

những sản phẩm dự thi có chất lượng cao gửi đăng ký tham gia cuộc thi cấp 

trung ương. 

3. Giao Đoàn trường Cao đẳng nghề và Đoàn trường Cao đẳng Y tế Trà 

Vinh mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 sản phẩm (đăng ký và gửi sản phẩm từ 

ngày 29/01 đến hết ngày 31/3/2021 về địa chỉ website: 

www.hatmaibanhungca.vn).  

Lưu ý: các đơn vị báo cáo kết quả và đường link tham gia cuộc thi về 

Đoàn khối (Qua IO_Đoàn khối trước ngày 01/4/2021). Nội dung dự thi xem 

tại mục III của Kế hoạch số 352-KH/TWĐTN-TNTH của Trung ương Đoàn. 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp đề nghị hai đơn vị 

quán triệt và triển khai hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có 

vấn đề vướn mắc, khó khăn báo cáo về Thường trực Đoàn khối nắm để chỉ đạo 

thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân        

 

http://www.hatmaibanhungca.vn/
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày   26  tháng 01 năm 2021 

 

THỂ LỆ 
Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca” 

 (Kèm theo Kế hoạch số:  352   - KH/TWĐ - TNTH ngày 26  /  01  /2021  

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) 

 

1. Đối tượng 

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên không giới hạn số lượng (sau đây gọi tắt là thí 

sinh) đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong nước và sinh 

viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. 

2. Cách thức hình thức dự thi 

* Tại các vòng sơ loại, vòng bình chọn:  

- Các thí sinh thực hiện thu âm ca khúc dự thi theo nội dung cuộc thi, đăng tải 

lên GoogleDrive ở chế độ public và gửi link đăng ký theo địa chỉ 

hatmaibanhungca.vn 

- Mỗi file nhac đảm bảo các yêu cầu: 

+ Định dạng: .mp3, .wav 

+ Chất lượng tối thiểu: 320 kbps  

- Ban Tổ chức Cuộc thi không giới hạn số lượng ca khúc tham gia dự thi của 

mỗi thí sinh. 

* Tại vòng chung khảo và đêm Gala: 

Thí sinh biểu diễn trực tiếp trên sân khấu để Ban Giám khảo Cuộc thi đánh giá, 

chấm điểm. 

3. Yêu cầu đối với bài dự thi 

- Đảm bảo ca khúc dự thi sử dụng giọng thật của thí sinh hoặc nhóm thí sinh 

tham gia dự thi.  

- Ca khúc được trình bày trong phải rõ ràng về ca từ (đối với những ca khúc 

có 02 lời trở lên phải được thể hiện đầy đủ toàn bộ các lời hát), đảm bảo đúng 

nguyên tác, không chế lời. 

4. Cách thức bình chọn và tiêu chí đánh giá, chấm điểm 

4.1. Cách thức bình chọn 

Ca khúc dự thi được đăng tải trên website chính thức của Cuộc thi. Khán giả 

bình chọn bằng cách click “Bình chọn” (Vote) ở mỗi bài thi. Mỗi khán giả chỉ 

được bình chọn 1 lần cho 1 tác phẩm dự thi.  
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4.2. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm 

Các bài dự thi được chấm điểm trên thang điểm 100. Trong đó: 

- Chất lượng của ca khúc: tối đa 80 điểm.  

+ Điểm kỹ thuật thanh nhạc: 40 điểm 

+ Điểm sáng tạo, phối khí: 40 điểm 

- Lượng bình chọn trực tuyến: tối đa 20 điểm. 

50 bài thi được bình chọn cao nhất (top 50) sẽ lần lượt đạt được số điểm từ 2 

đến 20 điểm, cụ thể theo bảng sau: 

Bài thi Số điểm đạt 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 1 đến thứ 5 20 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 6 đến thứ 10 18 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 11 đến thứ 15 16 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 16 đến thứ 20 14 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 21 đến thứ 25 12 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 26 đến thứ 30 10 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 31 đến thứ 35 8 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 36 đến thứ 40 6 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 41 đến thứ 45 4 

Đạt số lượng bình chọn nhiều thứ 46 đến thứ 50 2 

5. Quyền sử dụng tác phẩm dự thi 

Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi cho các mục đích tuyên 

truyền hợp pháp và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. 

6. Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng 

- Bất kỳ ai phát hiện tác phẩm được giải thưởng chính thức có vi phạm hoặc 

tranh chấp về bản quyền đều có quyền gửi thư khiếu nại. Thư khiếu nại phải bằng 

văn bản có chữ ký của người khiếu nại, ghi rõ địa chỉ kèm theo bản photo chứng 

minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người khiếu nại và được gửi đến địa chỉ của Ban 

Tổ chức. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng 10 ngày kể từ 

ngày công bố và trao giải thưởng. 

- Người khiếu nại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu 

nại. Ban Tổ chức sẽ căn cứ Thể lệ này và các quy định có liên quan đến giải quyết 

khiếu nại. 
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- Nếu xác định tác phẩm đoạt giải thưởng vi phạm Thể lệ, tùy theo mức độ 

nghiêm trọng, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và buộc bồi thường thiệt hại. 

7. Hạn chế trách nhiệm và một số quy định khác 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi tác phẩm gửi tới chương trình bị 

hỏng, biến dạng hay thay đổi chất lượng do đường truyền hoặc sự cố mạng 

Internet. 

- Trong quá trình tổ chức Cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy 

định của Thể lệ này, Ban Tổ chức có thể sửa đổi, bổ sung nội dung cho phù hợp 

với tình hình thực tiễn. 
 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

*** 

Số: 352 - KH/TWĐTN-TNTH 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Hà Nội, ngày  26   tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca” 

 
 Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường 

học năm học 2020 - 2021; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành 

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca”, cụ thể 

như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam (28/01/1941 – 28/01/2021); nhằm khơi dậy, vun đắp tình yêu quê 

hương đất nước, tình yêu Tổ quốc cho sinh viên; tuyên truyền sâu rộng trong hội 

viên, sinh viên về truyền thống, lịch sử, những chặng đường vẻ vang của đất nước 

- Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 14/3/2015 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. 

- Nhằm khơi dậy, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu Tổ quốc 

cho sinh viên; tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, sinh viên về truyền thống, 

lịch sử, những chặng đường vẻ vang của đất nước. 

- Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho hội viên, sinh viên; khẳng 

định, bồi đắp niềm tin của sinh viên Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng 

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được triển khai rộng rãi tới các cấp bộ Đoàn và khuyến khích 

đông đảo sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia. 

- Cuộc thi được tổ chức đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, khách quan và đạt hiệu quả cao. 

II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tƣợng dự thi 

Sinh viên hoặc nhóm sinh viên không giới hạn số lượng (sau đây gọi tắt là 

thí sinh) đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện trong nước và 

sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài. 

TDTV
Typewriter
44244

TDTV
Typewriter
27/01/2021
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2. Thời gian, địa điểm 

- Gặp mặt báo chí giới thiệu Cuộc thi: dự kiến tổ chức ngày 28/01/2021 tại 

TP. Hà Nội. 

- Đăng ký dự thi: từ ngày 29/01 đến hết ngày 31/3/2021, thí sinh đăng ký dự 

thi và gửi đường link bài dự thi qua website của cuộc thi 

www.hatmaibanhungca.vn. 

- Vòng sơ loại: 

+ Từ ngày 05/4 đến ngày 15/4/2021, các bài dự thi không vi phạm thể lệ sẽ 

được đăng tải và tổ chức bình chọn trực tuyến tại website của cuộc thi. Kết thúc 

thời gian bình chọn, thí sinh có số lượng bình chọn đứng từ thứ nhất đến thứ 50 

sẽ được từ 01 đến 10 điểm (quy định chi tiết tại thể lệ). 

+ Ngày 16/4/2021, Hội đồng giám khảo sẽ chấm điểm bài thi (thang điểm 80) 

để lựa chọn thí sinh lọt vào vòng Chung khảo. 50 thí sinh có tổng điểm giám khảo 

chấm và điểm bình chọn của khán giả cao nhất sẽ lọt vào vòng Chung khảo. 

- Vòng Chung khảo: Từ ngày 08/5 đến ngày 23/5/2021: Vòng chung khảo 

sẽ diễn ra tại 05 điểm (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 02 điểm có số 

lượng bài dự thi nhiều nhất). Kết thúc vòng chung khảo, Hội đồng giám khảo sẽ 

chọn ra 10 tiết mục xuất sắc nhất tham dự đêm Gala toàn quốc. 

- Đêm Gala tổng kết, trao giải: dự kiến tổ chức ngày 05/6/2021. 

III. NỘI DUNG DỰ THI 

Biểu diễn ca khúc cách mạng, ca khúc về Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. 

Lưu ý:  

- Khuyến khích biểu diễn các tiết mục theo hình thức hiện đại, phong cách 

trẻ trung, hấp dẫn (cover, mashup…) 

- Các tác phẩm dự thi phải có chủ đề, nội dung, trang phục, đạo cụ phù hợp, 

có tính nghệ thuật. 

- Tác phẩm dự thi phải được phép lưu hành của Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, không sử dụng nhạc nước ngoài, các ca khúc chuyển thể lời Việt. 

- Bài thi đảm bảo đúng nguyên tác, không chế lời. 

3. Cơ cấu giải thƣởng  

3.1. Giải phong trào 

- Giải dành cho 05 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc có nhiều bài dự thi 

tham gia nhất: phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/giải. 
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- Giải dành cho 05 trường có nhiều bài dự thi tham gia nhất : phần thưởng 

tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/giải. 

3.2. Giải bình chọn 

- Giải bình chọn dành cho 05 bài dự thi có số lượt bình chọn cao nhất: phần 

thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/giải. 

3.3. Giải chính thức 

Giải thưởng gồm Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền 

thưởng, cơ cấu giải như sau:  

- 05 Giải xuất sắc: phần thưởng tiền mặt 30.000.000 đồng/giải. 

- 05 Giải triển vọng: phần thưởng tiền mặt 10.000.000 đồng/giải. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thanh niên Trƣờng học Trung ƣơng Đoàn 

- Thường trực cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo vòng sơ 

khảo, vòng chung khảo Cuộc thi. 

- Tổ chức chương trình gặp mặt báo chí giới thiệu về Cuộc thi; tổ chức 

vòng sơ khảo, chung khảo và gala trao giải Cuộc thi. 

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi; tuyên truyền về kết quả 

các vòng thi, về các sản phẩm chất lượng của các thí sinh hoặc nhóm thí sinh 

trong suốt quá trình tổ chức Cuộc thi. 

- Phối hợp với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nội dung và 

thể lệ cuộc thi đến với đông đảo sinh viên; phối hợp với Hội Sinh viên các tỉnh, 

thành phố, Hội Sinh viên các trường trực thuộc, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài triển khai cuộc thi. 

- Tổ chức truyền thông và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho công 

tác tổ chức Cuộc thi. 

2. Công ty Cổ phần tập đoàn Yeah1 

- Tham gia Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi trên facebook, youtube 

và các kênh truyền thông của công ty. 

- Hỗ trợ kinh phí tổ chức cuộc thi. 

3. Công ty TNHH quảng cáo Tầm nhìn Việt 

- Tham gia Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Phụ trách mời các ca sĩ, nhạc sĩ làm đại sứ truyền thông cho cuộc thi, 

tham gia Ban Giám khảo và biểu diễn tại các đêm chung khảo và gala trao giải 

cuộc thi. 

- Vận động nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi. 



4 
 

 

4. Ban Tuyên giáo Trung ƣơng Đoàn, Báo Tiền phong 

Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn triển khai 

công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc thi, các tác phẩm hay của cuộc thi. 

5. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

- Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của 

Cuộc thi; giới thiệu sinh viên tham gia cuộc thi. 

- Phát hiện, vận động sinh viên tham gia Cuộc thi; phấn đấu mỗi tỉnh, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc có ít nhất 05 sản phẩm dự thi, riêng thành đoàn Hà 

Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh có ít nhất 10 sản phẩm dự thi.  

- Phối hợp với Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn tổ chức trao 

giải cho các bài dự thi đạt giải tại đơn vị. 

- Thành đoàn Hà Nội, thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thành đoàn Đà Nẵng 

và 02 đơn vị có số lượng bài dự thi cao nhất phối hợp với Ban Thanh niên 

Trường học Trung ương Đoàn tổ chức vòng Chung khảo. 

- Giới thiệu cho đoàn viên, thanh niên về các sản phẩm tham gia Cuộc thi và 

thông tin cho đoàn viên, thanh niên tham gia bình chọn các sản phẩm tiêu biểu. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi biểu diễn ca khúc cách mạng dành 

cho sinh viên với chủ đề “Sinh viên Việt Nam - hát mãi bản hùng ca”, Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc 

chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của kế hoạch. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Dân vận TW (để b/c); 

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP 

Trung ương Đảng (để b/c); 

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c); 

- Các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn 

(để p/h) ; 

- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực 

thuộc (để p/h); 

- Lưu VP. 

 

TM. BAN BÍ THƢ TRUNG ƢƠNG ĐOÀN 

BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

Đã ký 

 

 

Bùi Quang Huy 

 


