BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
***
Số: 5799 -CV/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

“V/v triển khai Cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”

Kính gửi: Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Cuộc vận
động sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn “Sứ mệnh Thanh niên” là ca khúc chính
thức của Đại hội; đồng thời công bố thể lệ tổ chức cuộc thi video biểu diễn ca khúc
chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Giai điệu tuổi trẻ”.
Thực hiện Công văn số 10017 -CV/TWĐTN-TTTTN ngày 13/7/2022 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc thi biểu diễn ca khúc chính
thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; để Cuộc thi được triển khai hiệu quả, thu
hút được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng tham gia; Ban Thường
vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc thực
hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về
nội dung Cuộc thi, đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và giới thiệu ca khúc “Sứ mệnh
Thanh niên” trên các kênh thông tin điện tử, nền tảng số, trang mạng xã hội (zalo,
facebook, fanpage của cá nhân, đơn vị) nhằm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp,
tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích
của Cuộc thi nhằm lan tỏa sâu rộng, kêu gọi đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh
thiếu nhi, các văn nghệ sỹ và cộng đồng tại địa phương, đơn vị tích cực tham gia
Cuộc thi (có Thể lệ Cuộc thi gửi kèm).
- Khối các trường THPT, các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, đặc biệt
các đơn vị có đào tạo chuyên ngành nghệ thuật; các cơ sở Đoàn khối địa bàn dân cư
phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, các Câu Lạc bộ, đội nhóm
tuyên truyền các khúc cách mạng trên địa bàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, hội
viên, thanh thiếu nhi, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu thể lệ và
có bài dự thi chất lượng gửi về Ban Tổ chức theo các yêu cầu của cuộc thi.
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn
trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN
Nơi nhận:
PHÓ BÍ THƯ
- Như trên (để t/hiện);
- Ban TG TWĐ (để b/cáo);
- Bí thư TĐHN (để b/cáo);
- Thường trực TĐHN (để c/đạo);
- Website TĐHN;
- Lưu VT, TG.

Nguyễn Tiến Hưng

THỂ LỆ
CUỘC THI GIAI ĐIỆU TUỔI TRẺ
Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 469 -KH/TWĐTN-BTG ngày 20 /12/2021)
-------Căn cứ Kế hoạch số 469 KH/TWĐTN-BTG ngày 20 tháng 12 năm 2021 của
Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổ chức “Cuộc Vận động sáng tác ca khúc
tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh phát động cuộc thi Giai điệu tuổi trẻ với thể lệ như sau:
A. CA KHÚC SỬ DỤNG:
I. Ca khúc: Sứ mệnh Thanh niên - Ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XII.
II. Sáng tác: Nhạc Quang Huy, Lời: Quản Văn Hải
III. Link: https://truyenhinhthanhnien.com.vn/the-le-cuocthi-bieu-dien-ca-khuc-chinh-thuc-dh-doan-toan-quoc-lan-thuxii/

B. HÌNH THỨC THAM GIA: Lựa chọn 1 trong 2 hình thức sau
I. Cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần
thứ XII.
1. Mục đích: Tạo sân chơi nhằm thu hút sự quan tâm và khả năng sáng tạo
nghệ thuật của đông đảo nghệ sỹ, Đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân
để tạo ra những video clip có tính nghệ thuật, có sức lay động, lan tỏa chào mừng
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
2. Hình thức: Các cá nhân, nhóm quay video, clip biểu diễn trực tiếp ca
khúc chính thức chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII dưới các hình
thức đơn ca, tốp ca, hợp xướng, biểu diễn với nhạc cụ, nhảy, đồng diễn, hát múa,
tiết mục của chương trình văn nghệ Đại hội Đoàn các cấp …
3. Hình ảnh: Hình ảnh biểu diễn trực tiếp chiếm 80% trên tổng số hình
ảnh của Video, đồng thời chịu trách nhiệm bản quyền đối với 20% hình ảnh khai
thác khác. Khuyến khích các đơn vị sử dụng các ứng dụng chuyên nghiệp để thu
thanh, dựng hầu kỳ nhằm đảm bảo được tính sáng tạo, hấp dẫn và thể hiện được
tinh thần của bài hát.
4. Bản quyền: Dành cho tác phẩm tham gia cuộc thi
- Bản quyền tác giả: Thuộc về Ban tổ chức
- Bản quyền bản tác phẩm dự thi (bản Audio và Video): Thuộc về Ban tổ chức.
5. Cách thức tham gia: Cá nhân, nhóm tham gia theo 2 hình thức:
* Bình chọn trên Nhóm faecbook MusicFair:
- Cá nhân, nhóm, tập thể dự thi tự đăng bài trên nhóm Musicfair theo mẫu sau:

+ Tít video dự thi: [Cover] Tên Cá nhân hoặc tập thể dự thi, Tên ca khúc
+ Giới thiệu (Caption): Không quá 50 từ.
+ Video dự thi
+ Hatag: #daihoi12 #giaidieutuoitre #sumenhthanhnien
- Cách thức tính điểm:
+ Mỗi lượt like được tính 1 điểm.
+ Mỗi lượt share được tính 2 điểm
+ Quy đổi 3 điểm bình chọn trên facebook = 01 lượt bình chọn trên Cổng
- Ban tổ chức lựa chọn và giới thiệu trên Fanpage MusicFair
* Bình chọn trên Cổng bình chọn của cuộc thi:
- Gửi bài cho BTC theo địa chỉ Mail musicfair@gmail.com
- Ban tổ chức sẽ đăng bài dự thi và mở, đóng cổng bình chọn theo thể lệ
- Cách tính điểm: Mỗi lượt bấm nút bình chọn được tính 01 điểm. Mỗi địa
chỉ Ip được bình chọn tối đa 10 lần/ngày.
- Ban tổ chức sẽ áp dụng tối đa các phương pháp kỹ thuật để ngăn chặn
các hành vi gian lận trong quá trình bình chọn.
6. Cách tính điểm:
- Tổng điểm bình chọn trên Web bình chọn và Facebook (như trên) chiếm
40% tổng điểm của một bài dự thi.
- Phần chấm của BGK chiếm 60% tổng điểm của một bài dự thi.
7. Hội đồng giám khảo: Hội đồng Ban giám khảo thực hiện nguyên tắc
công tâm, khách quan, khoa học và được lựa chọn các tiêu chí phù hợp với cuộc
thi, cơ cấu như sau:
- Đại diện Ban Tổ chức chương trình
- Đại diện Nhạc sỹ, Đạo diễn, Nhà sản xuất âm nhạc
- Đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình
II. Cuộc vận động các nghệ sỹ tham gia biểu diễn lan tỏa ca khúc chính
thức của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Bên cạnh cuộc thi, để kêu gọi sự ủng hộ đồng hành của các nghệ sỹ trong
công tác tuyên truyền ca khúc chính thức của Đại hội, Ban tổ chức tổ chức cuộc
vận động các nghệ sỹ tham gia biểu diễn ca khúc, cụ thể:
1. Mục đích: Vận động kêu gọi các nghệ sỹ, ca sỹ cùng sáng tạo các video
biểu diễn ca khúc cổ vũ cho các phong trào thi đua trong các cấp bộ đoàn và tuổi
trẻ cả nước trước, trong và sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, qua đó góp
phần tạo mẫu cho hoạt động văn hóa văn nghệ của Thanh niên.
2. Hình thức: Video biểu diễn.

3. Hình ảnh: Ưu tiên video ghi hình biểu diễn trực tiếp hoặc xây dựng MV,
Video minh họa trên cơ sở các hình ảnh có sẵn. Đối với các tác giải gửi bản Audio,
Ban tổ chức sẽ hỗ trợ thiết kế hình ảnh đại diện (thumnail) và chuyển thể qua định
dạng Video.
4. Bản quyền: Dành cho tác phẩm tham gia cuộc vận động
- Bản quyền tác giả: Thuộc về Ban tổ chức (Bảo hộ VCPMC)
- Bản quyền bản Beat: Thuộc về Ban tổ chức với các bản beat cung cấp
- Bản quyền bản ghi: Thuộc về cá nhân ca sỹ, nghệ sỹ đăng ký tham gia
5. Kênh phát hành: Online
- Trên các kênh báo chí truyền hình ngoài hệ thống Đoàn Thanh niên nếu
được sự đồng ý của tác giả nếu tác phẩm tham gia là mới hoàn toàn.
- Các Website của chương trình và các đơn vị truyền thông trực thuộc Trung
ương Đoàn và Ban tổ chức chương trình.
- Đối với các nền tảng Mạng xã hội: Ban tổ chức sẽ giới thiệu trên các
fanpage của Đoàn, Hội không vì mục đích thương mại. Các ca sỹ, nghệ sỹ có thể
lựa chọn hình thức tự đăng và khai thác trên các kênh, tài khoản youtube cá nhân
hoặc gửi cho Ban tổ chức đăng duy nhất trên kênh Youtube MusicFair (Ban tổ
chức sẽ chia sẻ quyền lợi quảng cáo theo quy định ở mục II.4 trong thể lệ này)
III. Khen thưởng:
1. Tác phẩm Video đăng ký tham gia Cuộc vận động:
- Thư cảm ơn của Ban tổ chức chương trình
- Vật phẩm lưu niệm của Ban tổ chức chương trình
2. Tác phẩm Video đăng ký tham gia Cuộc thi:
+ 01 giải nhất: 20.000.000 đồng kèm theo Giấy chứng nhận
+ 02 giải nhì: 10.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận
+ 03 giải ba: 5.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận
+ 15 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận
3. Phần thưởng khác:
- Giải thưởng tăng thêm: Trong quá trình tổ chức, Ban tổ chức tiếp tục vận động
các đơn vị tài trợ riêng cho từng loại giải thưởng của cuộc thi (Tiền mặt, hiện vật).
- Chia sẻ quyền lợi quảng cáo: Ban tổ chức chia sẻ quyền lợi quảng cáo
dành cho các video được lựa chọn quảng cáo với tỉ lệ tối đa là 30% lợi tức từ các
nhà phân phối quảng cáo trên kênh Youtube MusicFair.
C. YÊU CẦU CHUNG:
I. YÊU CẦU:
1. Âm thanh: Lựa chọn các cách thức phối mới toàn bộ ca khúc, biểu diễn
trực tiếp với nhạc cụ và thu thanh trên các bản Beat của ban tổ chức cung cấp. Hỗ

trợ cung cấp bản beat cho các cấp Đoàn, Hội sử dụng tuyên truyền (dành cho các
bản phối mới, khác với Ban tổ chức)
2. Thời lượng: Tác phẩm có thể bổ sung nội dung phần giới thiệu hoặc chia
sẻ lời chào, lời chúc, thông điệp gửi đến với Đại hội mà không ảnh hưởng đến ca
khúc. Đảm bảo không quá 06 phút cho toàn bộ video
3. Số lượng: Không hạn chế số lượng video tham gia, một người được
tham gia nhiều video.
4. Kỹ thuật: Khuôn hình 16x9 (ngang), được sử dụng các loại hiệu ứng
điện ảnh. Chất lượng video tối thiểu là 720, dung lượng không vượt quá 1Gb.
Mỗi video dự thi gửi kèm một hình ảnh đại diện (thumnail) cho video, bao gồm
các nội dung sau: tên chương trình hoặc tác phẩm; tên đơn vị, nhóm, cá nhân dự
thi; ảnh của nhóm hoặc banner giới thiệu về Đại hội.
5. Nội dung: Tùy chọn phong cách biểu diễn, minh họa, trang phục, nội
dung thể hiện đảm bảo thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam
6. Địa chỉ nhận video: Bài dự thi được gửi dưới dạng link Google Drive
gửi qua địa chỉ Email: musicfair@gmail.com. Hotline: 036.737.58.58
II. TIẾN ĐỘ DỰ THI:
1. Ca khúc mẫu và bản Beat của Ban tổ chức sẽ được giới thiệu trên các
Trang Website của Truyền hình Thanh niên và Cổng thông tin điện tử Trung
ương Đoàn. https://truyenhinhthanhnien.com.vn/ http://doanthanhnien.vn/
2. Video đăng ký tham gia Cuộc vận động sẽ được Ban tổ chức đăng tải
trên Website của chương trình và Fanpage MusicFair ngay sau khi nhận được
tác phẩm.
3. Video tác phẩm đăng ký tham gia Cuộc thi: Gửi video về BTC đăng
trên Cổng bình chọn: Trước ngày 1/8/2022. Thời gian mở cổng bình chọn: Từ
0h00 ngày 20/8/2022 đến 23h59’ ngày 20/11/2022.
4. Cá nhân, tập thể tự đăng video dự thi trên “nhóm facebook” MusicFair
(thời gian tính điểm từ khi đăng): Đóng bình chọn vào 23h59’ ngày 20/11/2022
5. Thời gian trao giải: Dự kiến tháng 12/2022.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Giai điệu tuổi trẻ”, Ban tổ chức mong nhận
được sự hưởng ứng của các văn nghệ sỹ, cấp bộ Đoàn, Hội, cá nhân, tập thể và
sự hỗ trợ của các đơn vị đồng hành.
Trong quá trình thực hiện, thông tin liên hệ của Ban tổ chức: Đồng chí
Nguyễn Bá Hưng, Cán bộ, Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, Trung
ương Đoàn Hotline: 036.737.58.58, Email: musicfair@gmail.com.

