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UBND XÃ KỲ THƯ 

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

 SƯU TẦM HÁT VÍ O NHẪN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/TL-BCT          Kỳ Thư, ngày 17 tháng 5 năm 2022 

 

       THỂ LỆ  

CUỘC THI SƯU TẦM HÁT VÍ O NHẪN 

Căn cứ Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 13/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Kỳ Thư về tổ chức Cuộc thi sưu tầm hát ví O Nhẫn, Quyết định số 118/QĐ-

UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư về việc thành lập Ban Tổ 

chức Cuộc thi sưu tầm Hát ví O Nhẫn, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ Cuộc thi sưu 

tầm Hát ví O Nhẫn như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG DỰ THI 

- Mỗi thôn chọn 01 Đội tuyển xuất sắc tham gia Cuộc thi. Mỗi đội thi có ít 

nhất 2 thành viên (Đối tượng tham dự là con em Kỳ Thư có độ tuổi từ 10 tuổi trở 

lên và các cô giáo, thầy giáo giảng dạy trên địa bàn xã Kỳ Thư). Các tiết mục 

tham gia dự thi phải có phụ họa (số lượng không giới hạn). 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

Hát ví đối đáp, thời gian không quá 20 phút cho một tổ khúc (gồm cả lời cổ 

và lời mới), không hát đơn ca mà phải có ít nhất từ 2 người trở lên. 

Lời cổ là những làn điệu chủ yếu được sưu tầm từ các câu ví đối đáp của O 

Nhẫn ngày xưa (có thể chuyển thể thành các làn điệu Giặm) (thời gian không quá 

10 phút). 

Lời mới có nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất 

nước, bản sắc văn hóa dân tộc và công cuộc đổi mới, các thành tựu kinh tế - xã 

hội của xã nhà (thời gian không quá 10 phút). 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian. 

- Dự kiến thời gian tổ chức: Từ ngày 05/6 – 10/6/2022 

2. Địa điểm:  

Tại hội trường UBND xã Kỳ Thư 

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Các thành viên Ban Giám khảo sẽ chấm điểm độc lập theo thang điểm đã 

được thống nhất. Hình thức cho điểm bằng phiếu, chuyển thư ký tổng hợp. 

Trừ điểm các đội quá thời gian quy định: Quá 1 phút trừ 1 điểm. 

Căn cứ kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba và các giải 

phụ cho các đội thi. 

+ 1 Giải nhất:  1.000.000 đồng 
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+ 1 Giải nhì:      700.000 đồng 

+ 2 giải ba: Mỗi giải : 500.000 đồng 

+ 3 giải khuyến khích mỗi giải: 300.000đồng 

V. TRANG PHỤC:  Theo phong cách Ví, Giặm Nghệ Tĩnh cổ và mới phù 

hợp với nội dung tiết mục. 

VI. KINH PHÍ 

- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí hội thi như: Tặng hoa và cờ lưu 

niệm cho các đội, Hội trường, âm thanh, ánh sáng, trang trí, khen thưởng..;  

- Các đoàn tự túc kinh phí cho các thành viên của đoàn mình trong thời gian 

tập luyện và thi đấu. 

Trên đây là thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi sưu tầm Hát ví O Nhẫn chỉ có 

Ban Tổ chức Cuộc thi mới có quyền sửa đổi bằng văn bản khi xét thấy cần thiết.   

Yêu cầu các thôn, trường học, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi các thôn tham dự 

Cuộc thi triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra./. 

Nơi nhận: 

- Trưởng, phó và các thành viên BTC; 

- BCU, BCS 6 thôn; 

- Hiệu trưởng 3 nhà trường; 

- Lưu: VH. 

 Gửi văn bản điện tử./. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Duy Thành 
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