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HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

*** 

 

 

Hà Nội, ngày  05  tháng  1  năm 2015 

THỂ LỆ 

Chương trình “Hành trình bài ca sinh viên 2015” 

CHỦ ĐỀ: TỰ HÀO SINH VIÊN VIỆT NAM 

 (Ban hành kèm theo kế hoạch số 01 -KH/TWHSV  ngày  05  / 1 /2015) 

------------ 

Chào mừng thành công lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên 

(09/01/1950 – 09/01/2015), hướng tới lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh; căn cứ vào kế hoạch số 01 KH/TWHSV ngày 05 / 1 /2015 về việc tổ chức cuộc thi 

“Hành trình bài ca sinh viên 2015”, Ban tổ chức quy định về Thể lệ cuộc thi, cụ thể như 

sau: 

I. CHỦ ĐỀ CUỘC THI 

A. Nội dung 

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tuổi trẻ, tình yêu; những bài hát ca 

ngợi truyền thống hào hùng của sinh viên, Hội Sinh viên Việt Nam. 

- Ca khúc thể hiện những ước mơ, tình yêu, tình cảm, hoài bão và trách nhiệm của 

tuổi trẻ - sinh viên với sự nghiệp đổi mới của đất nước. 

B. Yêu cầu 

- Các bài hát dự thi phải có nội dung trong sáng, lành mạnh, phù hợp với thuần phong 

mỹ tục Việt Nam. 

- Được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép phổ biến. 

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Là sinh viên hệ chính quy hiện đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học, 

cao đẳng trên toàn quốc 

- Có đủ sức khỏe để tham gia các hoạt động phong trào, có đạo đức tốt.  

- Được Đoàn – HSV cho phép đại diện trường tham gia chương trình. 

III. THỂ LOẠI THI: 

- Đơn ca, song ca, tốp ca (tối đa 7 người). 

- Nhóm nhạc, ban nhạc (tối đa 7 người). 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung chính 

1.1. Vòng I: Sơ khảo và bình chọn lần 1 (bình chọn online) 

- Số lượng các trường tham gia: 250 trường. 
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- Các trường đăng ký dự thi sẽ được chia theo 8 cụm như sau: 

+ Cụm 1 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hòa Bình, Sơn La, 

Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, 

Thái Nguyên, Bắc Cạn (20 trường). 

+ Cụm 2 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Quảng Ninh, Bắc 

Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. (20 trường). 

+ Cụm 3 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hải Phòng, Hải 

Dương, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An (30 trường). 

+ Cụm 4 gồm các trường đóng trên địa bàn: Hà Nội (40 trường). 

+ Cụm 5 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa, Đăk Lăk, Kon Tum, Lâm Đồng, Gia Lai (40 trường). 

+ Cụm 6 gồm các trường đóng trên địa bàn: TP. Hồ Chí Minh (40 trường). 

+ Cụm 7 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Bình Dương, Bình 

Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận (30 trường). 

+ Cụm 8 gồm các trường đóng trên địa bàn các tỉnh, thành sau: Tiền Giang, Long An, 

Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu, Hậu Giang, Cà Mau (30 trường). 

- Đoàn – HSV các trường chủ động tổ chức chương trình văn nghệ, quay phim các 

tiết mục và chọn để gửi dự thi (quay trực tiếp tại các chương trình, không qua chỉnh sửa ở 

phòng thu) sau khi dựng xong các clip âm nhạc, Đoàn trường (Hội Sinh viên) gửi bài theo 

2 cách: 

+ Upload lên trang mạng: www.youtube.com (hoặc các trang tương tự) sau đó gửi 

đường link về cho BTC. 

+ Hoặc gửi đĩa, usb có chứa nội dung thực hiện clip về địa chỉ: Trung tâm Media – 

Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Tầng 6 tòa nhà Công Đoàn Ngân hàng Việt Nam – 

Ngõ 72 Trần Thái Tông – Cầu Giấy – Hà Nội. 

- Thời gian thực hiện và gửi clip: Từ 09/01/2015 đến 05/02/2015. 

- Thời gian BTC đăng clip: Từ 06/02/2015 đến 09/02/2015 

- Thời gian bình chọn: Khán giả có 15 ngày để bình chọn cho các tiết mục tham gia 

Vòng 1 từ 00:01 ngày 10/02/2015 đến 23:59 ngày 25/02/2015 trên website của chương 

trình. 

- Kết quả bình chọn sẽ được công bố trên các trang web và fanpage chính thức của 

chương trình vào ngày 26/02/2015. 

- Những trường có tiết mục được chọn vào Vòng 2 sẽ nhận thông báo chính thức của 

http://www.youtube.com/
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BTC sau 5 ngày làm việc. 

1.2. Vòng 2: Bình chọn lần 2 (bình chọn tiết mục) 

- Từ các tiết mục bình chọn tại Vòng 1, BTC sẽ chọn ra 160 tiết mục xuất sắc nhất 

vào vòng 2. Trong đó có 80 tiết mục dựa vào kết quả bình chọn online dựa vào số lượng 

người xem bình chọn, 80 tiết mục dựa vào đánh giá của Hội đồng Ban giám khảo. Các đội 

thi này sẽ được BTC hỗ trợ kinh phí để thực hiện các clip ca nhạc tham gia bình chọn 

Vòng 2. 

- Tiết mục của các đội thi tại Vòng 2 phải có nội dung khác với các tiết mục đã biểu 

diễn tại Vòng 1 của chính đội đó. Ở vòng này, các clip âm nhạc được phép dàn dựng, 

quay thực tế, thu âm ở phòng thu … để có chất lượng cao nhất. 

- Thời gian thực hiện và gửi clip: Từ 27/02/2015 – 15/03/2015. 

- Thời gian bình chọn: Từ 00:01ngày 20/03/2015 – 23:59 ngày 30/03/2015. 

- Cách thức gửi clip và bình chọn: Tương tự Vòng 1. 

- Kết quả bình chọn vòng 2 sẽ được công bố trên các trang web và fanpace chính thức 

của chương trình vào ngày 31/03/2015. 

- 80 tiết mục xuất sắc nhất Vòng 2 sẽ được bình chọn vào vòng 3. Trong đó có 40 tiết 

mục dựa vào kết quả bình chọn online dựa vào số lượng người xem bình chọn, 40 tiết 

mục dựa vào đánh giá của Hội đồng Ban giám khảo (mỗi cụm sẽ có 10 tiết mục). Các tiết 

mục này sẽ được bốc thăm ca sỹ tư vấn, lựa chọn và hướng dẫn tập luyện bài dự thi phù 

hợp với thí sinh. 

- Những tiết mục được chọn sẽ nhận thông báo chính thức của BTC sau 5 ngày làm việc. 

1.3. Vòng 3: Chung kết khu vực (tổ chức thi tại 8 cụm) 

- Thời gian: Từ ngày 04/04/2015 – 26/04/2015. 

- Địa điểm: 

+ Cụm 1: Thái Nguyên (tổ chức thi ngày 3/4/2015). 

+ Cụm 2: Bắc Ninh (tổ chức thi ngày 5/4/2015). 

+ Cụm 3: Hải Phòng (tổ chức thi ngày 10/4/2015). 

+ Cụm 4: Hà Nội (tổ chức thi ngày 12/4/2015). 

+ Cụm 5: Thừa Thiên – Huế (tổ chức thi ngày 19/4/2015). 

+ Cụm 6: TP. Hồ Chí Minh (tổ chức thi ngày 17/4/2015). 

+ Cụm 7: Bình Dương (tổ chức thi ngày 24/4/2015). 

+ Cụm 8: Cần Thơ (tổ chức thi ngày 26/4/2015). 
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- Mỗi cụm thi sẽ có 10 tiết mục xuất sắc nhất của Vòng 2. Kết thúc đêm diễn ở Vòng 

3, mỗi cụm sẽ có 2 tiết mục xuất sắc nhất sẽ được chọn vào Đêm chung kết toàn quốc tại 

cụm (bình chọn online 01 tiết mục và BKG chọn 01 tiết mục). 

- Cách thức bình chọn: Nhắn tin bình chọn theo cú pháp CHON gửi 8062 (500đ) . 

Mỗi thuê bao được nhắn tin bình chọn cho nhiều tiết mục nhưng đảm bảo tối đa 5 

tin nhắn/ ngày. Các tiết mục thi được bình chọn trong thời gian thi tại từng cụm (kết thúc 

thời gian thi, các tin nhắn sau đó được coi không hợp lệ). 

- Kết quả bình chọn sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc đêm thi cụm. 

1.4. Vòng 4: Chung kết toàn quốc 

- Thời gian: Ngày 19/05/2015 

- Địa điểm: Cung Thể thao Quần ngựa – Hà Nội (dự kiến) 

- Nội dung thực hiện: 

+ Tổ chức thi trực tiếp với 16 tiết mục xuất sắc được chọn từ vòng 3. Các tiết mục 

này sẽ được các nhạc sỹ, ca sỹ chuyên nghiệp hướng dẫn tập luyện và dàn dựng. 

+ Ban giám khảo chấm điểm, lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải. 

+ Trao giải cho các tiết mục xuất sắc nhất đồng thời công bố các trường đạt giải tập 

thể theo hệ thống giải thưởng của BTC. 

- Các tiết mục của đội thi tại Đêm chung kết phải có nội dung khác với các tiết mục 

đã biểu diễn tại Vòng 3 của chính đội đó. 

- Các trường đăng ký tên tiết mục dự thi trước ngày 28/04/2015. 

2. Hoạt động truyền thông 

2.1. Truyền thông đa phương tiện 

Ban Tổ chức sẽ tạo ra các sân chơi trực tuyến trên trang web chính của chương trình 

với nội dung tìm hiểu về truyền thống Hội Sinh viên, các vấn đề giáo dục – xã hội, xu 

hướng tuổi trẻ. 

2.2. Các hoạt động – sự kiện tại các trường và vòng chung kết khu vực: 

- Các gian hàng giới thiệu sản phẩm, tặng quà cho sinh viên tại các trường trong thời 

gian thực hiện quay clip dự thi. 

2.3. Một số quy định về bình chọn: 

3.1. Thời gian diễn ra bình chọn:  

+ Vòng 1: Từ 0h00 ngày 10/01/2015 – 23h59 ngày 25/02/2015. 

+ Vòng 2: Từ 0h00 ngày 20/03/2015 – 23h59 ngày 30/03/2015. 

+ Vòng 3: Được bình chọn theo cụm trong thời gian thi diễn tại từng điểm thi. 

3.2. Cách thức bình chọn: 1 trong 2 cách sau: 

+ Bình chọn trên website/ wapsite Keeng thông qua việc bấm vào nút bình chọn bên 

dưới bài dự thi. 

+ Nhắn tin bình chọn theo cú pháp theo mục 1.3  
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3.3. Thể lệ của Chương trình bình chọn: 

- Khán giả bình chọn cho tiết mục yêu thích của mình, soạn tin theo cú pháp hướng 

dẫn và gửi tới đầu số 8062 (5.00đ/tin nhắn). 

- Tin nhắn bình chọn hợp lệ là tin nhắn có đầy đủ cú pháp, mã số của tiết mục, gửi 

thành công tới đầu số 8062. Mỗi 1 tin nhắn thành công, sẽ nhận được 01 tin nhắn thông 

báo từ hệ thống 8062. 

- Mỗi thuê bao có thể bình chọn cho nhiều tiết mục nhưng đảm bảo không quá 5 tin 

nhắn/ngày và thực hiện đúng theo quy định spam của Bộ Thông tin và Truyền thông (mỗi 

thuê bao không sử dụng quá 150.000vnd đến đầu số 8062/ngày, tối đa nhắn tin bình chọn 

3sms/5 giây). 

VI. BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO 

1. Ban tổ chức: Ban Tổ chức cuộc thi do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối 

hợp với Tổng công ty Viễn thông Viettel thành lập. 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ điều hành các hoạt động của Chương trình Bài ca sinh viên 

theo kế hoạch và Thể lệ cuộc thi. 

2. Đơn vị thực hiện: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Trung tâm Hỗ trợ 

và Phát triển Sinh viên Việt Nam thực hiện các nội dung phối hợp, tổ chức với Tổng công 

ty Viễn thông Viettel. 

3. Hội đồng Ban Giám khảo của chương trình: Hội đồng ban giám khảo gồm: 1 đại 

diện hội sinh viên Việt Nam, 1 đại diện Viettel, 1 nhạc sỹ/ nhà sản xuất và 1 ca sỹ (danh 

sách cụ thể sẽ thông báo sau). 

VII. ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Thời hạn đăng ký: 

- Thời hạn nhận đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/02/2015.  

2. Cách thức đăng ký: 

- Đoàn – HSV các trường đăng ký tiết mục theo mẫu (có xác nhận của Đảng ủy - BGH 

nhà trường. 

- Scan phiếu đăng ký, gửi về cho BTC theo địa chỉ: Baicasinhvien2015@gmail.com , 

sau đó gửi bản đăng ký theo đường bưu điện về: Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên 

Việt Nam – 64 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi 

- Phiếu đăng ký (theo mẫu) (kèm theo 3 ảnh chân dung 4x6 của các sinh viên tham 

gia dự thi, ghi rõ họ tên, lớp, địa chỉ và điện thoại liên hệ đằng sau ảnh). 

- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ thẩm định nội dung tác phẩm dự thi của các thí 

sinh sau khi nhận được đơn đăng ký tham gia. 

mailto:Baicasinhvien2015@gmail.com
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- Tất cả thông tin đăng ký phải đảm bảo tính xác thực và người đăng ký thông tin phải 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp có khiếu nại về thông tin đăng ký. 

- Hồ sơ đăng ký phải có xác nhận của Đảng ủy – BGH nhà trường. 

- Ngoài ra, các trường đăng ký gửi các thông tin sau: 

+ Tên bài hát, tên tác giả. 

+ Thông tin liên hệ của 01 đồng chí trong BCH Đoàn – HSV phụ trách chương trình 

tại trường.  

+ Ảnh bìa cho Video dự thi: 700x293 pixel. (khuyến khích gửi thêm kích 

thước 1200x627 px, diện tích text trong ảnh  tối đa 20% để truyền thông Mạng xã hội). 

+ Ảnh icon đại diện video: 320x180 px. 

+ Ảnh đại diện trường: 320x180 px. 

+ Thông tin chung về trường (khoảng 100 từ). 

- Quy định về thông số kỹ thuật bài thi đảm bảo những yêu cầu sau: 

+ Tỷ lệ: 16:9 

+ Format: Mp4 

+ Resolution: 960x540 

+ Frame rate: 29.97 

+ Encode: H.264 

+ Profile: HD 

+ Bitrate: max 1200 

+ Dung lượng tối đa : 100Mb 

VIII. KINH PHÍ HỖ TRỢ, GIẢI THƯỞNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

1. Kinh phí hỗ trợ: 

- Vòng 1: Mỗi trường tham gia và có sản phẩm dự thi đầy đủ (1 trường 3 video clip) 

được hỗ trợ 10.000.000đ (Mười triệu đồng). 

- Vòng 2: Mỗi tiết mục được hỗ trợ 5.000.000đ (năm triệu đồng). 

Ngoài ra, các tiết mục không được vào vòng 3 sẽ được nhận thêm 1.000.000đ (Một 

triệu đồng). 

- Vòng 3: Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở, thuê trang phục biểu diễn (nếu có) của các tiết 

mục được lựa chọn. Lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho các thí sinh dự thi hát, các thành phần khác 

(múa phụ họa, quản lý …) do nhà trường hỗ trợ kinh phí. 

Ngoài ra, các tiết mục không được vào vòng 4 sẽ được nhận thêm 2.000.000đ (Hai 

triệu đồng). 
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- Vòng 4: Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở, thuê trang phục biểu diễn (nếu có) của các tiết 

mục được lựa chọn vào đêm Gala. Lưu ý: Chỉ hỗ trợ cho các thi sinh dự thi hát, các thành 

phần khác (múa phụ họa, quản lý …) do nhà trường hỗ trợ kinh phí. 

2. Cơ cấu giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng 515.000.000đ 

2.1 Giải thưởng tiết mục: Tổng giải thưởng 165.000.000đ trong đó: 

- 01 Giải nhất: 50.000.000đ. 

- 01 Giải nhì: 30.000.000đ. 

- 01 Giải ba: 20.000.000đ. 

- 13 Giải khuyến khích: 5 triệu/1 giải (65.000.000đ). 

2.2 Giải thưởng tập thể: Tổng giải thưởng: 350.000.000đ trong đó: 

- 01 Giải nhất: 10 bộ máy tính trị giá 100.000.000đ. 

- 01 Giải nhì: 7 bộ máy tính  trị giá 70.000.000đ. 

- 01 Giải ba: 5 bộ máy tính trị giá 50.000.000đ. 

- 13 Giải khuyến khích: 1 bộ máy tính/giải trị giá 130.000.000đ. 

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải cho khán giả bình chọn với tổng trị giá là: 

170.400.000đ 

3. Tiêu chí đánh giá: 

A, Tiêu chí chấm điểm và bình chọn các tiết mục: (Theo thang điểm của BGK) 

- Giọng ca. 

- Phong cách biểu diễn, diễn xuất. 

- Dàn dựng tiết mục. 

- Trang phục biểu diễn. 

B, Tiêu chí cho Giải thưởng tập thể: 

- Có tiết mục đạt giải cao trong đêm Gala nghệ thuật (Nhất, Nhì, Ba). 

- Có tổng số lượt bình chọn cho các tiết mục của trường tại các vòng (Vòng 1, Vòng 2, 

Vòng 3) đạt số lượng cao nhất. 

- Có nhiều tiết mục vào Chung kết, Vòng 3 và Vòng 2 (theo thứ tự như trên). 

- Có các hoạt động truyền thông cho chương trình đạt hiệu quả cao. 

 (Các tiêu chí này xác định theo thứ tự từ trên xuống). 

4. Giải thưởng bình chọn: Tổng trị giá 170.400.000đ. 
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- Từ vòng 1 đến vòng 3: Mỗi vòng có 8 khán giả được giải bình chọn. Khán giả trúng 

giải là khán giả nhắn tin bình chọn nhiều nhất cho tiết mục dự thi đứng thứ nhất của của 

mỗi cụm. Cụ thể: 

- Vòng 1: 08 điện thoại Huawei Ascend G6 (tương đương 4.300.000đ/1 giải) 

- Vòng 2: 08 máy tính bảng Samsung Galaxy tab 3 – 8.0 (tương đương 7.000.000đ/1 giải) 

- Vòng 3: 08 máy tính bảng iPad Mini Cellular 16GB (tương đương 10.000.000đ/1 giải) 

Ngoài ra, tất cả khán giả tham gia bình chọn cho chương trình Bài Ca Sinh viên sẽ 

được khuyến mại 3 tháng Kmax (Nghe/tải nhạc miễn cước 3G/GPRS trên Keeng.vn). Hết 

thời gian khuyến mại, gửi thông báo tới khách hàng. Nếu khách hàng không hủy dịch vụ 

sẽ bị tính phí theo kịch bản gốc 3000đ/tuần. 

Lưu ý: Mỗi khán giả chỉ trúng thưởng 01 giải thưởng duy nhất. 

IX. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC  

1. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức có trách nhiệm thông 

báo trước 1 tuần với tất cả đối tượng dự thi. 

2. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc phát hiện các dấu hiệu gian 

lận của thí sinh liên quan đến cuộc thi, Ban tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định 

của Ban tổ chức là kết quả sau cùng. 

3. Mọi khiếu nại của thí sinh phải thông qua Đoàn – HSV trường. 

4. Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng bài dự thi cũng như hình ảnh của các tiết 

mục tham gia vào mục đích truyền thông và kinh doanh trong 2 năm. 

5. Các trường có thí sinh tham gia dự thi phải có trách nhiệm đảm bảo kỷ luật, an toàn 

cho sinh viên của trường. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04.62631760/ 0987.677.559; email: 

khanhtoan.vietskill@gmail.com  
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  HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM 

BCH TRƯỜNG ĐH 

*** 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng   năm 2014 

 

ĐƠN ĐĂNG KÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 

HÀNH TRÌNH BÀI CA SINH VIÊN 

Chủ đề: “Tự hào Sinh viên Việt Nam” 

------------ 

 

I. Thông tin cá nhân.  

1. Họ và tên (người biểu diễn chính hoặc nhóm trưởng) 

……………………………………………………….. (Nam/Nữ)  

2. Năm sinh ……………… ………… 3. Số điện thoại ………………….......... 

4. Email …………………………………………………………………………. 

5. Hiện đang là sinh viên năm thứ:    của trường: 

…………………………………... 

6. Số CMND …………….. cấp ngày ……………tại ……………….... 

7. Có thành viên  từng tham gia cuộc thi nào chưa? Ở đâu? Đơn vị nào tổ chức:  

…………………………………………………………………………………… 

8. Danh sách tham gia của các đội thi: 

TT Họ và tên Năm sinh Sinh viên 

năm thứ 

Ghi chú 

     

 

II. Nội dung đăng ký. 

     Ảnh đại 

diện cho tiết 

mục thi 
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Tên bài hát: ……………………………………………………………………… 

Tác giả: ………………………………………………………………………….. 

Thể loại: …………………………………………………………………………. 

(Nộp kèm theo 3 ảnh chân dung 4x6, ghi rõ họ tên, lớp, địa chỉ và điện thoại liên hệ 

đằng sau ảnh) 

 

Xác nhận của Đoàn - HSV Chữ ký sinh viên 

 


