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SỞ VH, TT & DL TỈNH NINH THUẬN 
BAN TỔ CHỨC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG   
TỈNH NINH THUẬN LẦN THỨ XIII – 2020            Ninh Thuận, ngày    tháng 6  năm 2020 

                  
  

        

THỂ LỆ 

Về việc tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng  

Tỉnh Ninh Thuận lần XIII - năm 2020 
 

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2020 sẽ 

khai mạc vào lúc 19g30 ngày 11/9/2020 và bế mạc vào lúc 19g30 ngày 13/9/2020. 

Để hội diễn được diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức (BTC) ban hành Thể lệ 

hội diễn cụ thể như sau: 

1. Chương trình tham gia thi diễn và danh sách diễn viên các đoàn phải gửi về 

BTC, qua Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; không được tự ý đổi tiết mục dự thi 

khi chưa thông qua BTC. 

2. Các đoàn phải tham gia bốc thăm thứ tự thi diễn theo quy định; thứ tự chạy 

sân khấu và thi diễn của các đoàn theo kết quả bốc thăm, đoàn nào không tham gia 

bốc thăm sẽ phải chạy sân khấu và thi diễn theo sự sắp xếp của BTC. 

3. Trưởng đoàn và diễn viên của các đoàn tham gia hội diễn phải có mặt đúng 

giờ theo quy định,  

- Buổi sáng: Từ 7g30 đến 11g00; 

- Buổi chiều: Từ 14g00 đến 16g30; 

- Buổi tối: Từ 19g30 đến 21g30. 

4. Trưởng đoàn và diễn viên các đoàn phải mang phù hiệu khi tham gia hội 

diễn và ngồi đúng vị trí do BTC sắp xếp, bố trí.  

5. Trong chương trình tham gia hội diễn nếu có những sáng tác tự biên phải 

gửi trước tác phẩm cho BTC để thẩm định nội dung. 

* Lưu ý:  

- Các đoàn cần chấp hành nghiêm túc lịch chạy sân khấu, thời gian tiếp quản 

sân khấu; khi tiếp quản sân khấu và khi thi diễn xong phải đảm bảo trật tự và nhanh 

chóng thu dọn trang phục, đạo cụ, cảnh trí... để đoàn tiếp theo thi diễn; thời gian 

tiếp quản sân khấu 5 phút. 

- Các đoàn đã thi diễn hoặc chưa thi diễn vẫn phải có mặt đúng giờ để tham 

dự trong suốt thời gian diễn ra hội diễn để theo dõi, học tập và cổ vũ cho chương 
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trình đội bạn. 

- Mọi nhu cầu sử dụng âm thanh, ánh sáng,màn hình Led, nhạc cụ, đĩa CD 

nhạc đệm, nhạc múa phải thông báo trước với BTC và làm việc với người phụ trách 

vận hành âm thanh, ánh sáng, màn hình Led trước 01 buổi để tiện việc sắp xếp; 

riêng băng, đĩa nhạc đệm không được có phần lời hát (kể cả bè), Clip trên màn hình 

Led phải phù hợp với nội dung chương trình, tiết mục thi diễn và phải nộp trước về 

BTC để kiểm tra. 

- Không được tặng hoa khi tiết mục đang thi diễn, chỉ được tặng sau khi đơn 

vị đã kết thúc chương trình. 

7. Diễn viên lên khu vực sân khấu phải tuyệt đối giữ trật tự, không được hút 

thuốc lá và sử dụng lửa; không được tự ý sử dụng thiết bị điện, điện tử trên sân khấu 

khi chưa được phép của BTC. 

8. BTC có bố trí một nhạc công organ phục vụ hội diễn, nếu đơn vị nào có 

yêu cầu đệm nhạc thì đăng ký với BTC và được làm quen với nhạc công trong thời 

gian ráp nhạc theo lịch của BTC.  

Yêu cầu các đoàn tham gia hội diễn phải thực hiện nghiêm túc các quy định 

của BTC để Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng” tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII năm 

2020 đạt kết quả tốt đẹp./.  

Xin chân thành cám ơn!  

 

       

 
Nơi nhận: 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- LĐLĐ các huyện, thành phố; 

- Các lực lượng vũ trang; 

- Các cơ quan, ban ngành trong tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trong tỉnh;                                                                   
- Công đoàn các ngành;  

- Trung tâm VHNT; 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT các 

huyện, thành phố; 

- Website Sở VH,TT&DL; 

- Lưu: VT; QLVHGĐ. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Văn Công Hòa 
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