THỂ LỆ THAM GIA
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ
CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lần 4 – 2014
Chủ đề “PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP”
ĐIỀU 1: Tên gọi, thời gian, địa điểm tổ chức
1. Tên gọi:
Hội diễn Văn nghệ Cộng đồng Công nghệ Thông tin Lần 4 – 2014 với chủ đề
“PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP”
2. Thời gian, địa điểm:
Hội diễn được tổ chức như sau:
 Thời gian: 01/03/2014
 Địa điểm: dự kiến tại Cung Văn hóa lao động TPHCM
ĐIỀU 2: Đối tượng, hình thức tham gia
1. Đối tượng tham gia: Các đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp CNTT-TT trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh có hoạt động phong trào văn nghệ đều được đăng ký tham dự Hội
diễn.
2. Hình thức tham gia:
- Mỗi đơn vị sắp xếp, dàn dựng các tiết mục (ca, múa, nhạc, kịch…) của mình thành
một chương trình với thời gian tổng cộng không quá 15 phút - xoay quanh những nội
dung ca ngợi tuổi trẻ, tình yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, về ngành CNTT-TT,
niềm tin - khát vọng sống/vươn lên....
- Các đơn vị chủ động trong phần nhạc đệm (nhạc sống, đĩa play back, guitar,
acapella,…)
- Để nhấn mạnh Hội diễn là sân chơi của Cộng đồng Công nghệ Thông tin, không nhầm
lẫn với các ngành nghề khác, BTC khuyến khích các đơn vị sử dụng hoặc sáng tác các
tác phẩm về ngành CNTT-TT, về sự sáng tạo và tuổi trẻ năng động của các công dân
giới Công nghệ…
- Để đảm bảo chất lượng chuyên môn cũng như sự phong phú trong các tiết mục, cho
phép các đơn vị sử dụng sự hỗ trợ của các nhân tố chuyên nghiệp trong lĩnh vực văn
nghệ. Tuy nhiên, chỉ trong các phần phụ (múa phụ hoạ, vai kịch phụ, hát bè…) và
không quá 20% số lượng người tham dự biểu diễn trong 01 tiết mục.
- Không nhận đăng ký trùng lặp các bài hát, và ưu tiên cho đơn vị đăng ký và hoàn
thành việc đóng phí trước.

3. Chi phí tham dự hội diễn: Mỗi đơn vị đăng ký tham gia nộp lệ phí 3.500.000 đồng
(Ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn). Đóng lệ phí ngay khi gửi form đăng ký tham gia.
4. Thời gian đăng ký: đến ngày 30/01/2014
ĐIỀU 3: Giải thưởng (BTC sẽ thông báo sau)
** Để chào mừng Chương trình Họp mặt đầu năm của Hội Tin học TP.HCM (dự
kiến vào cuối tháng 3/2013), một số các tiết mục văn nghệ đoạt giải cao trong hội
diễn sẽ được chọn lựa để tham dự biểu diễn phục vụ chương trình. Đây cũng vừa là
vinh dự vừa là cơ hội để phát huy vai trò của các Hội viên HCA và với các Hội bạn,
rất mong các đội văn nghệ cố gắng tập luyện để có thành tích cao để tham dự nội
dung trên.
BTC Hội diễn văn nghệ HCA lần 4 - 2013
Tổng Thư Ký Hội Tin Học Tp.HCM
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