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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 BAN TỔ CHỨC 40 NĂM THÀNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 
THỂ LỆ HỘI DIỄN VĂN NGHỆ UEH NĂM 2016 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 344 /KH-ĐHKT-TB6 ngày 24 tháng 02 năm 2016 
của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) 

    

1. Chương trình 

 Thời gian mỗi chương trình dự thi từ 25 - 30 phút; 

 Các đơn vị có thể liên kết với nhau để xây dựng chương trình. 

2. Tiết mục  

 Tốp ca có số lượng từ 04 - 15 diễn viên. 

 Hợp ca có số lượng 16 diễn viên trở lên và có ít nhất 02 bè.  

 Ca múa phải có tối thiểu 4 diễn viên ca, 4 diễn viên múa; được chấm điểm cả ca 

và múa.  

3. Nhạc đệm, nhạc công, thiết bị, đạo cụ và trang trí sân khấu 

 Nhạc đệm không thu sẵn lời hát (kể cả bè). 

 Nhạc công có thể mời người ngoài UEH; đăng ký danh sách trước cho Ban Tổ 

chức và được thay đổi trước thời gian dự thi 03 (ba) ngày. 

 Nhạc cụ có thể sử dụng tất cả các loại để làm nhạc đệm cho tiết mục dự thi; đăng 

ký trước cho Ban Tổ chức và được thay đổi trước thời gian dự thi 03 (ba) ngày.  

 Thiết bị được chuẩn bị cho các đội dự thi gồm: 10 (mười) micro; hệ thống đầu 

đĩa DVD/CD; đầu đĩa mini disc; laptop; line âm thanh cắm guitar, piano điện; chân 

micro; 02 màn chiếu.  

 Đạo cụ biểu diễn của mỗi đoàn trong phần dự thi chương trình (nếu có) chỉ được 

che khuất tiêu đề và sân khấu Hội diễn không quá 5 phút.  

 Trang trí sân khấu có thể được bố trí thêm phông cảnh cho phù hợp với phần dự 

thi chương trình của đơn vị nhưng không làm ảnh hưởng đến các đơn vị khác, thời gian 

cho hậu đài chuẩn bị không quá 3 phút. 

4. Cách tính điểm 

 Điểm được chấm với thang 20, làm tròn đến 1 chữ số thập phân, gồm có: 

- Điểm tiết mục (ĐTM): là điểm đánh giá chất lượng nghệ thuật của từng tiết mục, 

bao gồm sự thể hiện nội dung và hình thức nghệ thuật do Ban Giám khảo đánh giá. 

Điểm tiết mục: ĐTM = Điểm trung bình tiết mục của Ban Giám khảo 

- Điểm chương trình (ĐCT): là điểm đánh giá toàn bộ chương trình biểu diễn bao 

gồm: chủ đề chương trình, nội dung thể hiện, nghệ thuật dàn dựng do Ban Giám khảo 

đánh giá; điểm này chỉ được tính khi chương trình dự thi tuân thủ đúng theo quy định. 
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Điểm chương trình: ĐCT = Điểm trung bình chương trình của Ban Giám khảo 

 Điểm trừ (ĐT): là điểm đánh giá mức độ vi phạm so với quy định chấm điểm.  

 Điểm toàn đoàn (ĐTĐ): là tổng điểm tiết mục cộng điểm chương trình trừ đi 

điểm trừ (nếu có). 

Điểm toàn đoàn: ĐTĐ = ĐTM + ĐCT - ĐT 

 Quy định về điểm trừ 

- Không nộp hoặc vi phạm quy định về nhạc đệm trừ 0,5 điểm/tiết mục. 

- Vi phạm về thời gian có mặt dự thi trừ 0,1 điểm/mỗi 5 phút.  

- Thời gian của một chương trình được tính từ lúc người dẫn chương trình của đơn 

vị bắt đầu giới thiệu cho đến lời tuyên bố kết thúc chương trình của đơn vị. Nếu chương 

trình vượt quá thời gian quy định, sẽ bị trừ điểm vào điểm chương trình như sau: 

+ Quá từ trên 1 đến 2 phút trừ 0,1 điểm; 

+ Quá từ trên 2 đến 3 phút trừ 0,2 điểm; 

+ Quá từ trên 3 đến 4 phút trừ 0,3 điểm; 

+ Quá từ trên 4 đến 5 phút trừ 0,4 điểm; 

+ Quá từ trên 5 phút trừ 0,5 điểm. 

- Vi phạm về số lượng diễn viên tham gia, thể loại, đạo cụ, trang trí sân khấu trừ 

0,5 điểm/vi phạm. 

- Các trường hợp vi phạm khác, Ban Tổ chức sẽ họp và quyết định số điểm trừ của 

đơn vị tham gia tùy theo tính chất vi phạm.  

5. Các quy định khác 

 Không được sử dụng thêm diễn viên khác để phụ bè bên ngoài, nếu vi phạm sẽ 

không được tính giải. 

 Múa độc lập, Ca múa có thể huy động sinh viên UEH tham gia múa phụ, tối đa 

04 người và không quá 40% số lượng diễn viên múa của tiết mục. 

 Các thể loại khác có thể huy động sinh viên UEH tham gia múa minh họa nhưng 

không vượt quá 60% số lượng diễn viên tham gia múa minh họa của tiết mục.  

 Đĩa nhạc đệm sử dụng dự thi sẽ nộp lại cho Ban Tổ chức để kiểm tra, nếu vi 

phạm sẽ bị trừ điểm theo quy định.  

 Nếu chương trình vi phạm về số lượng diễn viên tham gia, thể loại, trang trí sân 

khấu sẽ không được chấm điểm chương trình và không được xếp loại toàn đoàn mà chỉ 

được tính giải các tiết mục. 

 




