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ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 BÔNG LÚA VÀNG 2019  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2019 

 

THỂ LỆ 

Cuộc thi Bông Lúa Vàng 2019 "Tỏa sáng tài năng cải lương"  

 

  

 I. Đối tượng thí sinh: 

 - Là công dân Việt Nam, tuổi từ 16 đến 50, không đang trong tình trạng       

thi hành án, không bị các chứng bệnh về tâm thần, (trừ các thí sinh đã đoạt giải   

Huy chương vàng Hội thi “Giọng ca cải lương  Bông Lúa Vàng” của các năm 

trước). 

 II. Các vòng thi: 

 1. Vòng Gieo hạt (khởi đôṇg): Sơ tuyển tại 5 điểm: Từ ngày 22/3/2019 đến 

ngày 20/4/2019. 

- Ngày 22, 23/3/2019:  Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp 

- Ngày 29, 30/3/2019: Đài Phát thanh - Truyền hình Bạc Liêu 

 - Ngày 05, 06/4/2019: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội 

 - Ngày 12,13/4/2019: Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng 

 - Ngày 19,20/4/2019: Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

(VOH). 

 - Thí sinh hát một bài tự chọn với ban nhạc, không có dàn dựng. 

 - Ban Chuyên môn và Ban Tổ chức chọn 80 thí sinh đạt chuẩn về cơ bản về 

giọng hát vào Vòng Mạ non. 

 - Các Thí sinh đã vào Vòng Trổ đòng năm 2018 đăng ký dự thi năm 2019 

được xét thẳng vào Vòng Mạ non không phải thi sơ tuyển (vòng gieo hạt). 

2. Vòng Mạ non (Tài tử đam mê): (03 Ban Giám khảo) 

- 80 thí sinh vượt qua Vòng Gieo hạt sẽ có măṭ taị Đài Tiếng nói nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bốc thăm thời gian như sau:  

- 08h00 ngày 18/06/2019: Thí sinh tiến hành bốc thăm, thưc̣ hiêṇ cam kết, 

đăng ký bài hát. Ban Tổ chức phổ biến thể lê,̣ nôị dung tâp̣ dơṭ chuẩn bị cho      

Vòng Mạ non. 
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- 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, từ ngày 23/6/2019 đến ngày 26/06/2019,   

80 thí sinh se ̃tâp̣ dơṭ với Ban nhac̣, Ban Huấn luyêṇ theo danh sách bốc thăm. 

- Sản xuất ghi hình offline tại Nhà hát VOH Music One 

- Thời gian 10h00 – 20h00 từ ngày 27/6/2019 đến ngày 30/6/2019. 

- Thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 1 tiết mục (trọn 1 bài cổ gồm 4 

câu) để tập dợt và dàn dựng. Đây là vòng để thí sinh thể hiện năng khiếu và sở 

trường của mình.  

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc. Trang phục và đạo cụ thí 

sinh tự chuẩn bị. 

- Thí sinh được cấp Số báo danh để được bình chọn trên mạng cộng đồng. 

Truyền thông hướng dẫn cách bình chọn. 

- Tổng đài mở bình chọn ngay trong cuộc thi (giờ phát sóng chính thức) và 

kết thúc lúc 0h00 trong ngày của lần phát sóng tiếp theo (07 ngày). 

- Vòng Mạ non chọn ra 18 thí sinh, trong đó: 

- Ban Giám khảo chọn đặc cách 03 thí sinh vào vòng kế tiếp mà không cần 

căn cứ kết quả bình chọn, mỗi thành viên Ban Giám khảo chỉ được chọn đặc cách 1 

thí sinh nổi trội nhất vào thẳng vòng kế tiếp bằng cách nhấn nút màu đỏ. 

- Ngoài quyền đặc cách 01 thí sinh vào thẳng Vòng Trổ đòng của mỗi thành 

viên Ban Giám khảo, thì Ban Giám khảo sẽ thống nhất xét đặc cách thêm 03 thí 

sinh trong bảng vàng vào thẳng Vòng Trổ đòng. (Thí sinh trong bảng vàng là các 

thí sinh nhận được sự đánh giá đồng ý của 03 thành viên Ban Giám khảo). 

- 12 thí sinh còn lại căn cứ vào kết quả bình chọn của khán, thính giả thông 

qua đầu số tin nhắn của cuộc thi (Thí sinh phải nhận được sự đánh giá đồng ý của 

02 thành viên Ban Giám khảo). 

-  Ban Giám khảo bình chọn (không chấm điểm) và nhâṇ xét, đánh giá làm cơ 

sở  khán, thính giả bình chọn trên tổng đài của chương trình. 

- Ban Tổ chức kiểm tra và thông tin minh bạch đối chứng để công bố 18 thí 

sinh (Ban Giám khảo se ̃thống nhất tiêu chí bình choṇ 18 thí sinh) đi tiếp vào vòng 

sau. 

 3. Vòng Trổ đòng (tài tử vươṭ trôị): (05 Ban Giám khảo) 

- 18 thí sinh có măṭ taị Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến 

hành bốc thăm thời gian như sau: 

- 08h00 ngày 20/10/2019: Thí sinh tiến hành bốc thăm, thưc̣ hiêṇ cam kết, 

đăng ký bài hát. Ban Tổ chức phổ biến thể lê,̣ nôị dung tâp̣ dơṭ chuẩn bị cho      

Vòng Trổ đòng. 
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- 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, ngày 21 đến 23/10/2019, 18 thí sinh se ̃tâp̣ 

dơṭ với Ban nhac̣, Ban Huấn luyêṇ theo danh sách bốc thăm. 

- 08h00 - 12h00 ngày 26/10/2019 và ngày 02, 09/11/2019 tập dợt trước buổi 

thi, 14h00 - 16h00 thi trực tiếp. 

- 18 thí sinh vượt qua Vòng Mạ non sẽ được chia thành 09 cặp đôi, thi mỗi 

buổi 03 cặp đôi. Mỗi cặp thí sinh được Hội đồng Cố vấn tư vấn chọn 1 bài đơn ca 

và song ca để tập dợt và dàn dựng. Trang phục và đạo cụ do Ban Tổ chức hỗ trợ. 

- Đơn ca: Thí sinh hát trọn 01 bài Bắc (01 trong 06 bài Bắc). 

- Song ca: Thí sinh hát trọn 01 bài ca cổ (thí sinh tự chọn, trong buổi thi 

không được trùng bài). 

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc và các nghệ sĩ huấn luyện. 

- Thí sinh nêu kiến thức cơ bản về loại hình, tác giả, tác phẩm dự thi nhằm 

cung cấp kiến thức cho khán, thính giả.  

- 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước tiếp vào Vòng Lúa vàng. Trong đó,      

Ban Giám khảo sẽ chọn trực tiếp 09 thí sinh (mỗi cặp thi chọn 01 thí sinh), 03 thí 

sinh còn lại sẽ chờ tin nhắn cao nhất từ khán, thính giả. 

- 12 thí sinh bước tiếp vào vòng trong sẽ được tích lũy số lượng tin nhắn Giải 

Khán, Thính Giả Yêu Thích Nhất.  

- Tổng đài mở bình chọn ngay trong cuộc thi (giờ phát sóng chính thức) và 

kết thúc lúc 0h00 trong ngày của lần phát sóng tiếp theo (07 ngày).  

4. Vòng Lúa vàng (tài tử tỏa sáng):  

- 12 thí sinh có măṭ taị Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến 

hành bốc thăm thời gian như sau:  

- 08h00 ngày 17/11/2019 thí sinh sẽ được bốc thăm buổi thi và đăng ký tiết 

mục dự thi, bạn diễn (thí sinh tự chọn bạn diễn). Mỗi thí sinh được Hội đồng       

Cố vấn tư vấn chọn 01 trích đoạn (tuồng cổ hoặc cải lương) để tập dợt và dàn dựng. 

Trường hợp trùng bài trong cùng một buổi thi Ban Tổ chức sẽ quyết định.  

- Thời gian thi của mỗi thí sinh từ 12 đến 15 phút 01 tiết mục. Nội dung tiết 

mục mang tính nhân văn, truyền thống của nghệ thuật cải lương. Thí sinh tự chọn 

bạn diễn. Trường hợp thí sinh không tìm được bạn diễn Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ. 

- Các tiết mục dự thi được tập dợt với ban nhạc và các nghệ sĩ huấn luyện. 

Trang phục và đạo cụ do Ban Tổ chức hỗ trợ. 

- 08h00 - 12h00, 13h00 - 17h00 từ ngày 18/11/2019 đến 20/11/2019, 12 thí 

sinh se ̃tâp̣ dơṭ với Ban nhac̣, Ban Huấn luyêṇ theo danh sách bốc thăm. 
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- 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2019 và ngày 07, 14/12/2019 tập dợt trước buổi 

thi, 14h00 – 16h00 thi trực tiếp. 

- Mỗi buổi thi Vòng Lúa vàng, Ban Giám khảo sẽ chấm điểm và chọn 01 thí 

sinh có số điểm cao nhất và đêm Gala. 

- Sau 03 buổi thi Vòng Lúa vàng, Ban Giám khảo xét chọn thêm 03 thí sinh 

có số điểm cao liền kề vào đêm Gala. 

- 06 Thí sinh được chọn vào đêm Gala (ngày 21/12/2019), sẽ biểu diễn tiết 

mục đã diễn ở Vòng Lúa vàng để Ban Giám khảo chấm điểm và công bố các giải 

thưởng xếp hạng. 

- Cách tính điểm từ Ban Giám khảo:  

 +Từng thành viên Ban Giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 20 đối với phần 

thi của thí sinh (có tính đến 2 chữ số thập phân). Điểm của thí sinh sẽ là tổng điểm 

bình quân của các thành viên Hội đồng Giám khảo. 

+ Điểm phong cách + trang phục: 10  

+ Điểm hát: 10  

+ Số điểm và giải thưởng sẽ được công bố vào đêm Gala.  

- Tổng đài mở bình chọn ngay trong cuộc thi (giờ phát sóng chính thức) và 

kết thúc lúc 17h00 đêm Gala ngày 21/12/2019 (07 ngày).  

-  Các thí sinh vào Vòng Lúa vàng phải tham gia hoạt động xã hội do Ban 

Tổ chức cuộc thi phát động dự kiến vào ngày 21/11/2019 (nội dung và địa điểm 

cụ thể sẽ thống nhất sau). 

 5. Gala trao giải Bông Lúa Vàng 2019: 

 - 06 thí sinh có mặt tại Đài thời gian như sau: 

 - 08h00 – 17h00 ngày 20/12/2019 Thí sinh sẽ được tiến hành bốc thăm, tâp̣ 

dơṭ với Ban nhac̣, Ban Huấn luyêṇ. 

- 08h00 - 12h00 ngày 21/12/2019 thí sinh tập dợt trước buổi thi, 20h00 – 

22h30 trực tiếp Gala. 

- Ban Tổ chức thông báo thể lệ chấm điểm, bình chọn thí sinh đoạt giải tại 

Vòng Chung kết xếp hạng đêm Gala ngày 21/12/2019. 

- Cách tính điểm từ Ban Giám khảo:  

         + Từng thành viên Ban Giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 20 đối với phần 

thi của thí sinh (có tính đến 2 chữ số thập phân). Điểm của thí sinh sẽ là tổng điểm 

bình quân của các thành viên Hội đồng Giám khảo”: 



5 
 

+ Điểm phong cách + trang phục: 10  

+  Điểm hát: 10  

- Đêm Gala là đêm vinh danh các tài năng và công bố các thí sinh sẽ đoạt 

giải cuộc thi "Bông Lúa Vàng 2019": 

- 12 thí sinh Vòng Lúa vàng sẽ nhận giấy chứng nhận Giọng hát vào vòng 

Chung kết Bông lúa vàng 2019. 

- GIẢI NHẤT: Cúp Bông Lúa Vàng 2019 được mạ Vàng SJC và 100 triệu 

đồng. 

 -  GIẢI NHÌ: Kỷ niệm chương và 30 triệu đồng. 

 -  GIẢI BA: Kỷ niệm chương và 20 triệu đồng. 

 - 03 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: Giấy chứng nhận và 03 triệu đồng. 

 - GIẢI KHÁN, THÍNH GIẢ YÊU THÍCH NHẤT: Kỷ niệm chương và 20 

triệu đồng. 

 -  Lưu ý thể lệ nhắn tin của các vòng thi:  

+ Mỗi số điện thoại được bình chọn cho nhiều thí sinh yêu thích, nhưng với 

một thí sinh thì chỉ bình chọn được một lần ở vòng thi./. 

 

Nơi nhận: 

- BGĐ Đài (b/cáo); 

- Ban Tổ chức; 

- Ban Giám khảo; 

- Lưu: VT, KTTH, NT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

TRUNG TÂM QUẢNG CÁO 

VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH 

Nguyễn Công Vinh 

 

 


