SỞ VHTTDL TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TIẾNG HÁT NGÔI SAO BIỂN
BÌNH THUẬN LẦN THỨ I - 2018

Số: 2886 /BTC

Bình Thuận, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Về việc điều chỉnh thời gian và các
vòng thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển
Bình Thuận, lần thứ I - 2018”

Kính gửi: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh.
Thực hiện Thông báo số 2655/TB-BTC ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức
Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình Thuận, lần thứ I - 2018”, để cuộc thi đạt
chất lượng nghệ thuật và tạo điều kiện thời gian cho thí sinh đăng ký tham gia,
Ban Tổ chức thay đổi thời gian đăng ký và thời gian tổ chức các vòng thi, với nội
dung cụ thể như sau:
1. Về thời gian ráp nhạc, dự thi các Vòng Sơ khảo, Chung kết 1,2 và Chung
kết xếp hạng được thay đổi như sau:
a. Vòng Sơ khảo:
- Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
+ Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 22/12/2017 đến 24/12/2017
+ Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh
- Thời gian và địa điểm dự thi:
+ Thi chính thức: Từ ngày 25/12/2017 đến 26/12/2017.
+ Địa điểm dự thi Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh.
* Thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo chọn 30 thí sinh (của
ba phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để tiếp tục
tham gia Vòng Chung kết 1.
b. Vòng Chung kết 1:
- Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
+ Thời gian ráp nhạc: Từ ngày 27/12/2017 đến 28/12/2017.
+ Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh.
- Thời gian và địa điểm dự thi:
+ Thi chính thức: Ngày 29/12/2017.
+ Địa điểm dự thi: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh
* Thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo chọn 15 thí sinh (của
ba phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để tiếp tục
tham gia Vòng Chung kết 2.
c. Vòng Chung kết 2:
- Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
+ Thời gian ráp nhạc: Ngày 31/12/2017
+ Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh.
- Thời gian và địa điểm dự thi:
+ Thời gian dự thi: Tối ngày 1/1/2018 (Tết Dương lịch)
+ Địa điểm dự thi: Quảng trường Nguyễn Tất Thành
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* Thông qua kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo chọn 9 thí sinh (của ba
phong cách biểu diễn) có số điểm cao nhất tính từ trên xuống dưới để tiếp tục
tham gia Vòng Chung kết xếp hạng
d. Vòng Chung kết xếp hạng (Chung kết của ba phong cách):
- Thời gian và địa điểm ráp nhạc:
+ Thời gian ráp nhạc: Ngày 17/02/2018 (mùng 02 Tết Nguyên đán).
+ Địa điểm ráp nhạc: Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh.
- Thời gian và địa điểm dự thi:
+ Thời gian dự thi: Tối ngày 18/02/2018 (mùng 3 Tết Nguyên đán).
+ Địa điểm dự thi: Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận.
2. Về đối tượng, hồ sơ đăng ký, quy trình, lệ phí, thể lệ, địa điểm đăng ký,
..... không thay đổi thực hiện như nội dung Thông báo số 2655/TB-BTC đã ban
hành ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển Bình
Thuận, lần thứ I - 2018.
Ban Tổ chức đề nghị Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh (đơn vị thường trực)
thông báo kịp thời đến công chúng, các thi sinh đã đăng ký dự thi và cung cấp
thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng (báo, đài), mạng xã hội, website...
được biết để tham gia Cuộc thi “Tiếng hát Ngôi Sao biển lần thứ I năm 2018”./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tổ chức;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Bình Thuận;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VH-TT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh;
- Các trường THPT trong tỉnh;
- Lưu VT- QLVH.
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