
 1 

THỂ LỆ 
CUỘC THI SÁNG TÁC THƠ NĂM 2017 - 2018  

(Ban hành theo Kế hoạch số 111/KH-VHNT, ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Hội VHNT Lạng Sơn) 

  
 1. Quy định về đối tượng dự thi: Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên 
nghiệp có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
 2. Quy định về tác phẩm: 
 - Thể loại: Thơ, chùm thơ. 
 - Đề tài: 

+ Cuộc thi thơ với chủ đề “Xứ Lạng quê hương tôi” 
+ Thơ viết về quê hương và con người Xứ Lạng: phản ánh cuộc sống, vẻ đẹp 

thiên nhiên, không gian, bản sắc của các dân tộc anh em đang chung sống trên quê 
hương Xứ Lạng. 
  - Yêu cầu bản thảo:  

+ Tác phẩm mới, chưa in trên bất cứ phương tiện báo chí truyền thông nào, 
không có tranh chấp bản quyền. Nếu phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm Luật 
bản quyền, Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng sẽ xem xét và thu hồi giải thưởng.  

+ Tác phẩm được sáng tác bằng tiếng Việt, đánh máy sạch sẽ trên một mặt giấy 
A4 bằng Font chữ Times New Roman, ghi rõ là tác phẩm dự thi sáng tác Thơ năm 
2017 - 2018 với chủ đề “Xứ Lạng quê hương tôi”, ghi đầy đủ họ, tên, bút danh, địa 
chỉ, số điện thoại tác giả.  

Các bài dự thi Ban tổ chức không hoàn trả lại. Ban tổ chức được quyền sử dụng 
bài dự thi để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tài liệu tham khảo, nghiên 
cứu, trao đổi và học tập.  

3. Quy định về thời gian và địa điểm nhận tác phẩm: 
 - Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 28 tháng 9 năm 2017 đến ngày 30 

tháng 8 năm 2018.  
- Địa điểm nhận tác phẩm: Ban Công tác Hội Viên & Sáng tác - Hội Văn học 

Nghệ thuật Lạng Sơn, số 3 đường Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn. ĐT: 0253814624; hoặc mail: bancongtachoivienls@gmail.com 

 - Dự kiến thời gian tổng kết và trao giải thưởng:  Tháng 11 năm 2018. 
(Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm gửi không đúng thời gian, 

quy định và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự). 
4. Quy định về quyền lợi của người dự thi: 

   - Không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi và đạt giải đối với mỗi tác giả. 
    - Tác phẩm dự thi được giải kèm tiền thưởng theo quy định. 
   - Tác phẩm dự thi sẽ được lựa chọn đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng, 
sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng và được hưởng nhuận bút theo quy 
định hiện hành. 
   - Bản quyền hợp pháp thuộc về tác giả. 

5. Quy định bài thi không hợp lệ: 
 - Tác phẩm không đúng các quy định của cuộc thi yêu cầu.   



 2 

- Ngoài ra, trong quá trình chấm bài nếu phát hiện các vấn đề không hợp lệ 
khác, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi sẽ hội ý, xem xét và quyết định loại bỏ. 

6. Quy định về giải thưởng: 
    Cuộc thi dự kiến có 16 giải thưởng theo cơ cấu sau: 
    01 Giải nhất trị giá: 6 triệu đồng 
    02 Giải nhì, mỗi giải trị giá: 4 triệu đồng 
    03 Giải ba, mỗi giải trị giá: 3 triệu đồng 
    10 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1,5 triệu đồng. 

7. Ban Giám khảo: Là các nhà văn, nhà thơ có uy tín, kinh nghiệm trong việc 
thẩm định tác phẩm. 

                                                                     BAN TỔ CHỨC 
 




