LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ
KỸ THUẬT VIỆT NAM
TẠP CHÍ THƢƠNG HIỆU VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THỂ LỆ THI
“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL”
TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Nhằm thể hiện bản sắc dân tộc và duyên dáng của phụ nữ Việt Nam đã được
thể hiện và tôn vinh qua các thời kỳ. Đặc biệt là phụ nữ vùng Đồng bằng sông Cửu
Long trong thời gian qua đã chứng minh vẻ đẹp truyền thống, mặn mà của vùng
sông nước miền Tây.
Với tinh thần tôn vinh vẻ đẹp ấy, Ban tổ chức Triển lãm “Festival quốc tế
Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long” tổ chức cuộc thi “Duyên dáng áo
bà ba Đồng bằng sông Cửu Long” để tôn vinh nét đẹp văn hóa của người phụ nữ
vùng Tây nam Bộ. Chương trình nằm trong phạm vi của triển lãm Festival Nông
nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung như sau:
1. Đối tƣợng và điều kiện tham gia dự thi:
1.1. Đối tƣợng dự thi:
 Là nữ công dân tại khu vực Đồng bằng sông cửu long.
 Tuổi từ 18 đến 25.
 Trình độ văn hoá PTTH trở lên.
 Trong mọi lĩnh vực
1.2. Điều kiện dự thi:
 Có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật, không có tiền án, tiền sự.
 Có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối.
 Chưa từng kết hôn, chưa sinh con …..
 Đủ sức khỏe tham gia cuộc thi (có giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có
thẩm quyền);
1.3. Số lƣợng thí sinh dự thi:
Mỗi tỉnh/thành được Ban tổ chức tuyển chọn ra 02 thí sinh xuất sắc tham gia hội
thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu Long”.
2. Hồ sơ tham gia và thời gian tham dự hội thi
2.1. Hồ sơ dự thi gồm:
 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ chức).
 Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân.
 2 ảnh chân dung (4x6).
 2 ảnh chân dung (10x15) (không qua chỉnh sửa photoshop).
 2 ảnh toàn thân (10 x15) (không qua chỉnh sửa photoshop).
 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền tại địa phương).




Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
Giấy chứng nhận tham gia các cuộc thi sắc đẹp (nếu có).

2.2. Thời hạn nộp và nhận hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 30/12/20116 đến trƣớc ngày 05/02/2017. Sau
khi Ban tổ chức nhận được hồ sơ sẽ tiến hành xét chọn 02 thí sinh sáng giá nhất
trên mỗi Tỉnh/thành tham gia hội thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu
Long”.
- Hồ sơ nộp tại văn phòng Hội Phụ Nữ tỉnh/thành và Hội phụ nữ các tỉnh thành
sẽ chuyển hồ sơ đăng ký của các thí sinh về Hội phụ nữ Cần thơ theo địa chỉ: 26
Trần Văn Hoài, Thành phố Cần thơ, số điện thoại 0918707748 - Ms Lam.
3. Thời gian, địa điểm diễn tập và thi:
3.1. Thời gian: Cuộc thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông Cửu Long” diễn
ra vào lúc 19h30 ngày 11/03/2017.
3.2. Địa điểm: tại sân khấu Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần thơ, số 108A
đường Lê Lợi, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
4. Trang phục dự thi:
a) Trang phục áo bà ba truyền thống (thí sinh tự túc).
b) Trang phục áo bà ba thời hiện đại (Ban tổ chức tài trợ).
c) Trang phục áo bà ba tự chọn (thí sinh tự túc).
d) Phụ kiện đi kèm (thí sinh tự trang bị).
e) Trang phục áo dài chung kết (Ban tổ chức tài trợ).
5. Thành phần Ban tổ chức và Ban giám khảo:
5.1. Thành phần Ban tổ chức:
-Tạp chí Thương hiệu Việt
- Hội Phụ nữ các Tỉnh/thành
- Và các thành viên khác
5.2. Thành phần Ban giám khảo
- Nhà Báo
- Hoa hậu áo dài Trúc Mai
- Nhiếp ảnh gia
- Bác sĩ thẩm mỹ
- Ban tổ chức
6. Quy trình xét tuyển và giải thƣởng:
6.1. Vòng Sơ tuyển (ngày 11/03/2017)
- 26 thí sinh được chọn từ 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL sẽ tham gia vào vòng thi
sơ tuyển ngày 11/03/2017 để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc vào vòng thi chung
kết ngày 13/03/2017.
- Trang phục dự thi vòng sơ tuyển: Áo bà ba truyền thống và áo bà ba hiện đại .
6.2. Vòng Chung Kết Xếp Hạng (ngày 13/03/2017)
 10 thí sinh được chọn vào vòng chung kết sẽ tham gia 02 phần thi áo bà ba
hiện đại, áo bà ba tự chọn.
 Ban giám khảo (BGK) sẽ trực tiếp chấm điểm và công bố điểm số của mỗi
thí sinh qua mỗi phần thi.

 Cơ cấu xếp hạng sẽ dựa trên tổng điểm của 2 phần thi.
 Ban giám khảo sẽ chọn ra 05 thí sinh xuất sắc để tham gia phần thi ứng xử trả
lời các câu hỏi của BGK đặt ra.
 Thí sinh đoạt giải sẽ được trao giải tại lễ bế mạc chương trình “Triễn lãm
Festival Quốc tế nông nghiệp ĐBSCL” vào ngày 13/03/2017 và dự kiến
được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình Cần Thơ.
 Trang phục áo dài được BTC tài trợ cho các thí sinh tham gia thi vòng chung
kết để nhận giải.
(Lưu ý: Ban tổ chức chỉ tài trợ trang phục Áo bà ba hiện đại và trang phục
Áo dài cho các thí sinh tham gia các phần thi của mình trong suốt thời gian
diễn ra hội thi. Sau khi kết thúc hội thi, các thí sinh phải hoàn trả lại các
trang phục cho BTC)
7. Cơ cấu giải thƣởng (gồm 03 giải)
7.1. Giải Nhất Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL
 Tiền mặt 15 triệu đồng.
 Phần quà của Ban tổ chức.
 Chứng nhận của Ban tổ chức.
7.2. Giải Nhì Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL
 Tiền mặt 10 triệu đồng.
 Phần quà của Ban tổ chức.
 Chứng nhận của Ban tổ chức.
7.3. Giải Ba Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL
 Tiền mặt 5 triệu đồng.
 Phần quà của Ban tổ chức.
 Chứng nhận của Ban tổ chức.
7.4. 02 giải đồng hạng Duyên dáng áo bà ba ĐBSCL
 Giải thân thiện (2 triệu đồng).
 Giải trả lời câu hỏi hay nhất (2 triệu đồng).
 Phần quà của Ban tổ chức.
 Chứng nhận của Ban tổ chức.
7.5. BTC sẽ hỗ trợ cho các thí sinh không được chọn vào vòng chung kết (mỗi thí
sinh được 500 ngàn đồng)
8. Quy định chung:
Thể lệ tham gia hội thi được thực hiện theo quy định chung của Ban tổ chức. Các
thí sinh tham gia là tự nguyện, thực hiện theo quy định và quy trình của Ban tổ
chức đề ra. Nếu các thí sinh không thực hiện theo quy chế và nội quy, quy trình
BTC sẽ bị loại khỏi hội thi.
BAN TỔ CHỨC
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ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL”
TRIỂN LÃM FESTIVAL QUỐC TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Kính gửi:
BAN TỔ CHỨC HỘI THI “DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL”
1. Họ và tên (chữ in hoa): ………….…................……………………………....
2. Ngày, tháng, năm sinh :.……/…..…/………Nơi sinh: ……….……...………
3. Số CMND: ……….… Ngày cấp: …../….../…… Nơi cấp:………………...…
4. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………
5. Nghề nghiệp và nơi làm việc:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6. Sở thích:…………………………………………………………………….
7. Quốc tịch: …………………………………Tôn giáo:………….……………
8. Địa chỉ liên lạc:……….….…………………………………………………….
9. Điện thoại bàn:………………….. Điện thoại di động: ……………….…….
10.Số điện thoại của người thân khi BTC cần liên hệ:………………….……..…
11.Chiều cao:……………
Cân nặng……………
12.Số đo 3 vòng: (vòng 1:………….; vòng 2………......; vòng 3……………)
13.Số đo trang phục áo bà ba (áo, quần)…………………………………………
14.Số đo trang phục áo dài (áo, quần)……………………………………………
15.Cam kết:
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hồ
sơ dự thi
- Đồng ý và chấp hành những quy định và điều kiện của cuộc thi mà tôi
tham gia.
…..…..,Ngày….tháng…..năm..........
Ký tên và ghi rõ họ tên

LỊCH TRÌNH THAM GIA HỘI THI
“DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”
* Ngày 10/03/2017:
- Từ 8h30 - 9h tập trung có mặt tại Khách sạn nhận phòng.
- Từ 09h - 11h30 tập trung tại Hội trường để nghe phổ biến nội quy, nội dung
luyện tập và thể lệ chương trình cuộc thi “Duyên dáng áo bà ba Đồng bằng sông
Cửu Long” do Đạo diễn Minh Nhật và BTC hƣớng dẫn.
- Từ 11h30 ăn trưa.
- Từ 13h30 - 16h30 tập dượt
- Từ 17h00 - 18h00 ăn tối.
- 19h30 - 21h30 xem Văn nghệ
- Từ 22h tập trung về khách sạn nghỉ.
* Ngày 11/03/2017 (26 thí sinh đƣợc chọn từ 13 tỉnh/ thành ĐBSCL)
- Từ 7h - 09h ăn sáng sinh hoạt tự do.
- Từ 09h - 11h tổng duyệt chương trình.
- Từ 11h - 12h ăn trưa.
- Từ 13h - 16h trang điểm tại sân khấu chính
- Từ 16h - 17h (ăn tối tại sân khấu chính)
- Từ 17h tập trung tại sân khấu chính chuẩn bị cuộc thi vòng sơ tuyển.
- Từ 19h30 thi sơ tuyển vào vòng chung kết.
* Ngày 12/03/2017 (10 thí sinh đƣợc chọn vào vòng chung kết):
- Từ 7h - 10h ăn sáng sinh hoạt tự do
- 11h - ăn trưa
- Từ 13h tập dượt chương trình chuẩn bị cho cuộc thi đêm chung kết
- Từ 18h – 22h xem Văn nghệ
* Ngày 13/03/2017 (10 thí sinh đƣợc chọn vào vòng chung kết):
- Từ 7h00 - 9h00 ăn sáng sinh hoạt tự do.
- Từ 10h00 - 11h00 tổng duyệt chương trình.
- Từ 11h00 - 12h00 ăn trưa.
- Từ 13h00 - 16h00 trang điểm tại sân khấu chính.
- Từ 16h00 - 17h00 (ăn tối tại sân khấu chính)
- Từ 17h00 - tập trung tại sân khấu chính chuẩn bị cuộc thi.

QUY ĐỊNH CHUNG
DỰ THI DUYÊN DÁNG ÁO BÀ BA ĐBSCL
1. Hồ sơ dự thi:
- Phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ theo yêu cầu
của Ban tổ chức.
2. Thời gian quy định:
- Thí sinh phải thực hiện đúng thời gian quy định, nội quy của Ban
tổ chức đề ra trong hội thi.
3. Thiết bị đƣợc sử dụng:
- Điện thoại cầm tay
- Máy tính xách tay, Ipad (nếu phục vụ cho việc học)
- Thí sinh tự bảo quản tư trang, tài sản cá nhân của mình tại
cuộc thi (Ban tổ chức không chịu trách nhiệm với bất kỳ lý do
mất tài sản của các thí sinh).
4. Văn hóa ứng xử
- Ứng xử văn minh, lịch thiệp
- Không nói tục, chửi thề hay nói xấu nhau
- Ăn mặc kín đáo, tế nhị (không mặc đồ hở hang)
5. Nghiêm cấm các hành vi:
- Tự ý đi ra ngoài trong thời gian tham dự hội thi
- Sử dụng các thiết bị ngoài quy định
- Gặp bạn trai trong thời gian tham dự hội thi
- Tiết lộ đưa hình ảnh, thông tin cuộc thi ra ngoài khi chưa được sự
cho phép của BTC.

