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ĐIỀU LỆ HỘI THI ẢNH ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NĂM 2021 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Từ xa xưa, áo dài đã được xem là trang phục truyền thống của người phụ 

nữ Việt Nam. Trong chiều dài lịch sử phát triển của dân tộc, tà áo dài đã xuất hiện 

và có sự thay đổi, cách tân rất nhiều so với những ngày đầu xuất hiện, nhưng áo 

dài vẫn luôn giữ được nét đặc trưng riêng vốn có. 

- Công đoàn trường tổ chức cuộc thi ảnh Áo dài truyền thống nhằm tôn vinh 

chiếc áo dài truyền thống, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; tôn vinh vẻ đẹp của phụ 

nữ Việt nam 

- Thông qua Hội thi nhằm mục đích động viên, tôn vinh, củng cố vai trò của 

nữ CBVC trong sự phát triển chung của xã hội và trong Nhà trường, nâng cao ý 

thức của chị em phụ nữ về vai trò và trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã 

hội.  

II. QUY ĐỊNH CHUNG  

1. Đối tượng, tiêu chuẩn dự thi:  

- Là nữ cán bộ, viên chức, người lao động đang học tập và làm việc tại 

Trường, không vi phạm Pháp luật, không trong thời gian bị xử lý kỷ luật. 

Ảnh cá nhân. 

Ảnh tấp thể. 

2. Thời gian: 

- Thời gian gửi ảnh: từ ngày 03 đến 09 tháng 3 năm 2021 

- Thời gian công bố kết quả xếp hạng: ngày 15/3/2021 

3. Cách thức tổ chức:  

 - Bước 1: Đơn vị tham gia cuộc thi gửi file ảnh về Ban tổ chức theo địa chỉ 

ngakt@tnue.edu.vn, ảnh (bản cứng) gửi về phòng 101 nhà A1 gặp đ/c Kiều Thanh 

Nga. 

 Nội dung đi kèm file ảnh ghi rõ thông tin: 

 + Đơn vị dự thi. 

 + Tên cá nhân dự thi (nếu là ảnh cá nhân) 

 + Thuyết minh ngắn về bối cảnh chụp ảnh 
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Bước 2: Ban tổ chức sẽ đăng ảnh của các đơn vị dự thi lên Website Công 

đoàn Trường. 

Bước 3: ban Giám khảo cuộc thi chấm điểm và xếp hạng cho các thí sinh. 

4. Quy định về ảnh dự thi: 

 - Ảnh kỹ thuật số, file ảnh tối thiểu là 2 MB 

 - Ảnh cá nhân hoặc tập thể. 

 - Mỗi đơn vị được gửi tối đa 03 ảnh. 

 - Ảnh tham gia dự thi là ảnh chụp từ năm 2019 trở lại đây, có thể chỉnh độ 

sáng, độ tương phản và mầu sắc nhưng không được cắt ghép, tỷ lệ ảnh phải trung 

thực, trên ảnh không ghi tên chữ chìm, địa danh, bo viền, ảnh không vi phạm bản 

quyền. 

 - Bối cảnh chụp ảnh: Ảnh chụp các nữ cán bộ trong trang phục áo dài truyền 

thống tham gia hoạt động giảng dạy, NCKH, các hoạt động của Trường và hoạt 

động đời sống (không chụp ảnh tại các nơi có cấm chụp ảnh; các nơi có biển hiệu, 

tít chữ nhậy cảm, chốn linh thiêng, nơi thờ tự, tôn giáo hay nơi có tính riêng tư, kín 

đáo…). Ảnh chụp thể hiện được sự duyên dáng, nét truyền thống của chiếc áo dài 

Việt Nam, đảm bảo không vi phạm thuần phong mỹ tục, không gây phản cảm. 

 - Ảnh dự thi chưa tham gia và đạt giải chính thức ở bất kỳ cuộc thi nào khác, 

đồng thời ảnh chưa được đăng tải trên kênh Youtube. 

 - Nếu thí sinh gửi ảnh sai quy định, BTC cuộc thi sẽ loại bỏ quyền tham dự 

của thí sinh đó. 

III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG  

  Ban Tổ chức sẽ điểm dựa trên các tiêu chí: 

 - Tính trung thực của ảnh và chất lượng ảnh như: Màu sắc, ánh sáng, bố cục, 

bối cảnh chụp ảnh… 

 - Tính thẩm mỹ nghệ thuật làm toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam 

trong trang phục áo dài truyền thống. Đánh giá từ chi tiết đến tổng thể của chiếc 

áo, sự kết hợp hài hòa của người mặc và tà áo dài… 

  Cơ cấu giải thưởng: 02 Giải Nhất, 04 Giải Nhì, 08 Giải ba. 

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC 

-  Các đơn vị tham gia Hội thi (Các công đoàn bộ phận) tự đảm bảo kinh phí 

chụp ảnh, tổ chức. 

- Nhà trường và Công đoàn trường đảm bảo kinh phí tổ chức Hội thi và trao 

giải thưởng. 

- Trong quá trình tham gia hội thi, nếu có vấn đề cần trao đổi, các đơn vị liên 

hệ với bộ phận thường trực (đồng chí Kiều Thanh Nga – Cán bộ VP Công đoàn 

trường.  SĐT: 0911029100)./. 

 



Nơi nhận: 

 - Bí thư (để b/c); 

 - Hiệu trưởng (để p/h);                                                         
 - Các Công đoàn bộ phận (để t/h);  

 - Website Trường (để t/b); 

 - Lưu: VPCĐ. 

                                                         

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

                         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                         Đỗ Thùy Chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


