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THỂ LỆ  

CUỘC THI ẢNH “NGƯỜI ĐẸP ÁO DÀI NBTV 2021” 

 

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình phối hợp với Sở Du lịch, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Áo dài Hà silk tổ chức cuộc thi ảnh “Người 

đẹp áo dài NBTV 2021” trên trang Thông tin điện tử nbtv.vn của Đài Phát thanh và 

truyền hình Ninh Bình. Thể lệ cuộc thi cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA  

- Nhằm tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam và chiếc áo dài truyền thống, 

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Ninh Bình đến 

với bạn bè trong nước và Quốc tế. 

- Thông qua cuộc thi để tuyển chọn người đẹp với trang phục áo dài theo các 

độ tuổi, có khả năng tham gia dẫn chương trình hoặc nhân vật trải nghiệm trong các 

chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi: 

Là nữ giới, có quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi, có chiều cao từ 

1m57 trở lên, đang sinh sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc, không có tiền án, 

tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tôn trọng, tự nguyện 

chấp nhận các quy định tại Thể lệ này. 

2. Hình thức dự thi:  

Thí sinh gửi các file ảnh cho Ban Tổ chức để đăng tải trên trang Thông tin điện 

tử của Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Bình; Khán giả bình chọn ảnh đẹp (bằng 

hình thức like), kết hợp với chấm ảnh của Ban Giám khảo để xét giải thưởng. 

III. THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI:  

1. Thí sinh đăng ký và gửi file ảnh dự thi qua địa chỉ email: 

nguoidepaodainbtv2021@gmail.com: từ ngày Kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 08/3/2021 

đến hết ngày 20/5/2021; Ban Tổ chức sẽ lựa chọn mỗi thí sinh 3 ảnh để đăng tải trên 

trang Thông tin điện tử của Đài ngay sau khi nhận được ảnh. 

2. Khán giả bình chọn (like): từ ngày thí sinh gửi ảnh đến hết ngày 05/6/2021. 

3. Ban Giám khảo chấm ảnh, xếp hạng: từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2021 

4. Công bố kết quả xếp hạng và tổ chức trao giải: dự kiến vào dịp Kỷ niệm Ngày 

Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2021. 

IV. QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ ẢNH DỰ THI VÀ THÔNG TIN CỦA THÍ SINH 

1. Mỗi thí sinh gửi về Ban Tổ chức tối thiểu 03 ảnh, trong đó phải có 01 ảnh 

chụp toàn cảnh rộng, 01 ảnh chụp nghiêng toàn thân và 01 ảnh chân dung. 

2. Ảnh tham gia dự thi phải là ảnh mới chụp trong vòng 01 năm trở lại đây, bảo 

đảm tính trung thực, không được cắt ghép, chỉnh sửa, không gây phản cảm, không vi 
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phạm bản quyền và chưa đăng tải trên kênh Youtube, chưa đạt giải chính thức ở cuộc 

thi ảnh nào. 

3. Bối cảnh chụp ảnh: tại các địa điểm du lịch. Khuyến khích chụp tại các điểm 

du lịch, danh lam thắng cảnh của Ninh Bình. 

4. Dung lượng mỗi file ảnh tối thiểu là 2 MB (để đảm bảo độ sắc nét). 

5. Thí sinh gửi ảnh phải đính kèm file ghi rõ các thông tin sau: 

+ Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; chiều cao; cân nặng; số đo 3 vòng; 

+ Số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân; 

+ Số điện thoại, địa chỉ liên lạc hoặc nơi thường trú, nơi công tác; 

+ Nghề nghiệp, sở thích cá nhân. 

* Lưu ý: 

- Nếu thí sinh gửi ảnh sai quy định sẽ không được tham gia xét giải. 

- Ban Tổ chức được phép sử dụng các hình ảnh của thí sinh để sử dụng cho 

nhiệm vụ chuyên môn của Đài. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu ảnh của thí sinh vi phạm bản quyền. 

  V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC TRAO GIẢI 

1. Cơ cấu giải thưởng 

* Giải thưởng được chia theo 2 độ tuổi: từ 18 đến 30 và từ 31 đến 45. Cơ cấu 

giải thưởng cho mỗi độ tuổi là:  

- 01 giải Nhất: 3.000.000đ/giải 

- 02 giải Nhì: 2.000.000đ/giải 

- 03 giải Ba: 1.500.000đ/giải 

*Các giải khác 

- Giải “Ảnh được khán giả bình chọn nhiều nhất”; “Người phụ nữ có gương 

mặt ấn tượng”; “Tà áo dài ấn tượng”; “Ảnh có bố cục đẹp”; “Ảnh có bối cảnh 

đẹp”…. : 1.000.000đ/giải 

Căn cứ chất lượng và số lượng ảnh dự thi, Ban Tổ chức sẽ quyết định số lượng giải. 

Ngoài giải thưởng của Ban Tổ chức, thí sinh đạt giải còn được nhận phần quà hấp 

dẫn của các nhà tài trợ. 

2. Hình thức trao giải: 

 Tùy theo tình hình dịch bệnh covid-19, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Lễ trao giải tại 

sân khấu và Livestream trên trang Thông tin điện tử, Youtube và facebook của Đài 

Phát thanh và truyền hình Ninh Bình hoặc theo hình thức trực tuyến. 

Trên đây là Thể lệ cuộc thi ảnh “Người đẹp áo dài NBTV 2021” trên trang 

Thông tin điện tử nbtv.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. 

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung Thể lệ này. 

Mọi thắc mắc về cuộc thi, vui lòng liên hệ Nhà báo Ngô Thị Bích Thao, Phó 

trưởng phòng Văn nghệ và Giải trí, số điện thoại 0985456699. 

Nơi nhận: 

- Sở Du lịch; 

- Hội LHPN tỉnh;  

- BGĐ Đài; 

- Các Phòng, Tổ thuộc Đài; 

- Đăng tải trên Trang TTĐT nbtv.vn; Facebook; 

- Lưu VT; 

 

         GIÁM ĐỐC 
         

 

 

 
   Hoàng Tuấn Dũng  
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