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THỂ LỆ CUỘC THI 

 “TỰ HÀO NỮ SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ” 
…………….. 

Căn cứ kế hoạch triển khai dự án “Hành trình hỗ trợ Nữ sinh người Dân tộc thiểu 
số Trường Đại học Tây Bắc” do Quỹ cựu Sinh viên Úc tài trợ (Australia Global Alumni); 

Căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tự hào nữ sinh người Dân tộc thiểu số” do dự 
án “Hành trình hỗ trợ Nữ sinh người Dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc” phối hợp 
với Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tổ chức.  

Ban tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau: 
1. MỤC ĐÍCH  
 - Cuộc thi “Tự hào nữ sinh người Dân tộc thiểu số” nhằm tôn vinh vẻ đẹp của 
những phong tục tập quán, những nét văn hóa đặc trưng và người phụ nữ Dân tộc thiểu số; 

- Nâng cao nhận thức của sinh viên dân tộc thiểu số nói riêng và nữ dân tộc thiểu 
số nói chung về vẻ đẹp của người phụ nữ, quyền bình đẳng, quyền tự quyết và sáng tạo 
của phụ nữ nói chung và nữ dân tộc thiểu số nói riêng; 
           - Nâng cao ý thức bảo vệ quyền của người phụ nữ tiến tới chủ động, tự chủ, tự do 
sáng tạo trong mọi công việc; 
           - Rèn luyện kĩ năng sống, làm việc, kĩ năng thu thập thông tin và tuyên truyền cho 
quyền lợi phụ nữ, nhất là nữ dân tộc thiểu số. 
2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, TÁC PHẨM DỰ THI 
2.1. Đối tượng tham gia 

Toàn thể học sinh, sinh viên, cựu sinh viên, thầy cô giáo, cán bộ, viên chức 
Trường Đại học Tây Bắc (trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo) và 
những người khác quan tâm. 
2.2. Tác phẩm dự thi 

- Chủ đề cuộc thi viết: “Tự hào nữ sinh người Dân tộc thiểu số” 
- Nội dung của tác phẩm dự thi:  
+ Viết hoặc quay clip/phóng sự có thuyết minh về vẻ đẹp tự nhiên của quê hương, 

cộng đồng người dân tộc thiểu số trên mọi miền tổ quốc Việt Nam hoặc cộng đồng của 
chính mình đang sinh sống. Khuyến khích viết về chính cộng đồng, bản làng, phong tục 



tập quán tại chính nơi mình đang sinh sống.  Nêu địa danh, miêu tả hình sông, thế núi, 
cánh đồng… 
      + Viết hoặc quay clip/phóng sự có thuyết minh về về vẻ đẹp xã hội, những giá trị 
văn hóa phi vật thể của cộng đồng người dân tộc thiểu số như: nề nếp sinh hoạt, truyền 
thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, các truyền thống, lễ hội, trang phục, ẩm 
thực… của cộng đồng người dân tộc thiểu số; 
      + Viết hoặc quay clip/phóng sự có thuyết minh về vẻ đẹp của Người Phụ nữ dân 
tộc thiểu số như: vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, lòng nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ, nghị lực, đạo 
đức, tinh thần vượt khó vươn lên, những tấm gương người tốt việc tốt gần gũi ngay bên 
cạnh như viết về Bà, về Mẹ hoặc những người phụ nữ trong cộng đồng. Đặc biệt khuyến 
khích viết về niềm tự hào của chính bản thân mình khi là một Nữ sinh người dân tộc 
thiểu số, một người phụ nữ dân tộc thiểu số. Các việc làm như vượt khó trong học tập, lao 
động, rèn luyện. Những kết quả đạt được và ý nghĩa đối với bản thân, cộng đồng… 

- Thể loại và hình thức:    
+ Thể loại: bài viết dưới dạng văn xuôi (truyện, tùy bút, bút ký, bài viết….); 

khuyến khích có kèm hình ảnh minh họa hoặc bài dự thi được trình bày dưới dạng thơ, 
đoạn clip/phóng sự kèm theo thuyết minh.  

+ Hình thức: Bài dự thi viết sử dụng ngôn ngữ Tiếng việt có dấu không quá 2000 
từ viết tay hoặc đánh máy.  

+ Khuyến khích các bài dự thi có gửi kèm hình ảnh về nhân vật đã được viết. Số 
lượng ảnh chụp không quá 3 hình/bài (trong trường hợp có sử dụng hình ảnh của trẻ em 
cần có giấy đồng ý cho sử dụng hình ảnh gửi kèm theo bài dự thi theo mẫu đính kèm). 

+ Bài dự thi dạng video, clip/phóng sự được xây dựng có cốt truyện, có lời dẫn, 
thuyết minh bằng lồng tiếng hoặc phụ đề bằng tiếng việt. Thời gian tối đa 5 phút/tác 
phẩm dự thi.  

- Về tác quyền: 
+ Bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng 

hoặc các loại ấn phẩm khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của 
bài thi và các vấn đề liên quan đến tác quyền. 

+ Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng tất cả những tác phẩm tham gia dự thi để 
công bố, đăng tải trên trang webite nhằm mục đích thông tin mà không phải thông báo 
hay xin phép tác giả. 

+ Tác phẩm dự thi hay sẽ được Ban tổ chức chọn đăng trên các phương tiện truyền 
thông của dự án, câu lạc bộ và các kênh truyền thông khác.  

- Số lượng bài dự thi: Một tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi.  
- Thông tin bài thi: Bài dự thi cần có đầy đủ các thông tin:  



+ Về tác giả có bài dự thi: họ tên, năm sinh, đơn vị công tác, địa chỉ liên lạc, điện 
thoại (bắt buộc), địa chỉ email (nếu có). 

+ Về nhân vật được đề cập đến trong bài viết: họ tên; địa chỉ liên lạc, điện thoại 
(nếu có) địa chỉ email (nếu có). 
2.3. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi:  từ ngày 25/4/2020 đến ngày 16/5/2020. 
- Thời gian chấm bài dự thi: Từ 16/5/2020 đến ngày 26/5/2020 
- Thời gian tổng kết và trao giải (dự kiến): cuối tháng 5/2020 
- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Bài dự thi được gửi qua hòm thư điện tử hoặc 

đường bưu điện hay nộp trực tiếp theo địa chỉ: duan00092@gmail.com. 
Văn phòng Hội sinh viên, tầng 1- nhà A1, Trường Đại học Tây Bắc, tổ 2 phường 

Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.  
Thông tin liên hệ, hỏi đáp: đ/c Kiều Tiến Lương, điện thoại: 0974916570. 

3. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG  
- 02 giải nhất: 1.500.000đ + Giấy Chứng nhận + Quà lưu niệm 
- 02 giải nhì: 1.000.000đ + Giấy Chứng nhận + Quà lưu niệm 
- 04 giải ba:  500.000đ + Giấy Chứng nhận + Quà lưu niệm 
- 10 giải khuyến khích: 200.000 đ + Giấy Chứng nhận + Quà lưu niệm 
(giải cho hai nội dung thi viết và làm clip) 

4. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO 
- Đại diện Hội sinh viên Trường Đại học Tây Bắc; 
- Đoàn Thanh niên Trường Đại học Tây Bắc; 
- Dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc”; 
- Đại diện một số Phòng, Ban, Khoa, Câu lạc bộ sinh viên; 
- Đại diện nhóm Giảng viên nguồn; 
- Các cá nhân có chuyên môn được mời làm thành viên Ban giám khảo.  

5. KINH PHÍ 
Kinh phí tổ chức cuộc thi do Dự án “Hành trình hỗ trợ nữ sinh người dân tộc thiểu 

số Trường Đại học Tây Bắc” tài trợ.  
 

                                                                                BAN TỔ CHỨC 


