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Say đắm trước Lễ hội Áo dài Duy Tân Lần 1 Năm 2019 

 

Khởi động từ tháng 4 - 8/2019 thông qua Cuộc thi ảnh online dành cho đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên và 

sinh viên toàn trường với chủ đề “Nét đẹp áo dài qua ảnh”, Ban Tổ chức đã chọn ra 12 gương mặt tiêu 

biểu để tham dự Lễ hội Áo dài Đại học Duy Tân năm 2019. Chương trình này sẽ trở thành hoạt động 

thường niên để khắc họa dấu ấn riêng biệt trong môi trường giáo dục của Đại học Duy Tân.  

  

 

Các thí sinh tham dự Lễ Hội Áo dài Duy Tân Lần 1 năm 2019 

  

Mở màn Lễ hội là phần trình diễn áo dài do Trung tâm Văn - Thể - Mỹ thể hiện qua các trang phục với 

các kiểu dáng, phong cách khác nhau, gồm: Áo dài truyền thống, Áo dài cách tân và Áo dài học đường. 

Tiếp theo đó, khán giả ngắm 12 thí sinh trong các trang phục mang màu sắc tươi sáng và nền nã, nhẹ 

nhàng và điểm xuyến thêm các họa tiết, hoa văn. Mỗi chiếc áo dài được thiết kế vừa vặn theo tỉ lệ cơ thể 

của từng người, càng tôn lên những đường cong mềm mại và duyên dáng của người con gái Việt Nam.  

  

Các thí sinh tự tin sải bước thể hiện phần thi của mình một cách uyển chuyển và đầy chuyên nghiệp trong 

tà áo dài thướt tha, vừa gợi cảm và quyến rũ, vừa kín đáo và trang nhã. Sau phần thi biểu diễn trang phục, 

Ban Tổ chức đã chọn ra Top 5 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào vòng thi ứng xử. Với sự thông minh, 

duyên dáng cùng phần trả lời đầy khéo léo, thí sinh Lê Thị Ánh Minh - Chuyên viên Khoa Sau đại học đã 
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đoạt giải đặc biệt “Người đẹp Áo dài Đại học Duy Tân 2019”. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải 

thưởng phụ “Thí sinh ứng xử hay nhất” cho sinh viên Võ Ngọc Kiều Diễm.  

  

 

Thí sinh Lê Thị Ánh Minh - Chuyên viên Khoa Sau đại học  

nhận giải thưởng “Người đẹp Áo dài Đại học Duy Tân 2019” 

  

Phát biểu tại Lễ hội Áo dài Duy Tân, Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị Đại học Duy Tân chia sẻ: “Lễ hội Áo dài Duy Tân là hoạt động đầy sáng tạo của Chi hội 

Nữ trí thức Đại học Duy Tân. Điều này làm tôi cứ liên tưởng đến những năm 1960 ở Huế, nữ sinh Đồng 

Khánh thướt tha trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, tà áo thì khẽ đung đưa trước gió và họ sải bước trên 

con đường trải đầy hoa phượng đỏ. Khung cảnh thì nên thơ và người con gái lúc ấy thật yêu kiều làm 

sao! Chiếc áo dài đã trở thành hơi thở, là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam và người phụ nữ Việt đẹp 

nhất khi khoác lên mình bộ trang phục đó để cùng lan tỏa giá trị nhân văn, giá trị văn hóa truyền thống 

đến với mọi quốc gia trên thế giới. Hy vọng rằng, Lễ hội Áo dài Duy Tân sẽ góp phần tôn vinh hơn nữa 

nét đẹp của bộ trang phục truyền thống cùng vẻ đẹp của người phụ nữ.” 

  

Trong Lễ hội Áo dài Duy Tân lần thứ 1 năm 2019, các giải thưởng từ Cuộc thi ảnh online đã tìm được 

chủ nhân, gồm: 

  

Giải thưởng Cá nhân:  
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- Giải Nhất: thí sinh Đoàn Thị Ly Hoa (314 điểm) 

- Giải Nhì: thí sinh Trần Thị Khánh Quỳnh (199 điểm) 

- Giải Ba: Nguyễn Thị Thảo Nguyên (197 điểm) 

Giải thưởng Tập thể: 

- Giải Nhất: Khoa Y (183 điểm) 

- Giải Nhì: Viện Đào tạo và Nghiên cứu Du lịch (83 điểm) 

  

(Truyền Thông) 

 


