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NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI 

“TỎA SÁNG ƯỚC MƠ” 

DO DELL – INTEL PHỐI HỢP CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC 

Từ 26/02/2018 đến 12/01/2019 

www.toasanguocmo.vn 

___________ 

“Tỏa Sáng Ước Mơ” là một cuộc thi về tài năng và sắc đẹp dành cho các bạn trẻ có đam mê, đại 

diện cho thế hệ trẻ năng động sáng tạo và luôn khát khao để thực hiện ước mơ. Đây sẽ là nơi giúp 

các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, kết nối và cùng nhau tỏa sáng. Hai thí sinh xuất sắc nhất của 

cuộc thi sẽ trở thành Gương Mặt Thương Hiệu cho sản phẩm Dell trong năm tiếp theo với nhiều cơ 

hội đang chờ đón phía trước.  

I - Đối tượng và điều kiện dự thi: 

Các bạn trẻ, sinh viên tuổi từ 18 – 25, đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam. Có 

đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Nam cao trên 1m65, nữ cao trên 1m58, có 

ngoại hình cân đối, dễ nhìn và có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm 

nhạc, múa… 

II – Thời gian và địa điểm: 

   Cuộc thi sẽ bắt đầu tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/03/2018 tới ngày 

12/1/2019 với 4 vòng thi diễn ra tại 8 khu vực chính như sau: 

1. Khu vực Tây Nam Bộ. 

2. Khu vực Đông Nam Bộ. 

3. Khu vực Tây Nguyên. 

4. Khu vực Nam Trung Bộ. 

5. Khu vực Bắc Trung Bộ. 

6. Khu vực Duyên Hải Miền Trung. 

7. Khu vực Miền Bắc. 

8. Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. 

***Chi tiết các tỉnh xem bên dưới của thể lệ này. 

http://www.yourdreamyourfuture.vn/


2 

 

 

 

III - Vòng 1: VÒNG SƠ TUYỂN:  

Là vòng loại trực tiếp tại các trường đại học trên phạm vi toàn quốc diễn ra từ ngày 

1/3/2018 đến ngày 18/05/2018 

1. Cách thức đăng ký dự thi: 

Bước 1: Thí sinh sẽ đăng ký trực tiếp lên website www.toasanguocmo.vn  và điền vào phần 

thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, địa chỉ, điện 

thoại, email...) hoặc thí sinh có thể đến trực tiếp địa điểm thi theo thời gian và thông tin địa điểm 

bên dưới để đăng ký dự thi.  

Bước 2: Thí sinh đến tham gia vòng loại trực tiếp trước Ban Giám Khảo (BGK), thể hiện tài năng 

và kỹ năng vấn đáp của mình theo nội dung: 

_Một (01) phút giới thiệu về bản thân 

_Hai (02) phút để thể hiện tài năng (ca hát, nhảy múa, ảo thuật, diễn kịch…) được thí sinh chuẩn 

bị trước.  

_Hai (02) phút trả lời một câu hỏi từ BGK về một chủ đề bất kỳ xã hội, văn hóa, lịch sử, môi 

trường, v.v do BGK đưa ra. 

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Vòng Sơ Tuyển: 

THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC 

20/03/2018 Đại học An Giang 

18 Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang 

Tây Nam Bộ 

23/03/2018 Đại học Cần Thơ 

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  

Tây Nam Bộ 

28/03/2018 Đại học Sư Phạm Tp. HCM  

280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, Tp. HCM 

Đông Nam Bộ 

30/03/2018 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  

Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

Đông Nam Bộ 

04/04/2018 Ký Túc Xá Khu B - Đại học Quốc gia Tp. HCM 

Linh Trung, P. Đông Hòa, Q. Thủ Đức, Tp. HCM 

Đông Nam Bộ 

06/04/2018 Đại học Đồng Nai 

04 Lê Quý Đôn, KP. 3, Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 

Đông Nam Bộ 

11/04/2018 Đại học Đà Lạt 

01 Phù Đổng Thiên Vương, P. 8, Tp.  Đà Lạt 

Nam Trung Bộ 

http://www.toasanguocmo.vn/
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13/04/2018 Đại học Nha Trang 

02 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Tp. Nha Trang 

Nam Trung Bộ 

18/04/2018 Đại học Tây Nguyên 

567 Lê Duẩn, Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

Tây Nguyên 

20/04/2018 Đại học Đà Nẵng 

 41 Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Bắc Trung Bộ 

25/04/2018 Đại học Sư Phạm Huế 

 34 Lê Lợi, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 

Bắc Trung Bộ 

27/04/2018 Đại học Quảng Bình 

312 Lý Thường Kiệt, Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình 

Duyên hải 

miền Trung 

04/05/2018 Đại học Vinh 

182 Lê Duẩn, Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An 

Duyên hải 

miền Trung 

09/05/2018 Đại học Hàng Hải Việt Nam 

484 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 

Miền Bắc 

11/05/2018 Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đại học 

Thái Nguyên 

Z115, Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, Thái Nguyên 

Trung du và 

miền núi 

phía Bắc 

16/05/2018 Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội 

01 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

Miền Bắc 

18/05/2018 Đại học Hà Nội 

Km 9, Nguyễn Trãi, P. Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội 

Miền Bắc 

 

3. Quy định về trang phục: Thí sinh tự chuẩn bị trang phục và đạo cụ cho phần biểu diễn, thể 

hiện phong cách tự tin và không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Ban Tổ Chức (BTC) 

sẽ phát cho mỗi thí sinh một số báo danh và thí sinh bắt buộc đeo số báo danh trong suốt 

phần thi của mình. BTC có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi trang phục để phù hợp với nội 

dung và hình ảnh của chương trình. 

4.  Cách thức chấm điểm: BGK sẽ tuyển chọn hoặc loại trực tiếp thông qua phần thi của thí 

sinh để tìm ra 480 thí sinh (60 thí sinh/ khu vực) đi tiếp vào vòng 2. 

5. Kết quả vòng 1: BTC sẽ thông báo kết quả Vòng 1 trên website chương trình và trên 

Facebook Dell www.facebook.com/Dellvietnam ngay sau ngày thi.  

IV - Vòng 2: VÒNG LOẠI  

Là vòng thi thể hiện tài năng của thí sinh thông qua hình thức quay video clip và được tính điểm 

dựa trên số lượng bình chọn từ BGK và khán giả từ ngày 09/07/2018 đến ngày 31/07/2018. 
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1. Thời gian và địa điểm tố chức: 

- BTC sẽ thông báo cho 480 thí sinh từ 8 khu vực được vào vòng 2 tham gia ghi hình tại địa điểm 

quy định.  

- Thời gian ghi hình từ ngày 06/06/2018 đến ngày 29/06/2018 tại 8 khu vực theo lộ trình như 

sau:  

Thời gian Khu Vực 

06/06/2018 Ta y Nam Bo   

08/06/2018 Đo ng Nam Bo   

13/06/2018 Ta y Nguye n 

15/06/2018 Nam Trung Bo   

20/06/2018 Ba c Trung Bo    

22/06/2018 Duye n Ha i Mie n Trung 

27/06/2018 Trung Du Va  Mie n Nu i Phí a Ba c 

29/06/2018 Mie n Ba c 

***Khu vực thi và thời gian thi có thể thay đổi vào phút chót tùy theo số lượng thí sinh của mỗi 

khu vực và BTC sẽ thông báo cho thí sinh 05 (năm) ngày trước ngày chương trình. 

2.  Nội dung thi: 

Thí sinh tham gia vòng 2 sẽ có 03 (ba) phút để thể hiện tài năng của bản thân (ca hát, nhảy múa, 

ảo thuật, diễn kịch...) được thí sinh chuẩn bị trước.  

- Đối với những thí sinh xa khu vực ghi hình, có thể tự ghi hình video clip tài năng và gửi về BTC 

qua email hotline@toasanguocmo.vn trước ngày 25/06/2018. 

- BTC có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi tiết mục biểu diễn nếu tiết mục đó ảnh hưởng đến nội 

dung, hình ảnh của chương trình cũng như không phù hợp thuần phong mỹ tục và vi phạm quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

- Tất cả video clip tài năng sẽ được đưa lên website của chương trình vào ngày 09/07/2018. 

3. Quy định về trang phục:  

BTC sẽ phát cho mỗi thí sinh một số báo danh và thí sinh bắt buộc đeo số báo danh trong phần 

thi của mình. Thí sinh tự chuẩn bị trang phục và đạo cụ, thể hiện được phần biểu diễn và 

không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. BTC có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi trang 

phục để phù hợp với nội dung và hình ảnh của chương trình. 
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4. Cách thức bình chọn:  

- Thời gian thí sinh kêu gọi bình chọn cho video clip của mình từ ngày 09/07/2018 đến ngày 

31/07/2018.  

- Sau ngày 31/07/2018, BGK sẽ chọn ra 30 thí sinh/ khu vực (15 nam và 15 nữ) đi tiếp vào 

Vòng Bán Kết Khu Vực dựa trên tiêu chí: 30% số điểm dựa trên lượt bình chọn của khán giả và 

70% số điểm dựa trên bình chọn từ BGK.  

-  02 thí sinh (01 nam – 01 nữ) có lượt bình chọn cao nhất của mỗi khu vực sẽ dành giải thưởng 

“Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất – Vòng 2” và được nhận thưởng tại Vòng Bán Kết Khu Vực. 

***Lưu ý: Bình chọn được xem là hợp lệ khi và chỉ khi được thực hiện thông qua chức năng 

bình chọn (vote) trên website www.toasanguocmo.vn, những hình thức khác như like (thích), 

share (chia sẻ) sẽ được xem là không hợp lệ. 

- Giải thưởng cho người bình chọn may mắn: sẽ có 03 (ba) giải thưởng may mắn của mỗi 

khu vực dành cho khán giả tham gia bình chọn qua website trong thời gian quy định của 

chương trình. BTC sẽ thông báo và liên hệ với khán giả may mắn để trao giải trong vòng 10 

ngày sau khi phần bình chọn đóng lại.  

5. Kết quả vòng 2: BTC sẽ thông báo kết quả Vòng 2 trên website chương trình và trên 

Facebook Dell vào ngày 13/08/2018. 

V. Vòng 3: VÒNG BÁN KẾT KHU VỰC: 

Các thí sinh sẽ cùng trải qua hai phần thi gồm: 

a. Quay video clip cùng Dell hưởng ứng chiến dịch bảo vệ môi trường và kêu gọi bình chọn.  

b. Biểu diễn trực tiếp trên sân khấu lớn tại các trường đại học hoặc các địa điểm lớn trong khu 

vực. Các thí sinh sẽ có phần trình diễn để thể hiện sự năng động, cá tính, tài năng, đam mê, kỹ 

năng thuyết trình và vấn đáp để thuyết phục BGK.  

1. Cách thức tham gia: 

- BTC sẽ thông báo cho 240 thí sinh xuất sắc của vòng 2 từ 8 khu vực tham gia vào Vòng 3 - Vòng 

Bán Kết Khu Vực tại địa điểm quy định.  

-Thời gian thi từ ngày 14/09/2018 đến ngày 2/11/2018 tại 8 trường đại học trên toàn quốc 

theo lộ trình bên dưới. 

Thời gian Khu Vực 

14/09/2018 Ta y Nam Bo   

http://www.toasanguocmo.vn/
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21/09/2018 Đo ng Nam Bo   

28/09/2018 Ta y Nguye n 

05/10/2018 Nam Trung Bo   

12/10/2018 Ba c Trung Bo    

19/10/2018 Duye n Ha i Mie n Trung 

26/10/2018 Trung Du Va  Mie n Nu i Phí a Ba c 

02/11/2018 Mie n Ba c 

             ***Khu vực thi và thời gian thi có thể thay đổi vào phút chót tùy theo số lượng thí sinh của mỗi 

khu vực và BTC sẽ thông báo cho thí sinh 15 ngày đến 30 ngày trước ngày chương trình 

2. Nội dung thi gồm 2 phần chính: 

PHẦN THI A:  

Thí sinh sẽ đồng hành cùng BTC tham gia chiến dịch hưởng ứng phong trào bảo vệ môi 

trường và quay video clip kêu gọi mọi người chung tay gìn giữ thiên nhiên Việt Nam. Video 

clip sẽ được đưa lên website của chương trình và các thí sinh sẽ kêu gọi bình chọn cho mình 

để dành giải thưởng “Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất- Vòng 3” 

 Cách thức bình chọn:  

-Thời gian thí sinh kêu gọi bình chọn cho video clip của mình là từ 13h00 một ngày trước 

chương trình đến 20h00 ngày diễn ra chương trình của mỗi khu vực.  

- 02 thí sinh (01 nam – 01 nữ) của mỗi khu vực có lượt bình chọn cao nhất sẽ dành giải 

thưởng “Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất – Vòng 3” và được nhận thưởng tại Vòng Bán Kết Khu 

Vực. 

***Lưu ý: Bình chọn được xem là hợp lệ khi và chỉ khi được thực hiện thông qua chức năng 

bình chọn (vote) trên website www.toasanguocmo.vn, những hình thức khác như like 

(thích), share (chia sẻ) sẽ được xem là không hợp lệ. 

 Giải thưởng cho người bình chọn may mắn: sẽ có ba (03) giải thưởng may mắn của mỗi 

khu vực dành cho khán giả tham gia bình chọn qua website trong thời gian quy định của 

chương trình. BTC sẽ thông báo và liên hệ với khán giả may mắn để trao giải trong vòng 10 

ngày sau khi phần bình chọn đóng lại.  

PHẦN THI B: gồm 4 nội dung thi: 

 Vòng 1: Trình diễn phong cách sáng tạo với trang phục dạo phố: 30 thí sinh sẽ trình diễn trang 

phục dạo phố để thể hiện cá tính của mình cùng sản phẩm Dell.  

http://www.toasanguocmo.vn/
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 Vòng 2: Phần thi thể hiện tài năng: Mỗi thí sinh sẽ trình diễn một tiết mục từ ba – năm (03 – 

05) phút để thể hiện tài năng của bản thân (ca hát, nhảy múa, ảo thuật, diễn kịch…) được thí 

sinh chuẩn bị trước và đã được BTC kiểm duyệt. 

 Vòng 3: Tự tin thuyết trình trước đám đông: 30 thí sinh sẽ được bốc thăm chia đều thành 6 

nhóm, mỗi nhóm 5 người. Thí sinh sẽ cùng nhau thể hiện bằng phần thi kỹ năng thuyết trình 

và làm việc đồng đội với chủ đề “Sử dụng mạng xã hội để kêu gọi giới trẻ bảo vệ môi trường”. 

Thí sinh được yêu cầu dùng công nghệ thông tin vào phần thi của nhóm.  

     ***Trước chương trình thí sinh sẽ được tham gia lớp đào tạo ngắn từ chuyên gia về kỹ năng 

áp dụng các phương tiện truyền thông trong việc truyền đạt ý tưởng và tạo sức ảnh hưởng  

với cộng đồng để hỗ trợ cho phần thi này. 

    ***Sau 3 phần thi trên, BGK sẽ chọn ra 10 thí sinh (05 thí sinh nam và 05 thí sinh nữ) xuất sắc 

nhất bước vào phần thi Tự Tin Trong Ứng Xử.  

 Vòng 4: Tự Tin Trong Ứng Xử: Mỗi thí sinh sẽ tham gia bốc thăm trả lời câu hỏi tình huống 

khác nhau do BTC chuẩn bị trước.  

3. Cách thức chấm điểm:  

- Điểm số cuối cùng sẽ dựa trên tổng điểm số của hai phần thi A và B. 

- BGK sẽ tuyển chọn ra 04 thí sinh xuất sắc của mỗi khu vực (02 nam, 02 nữ) có tổng số điểm 

cao nhất sau 2 phần thi để đi tiếp vào Vòng Chung Kết Toàn Quốc.  

4. Quy định về trang phục: Thí sinh tự chuẩn bị trang phục tự do theo đúng chủ đề vòng thi, 

thể hiện được cá tính, phong cách tự tin và không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

BTC có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi trang phục để phù hợp với nội dung và hình ảnh của 

chương trình. Riêng phần thi A BTC sẽ cung cấp áo thun đồng phục cho thí sinh.  

5. Kết quả vòng 3: BTC sẽ thông báo kết quả Vòng 3 trên website chương trình và trên 

Facebook Dell www.facebook.com/Dellvietnam sau ngày thi bán kết khu vực. 

6. Một số lưu ý: 

- Khu vực thi có thể thay đổi vào phút chót tùy theo số lượng thí sinh từng khu vực và BTC sẽ 

thông báo cho thí sinh 05 ngày trước ngày chương trình. 

- BTC có quyền yêu cầu thí sinh thay đổi tiết mục biểu diễn nếu tiết mục đó ảnh hưởng đến nội 

dung, hình ảnh của chương trình cũng như không phù hợp thuần phong mỹ tục và vi phạm 

quy định của pháp luật Việt Nam. 
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- Thí sinh bắt buộc tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi do BTC quy định và sẽ được thông 

báo cho thí sinh trước khi thí sinh đến Vòng Bán Kết Khu Vực. 

- 30 thí sinh xuất sắc nhất mỗi khu vực được chọn từ vòng 2 sẽ được BTC tài trợ toàn bộ chi 

phí và phương tiện di chuyển, khách sạn để tham gia Vòng Bán Kết Khu Vực với điều kiện thí 

sinh ở ngoài tỉnh của khu vực tổ chức.  

 

VI. Vòng 4: VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC: 

Là vòng thi dành cho 32 thí sinh xuất sắc nhất từ Vòng Bán Kết Khu Vực ( 4 thí sinh mỗi khu 

vực) cùng tập trung về Tp. HCM để tranh tài và đây là vòng thi quyết định chọn ra 02 (hai) 

gương mặt xuất sắc nhất 01 (một) nam, 01(một) nữ để trở thành Gương Mặt Thương Hiệu 

của Dell. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu chuyên nghiệp với 

sự hỗ trợ từ những biên đạo, nhiếp ảnh gia và stylist chuyên nghiệp, mang đến cho thí sinh 

phần trình diễn năng động, tự tin và là cơ hội cho thí sinh thể hiện tài năng, đam mê và ước 

mơ của mình. Cuộc thi sẽ được diễn ra vào ngày 12/01/2019.  

a. Trước chương trình: 

-Thí sinh sẽ phải tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi do BTC quy định và sẽ thông báo cho 

thí sinh trước khi thí sinh vào Tp. HCM. 

b. Chương trình Vòng Chung Kết Toàn Quốc sẽ bao gồm 04 phần thi: 

 Phần thi 1: Gương Mặt Thương Hiệu: Thí sinh sẽ được BTC bố trí chụp hình chuyên nghiệp 

theo một cách đặc biệt tại Tp. HCM để chọn ra những thí sinh có gương mặt và phong cách 

xuất sắc để trở thành Gương Mặt Thương Hiệu cho sản phẩm Dell. Hình ảnh này sẽ được đưa 

lên website chương trình để tham gia bình chọn. 

- 02 thí sinh duy nhất (01 nam – 01 nữ) có lượt bình chọn cao nhất sẽ dành giải thưởng “Thí 

Sinh Được Yêu Thích Nhất” và được nhận thưởng tại Vòng Chung Kết Toàn Quốc.Thời gian 

thí sinh kêu gọi bình chọn cho hình ảnh của mình từ ngày 10h00 ngày 11/01/2019 đến 

20h00 tối ngày 12/01/2019.  

              ***Lưu ý: bình chọn được xem là hợp lệ khi và chỉ khi được thực hiện thông qua chức năng 

bình chọn (vote) trên website www.toasanguocmo.vn, những hình thức khác như like 

(thích), share (chia sẻ) sẽ được xem là không hợp lệ. 

http://www.toasanguocmo.vn/
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- Giải thưởng cho người bình chọn may mắn: sẽ có 03 (ba) giải thưởng may mắn toàn quốc 

dành cho khán giả tham gia bình chọn qua website trong thời gian quy định của chương 

trình. BTC sẽ thông báo và liên hệ với khán giả may mắn để trao giải trong vòng 10 ngày sau 

khi phần bình chọn đóng lại.  

 Phần thi 2: Kết Nối:  Teambuilding thể hiện sự nhanh nhẹn, thông minh và tinh thần đồng đội 

của các thí sinh tại địa diểm do BTC quy định. 

   Phần thi 3&4 sẽ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu chuyên nghiệp trước hàng ngàn khán giả. 

 Phần thi 3: Cùng Dell bảo vệ môi trường: 32 thí sinh sẽ trình diễn thời trang đặc biệt để thể 

hiện cá tính của mình.  

 Phần thi 4: Ấn tượng Việt Nam:  Mỗi thí sinh sẽ tự chuẩn bị trang phục truyền thống hoặc dân 

tộc Việt Nam để thể hiện một nét đẹp hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc.  

c. Một số lưu ý: 

- 32 thí sinh xuất sắc nhất được chọn từ Vòng Bán Kết của 8 Khu Vực  sẽ được BTC tài trợ toàn 

bộ chi phí và phương tiện di chuyển, khách sạn (trừ thí sinh ở Tp. HCM) để tham gia Vòng 

Chung Kết Toàn Quốc tại Tp. HCM.  

 

VII. Giải thưởng cho thí sinh tham gia cuộc thi: 

 Vòng 1 – Vòng Sơ Tuyển:  

Giải thưởng cho top 480 thí sinh vào vòng 2: 60 giải/khu vực x 8 khu vực 

Giải thưởng sẽ được trao tại buổi quay video clip tài năng của vòng 2. 

 Vòng 2 – Vòng Loại:  

Giải thưởng cho thí sinh được yêu thích nhất vòng 2 (lượt like cao nhất): 02 Giải (1 nam, 1 nữ)/ 

khu vực x 8 khu vực. 

  Giải thưởng cho khán giả may mắn tham gia bầu chọn: 3 giải 

 Vòng 3 – Vòng Bán Kết Khu Vực 

A. Các giải chính: 

a. Giải Vàng: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 

b. Giải Bạc: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 

c. Giải Đồng: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 

d. Giải “Năng động cùng Dell”: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 
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e. Giải “Phong cách cùng Dell”: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 

f.  Giải “Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất”: 02 Giải/ Khu vực (1 nam, 1 nữ). 

g. Giải thưởng cho khán giả may mắn tham gia bầu chọn: 3 giải/khu vực 

Sau khi trao các giải trên, các thí sinh còn lại đã bước vào vòng 3 sẽ nhận được giải thưởng là một 

Bộ quà tặng từ Dell và Kỷ Niệm Chương. 

 Vòng 4 – Vòng Chung Kết Toàn Quốc 

a. Giải Hoa Khôi và Nam Vương: 02 Giải (1 nam, 1 nữ).  

b. Giải Á Khôi 1 và Á Vương 1: 02 Giải (1 nam, 1 nữ).  

c. Giải Á Khôi 2 và Á Vương 2: 02 Giải (1 nam, 1 nữ). 

d. Giải “Năng động cùng Dell”: 02 Giải (1 nam, 1 nữ). 

e. Giải “Phong cách cùng Dell”: 02 Giải (1 nam, 1 nữ). 

f. Giải “Thí Sinh Được Yêu Thích Nhất”: 02 Giải (1 nam, 1 nữ). 

g. Giải thưởng cho khán giả may mắn tham gia bầu chọn: 3 giải 

***Ngoài ra Dell sẽ tài trợ toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại, khách sạn, vé máy bay cho 32 thí sinh xuất 

sắc ở các khu vực về tham dự vòng chung kết toàn quốc.  

*** Ngoài các giải thưởng bằng hiện vật thì thí sinh sẽ nhận thêm vương miện cho Giải Vàng, kỷ 

niệm chương, dây ruy băng danh hiệu cho các giải còn lại.  

***Giải thưởng có thể thay đổi vào phút chót tùy vào điều kiện sản phẩm và Dell sẽ   trao sản 

phẩm với giá trị tương đương. Xem chi tiết giải thưởng ở phần Giải thưởng trên website. 

 

VIII – Các quy định khác của cuộc thi: 

- Hình ảnh, âm nhạc, trang phục, nội dung thí sinh sử dụng tham gia cho cuộc thi không được 

vi phạm bản quyền của một bên thứ ba nào. 

- Tất cả các bài dự thi và trang phục dự thi phải hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

- Nội dung trả lời của phần thi ứng xử phải hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và 

không vi phạm các vấn đề về đạo đức, văn hóa và chính trị.  

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

- BTC được phép sử dụng hình ảnh, bài dự thi của thí sinh để truyền thông cho chương trình. 
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- Trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, tất cả hình ảnh và phim đều thuộc bản quyền của 

công ty Dell Việt Nam, thí sinh không được lưu về và đăng tải trên các trang mạng khác. Nếu 

bị phát hiện vi phạm thì sẽ bị tước quyền tham dự cuộc thi. 

- Tám (08) khu vực chính gồm các tỉnh sau đây: 

1- Vùng Tây Nam Bộ: Go m ca c tí nh/ tha nh pho  tư  Long An cho đe n Ca  Mau. 

2- Vùng Đông Nam Bộ: Go m Tp.HCM, Ta y Ninh, Bí nh Phươ c, Bí nh Dương, Đo ng Nai, Ba  Ri a 

– Vu ng Ta u. 

3- Vùng Tây Nguyên: Go m ca c tí nh Kon Tum, Gia Lai, Đa k La k, Đa k No ng. 

4- Vùng Nam Trung Bộ: Go m ca c tí nh/ tha nh pho  tư  Ninh Thua  n đe n Tuy Ho a va  La m 

Đo ng. 

5- Bắc Trung Bộ: Go m ca c tí nh/tha nh pho  tư  Quy Nhơn đe n Hue . 

6- Duyên Hải miền Trung: Go m ca c tí nh/ tha nh pho i tư  Qua ng Tri  đe n Thanh Ho a. 

7- Miền Bắc: Go m ca c tí nh/ tha nh pho  Ha  No  i, Ha i Pho ng, Qua ng Ninh, Ba c Ninh, Ha i 

Dương, Hưng Ye n, Ninh Bí nh, Tha i Bí nh, Ha  Nam, Nam Đi nh, Ví nh Phu c. 

8- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Go m ca c tí nh/ tha nh pho  Lai Cha u, Đie  n Bie n, 

Sơn La, Hoa  Bí nh, Cao Ba ng, La ng Sơn, Ba c Giang, Tha i Nguye n, Ba c Ka n, Ha  Giang, Tuye n 

Quang, Phu  Tho , La o Cai, Ye n Ba i. 

**Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ hotline của cuộc thi: 0978 039 880 hoặc email:  

hotline@toasanguocmo.vn vào giờ hành chính. 

mailto:dellcontest.2018@metanvietnam.com
mailto:dellcontest.2018@metanvietnam.com
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