
                                        

 
      KẾ HOẠCH  

 Tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, 

Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của 
nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Văn bản số 2564/UBND-THVX 

ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Kế 
hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022; 

 Căn cứ Quyết định số 904 /QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón 

nhận Bằng ghi danh của Unesco và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. 

 Ban Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận Bằng ghi danh 

của Unesco và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) 
ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022 (sau đây viết 
tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức cuộc thi nhằm giáo dục lòng nhân ái, tình yêu quê hương, đất 
nước; tôn vinh những giá trị truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam 

nói chung, phụ nữ Tuyên Quang nói riêng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước. 

- Cuộc thi là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận 
Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào 

danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành 
Tuyên năm 2022, là điểm nhấn, tạo sức hút công chúng khi đến tham quan, du 

lịch tại Tuyên Quang.  

2. Yêu cầu  

- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, thu hút sự tham gia 
hưởng ứng của đông đảo của nhân dân, đặc biệt nữ thanh niên đang công tác, lao 
động và học tập tại Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

- Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo đúng quy định, hiệu quả thiết thực, an 
toàn, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tiễn về phòng, chống dịch Covid-19. 

 II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 1. Tên gọi: Cuộc thi “Người đẹp Xứ Tuyên” năm 2022. 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

TRONG KHUÔN KHỔ LỄ ĐÓN NHẬN 

BẰNG GHI DANH CỦA UNESCO VÀ  

LỄ HỘI THÀNH TUYÊN NĂM 2022 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 83 /KH-BTC     Tuyên Quang, ngày 12  tháng 7 năm 2022 
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 2. Đối tượng dự thi:  

Nữ công dân Tuyên Quang có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi (theo thẻ căn cước 

công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng), đang 
sinh sống, học tập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; nữ công dân 
quê quán Tuyên Quang đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại các tỉnh, 

thành phố trong cả nước đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Ban tổ 
chức cuộc thi. 

* Đối tượng ưu tiên: Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 

2 tại các cuộc thi sắc đẹp cấp huyện, thành phố, cấp ngành, đơn vị đã diễn ra từ 

năm 2018-2021 được đặc cách vào vòng thi chung kết. Tuy nhiên, vẫn phải xem 
xét phù hợp với các quy định, điều kiện, hồ sơ dự thi theo đúng quy định của Ban 

Tổ chức và thực hiện đầy đủ các hoạt động dành cho thí sinh tham gia vòng 
chung kết do Ban Tổ chức phát động. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI 

1. Thời gian, địa điểm 

1.1. Vòng sơ khảo:  

- Thời gian: Ngày 06/8/2022. 

- Địa điểm: Tại Thành phố Tuyên Quang. 

1.2. Vòng chung khảo: 

- Các hoạt động ngoài lề vòng chung khảo: Từ ngày 22-26/8/2022 tại 

huyện Na Hang và huyện Lâm Bình. 

-  Vòng chung khảo: Từ 20 giờ, ngày 27/8/2022 tại Quảng trường huyện Na Hang. 

1.3. Vòng chung kết: 

 - Thời gian: Từ 20 giờ, ngày 10/9/2022. 

 - Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, trung tâm thành phố Tuyên Quang. 

2. Nội dung thi:  

2.1. Vòng sơ khảo: 

Xét hồ sơ đăng ký dự thi; đo các chỉ số hình thể (chiều cao, cân nặng, số đo 

3 vòng); kiểm tra kỹ năng trình diễn sân khấu (catwalk), kỹ năng giao tiếp, ứng xử 
thông qua giao lưu hỏi đáp ngắn. 

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc nhất tham 
gia vòng chung khảo. 

2.2. Vòng chung khảo 

- Thí sinh thi trình diễn trang phục dân tộc, áo dài, trang phục thể thao phù hợp. 

  - Thi tài năng đối với các thí sinh có đăng ký thi tài năng (thí sinh thể hiện 

năng khiếu của bản thân trên sân khấu) . 

Tại vòng chung khảo các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện, 

quay video clip, chụp ảnh, tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch tại huyện Lâm 
Bình, Na Hang theo lịch trình do Ban tổ chức xây dựng. 
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Kết thúc vòng chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 22 thí sinh xuất sắc nhất 
tham gia vòng chung kết. 

2.3. Vòng chung kết 

- Thi trên sân khấu, gồm các phần thi: Trình diễn áo dài, trình diễn áo tắm, 
trình diễn trang phục tự chọn; thi ứng xử (dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 

- Trước khi tham gia vòng chung kết, 22 thí sinh sẽ tham gia hoạt động về 
nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Tân Trào, huyện Sơn Dương. 

(Có Thể lệ chi tiết Cuộc thi kèm theo) 

IV. DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG 

 1. Danh hiệu “Người đẹp Xứ Tuyên”: Giải thưởng gồm: Vương miện, 

Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng.  

2. Danh hiệu “Người đẹp thứ Nhất”: Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận 

kèm tiền thưởng. 

3. Danh hiệu “Người đẹp thứ Hai”: Giải thưởng gồm: Giấy chứng nhận 

kèm tiền thưởng.  

4. Các giải thưởng, danh hiệu khác: Người đẹp thân thiện, Người đẹp tài 
năng, Người đẹp mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp du lịch, Người đẹp 

áo dài, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất, Người đẹp có câu trả lời 
ứng xử hay nhất,... Giải thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, tiền thưởng và quà 
tặng của nhà tài trợ (nếu có). 

V. KINH PHÍ  

Kinh phí từ ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp 

pháp khác. Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự toán kinh phí thực hiện 
gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 19/7/2022 để tổng hợp, gửi 

Sở Tài chính thẩm định theo quy định. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Chủ trì xây dựng nội quy, quy chế, câu hỏi, đáp án, bảng điểm, kịch bản 

tổng thể và các văn bản liên quan của Cuộc thi.  

- Tham mưu, phối hợp với đơn vị sự kiện thành lập Ban Tổ chức; Ban 

Giám khảo Cuộc thi; quy chế làm việc của Ban Giám khảo, quy chế chấm điểm 
và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.  

- Tham mưu lựa chọn, đề xuất đơn vị sự kiện xây dựng kịch bản, thiết kế 

sân khấu, ma két, trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng (vòng chung kết); đạo 
diễn, MC (dẫn chương trình); ghi hình, chụp ảnh các hoạt động của thí sinh trong 

suốt quá trình tham gia Cuộc thi và các điều kiện khác để tổ chức Cuộc thi đảm 
bảo chất lượng, hiệu quả. 

- Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tài trợ 
cho Cuộc thi. 

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo 
Tuyên Quang, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về 
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Cuộc thi; đẩy mạnh công tác truyền thông, đăng tải tin bài, video trên trang thông 
tin điện tử, trang Fanpage của các cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; lập danh sách, thông 
tin thí sinh dự thi. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cơ sở 

vật chất, địa điểm tổ chức các vòng thi, các nội dung hoạt động ngoài lề của 
Cuộc thi. 

- Xây dựng, tổng hợp nội dung câu hỏi và gợi ý đáp án phần thi ứng xử tại 
vòng chung kết Cuộc thi (chủ đề câu hỏi tập trung vào các vấn đề văn hóa - xã  hội 

đang được quan tâm).  

- Tổng hợp kinh phí Cuộc thi gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt. 

2. Tỉnh đoàn Tuyên Quang 

 - Chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai tuyên truyền 
sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn về kế hoạch, Thể lệ cuộc thi; vận động nữ đoàn 

viên thanh niên đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Cuộc thi. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ đăng ký 

dự thi của các thí sinh tham gia Cuộc thi đảm bảo các yêu cầu của Ban Tổ chức ;   
chuẩn bị các điều kiện  tổ chức vòng chung khảo, chung kết Cuộc thi.  

- Cử cán bộ phụ trách đưa các thí sinh tham gia các vòng thi theo lịch trình, 

địa điểm của Ban Tổ chức. 

- Phối hợp với các tỉnh, thành Đoàn; Ban Chấp hành Đoàn thanh niên; Hội 

sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài 
tỉnh tuyên truyền, vận động thí sinh đăng ký dự thi. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài tỉnh tài trợ cho Cuộc thi. 

- Xây dựng nội dung 05 câu hỏi và gợi ý đáp án phần thi ứng xử, vòng chung 
kết (chủ đề câu hỏi tập trung vào các vấn đề văn hóa - xã hội đang được quan tâm) 

gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/7/2022) để tổng hợp. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn tỉnh tuyên truyền vận động, tuyển 
chọn thí sinh đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Cuộc thi. 

- Xây dựng nội dung 05 câu hỏi và gợi ý đáp án phần thi ứng xử, vòng chung 

kết (chủ đề câu hỏi tập trung vào các vấn đề văn hóa - xã hội đang được quan tâm) 
gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25/7/2022) để tổng hợp. 

4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Xây dựng tin, bài phản ánh về các hoạt động trước, trong và sau Cuộc thi; 

thông báo Kế hoạch, Thể lệ, xây dựng trailer, phóng sự tuyên truyền và đưa tin về 
Cuộc thi trên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh từ tháng 

7/2022 để huy động đông đảo các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thanh 
niên và nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, hưởng ứng tham gia Cuộc thi.  



 5 

- Thực hiện truyền hình trực tiếp đêm chung kết Cuộc thi trên sóng TTV, 
Báo Tuyên Quang online và đề nghị tiếp sóng trên kênh truyền hình các địa 

phương khác (nếu có). 

5. Công an tỉnh 

- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho các thí sinh và ekip tổ 

chức cuộc thi trong suốt quá trình diễn ra các vòng thi theo nội dung kế hoạch. Đảm 
bảo an toàn cho đại biểu, du khách, nhân dân đến tham dự cổ vũ Cuộc thi.  

- Phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi kiểm tra, xác minh, thẩm định hồ sơ 
thí sinh trước khi tham gia vòng Chung kết Cuộc thi. 

6. Sở Tài chính 

 Thẩm định dự toán kinh phí, hướng dẫn việc sử dụng và thanh, quyết toán 

kinh phí Cuộc thi theo đúng quy định.  

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, đơn 
vị, địa phương, doanh nghiệp liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân 

tỉnh huy động xã hội hóa nguồn lực tổ chức Cuộc thi. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh 
tuyên truyền về Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại 
chúng, mạng xã hội.  

- Kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin tiêu cực trên các phương tiện 
truyền thông, báo chí, mạng xã hội trước, trong và sau thời gian diễn ra Cuộc thi. 

9. Sở Y tế 

- Có phương án đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh trong quá trình tổ chức 

Cuộc thi và phương án thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 
theo quy định. 

- Cử 01 cán bộ có chuyên môn và chuẩn bị thiết bị thực hiện phần kiểm tra 
nhân trắc học tại vòng Sơ khảo Cuộc thi. 

10. Công ty Điện lực Tuyên Quang  

Đảm bảo nguồn điện ổn định trong quá trình diễn ra các vòng chung khảo, 

chung kết Cuộc thi. 

11. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường 

học trên địa bàn phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, 
Truyền thông và Thể thao, Đoàn Thanh niên, phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên 

truyền sâu rộng về Cuộc thi và tuyển chọn thí sinh tham gia Cuộc thi.  

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các điều kiện tổ 

chức các hoạt động diễn ra tại địa phương đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  
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- Các huyện Na Hang, Lâm Bình: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, nội dung, chương trình, lịch 

trình hoạt động quảng bá du lịch và thiện nguyện dành cho thí sinh địa phương. 

- Ủy ban nhân dân huyện Na Hang: Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức vòng 
Chung khảo "Người đẹp xứ Tuyên" tại Quảng trường huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Tuyên” năm 
2022. Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, thông tin, báo cáo 
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cơ quan thường trực để kịp thời 

chỉ đạo giải quyết./. 
 

Nơi nhận:          
- Uỷ ban nhân dân tỉnh (B/c);      
- Các cơ quan, đơn vị; 
- Thành viên BTC Lễ đón nhận và Lễ hội; 
- Lãnh đạo Sở VHTT&DL; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Phòng VHTT, Trung tâm VHTT&TT huyện, tp; 
- Các huyện, thành Đoàn, ĐTT Tỉnh đoàn; 

-Các Trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên 
địa bàn tỉnh;  
     - Lưu: VT, QLVHGĐ (Thương). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA THỂ THAO 

VÀ  DU LỊCH 
Âu Thị Mai     

 

 

 

 

 

 

 



THỂ LỆ 

Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 83/KH-BTC ngày 12/7/2022 của Ban Tổ chức 
các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO và  

 Lễ hội Thành Tuyên năm 2022) 

------------------ 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người 
Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Văn bản số 2564/UBND-
THVX ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội 

dung Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 19/5/2022; 

 Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón 
nhận bằng ghi danh của UNESCO và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; 

 Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-BTC ngày 12/7/2022 của Ban Tổ chức  các 
hoạt động trong khuôn khổ Lễ đón nhận bằng ghi danh của UNESCO  và Lễ hội 

Thành Tuyên năm 2022; 

Ban Tổ chức xây dựng Thể lệ Cuộc thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022 
(sau đây viết tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi  

Nữ công dân Tuyên Quang có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi (theo thẻ căn cước 
công dân, giấy chưng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn sử dụng), đang 

sinh sống, học tập, công tác, lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; nữ công dân 
quê quán Tuyên Quang đang sinh sống, học tập, công tác, lao động tại các tỉnh, 

thành phố trong cả nước đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Ban tổ 
chức cuộc thi. 

* Đối tượng ưu tiên: Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 

2 tại các cuộc thi sắc đẹp cấp huyện, thành phố, cấp ngành, đơn vị đã diễn ra từ 

năm 2018-2021 được đặc cách vào vòng thi chung kết. Tuy nhiên, vẫn phải xem 
xét phù hợp với các quy định, điều kiện, hồ sơ dự thi theo đúng quy định của Ban 

Tổ chức và thực hiện đầy đủ các hoạt động dành cho thí sinh tham gia vòng chung 
kết do Ban Tổ chức phát động. 

2. Điều kiện dự thi 

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên (tính đến thời điểm vòng 
chung kết chính thức bắt đầu). 

- Không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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- Cao từ 1,6m trở lên, ngoại hình cân đối, có vẻ đẹp tự nhiên, không mắc các 
bệnh ngoài da, không bị di tật, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. 

- Có sức khỏe, đạo đức tốt; lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực trong 
học tập, lao động, công tác, các hoạt động xã hội. 

- Chưa lập gia đình (được hiểu là chưa tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết 

hôn lần nào), chưa sinh con. 

3. Hồ sơ đăng ký dự thi: 

 - Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đơn kèm theo Kế hoạch này hoặc tải trên 
trang thông tin điện tử: sovhttdltuyenquang.vn và  tinhdoantuyenquang.vn). 

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT trở lên (phô tô công chứng hoặc phô tô và 
mang bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ). 

- Bản sao Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân (phô tô công 
chứng hoặc phô tô và mang bản gốc để đối chiếu khi nộp hồ sơ) . 

- 2 ảnh (4x6); 2 ảnh chân dung (13 x 18); 2 ảnh toàn thân (13 x 18). Ảnh 
tham gia dự thi là ảnh gốc, chưa qua chỉnh sửa, chụp trước không quá 3 tháng 

tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi. 

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi thí 

sinh đang sinh sống, học tập, công tác. 

- Giấy khám đủ điều kiện sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. 

- Giấy chứng nhận giải thưởng các cuộc thi sắc đẹp đã tham gia (nếu có). 

Tất cả các tài liệu được đựng trong phong bì hồ sơ 30cm x 40cm. Ngoài 
bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự thi "Người đẹp Xứ Tuyên" năm 2022, bao gồm 

đầy đủ các thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, điện 
thoại liên hệ,... 

- Thời gian chốt nhận hồ sơ: 20 giờ, ngày 04/8/2022. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG THI 

1. Vòng sơ khảo 

- Thời gian: 01 ngày, từ 7 giờ 30 phút  đến 17 giờ ngày 06/8/2022. 

- Địa điểm: Tại thành phố Tuyên Quang. 

- Nội dung thi: Xét hồ sơ đăng ký dự thi; kiểm tra nhân trắc học; kỹ năng 

trình diễn sân khấu (catwalk), kỹ năng giao tiếp, ứng xử thông qua giao lưu hỏi 
đáp ngắn. 

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc nhất 

tham gia vòng chung khảo.  

Yêu cầu: Thí sinh đến dự tuyển đúng giờ do Ban Tổ chức quy định; tự 

chuẩn bị trang phục, trang điểm phù hợp, tôn được vẻ đẹp hình thể và thẩm mỹ 
của bản thân.  

 

https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://sovhttdltuyenquang.vn/&ved=2ahUKEwjg_5TAwJX3AhWE-mEKHR5HA8oQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw3KfUFlpdW0Tp2I9NwKRKTw
https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://sovhttdltuyenquang.vn/&ved=2ahUKEwjg_5TAwJX3AhWE-mEKHR5HA8oQFnoECAQQAg&usg=AOvVaw3KfUFlpdW0Tp2I9NwKRKTw
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2. Vòng chung khảo 

- Thời gian: Từ 20 giờ ngày 27/8/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Nội dung:  

+ Thí sinh thi trình diễn trang phục dân tộc, áo dài, trang phục thể thao phù hợp. 

+ Thi tài năng (thí sinh thể hiện năng khiếu của bản thân trên sân khấu) . 

Nội dung này không bắt buộc đối với tất cả các thí sinh, căn cứ vào năng 

khiếu của bản thân, thí sinh đăng ký dự thi với Ban Tổ chức để làm cơ sở đánh 
giá, chấm điểm và trao giải "Thí sinh tài năng". 

Các thí sinh tham gia vòng chung khảo sẽ được huấn luyện kỹ năng 
Catwalk; được tư vấn, hướng dẫn phần thi tài năng và kỹ năng giao tiếp, trả lời 

ứng xử, trước khi thi. Kết thúc vòng chung khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 22 thí 
sinh xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết.  

Tại vòng chung khảo các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện, 
quay video clip, chụp ảnh, tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch tại huyện 

Lâm Bình, Na Hang do Ban tổ chức xây dựng lịch trình, chương trình hoạt động.  

3. Vòng chung kết 

 - Thời gian: Từ 20 giờ, ngày 10/9/2022. 

 - Địa điểm: Sân khấu ngoài trời, trung tâm thành phố Tuyên Quang. 

- Nội dung: Thi trên sân khấu, gồm các phần thi: Trình diễn áo dài,  trình diễn 

áo tắm, trình diễn trang phục tự chọn; thi ứng xử (dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 

Trước khi thi vòng chung kết, thí sinh được hướng dẫn, tập luyện chuyên sâu về 

kỹ năng catwalk, kỹ năng giao tiếp, trả lời ứng xử...và tham gia hoạt động về nguồn tại 
khu di tích lịch sử Quốc gia Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. 

(Danh sách thí sinh tham gia vòng chung khảo, chung kết sẽ được đăng 

tải, cập nhật trên trang thông tin điện tử sovhttdltuyenquang.vn, Fanpage "Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang", "Người đẹp Xứ Tuyên 2022").  

III. DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Người đẹp xứ Tuyên: Vương miện, tiền thưởng 100.000.000 đồng 

(một trăm triệu đồng) và quà tặng của nhà tài trợ (nếu có). 

2. Người đẹp thứ Nhất: Giấy chứng nhận, tiền thưởng 80.000.000 đồng 

(tám mươi triệu đồng) và quà tặng của nhà tài trợ (nếu có). 

3. Người đẹp thứ Hai: Giấy chứng nhận, tiền thưởng 60.000.000 đồng 

(sáu mươi triệu đồng) và quà tặng của nhà tài trợ (nếu có). 

4. Một số giải phụ: Thông qua việc theo dõi các thí sinh từ vòng sơ tuyển 

cho đến chung kết, Ban Tổ chức sẽ trao một số giải phụ: Người đẹp thân thiện, 
Người đẹp tài năng, Người đẹp được khán giả bình chọn nhiều nhất, Người đẹp 
mặc trang phục dân tộc đẹp nhất, Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người 
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đẹp có câu trả lời ứng xử hay nhất,… Giải thưởng bao gồm: Giấy chứng nhận, 
tiền thưởng 20.000.000 đồng/giải (Hai mươi triệu đồng/giải) và quà tặng của nhà 

tài trợ (nếu có). 

IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

1. Quyền lợi 

1.1. Quyền lợi của thí sinh 

- Các thí sinh tham gia Cuộc thi được Ban Tổ chức cung cấp đầy đủ, kịp 

thời các thông tin liên quan đến Cuộc thi như Chương trình, nội dung, quy chế, 
lịch hoạt động... 

- Được chuyên gia tư vấn, tập luyện, hướng dẫn catwalk, kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử,... 

- Thi sinh đạt các danh hiệu được nhận chứng nhận, tiền thưởng ngay sau khi 
Ban Tổ chức công bố. 

- Được nhận quà tặng của Nhà tài trợ (nếu có). 

- Được tham gia các hoạt động quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang theo 

chương trình của Ban Tổ chức. 

- Các danh hiệu chính thức của Cuộc thi sẽ được đề cử giới thiệu tham gia 

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (nếu có liên hệ). 

- Các thí sinh lọt vào vòng chung kết của Cuộc thi sẽ được Công ty cổ phần 
dịch vụ hàng không Skylink tài trợ khoá đào tạo các ngành nghề hàng không (tiếp 

viên, nhân viên mặt đất...). 

- Đối với các thí sinh đạt danh hiệu chính thức của Cuộc thi, ngoài danh hiệu 

và giải thưởng của Ban Tổ chức sẽ được hãng Hàng không Vietjet Air tài trợ: 

+ Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp xứ Tuyên” được tặng vé bay nội địa 01 

năm miễn phí tương đương 160.000.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu đồng). 

+ Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp thứ Nhất” được tặng 03 (ba) cặp vé bay 

khứ hồi nội địa tương đương 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng). 

+ Thí sinh đạt danh hiệu “Người đẹp thứ Hai” được tặng 02 (hai) cặp vé bay 

khứ hồi nội địa tương đương 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu đồng). 

2.1. Quyền lợi của Ban Tổ chức 

Được sử dụng các hình ảnh hoạt động quảng bá du lịch của thí sinh để quảng 
bá, giới thiệu du lịch của Tuyên Quang. 

2. Trách nhiệm 

2.1. Trách nhiệm của Ban Tổ chức 

 - Xây dựng lịch trình, chương trình hoạt động của các thi sinh đảm bảo phù 

hợp; có các phương án đam bảo an toàn cho thí sinh trong suốt quá trình tham 
gia dự thi. 

 - Cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin liên quan đến cuộc thi cho các thi sinh. 
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2.2. Trách nhiệm của thí sinh 

 - Cá nhân tham gia cuộc thi phải có hồ sơ đăng ký tham gia rõ ràng, đầy đủ, 

hợp lệ, đúng quy định của Ban Tổ chức. 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế về thời gian, lịch trình, nội 
dung, chương trình hoạt động của Ban tổ chức. 

          - Các cá nhân khi đạt danh hiệu phải giữ gìn, bảo vệ hình ảnh cá nhân, tuân 
theo pháp luật và các quy định hiện hành liên quan đến danh hiệu được trao. Tích 

cực tuyên truyền, quảng bá du lịch, bản sắc văn hóa, hình ảnh đất và người Tuyên 
Quang đến bạn bè trong nước. 

- Đối với thí sinh đạt giải “Người đẹp xứ Tuyên” có trách nhiệm tham gia 
các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Tuyên Quang theo kế hoạch của 

tỉnh trong thời gian 02 (hai) năm sau khi đăng quang (Ban Tổ chức và thí sinh 
đạt giải sẽ có thoả thuận riêng).  

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ NỘP HỒ SƠ 

1. Thời gian nộp hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 12/7/2022 đến ngày 

04/8/2022. 

2. Địa điểm nộp hồ sơ  

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: 
Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 157, 
đường 17/8 phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

- Đối với thí sinh tại các huyện, thành phố có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường 
bưu điện đến Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tại địa phương.  

- Đơn đăng ký tham gia dự thi gửi trước một bản qua email: 
Nguoidepxutuyen2022@gmail.com 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang. Điện thoại: 0911.200.883. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức Cuộc thi: Từ ngân sách nhà nước, các nguồn huy 

động xã hội hóa và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 2. Thí sinh: Tự túc kinh phí đi lại, ăn ở, trong thời gian tham gia vòng sơ 

khảo và thời gian tập luyện trước khi tham gia lịch trình hoạt động vòng chung 
khảo; tự túc trang phục tự chọn, dép cao gót, giày thể thao đảm bảo phù hợp 
trong quá trình tham gia các hoạt động. Các hoạt động, lịch trình tham gia vòng 

chung khảo tại huyện Na Hang, Lâm Bình và hoạt động về nguồn tại huyện Sơn 
Dương, Ban Tổ chức đảm bảo kinh phí. Các thi sinh lọt vào vòng chung kết 

được Ban Tổ chức hỗ trợ một phần kinh phí tập luyện. 

-------------- 

 

 

mailto:Nguoidepxutuyen2022@gmail.com
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

“NGƯỜI ĐẸP XỨ TUYÊN” NĂM 2022 

Họ và tên.................................................................................................................................................. 

Ngày tháng năm sinh:.............................................................................................................................. 

Địa chỉ thường trú (Theo hộ khẩu):......................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 Số CMND/CCCD……….……, ngày cấp:…...../..….../….. Nơi cấp:................................................. 

 Địa chỉ liên lạc……………………………………………………...........................……………… 

 Điện thoại: ……………………………………………………....................……...………………. 

 Địa chỉ Email: ………...............................…Facebook:…………………………………………… 

 Nghề nghiệp:……………..............................……………………………………………………… 

 Trình độ văn hóa:.................................................................................................................................... 

 (Tốt nghiệp Phổ thông trung học; Trung cấp; Cao đẳng; Đại học; Sau đại học) 

 Tên địa chỉ cơ quan/ Trường học hiện tại:............................................................................................. 

 Chiều cao:...........cm                                     cân nặng:................kg 

 Họ tên bố:................................................................................................................................................ 

 Địa chỉ:.................................................................................................................................................... 

 Điện thoại:............................................................................................................................................... 

 Họ tên mẹ:............................................................................................................................................... 

 Địa chỉ:.................................................................................................................................................... 

 Điện thoại:..............................................................................................................………………….... 

 Các năng khiếu cá nhân:......................................................................................................................... 

 (Thuyết trình, hội họa, diễn kịch, múa, hát, nhảy, võ thuật........hoạt động xã hội..) 

 Năng khiếu khác (ghi cụ thể):................................................................................................................. 

 Đã học lớp, trường nghệ thuật nào? (nếu có):....................................................................................... 

 Sở thích đặc biệt:..................................................................................................................................... 

 Thành tích nổi bật:.................................................................................................................................. 

 Câu chuyện đặc biệt của cá nhân khi đến với Cuộc thi:....................................................................... 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

- Lưu ý: gửi kèm theo 3 ảnh gồm ảnh áo tắm, ảnh chân dung, ảnh toàn thân (kích thước 
quy định trong thể lệ). 

Tôi đã đọc và hiểu đầy đủ thể lệ của cuộc thi và tự thấy mình đáp ứng đủ các điều kiện tham 

gia cuộc thi. Tôi cam kết sẽ tuân thủ đúng thể lệ và tất cả các nội dung, quy định do Ban tổ chức ban 
hành. 

                                                                             Tuyên Quang, ngày       tháng       năm 2022 

                                                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên) 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2022-07-13T20:16:52+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch<vanhoattdl@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




