
 
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Số:        /SVHTTDL-QLVHGĐ 
Về việc phối hợp phát động và tuyển chọn 

thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa 

Ban năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày       tháng 01 năm 2022 

 
Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên;  
- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 
- Các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 

Căn cứ các văn bản của UBND tỉnh Điện Biên: Kế hoạch 3898/KH-
UBND ngày 22/11/2021 về việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp 
Hoa Ban năm 2022; Công văn số 212/UBND-KGVX ngày 21 tháng 01 năm 

2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận nội dung tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa 
Ban năm 2022; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công nhiệm vụ chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022. 
Trên cơ sở đề án tổ chức cuộc thi; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các trường chuyên nghiệp, các trường 
Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh phối hợp thông báo, phát động và tuyển 
chọn thí sinh tham gia, cụ thể như sau: 

I. PHỐI HỢP PHÁT ĐỘNG CUỘC THI 

Đề nghị các cơ quan, trường học, địa phương (sau đây gọi tắt là đơn vị) 
chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan thông báo, phát động về việc 
tổ chức cuộc thi rộng rãi tới CB,CC,VC, người lao động, Nhân dân thuộc cơ 
quan, đơn vị, địa phương quản lý và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Thông tin phát động sử dụng các video clip, tin bài về cuộc thi đã đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, địa chỉ 

http://svhttdl.dienbien.gov.vn (tại chuyên trang Lễ hội Hoa Ban). 

II. TUYỂN CHỌN THÍ SINH 

1. Số lƣợng thí sinh tuyển chọn  

- Các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn, các trường chuyên nghiệp: 
Mỗi đơn vị tuyển chọn từ 02 thí sinh trở lên; Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn 
tại các đơn vị trường từ 5 thí sinh trơ lên. 

- Các huyện, thị xã, thành phố: Mỗi huyện tuyển chọn từ 01 thí sinh trở 
lên 

http://svhttdl.dienbien.gov.vn/
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2. Hƣớng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký: Mỗi thí sinh hoàn 

thiện 02 bộ hồ sơ, bao gồm: 

- Bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Giấy khai sinh; sơ yếu lý lịch; 
Bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; hoặc xác nhận của 
nhà trường Trung học phổ thông; văn bản xác nhận của trườngTrung học phổ 

thông đang theo học; CMND/CCCD/hộ chiếu đang còn thời hạn; 
- Giấy khám sức khỏe (thời gian gần nhất trước 03 tháng tính đến ngày đăng ký 
dự thi); 

- 02 ảnh (15x20) của thí sinh gồm: 01 ảnh chân dung; 01 ảnh toàn thân 
mặc trang phục tự chọn. Ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh; 

không được tẩy xóa hoặc làm mờ hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh; ảnh 

chụp không được quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm văn bản). 

Đơn vị tiếp nhận hồ sơ thí sinh từ ngày 22/01/2022 đến hết ngày 

20/02/2022. 

3. Đối tƣợng và điều kiện dự thi 

- Nữ công dân Việt Nam sinh ra và lớn lên tại tỉnh Điện Biên; hoặc đang 

sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; hoặc có quê quán 
Điện Biên nhưng đang sinh sống và làm việc tại địa phương khác; sinh từ năm 

1994 đến 2004. 

- Có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt; chưa sinh con lần nào.  

- Có trình độ văn hóa Phổ thông Trung học hoặc đang theo học lớp 12 phổ 
thông trung học hoặc bổ túc Trung học Phổ thông. 

- Cao 1,60 m trở lên; chưa qua giải ph u thẩm m  hoặc chuyển đổi giới tính. 

- Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự. 

- Thí sinh đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Ban tại các kỳ thi trước (năm 

2017, năm 2019) không được tham gia dự thi. 

4. Tổ chức sơ tuyển thí sinh tại cơ sở 

Các đơn vị tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi, tuyển chọn thí sinh tham gia 

cuộc thi; kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, các đơn vị tổ chức sơ tuyển như sau: 

- Thời gian: Trước ngày 22/02/2022. 

- Địa điểm: Do đơn vị bố trí và thông báo tới thí sinh đăng ký dự thi. 

- Hình thức: Tổ chức kiểm tra các giấy tờ phù hợp, đúng tiêu chí; đo các 

thông số hình thể như chiều cao, cân nặng, số đo 03 vòng; trình diễn tài năng... 

Sau khi lựa chọn được các thí sinh phù hợp với tiêu chí của Ban Tổ chức, 
đề nghị đơn vị lập danh sách và gửi hồ sơ thí sinh cho Trung tâm Văn hóa, Điện 

ảnh tỉnh (Tổ 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 
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Biên, số điện thoại: phòng HCTH 0215.3825.297 - DĐ Bùi Thị Hồng Lanh 
0812.949.299).  

File gốc 02 ảnh của thí sinh và danh sách thí sinh gửi vào hòm thư điện 

tử: nguoidephoaban@gmail.com.  

III. TỔ CHỨC THAM DỰ CÁC VÒNG THI CHÍNH THỨC 

Đề nghị các đơn vị cho các thí sinh đã đạt yêu cầu qua vòng sơ tuyển tại 

cơ sở tiến hành xét nghiệm covid-19 và tạo điều kiện cho thí sinh tham dự các 

vòng thi chính thức của Ban Tổ chức, bao gồm: 

1. Vòng sơ tuyển  

- Thời gian: Ngày 25/02/2022. 

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh. 

- Hình thức: Trình diễn trang phục áo dài từ 1 - 2 phút/thí sinh; thi tài 
năng (ca, múa, nhạc, hội họa, cắm hoa… do thí sinh lựa chọn). Âm nhạc, trang 

phục, đạo cụ phục vụ thi tài năng do các đơn vị và thí sinh tự đảm nhiệm. Tổ 
chức kiểm tra các giấy tờ phù hợp, đúng tiêu chí; đo các thông số hình thể như 

chiều cao, cân nặng, số đo 03 vòng. 

- Các thí sinh trúng vòng sơ tuyển sẽ có thông báo triệu tập về tập luyện 
các phần thi khác của 2 vòng sơ khảo và chung kết do Ban tổ chức triệu tập về 
Ngôi nhà chung tại tỉnh để luyện tập (dự kiến từ ngày 01/3 đến hết ngày 14/3) 
tại thành phố Điện Biên Phủ. 

2. Vòng sơ khảo  

- Thời gian: Từ ngày 11 - 14/3/2022. 

- Địa điểm: Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Nội dung: Tham gia thi các phần thi chụp ảnh, giao lưu xã hội và trình 

diễn trên sân khấu (bao gồm: trình diễn trang phục áo dài, trang phục truyền 

thống các dân tộc vùng Tây Bắc; trang phục áo tắm; thi tài năng).  

3. Vòng chung kết  

- Thời gian: Từ 20 giờ 00, ngày 14/3/2022. 

- Địa điểm: Quảng trường 07/5, Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Nội dung: Tham gia các phần thi trình diễn trang phục truyền thống các 
dân tộc vùng Tây Bắc; trang phục tự chọn; trang phục áo tắm và thi ứng xử 
(phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). 

Lưu ý:  

- Ngoài các phần thi chính thức, thí sinh có trách nhiệm tham gia các hoạt 

động giao lưu xã hội, gặp mặt, quảng bá, biểu diễn nghệ thuật... do Ban Tổ chức 

Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 và Ban Tổ chức 

Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 bố trí, sắp xếp. 

mailto:nguoidephoaban@gmail.com
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- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức sẽ 
sắp xếp, điều chỉnh các phần thi cho phù hợp tình hình.  

IV. KINH PHÍ  

- Phần kinh phí do đơn vị tự đảm nhiệm: Gồm kinh phí tổ chức các hoạt 
động tập luyện, đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh tham dự vòng sơ tuyển tại thành phố 

Điện Biên Phủ; chi phí trang phục, trang điểm cho thí sinh. 

- Phần kinh phí của Ban Tổ chức: Gồm kinh phí luyện tập, đạo cụ, dàn 
dựng chương trình; kinh phí đi lại theo phương tiện phổ thông và nơi ăn, nghỉ 
trong thời gian tham gia vòng thi sơ khảo, chung kết tại tỉnh Điện Biên. Nguồn 

kinh phí trích từ ngân sách cấp cho Lễ hội Hoa Ban và Cuộc thi Người đẹp Hoa 

Ban năm 2022 và các nguồn xã hội hoá hợp pháp khác (nếu có). 

Trên đây là nội dung hướng d n về việc phối hợp phát động và tuyển chọn 

thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- UBND tỉnh Điện Biên (b/c); 
- BTC Lễ hội HB và Cuộc thi NĐHB năm 2022 (b/c);  
- Các trường chuyên nghiệp: Cao đẳng Sư phạm tỉnh;  
Cao đẳng Kinh tế K  thuật tổng hợp tỉnh; Cao đẳng Y tế 
Điện Biên; 
- UBND các huyện, TX,TP; 
- Các trường THPT trên địa bàn tỉnh; 
- Lưu VT, QLVHGĐ, TTVHĐA. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vàng A Hờ 
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Mẫu đơn đăng ký dự thi 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 CUỘC THI “NGƢỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2022”  

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi Ngƣời đẹp Hoa Ban năm 2022. 

1. Họ và tên:………………………………………………………………………... 

2. Quốc tịch:………………………………………………………………… 

3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./……………………………….. 

4. Nơi sinh:……………………..…………………………………………….……… 

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

Nơi cấp: ……………………………………………………………………… 

6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………............. 

7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………. 

8. Điện thoại……………………………………………………………………… 

9. Email:…………………………………………………....................... 

10. Facebook:…………………………………………………………………….. 

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

12. Nơi học tập/ công tác:……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………............. 

13. Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …................................................................... 

…………………..………………………………………………………………............. 

14. Tình trạng hôn nhân (Độc thân/Đã kết hôn/Ly hôn): …………………. 

15. Trình độ học vấn (Phổ thông trung học/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/ 

Sau đại học): ………………………………………………………………… 

16. Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 
tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

và quy định pháp luật có liên quan; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi; 
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- Đồng ý những Điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia. 

* Hồ sơ kèm theo gồm: 

- 01 ảnh chân dung; 

- 01 ảnh toàn thân; 

- 01 ảnh chụp thí sinh mặc trang phục bikini; 

- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc 

văn bản xác nhận của trường đang theo học; 

- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc đơn vị 

đang học tập, công tác; 

- 01 bản sao Giấy Khai sinh của cơ quan có thẩm quyền; 

- 01 giấy khám sức khoẻ; 

- 01 bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền. 

   …, ngày… tháng … năm 2022 

  NGƢỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
  

 


