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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN GIA VIỄN 
 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                       Gia Viễn, ngày       tháng     năm 2021 

 
KẾ HOẠCH  

Tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 14/01/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Bình về tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021; Kế hoạch số 

203/KH-SVHTT ngày 23/02/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình về 

việc tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư”  năm 2021, UBND huyện xây dựng Kế 

hoạch tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Nhằm tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí 

tuệ của nữ thanh niên các dân tộc vùng đất Cố đô Hoa Lư . 

 - Thông qua cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Gia Viễn, góp phần 

tuyên truyền, quảng bá du lịch Gia Viễn. Cuộc thi làm phong phú thêm chuỗi hoạt 

động văn hóa, là điểm nhấn, tạo sức hút với công chúng khi tới tham quan, du lịch tại 

tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng. 

2. Yêu cầu: 

- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng 

ứng của đông đảo nữ thanh niên, tạo ra một sự kiện văn hóa sinh động về nội dung, 

hấp dẫn về hình thức, đảm bảo thiết thực, an toàn và tiết kiệm. 

- Tham gia Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình 

hình thực tiễn về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 

1. Đối tượng: Nữ thanh niên tuổi từ 18 đến 27 tuổi (Sinh từ năm 1994 đến 

31/12/2003) đang học tập, lao động, công tác tại Ninh Bình hoặc là nữ thanh niên quê 

quán tại Ninh Bình đang học tập, lao động, công tác tại các tỉnh, thành phố trong cả 

nước ( có hộ khẩu thường trú tại Ninh Bình ít nhất 06 tháng liên tục tính tới ngày nộp 

hồ sơ đăng ký dự thi). 

2. Điều kiện dự thi:  

- Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; 

- Có chiều cao 1,60m trở lên; chưa kết hôn, chưa sinh con; có vẻ đẹp tự nhiên; 

chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, không bị mắc các bệnh ngoài 

da, bệnh xã hội; 
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- Tuân thủ các chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, không 

trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực trong học tập, lao 

động, công tác xã hội, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, được bạn bè, đồng nghiệp quý 

mến, tin yêu. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC. 

1. Vòng sơ tuyển:  Xét hồ sơ đăng ký dự thi; tiến hành đo các chỉ số hình thể ( 

chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng); phỏng vấn kiểm tra khả năng hiểu biết, kỹ năng 

giao tiếp, ứng xử…. 

2. Vòng sơ khảo: Thí sinh dự thi trong trang phục áo dài truyền thống và trang 

phục tự chọn, trang phục áo tắm. Ban Giám khảo sẽ tuyển chọn 20 thí sinh xuất sắc 

nhất vào vòng chung kết (Trước khi thi vòng sơ khảo, thí sinh được tập luyện hai ngày 

trên sân khấu, có đạo diễn hướng dẫn). 

3. Vòng chung kết: Thi trên sân khấu, gồm các phần trình diễn (Trước khi thi 

vòng chung kết, thí sinh được tập luyện năm ngày trên sân khấu, có đạo diễn hướng dẫn) 

- Trang phục áo dài Việt Nam; 

- Trang phục áo tắm; 

- Phần thi tài năng (thời gian tối đa 6 phút); 

- Trang phục dạ hội; 

- Phần thi ứng xử (BTC sẽ chọn 05 thí sinh xuất sắc để thi ứng xử). 

IV. CÁC DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG 

1. Người đẹp Hoa Lư: Vương miện, Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng; 

2. Người đẹp Hoa Lư thứ hai: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng; 

3. Người đẹp Hoa Lư thứ ba: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng; 

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

thi Hoa hậu Việt Nam. 

4. Các giải thưởng, danh hiệu khác: Người đẹp Tài năng; Người đẹp có 

khuôn mặt khả ái nhất; Người đẹp ứng xử xuất sắc nhất; Người đẹp mặc trang phục 

áo dài đẹp nhất; Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất (gồm Giấy chứng nhận và 

tiền thưởng). 

V. HỒ SƠ, THỦ TỤC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ: 

1. Hồ sơ thủ tục gồm có: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm); 

- 03 ảnh màu, gồm: 01 ảnh chân dung, 01 ảnh toàn thân, 01 ảnh chụp thí sinh 

mặc trang phục áo tắm (cỡ ảnh 15cm x 20cm, ảnh chụp tại thời điểm gửi hồ sơ đăng 

ký dự thi, không qua chỉnh sửa); 
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- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa hương hoặc cơ quan, đơn vị 

nơi thí sinh đang học tập, công tác xác nhận); 

- Giấy khai sinh của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có công chứng); 

- Giấy khám sức khỏe (tại thời điểm gửi hồ sơ đăng ký dự thi); 

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời 

hoặc văn bằng xác nhận của trường Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo học (bản 

sao có công chứng); 

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu của thí sinh tham dự thi 

(bản sao công chứng). 

* Lưu ý: Ngoài bìa Hồ sơ ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp 

Hoa Lư năm 2021” BTC không trả lại hồ sơ cho thí sinh đã đăng ký tham gia dự thi. 

2. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ đăng ký: 

- Địa điểm: 

+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú, đang học tập và công tác tại địa phương trong 

tỉnh, nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh có trách nhiệm nộp về Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Ninh Bình (qua phòng Quản lý văn hóa ), số 29 đường Lê Đại Hành 

phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình ( địa chỉ liên hệ: Đ/c Đinh 

Văn Phương, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, ĐT: 0932.233.603, hoặc Đ/c Lê 

Thị Hoài Thanh, Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa, ĐT: 0906.163.595). 

+ Thí sinh có quê quán tại Ninh Bình đang học tập, lao động, công tác tại các 

tỉnh, thành phố trong cả nước nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn 

hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ như trên. 

- Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 24/6/2021 

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

1. Thời gian: 

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Cuộc thi: Từ 20/2/2021 đến 

vòng Chung kết cuộc thi. 

- Vòng Sơ tuyển: Dự kiến tổ chức trong thời gian từ 22/6/2021 đến 27/6/2021 

(Một ngày). 

- Vòng Sơ khảo: Dự kiến tổ chức trong thời gian từ 10/07/2021 đến 11/07/2021 

(Một ngày). 

- Vòng Chung kết: Dự kiến tổ chức trong thời gian từ 07/08/2021 đến 29/8/2021 

(Một ngày). 

2. Địa điểm 

- Vòng Sơ tuyển: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình. 
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- Vòng Sơ khảo: Tại sân khấu Trung tâm Hội nghị tỉnh ( BTC sẽ có thông báo 

cho thí sinh trúng tuyển vòng sơ khảo và thi vòng chung kết) 

- Vòng Chung kết: Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Người đẹp 

Hoa Lư” năm 2021.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến Cuộc 

thi và kiểm tra, giám sát hoạt động tham gia Cuộc thi. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện 

- Hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tại địa phương tham gia dự thi và 

tổng hợp gửi hồ sơ của các thí sinh về Sở Văn hóa và Thể thao (qua phòng Quản lý 

Văn hóa, Sở Văn hoá và Thể thao) đúng thời gian và Kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với Huyện Đoàn, các trường THPT, Trung tâm GDNN - 

GDTX huyện, UBND các xã, thị trấn tuyển chọn các nữ thanh niên tại địa phương 

theo đúng Thể lệ và Kế hoạch tham gia Cuộc thi. 

- Thông báo Kế hoạch, Thể lệ và đưa tin bài về Cuộc thi trên sóng truyền thanh 

để huy động đông đảo cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thanh niên và nhân 

dân ủng hộ, hưởng ứng cuộc thi. 

- Chủ trì việc đưa, đón thí sinh tham dự Cuộc thi an toàn, tiết kiệm, đạt kết quả cao. 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động, tuyển chọn nữ 

thanh niên tham gia dự thi. 

4. Các trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX huyện 

Tuyên truyền, giới thiệu, vận động các nữ sinh của trường, trung tâm tham gia 

Cuộc thi. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn huyện tuyên truyền sâu rộng Cuộc thi và tuyển chọn thí sinh tham gia 

dự thi. 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Kinh phí hỗ trợ thí sinh tham gia Cuộc thi: Trích trong kinh phí chi hoạt 

động sự nghiệp văn hoá và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

2. Thí sinh: Tự túc kinh phí ăn ở, trang phục, hóa trang…trong suốt quá trình 

dự thi. Các thí sinh lọt vào chung kết được Sở Văn hóa và Thể thao hỗ trợ một phần 

kinh phí. 
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Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư năm 2021”, Uỷ 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn, 

các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối 

hợp, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện để Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 

2021 đạt kết quả./. 

(UBND huyện gửi đính kèm Thể lệ số 204/TL-SVHTT ngày 23/02/2021 của Sở 

Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình về Thể lệ Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021). 

 

Nơi nhận: 
- Sở VH&TT; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;        

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan;  

- UBND các xã, thị trấn;   

- Lưu: VT, VHTT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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