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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 
BTC CUỘC THI “NGƯỜI ĐẸP XỨ TRÀ” 

LẦN THỨ IV, NĂM 2017 
 

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

Số:   01   /TL-BTC 
 

Thái Nguyên, ngày  06  tháng  7  năm 2017 

 
THỂ LỆ THAM GIA CUỘC THI 

“NGƯỜI ĐẸP XỨ TRÀ” LẦN THỨ IV, NĂM 2017 
 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ 
thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh 
bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP 
ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
79/2012/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông báo số 882/TB-TU ngày 18/4/2107 của Thường trực Tỉnh 
ủy về việc tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 1308/QĐ-UBND ngày 
26/5/2017 về việc cho phép tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, 
năm 2017; số 1555/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 về việc thành lập Ban Tổ chức 
Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017;  

Căn cứ Thông báo Kết luận số 105/TB-UBND ngày 20/6/2017 của 
UBND tỉnh về cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, 
năm 2017;  

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BTC ngày 03/7/2017 của Ban Tổ chức 
Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Cuộc thi 
“Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017; 

Ban Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 2017 (gọi tắt 
là Cuộc thi) ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau: 

1. Đối tượng tham gia 
Là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
2. Điều kiện dự thi 
- Đủ 18 tuổi đến 25 tuổi (căn cứ Giấy khai sinh hoặc CMND); 
- Có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; 
- Có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối; 
- Có sức khỏe tốt, chưa kết hôn, chưa sinh con lần nào; 
- Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; 
- Có đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy 
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cứu trách nhiệm hình sự; 
- Thí sinh đã đạt các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi trong các cuộc thi sắc 

đẹp khác không phải dự thi vòng sơ khảo (đặc cách vào vòng chung khảo), 
nhưng phải tuân thủ các quy định về thủ tục hồ sơ của Ban Tổ chức Cuộc thi.  
Các thí sinh được đặc cách phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Ban Tổ 
chức Cuộc thi và Giấy chứng nhận danh hiệu đã đạt được trong Cuộc thi trước 
đó (bản sao có công chứng) về cho Ban Tổ chức, đồng thời vẫn phải kiểm tra lại 
về nhân trắc học theo quy định chung của Ban Tổ chức Cuộc thi và Quy chế dự 
thi người đẹp của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch. 

3. Hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ 
* Hồ sơ dự thi gồm 
 - Đơn đăng ký dự thi (Theo mẫu của Ban Tổ chức có trên Website 

thainguyentv.vn và www.nguoidepxutra.com). 
- Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi 

thí sinh sinh sống, học tập, công tác xác nhận). 
- Bản sao có công chứng Chứng minh nhân dân Hoặc hộ chiếu đang còn 

thời hạn và Hộ khẩu. 
- Bản sao Giấy khai sinh. 
- Bản sao có công chứng một trong các loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp 

THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc văn bản xác nhận của trường 
Đại học/Cao đẳng/Trung cấp đang theo học; 

- Giấy khám sức khỏe (Thời gian gần nhất trước 03 tháng tính đến ngày 
đăng ký dự thi) 

- 04 tấm ảnh mầu cỡ 10cm x 15cm: 02 ảnh trong trang phục toàn thân, 02 
ảnh chân dung. (Ảnh chụp trong 3 tháng gần nhất trên nền phông trắng, không 
qua xử lý kỹ thuật). Ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau 
của từng ảnh.  

* Thời gian nộp hồ sơ: Ban Tổ chức nhận hồ sơ từ ngày 15/7/2017 đến 
hết ngày 20/09/2017. Thí sinh nộp trực tiếp hoặc gửi đảm bảo qua đường bưu 
điện (Ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 
2017) tại địa chỉ: Phòng Sản xuất Phim và Tổ chức sự kiện, Đài Phát thanh – 
Truyền hình Thái Nguyên, số 226 đường Bến Oánh, Phường Trưng Vương, 
Thành phố Thái Nguyên.  

Lưu ý: Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự thất lạc hồ sơ đăng ký 
dự thi của các thí sinh gửi qua đường bưu điện. 

4. Nội dung trình tự tổ chức 
 4.1. Vòng Sơ khảo  
- Tiếp nhận thí sinh và xác nhận hồ sơ; 
- Kiểm tra nhân trắc học; 
- Phỏng vấn kiến thức hiểu biết xã hội và văn hóa Trà; 
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- Biểu diễn trang phục tự chọn. 
4.2. Vòng Chung khảo  
- Kiểm tra nhân trắc học; 
- Thi trình diễn trang phục bao gồm: Trang phục áo dài; Trang phục áo 

tắm liền mảnh; 
- Thi hiểu biết, kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam; kiến thức về văn 

hóa xã hội; kiến thức về cây chè và văn hóa Trà. 
Kết thúc vòng thi Chung khảo, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 30 thí sinh vào 

vòng Chung kết Cuộc thi. 
4.3. Vòng Chung kết 
- Thi kiến thức về văn hóa vật thể và phi vật thể Trà Thái Nguyên; 
- Tham gia hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện và các hoạt động bảo vệ 

môi trường; 
- Thi tài năng (Thí sinh lựa chọn một trong các hình thức thể hiện tài 

năng như: Hát, múa, cắm hoa, vẽ tranh, dẫn chương trình…). 
4.4. Đêm Chung kết 
- Thi trình diễn trang phục áo dài truyền thống; 
- Thi trình diễn trang phục dân tộc tự chọn; 
- Thi trình diễn trang phục dạ hội; 
- Thi ứng xử: 05 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng thi ứng xử, trả lời 

câu hỏi từ Ban Giám khảo để chọn ra 03 giải thưởng chính của cuộc thi: Giải 
nhất, Giải nhì và Giải ba. 

 Ghi chú: Ngoài các vòng thi trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thiết kế các 
nội dung hoạt động của thí sinh như: tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, 
từ thiện nhân đạo, gặp gỡ và giao lưu với các nghệ nhân Trà, quảng bá, giới 
thiệu, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm Trà và du lịch Thái Nguyên… 

5. Thời gian và địa điểm tổ chức 
5.1. Vòng Sơ khảo  
- Thời gian: Từ ngày 01/10/2017 đến 04/10/2017. 
- Địa điểm: Trường quay S1, Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên. 
5.2. Vòng Chung khảo 
- Thời gian: Từ ngày 05/10/2017 đến 09/10/ 2017. 
- Địa điểm: Trung tâm Thành phố Thái Nguyên. 
5.3. Vòng Chung kết và đêm Chung kết Cuộc thi 
- Thời gian: Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 20/10/2017.  
- Địa điểm: Làng chè và Không gian văn hóa Trà Tân Cương, Một số 

vùng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên, Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Khu bảo 
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tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Trung tâm thành phố Thái 
Nguyên và một số địa điểm khác trong tỉnh.  

6. Danh hiệu và giải thưởng “Người đẹp xứ Trà” lần thứ IV, năm 
2017 

6.1. Giải thưởng chính 
* 01 Giải nhất: Tổng giải thưởng trị giá 170.000.000đ (Một trăm bảy mươi 

triệu đồng) gồm: Vương miện trị giá 20.000.000đ; Tiền mặt 150.000.000đ; 
Kỷ niệm chương của Cuộc thi; Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

* 01 Giải nhì: Tiền mặt 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng); Kỷ niệm chương 
của Cuộc thi; Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

* 01 Giải ba: Tiền mặt 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng); Kỷ niệm chương 
của Cuộc thi; Chứng nhận của Ban Tổ chức. 

6.2. Một số danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu khác 
Ban Tổ chức trao giải gắn với các phần thi hoặc do các đơn vị tài trợ, 

mỗi giải thưởng trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), gồm có: 
- 01 giải “Người đẹp hiểu biết về văn hóa Trà nhất”. 
- 01 giải “Người đẹp tài năng nhất”. 
- 01 giải “Người mặc áo dài đẹp nhất”. 
- 01 giải “Người mặc trang phục dân tộc đẹp nhất”. 
- 01 giải “Người đẹp thân thiện nhất”. 
* Lưu ý: - Đối với các thí sinh không đạt các giải thưởng chính hoặc một số 

danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu tại Đêm Chung kết được nhận các phần quà lưu 
niệm của Ban Tổ chức. 

- Căn cứ tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Cuộc thi, Ban Tổ chức 
xem xét, quyết định trao một số danh hiệu, giải thưởng tiêu biểu khác phù hợp. 

7. Thành phần Ban Giám khảo:  
Là người có kinh nghiệm tham gia chấm các cuộc thi sắc đẹp gồm: Nghệ 

sỹ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú của các đơn vị nghệ thuật, Nhà nhân trắc học, Đạo 
diễn sân khấu, Người hiểu biết về văn hóa trà, Người đã từng đăng quang trong 
các Cuộc thi Hoa hậu, Người đẹp… 

8 . Trách nhiệm và quyền lợi của thí sinh dự thi và thí sinh đoạt giải 
8.1. Trách nhiệm và quyền lợi của thí sinh dự thi 
- Thực hiện đầy đủ các cam kết với Ban Tổ chức Cuộc thi, tuân thủ các quy 

định của pháp luật có liên quan trong suốt thời gian tham gia dự thi. 
- Được tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi. 
- Được hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ tại vòng thi chung kết. Hỗ trợ chuyên gia tư 

vấn, trang điểm và trang phục cho các thí sinh tham gia tại vòng thi chung kết. 
(Nếu thí sinh có nguyện vọng đăng ký trước với Ban Tổ chức). 
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8.2. Trách nhiệm và quyền lợi của thí sinh đoạt giải 
- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các cam kết với Ban Tổ chức Cuộc thi, các 

quy định tại các Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu 
diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; kinh doanh bản 
ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 
15/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và 
các quy định hiện hành trong suốt thời gian tham gia dự thi và sau khi đoạt giải. 

- Có nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật. 
- Thí sinh đoạt giải trích 5% giá trị giải thưởng ủng hộ các hoạt động xã 

hội của Ban Tổ chức Cuộc thi.  
- Được nhận danh hiệu, giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật. 
- Được tham gia và có nghĩa vụ tham gia các chương trình trên truyền 

hình, báo chí và các hoạt động khác của Ban Tổ chức Cuộc thi trong thời gian 
02 năm từ sau khi đoạt giải. 

- Được giới thiệu tham dự các Cuộc thi Hoa hậu, Người đẹp khác tổ chức 
trong lãnh thổ Việt Nam.  

- Giữ gìn đạo đức, hình ảnh và danh hiệu của người đoạt giải phù hợp với 
giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa 
Việt Nam và đúng quy định của pháp luật.      

 
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (b/c); 
- Thành viên Ban Tổ chức và Tổ Thư ký 
giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi; 
- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
(Đã ký) 

 
 
 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PT-TH THÁI NGUYÊN 
Nguyễn Thị Vũ Anh 

                                 
                                                                    

 
 
 
 
 
                                                                                 


