
	

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ 
 
Với những thí sinh không kịp tham gia Vòng sơ tuyển miền Nam (ngày 
03/03/2020), thí sinh có thể tiếp tục đến tham gia Vòng sơ tuyển khu vực 
miền Bắc (ngày 15/03/2020). Ban tổ chức chấp nhận đơn đăng ký dự thi của 
thí sinh đến hết ngày 15/03/2020 (dự kiến). 
 
Trong trường hợp thí sinh không kịp hoàn tất bộ hồ sơ tiêu chuẩn, thí sinh 
có thể nộp đơn đăng ký dự thi (email) về Ban tổ chức để ghi danh, hồ sơ tiêu 
chuẩn bổ sung sau đó theo sự hỗ trợ và hướng dẫn từ Ban tổ chức (Ban Quản 
lý thí sinh). 
 
1. Hồ sơ đăng kí dự thi 
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (điền đầy đủ ghi rõ họ 

tên, download Đơn đăng ký dự thi TẠI ĐÂY) 
- 01 ảnh hồ sơ cỡ 4x6, ảnh chụp 3 tháng gần nhất (không qua xử lý kỹ 

thuật) 
- 01 ảnh chân dung cỡ 10x15, ảnh chụp 3 tháng gần nhất (không qua xử 

lý kỹ thuật). 
- 01 ảnh toàn thân cỡ 10x15, ảnh chụp 3 tháng gần nhất (không qua xử lý 

kỹ thuật). 
- Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản sao có công chứng). 
- Sơ yếu lý lịch theo mẫu của Ban tổ chức có xác nhận của chính quyền 

địa phương hoặc xác nhận của đơn vị đối với thí sinh trong ngành quân 
đội, công an thời gian xác nhận không quá 06 (sáu) tháng tính đến ngày 
kết thúc nhận hồ sơ. (download Sơ yếu Lý lịch TẠI ĐÂY) 

- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc xác nhận của nhà trường đã 
tốt nghiệp phổ thông trung học (bản sao có công chứng). 

- Xác nhận của Trường hoặc Lãnh sự quán nơi đang theo học đối với thí 
sinh đang học tập tại nước ngoài. 

- Giấy chứng nhận, bằng cấp có liên quan đối với các trường hợp ưu tiên. 
 
 



	
2. Thời gian, địa điểm tổ chức, thời gian nhận hồ sơ: 
 
Thời gian nhận hồ sơ: Trong trường hợp thí sinh không kịp tham gia vòng sơ 
tuyển miền Nam (ngày 03/03/2020), thí sinh có thể tiếp tục đến tham gia vòng 
sơ tuyển khu vực miền Bắc (ngày 15/03/2020). Ban tổ chức chấp nhận đơn 
đăng ký dự thi của thí sinh đến hết ngày 15/03/2020. 
 
Địa điểm nhận hồ sơ: 
Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện về địa chỉ: 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG URA VIỆT NAM. 
Địa chỉ giao dịch: Số 167-169 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. 
HCM 
Địa chỉ tuyển sinh: Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, 
Phường 25, Bình Thạnh, TP. HCM. 
Hotline: 093 8688 445 
Email: banthisinh@hhdn.vn 
 
Lưu ý: Hồ sơ nếu gửi qua đường bưu điện, phong bì phải dán tem và đề rõ 
“Hồ sơ đăng ký dự thi Hoa Hậu Doanh Nhân Quốc Tế Việt Nam” năm 2020 
 
 
 
 


