
	

THỂ LỆ VÀ QUY CHẾ 
 
I. Đối tượng, điều kiện tham gia dự thi: 

• Nữ doanh nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc doanh nhân Việt Nam 
định cư ở nước ngoài (đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam hoặc 
trên toàn thế giới). 

• Độ tuổi từ 25 tuổi đến 40 tuổi (tính theo năm sinh trong Giấy Chứng 
minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn sử dụng). 

• Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ và chưa từng 
qua chuyển đổi giới tính. 

• Không có tiền án; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự. 

• Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên.  
• Có doanh nghiệp riêng có quy mô, đang là giám đốc hoặc là đại diện 

hợp pháp của các doanh nghiệp theo quy định của Pháp Luật. 
• Sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu uy tín, được phép lưu hành và 

được cơ quan chức năng kiểm định, cấp phép theo quy định về Luật 
Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật Việt Nam. 

• Chiều cao: từ 1m56 trở lên, gương mặt đẹp, ngoại hình cân đối. 
 

* Đối tượng ưu tiên: Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, 
Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành diễn ra trong các 
năm 2016, 2017, 2018 hoặc 2019 không phải dự thi sơ tuyển mà được đặc 
cách vào vòng thi Chung khảo Khu vực phía Bắc hoặc phía Nam. Hồ sơ 
phải đáp ứng các tiêu chí ở trên. 

 
II. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

• Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Ban Tổ Chức). 
• Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ 

chức nơi thí sinh đang học tập hoặc đang công tác xác nhận không 
quá 15 ngày tính đến ngày nộp đăng ký dự thi về Ban Tổ chức). 



	
• Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp hoặc giấy xác nhận của nhà 

trường nơi thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc cơ sở 
đào tạo cấp cao đẳng, đại học nơi thí sinh đang theo học. 

• Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu), 
Hộ khẩu. 

• Các giấy tờ khác theo quy định của thể lệ cuộc thi: Chứng nhận 
danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc 
đẹp cấp tỉnh, thành, ngành diễn ra trong các năm 2016, 2017, 2018 
hoặc 2019 mà thí sinh đã đạt giải (nếu có). 

* Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định vẫn phải xem xét phù 
hợp các quy định ở điều kiện dự thi và nộp đầy đủ hồ sơ dự thi. 
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