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THỂ LỆ 
Cuộc thi Miss UEF 2019  

 

 

I.  THỜI GIAN – ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

1. Thời gian: Từ 10/12/2018 đến 07/03/2019 

2. Đối tƣợng dự thi: 

- Tất cả nữ sinh viên thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh có 

chiều cao tối thiểu từ 1m55 trở lên, ngoại hình cân đối. 

- Các thí sinh đã đạt giải hoa khôi, á khôi 1, á khôi 2 trong cuộc thi Miss UEF tổ chức 

trước đó sẽ là khách mời của cuộc thi. 

- Các thí sinh đã đạt giải tại các cuộc thi về hình thể, sắc đẹp ngoài trường sẽ được 

Ban tổ chức xem xét đặc cách vào chung khảo. 

 

3. Cách thức đăng ký:  

- Sinh viên đăng ký tham gia theo cá nhân hoặc do tập thể lớp giới thiệu. Nếu theo tập 

thể, mỗi lớp giới thiệu tối thiểu 03 sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi. 

- Hình thức đăng ký: thí sinh dự thi đăng ký online theo đường link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbw2jqXid9KwdLYHt2VO2vSh-

t_kwJyfyKkDVIh6EMkrrbbw/viewform (sau đó liên hệ xác nhận tại Phòng Công 

tác Sinh viên) hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên – Tầng 4 – 

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM. Thí sinh gửi ít nhất 02 tấm ảnh cá 

nhân dung lượng không quá 2MB/tấm (trong đó 01 ảnh toàn thân, 01 ảnh chân 

dung) được chụp trong vòng 06 tháng. 

- Thời gian đăng ký dự thi trước ngày 25/12/2018. 

 

4. Đơn vị bảo trợ truyền thông (dự kiến). 

- Báo Tiền Phong. 

- Báo điện tử Một thế giới. 

- Báo điện tử Sao star. 

- Tạp chí VTM online 

- Tạp chí Sinh viên Việt Nam 

 

 



II. NỘI DUNG: 

1. Vòng sơ kết 

- Thời gian: 28/12/2018 

- Địa điểm: Khu vực tầng 4 – Phòng Công tác Sinh viên. 

- Nội dung dự thi: 03 phần 

+ Phần 1: kiểm tra chỉ số hình thể (chiều cao, cân nặng và số đo 03 vòng). 

+ Phần 2: các thí sinh trình diễn sân khấu (catwalk) với trang phục áo thun UEF, 

quần jean, giày cao gót. 

+ Phần 3: tự giới thiệu bản thân trong thời gian tối đa 01 phút. 

- Thành phần Ban giám khảo Vòng sơ  kết: (dự kiến 05 thành viên) 

+ NTK Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Ban giám khảo; 

+ Á hậu doanh nhân thế giới người Việt – Võ Thị Ngọc Huyền; 

+ Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh – Hoa hậu quý bà duyên dáng Việt Nam; 

+ Đại diện đơn vị bảo trợ truyền thông; 

+ Đại diện Nhà trường. 

- Sau vòng sơ kết, Ban Giám Khảo chọn ra 30 thí sinh vào vòng bán kết 

 

2. Vòng bán kết: gồm các phần thi 

a. Bình chọn top 30 

- Thời gian: từ ngày 29/12/2018 đến ngày 06/01/2019. 

- 30 thí sinh được chọn vào Vòng bán kết sẽ được Ban tổ chức đăng tải hình ảnh trên 

Fanpage UEF để được bình chọn trực tuyến. 

- Phần bình chọn trực tuyến chiếm 20% tổng điểm để chọn thi sính vào Chung kết 

(80% điểm từ BGK chấm ở các phần thi Vòng Bán kết). 

b. Phần thi tài năng tỏa sáng (giải ngƣời đẹp tài năng) 

- Thời gian: ngày 06/01/2019. 

- Địa điểm: Khu vực tầng 4 – Phòng Công tác Sinh viên. 

- Nội dung: các thí sinh sẽ có thời gian 03 phút để thể hiện năng khiếu của bản thân 

(hát, múa, hùng biện,...) 

- Trang phục: tùy thuộc vào các tiết mục dự thi. 

c. Phần thi khoảnh khắc đẹp (giải Ngƣời đẹp ảnh) 

- Thời gian: dự kiến tổ chức vào ngày 12/01/2019 tại một số điểm chụp ảnh do Ban tổ 

chức lựa chọn. 

- Nội dung: các thí sinh sẽ tham gia chụp ảnh ngoại cảnh, studio, các địa điểm tại 

UEF...Ban tổ chức sẽ chọn ra 03 ảnh đẹp nhất của từng thí sinh để tiến hành bình 

chọn và chọn ra giải Người đẹp ảnh và cộng điểm ưu tiên nếu được lượt bình chọn 

cao. 

- Trang phục: gồm có trang phục tự chọn và theo quy định của Ban tổ chức. 

d. Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng (giải ngƣời đẹp thân thiện) 

- Thời gian: dự kiến tổ chức ngày 20/01/2019 



- Nội dung: các thí sinh sẽ tham gia cùng thành viên các câu lạc bộ tình nguyện của 

UEF trong các hoạt động giao lưu tại các mái ấm, nhà mở, tặng quà cho người hoàn 

cảnh khó khăn trong dịp Năm mới 2019. Toàn bộ chương trình sẽ được ghi hình làm 

tư liệu trong quá trình bình chọn. 

- Trang phục: theo quy định của Ban tổ chức. 

 

Kết thúc Vòng Bán kết BGK sẽ chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết. 

15 thí sinh được chọn vào Vòng Chung kết sẽ được Ban tổ chức đăng tải hình ảnh 

trên Fanpage UEF để bước vào phần bình chọn trực tuyến (chọn ra giải thưởng người 

đẹp được yêu thích nhất) 

3. Vòng chung kết xếp hạng và trao giải (Đêm Gala Miss UEF 2019). 

- Thời gian: 19g00 ngày 07/03/2019 

- Địa điểm dự kiến: Sân thi đấu trong nhà – Nhà thi đấu Rạch Miễu. 

- Nội dung: gồm 04 phần thi: 

+ Phần 1: Thi trang phục thể thao (giải Người đẹp thể thao). 

+ Phần 2: Thi trang phục áo dài (giải Người đẹp áo dài). 

+ Phần 3: Thi trang phục dạ hội (giải Người đẹp lịch lãm). 

+ Phần 4: Thi ứng xử: Ban giám khảo chọn 05 thí sinh có kết quả tốt nhất sau 03 

phần thi trước đó để tham gia phần thi ứng xử tình huống. 

 

4. Dự kiến thành phần Ban giám khảo Đêm Gala Miss UEF 2019. 

- Nhà thiết kế Việt Hùng; 

- Siêu mẫu; 

- Hoa hậu; 

- Diễn viên điện ảnh; 

- Nhà nhiếp ảnh; 

- Bác sĩ nhân trắc học; 

- Đại diện Nhà tài trợ; 

- Đại diện đơn vị bảo trợ truyền thông; 

- Đại diện Nhà trường. 

5. Ca sỹ, MC giao lƣu trong chƣơng trình (dự kiến) 

- Ca sĩ Đức Phúc; 

- Ca sĩ Hòa MinZy; 

- MC Min Xù. 

III.  HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI MISS UEF. 

Để tạo không khí sôi nổi trong quá trình diễn ra cuộc thi Miss UEF, đồng thời tìm 

kiếm các tiết mục xuất sắc tham gia biểu diễn tại Vòng Chung kết cuộc thi, sẽ có cuộc 

thi nhảy hiện đại, cụ thể: 

- Hình thức tham gia dự thi: cá nhân hoặc nhóm 



- Thể loại biểu diễn: tự do 

- Thời gian biểu diễn: không quá 05 phút/tiết mục. 

- Thời gian tổ chức casting: dự kiến trong tháng 01/2019.  

- BTC sẽ chọn ra 5 tiết mục nhảy xuất sắc nhất để tham gia biểu diễn và trao giải tại 

Vòng chung kết cuộc thi Miss UEF vào ngày 07/03/2018. 
 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG: 

1. Giải thƣởng Miss UEF. 

- 01 giải Hoa khôi sinh viên: tiền mặt 15.000.000đ/giải + vương miện và giấy khen 

của Nhà trường. 

- 02 giải Á khôi (Á khôi 1,2): tiền mặt 10.000.000đ/giải + giấy khen của Nhà 

trường.  

- 05 giải phụ: tiền mặt 5,000,000đ/giải + giấy khen của Nhà trường. 

- Tập thể lớp có số lượng thí sinh tham gia tốt cuộc thi nhiều và tổ chức cổ vũ sôi 

nổi trong các vòng thi sẽ nhận được giải thưởng tập thể. 

Ngoài ra các thí sinh sẽ nhận được quà của các nhà tài trợ. 

2. Giải thƣởng hoạt động đồng hành 

- 01 giải tiết mục xuất sắc nhất: tiền mặt 5,000,000đ/giải + giấy khen của Nhà 

trường. 

- 01 giải tiết mục hạng nhì: tiền mặt 3,000,000đ/giải + giấy khen của Nhà trường. 

- 01 giải tiết mục hạng ba: tiền mặt 2,000,000đ/giải + giấy khen của Nhà trường. 

Những thí sính vào vòng chung kết sẽ được tặng biểu trưng của cuộc thi và giấy chứng 

nhận 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức thực hiện 

- Thầy Đỗ Quốc Anh, Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban chỉ đạo. 

- Thầy  Ngô Cao Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trưởng – Trưởng Ban tổ chức. 

- Các thành viên Ban tổ chức: 

Thầy Bùi Quang Đông   Trưởng Phòng P.CTSV  Phó ban TT 

Thầy Hồ Viễn Phương   Chánh VP Trường   Phó ban 

Cô Nguyễn Thị Nguyệt Hoàng  Phó Trưởng phòng P.CTSV Thành viên 

Cô Trương Thị Ngọc Bích  Phó Giám đốc TT.TV-TS-TT Thành viên 

Cô Đinh Thị Thu Thủy   Trưởng Phòng P.TC   Thành viên 

Thầy Nguyễn Đình Minh  GĐ  TT.QLCSVC   Thành viên 

Cô Nguyễn Thị Kim Loan  Phó Giám đốc TT.QHDN  Thành viên 

Thầy Nguyễn Huỳnh Sinh  Bí thư Đoàn trường   Thành viên 

Cô Hoàng Thị Hồng Hà   Trưởng khoa TT-CNTT  Thành viên 

 



2. Tiến độ thực hiện: 

- 12/12/2018   : Ban hành kế hoạch, tiến hành nhận đăng ký dự thi. 

- 25/12/2018   : Kết thúc nhận đăng ký dự thi. 

- 28/12/2018   : Vòng sơ kết 

- 06/01/2019 – 19/01/2019 : Vòng bán kết 

- 07/03/2018   : Vòng Chung kết xếp hạng và trao giải Miss UEF 2019. 

Thông tin liên hệ chi tiết: Phòng Công tác Sinh viên  

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (tầng 4) – ĐT: 08.5422.6666 (108) 

 

 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 
                         (đã ký) 

 

Ngô Cao Cƣờng 

(Trƣởng ban tổ chức cuộc thi) 
 

 


