
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm…… 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI  
Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2021 

1 Tên thí sinh:  .................................................................................................................................................  
2 Ngày, tháng, năm sinh: ........./........../.......... Nơi sinh: .................................................................................  
3 Nguyên quán:  ...............................................................................................................................................  
4 Số CMND/ Passport:  ................................. Ngày cấp:  ........ /  .......... / .......................................................  

Nơi cấp:  ...................................................... Quốc tịch: ...............................................................................  
5 Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

6 Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................................................  
  ......................................................................................................................................................................  

7 Điện thoại cố định:  ................................  Điện thoại di động: ......................................................................  
8 Địa chỉ email: .......................................... Facebook: ....................................................................................  
9 Nghề nghiệp: .................................................................................................................................................  
10 Nơi làm việc / học tập: ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

11 Tình trạng hôn nhân: 
a. Độc thân  1 
b. Đã kết hôn  1 
c. Ly hôn   1 

12 Trình độ học vấn: 
a. Tốt nghiệp THPT 1 
b. Cao đẳng  1 
c. Đại học   1 
d. Sau đại học  1 

13 Trình độ Anh ngữ: ........................................................................................................................................  
14 Chỉ số hình thể :  

• Chiều cao: ………cm  / Cân nặng: …………..cm  
• Vòng 1:………….cm / Vòng 2 : ……………..cm / Vòng 3: ………………cm   

Đăng ký tham dự Cuộc thi: HOA HẬU HOÀN VŨ VIỆT NAM 2021 
 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
 HOA HẬU HOÀN VŨ 2021 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 



 

15 Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi: .............................................................................................  
Trường hợp khẩn cấp báo tin cho ai ? : ........................................................................................................  
Ở đâu ? :   .................................................................................................................................................  
Điện thoại liên hệ: .........................................................................................................................................  

16 Đăng ký nơi tham gia sơ tuyển tại :  1 Hà Nội         1 TP.Hồ Chí Minh 
17 Giới thiệu bản thân: 

………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………  

18 Cam kết 
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ và 

các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam 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; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi; 
- Đồng ý những Điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia và đồng ý để Ban tổ chức toàn quyền 

sỡ hữu, sử dụng hình ảnh của tôi cho các mục đích quảng bá Cuộc thi và các mục đích thương mại khác 
mà không bị hạn chế thời gian sử dụng. 

Hồ sơ kèm theo gồm: 
- Đơn đăng ký dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (điền đầy đủ thông tin) 
- 02 ảnh hồ sơ cỡ 4x6 cm (*) 
- 02 ảnh chân dung cỡ 10x15 cm (*) 
- 02 ảnh toàn thân cỡ 10x15 cm (*) 
- 02 ảnh bikini cỡ 10x15 cm (*) 
- 01 bản sao 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; 
- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chính quyền địa phương hoặc đơn vị đang học tập, công tác; 
- 01 bản sao Giấy CMND hoặc Hộ chiếu của cơ quan có thẩm quyền 
- Văn bản xác nhận về nhân thân do Đại Sứ Quán Việt Nam tại nước sở tại cấp (đối với thí sinh đang 

sinh sống, làm việc, học tập tại nước ngoài). 
- Các trường hợp được xét phải nộp kèm theo bản photo có công chứng các giấy chứng nhận, bằng cấp 

có liên quan 
Ghi chú: (*) Ảnh chụp 3 tháng gần nhất và không qua xử lý kỹ thuật 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


