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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc đăng ký tham gia cuộc thi Miss UEF 2019
Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng
các tài năng trong cộng đồng sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
tổ chức cuộc thi Sinh viên UEF duyên dáng, tài năng (Miss UEF 2019).
1. Đối tượng dự thi:
1.1 Đối tượng: là 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.
1.2 Điều kiện 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.
1.3 Điều kiện đặc cách: 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.
2. 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/1FAIpQLSfbw2jqXid9KwdLYHt2VO2vSht_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.
3. Các vòng thi:
3.1. Vòng sơ kết: ngày 28/12/2019 tại Khu vực tầng 4 – Phòng Công tác
Sinh viên. Chọn ra top 30 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng bán kết.

3.2. Vòng bán kết: Dự kiến từ ngày 29/12/2018 đến ngày 20/01/2019 với các phần thi:
bình chọn top 30, tài năng tỏa sáng, khoảnh khắc đẹp, hoạt động tình nguyện vì
cộng đồng.
Kết thúc Vòng Bán kết BGK sẽ chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất vào chung kết.
3.3. Vòng chung kết xếp hạng và trao giải MISS UEF 2019: 07/03/2019 dự kiến tại
Nhà thi đấu Rạch Miễu. Gồm các phần thi: trang phục thể thao, trang phục áo dài,
trang phục dạ hội. Ban giám khảo chọn ra các thí sinh là Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi
2.
4. Cơ cấu giải thưởng:
- 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.
Những thí sính vào vòng chung kết sẽ được tặng biểu trưng của cuộc thi và
giấy chứng nhận.
Mọi thông tin về cuộc thi vui lòng liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên, Trường
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (tầng 4) – ĐT: 08.5422.6666 (108), email:
congtacsinhvien@uef.edu.vn
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