
THỂ LỆ 

CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 78/KH-BTC  ngày 12/01/2023 

của Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII ) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Nữ công dân Việt Nam sinh ra và lớn lên tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng, 

hoặc đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc mở rộng, 

hoặc có quê quán tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng nhưng đang sinh sống và làm 

việc tại địa phương khác; sinh từ năm 1997 đến 2005 (theo Chứng minh thư 

nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đang còn thời hạn). 

- Có sức khỏe, tư cách đạo đức tốt; chưa sinh con lần nào;  

- Có trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên (hoặc bổ túc 

Trung học phổ thông) hoặc đang theo học bậc Trung học phổ thông; 

- Cao từ 1,60 m trở lên; ngoại hình cân đối, có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua 

giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. 

- Tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; không có tiền án; không 

trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có lối sống trong sáng, lành mạnh; tích cực trong học tập, lao động, công 

tác, hoạt động đoàn thể, xã hội; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, được gia đình, bạn 

bè, đồng nghiệp quý mến, tin yêu. 

- Thí sinh đã đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Ban tại các kỳ thi trước (năm 

2017, năm 2019) không được tham gia dự thi. 

II. HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

1. Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ hợp lệ bao gồm: 

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo Thể lệ này); 

- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng); 

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, 

đơn vị nơi thí sinh đang học tập, công tác); 

- Bản sao (có công chứng) một trong các loại giấy tờ sau: Bằng tốt nghiệp 

THPT hoặc Bổ túc THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc văn bản 

xác nhận của trường đang theo học; 

- Giấy khám sức khỏe (thời gian gần nhất trước 03 tháng tính đến ngày 

đăng ký dự thi); 

- 02 ảnh (15cmx20cm) của thí sinh gồm: 01 ảnh chân dung; 01 ảnh toàn 

thân mặc trang phục tự chọn. Ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí 
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sinh; không được tẩy xóa hoặc làm mờ hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh; 

ảnh chụp không được quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. 

- Bản sao (có công chứng) một trong các loại giấy tờ sau: Chứng minh 

nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đang còn thời hạn. 

Lưu ý: Ngoài bì thư ghi rõ “Hồ sơ đăng ký tham dự cuộc thi Người đẹp Hoa 

Ban năm 2023”. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ cho thí sinh đã đăng ký tham gia 

dự thi. 

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày phát động đến hết ngày 20/02/2023; 

- Hồ sơ thí sinh gồm 02 bộ. 

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo địa chỉ: Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh tỉnh Điện Biên. (Tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 0215.3825.297 - DĐ: 0812.949.299). 

File gốc 02 ảnh của thí sinh gửi đồng thời vào hòm thư điện tử: 

nguoidephoaban@gmail.com.  

- Hình thức nộp hồ sơ: 

+ Đối với thí sinh tự do, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho 

Ban Tổ chức. Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính xác thực đối với các 

thông tin trong hồ sơ trước Ban Tổ chức Cuộc thi. 

+ Đối với các thí sinh dự thi đăng ký theo cơ quan, đơn vị, trường học hoặc 

địa phương gửi hồ sơ tới cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương đó. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG 

1. Vòng sơ tuyển  

1.1. Sơ tuyển vòng 1: Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, các địa phương, cơ 

quan, trường học tổ chức sơ loại tại đơn vị. 

- Thời gian: Trước ngày 22/02/2023. 

- Địa điểm: Do địa phương, cơ quan, trường học bố trí và thông báo tới thí 

sinh đăng ký dự thi. 

- Hình thức: Tổ chức đo các thông số hình thể như chiều cao, cân nặng, số 

đo 03 vòng; thi catwalk, trình diễn năng khiếu… Đơn vị xét chọn các thí sinh 

đạt tiêu chí quy định tại Thể lệ Cuộc thi, lập danh sách và gửi hồ sơ thí sinh tới 

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh. Đơn vị lập danh sách thí sinh chịu hoàn toàn 

trách nhiệm về tính xác thực đối với các thông tin trong hồ sơ thí sinh trước Ban 

Tổ chức Cuộc thi. 

1.2. Sơ tuyển vòng 2: Dành cho các thí sinh đăng ký tự do và các thí sinh 

do địa phương, cơ quan, trường học xét chọn. 

- Thời gian: Ngày 25/02/2023. 

mailto:nguoidephoaban@gmail.com
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- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh. 

- Hình thức: Trình diễn trang phục; thi tài năng... Tổ chức kiểm tra các giấy 

tờ phù hợp, đúng tiêu chí; đo các thông số hình thể như chiều cao, cân nặng, số 

đo 03 vòng. Các thí sinh vượt qua sơ tuyển vòng 2 sẽ được Ban Tổ chức triệu 

tập về Ngôi nhà chung để luyện tập và tham gia các vòng thi tiếp theo (dự kiến 

từ ngày 01/3 đến hết ngày 13/3) tại thành phố Điện Biên Phủ. 

(Đối với các thí sinh thuộc các tỉnh Tây Bắc mở rộng, các Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao các tỉnh chủ động sơ tuyển và lựa chọn 

mỗi tỉnh 01 - 02 thí sinh, hoàn thiện hồ sơ và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước 

ngày 22/02/2023). 

- Ban Tổ chức xem xét kết quả sơ tuyển, xét chọn và thông báo danh sách 

các thí sinh lọt vào vòng sơ khảo trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Điện 

Biên và Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

và các đơn vị, cá nhân có thí sinh trúng tuyển. 

2. Vòng sơ khảo và chung kết 

2.1. Vòng Sơ khảo 

- Thời gian:  

+ Triệu tập về ngôi nhà chung: Từ ngày 01/3 - 13/3/2023. 

+ Thời gian thi vòng sơ khảo: Từ ngày 10 - 12/3/2023.  

- Địa điểm: Quảng trường 7/5 thành phố Điện Biên Phủ, Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Điện Biên, Khách sạn Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ, 

Homestay Mường Then, Trung tâm đón tiếp thân nhân người có công, các khu 

du lịch sinh thái và điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Nội dung thi: Thí sinh thực hiện 3 phần thi ứng với các hoạt động:  

* Người đẹp với Hoa Ban (Người đẹp qua ảnh). 

- Thời gian: Ngày 10/3 - 13/3/2023.  

- Địa điểm: Các khu du lịch sinh thái và điểm di tích lịch sử trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

- Nội dung: Ban Tổ chức sẽ lựa chọn một số điểm du lịch, danh lam thắng 

cảnh, di tích tại tỉnh Điện Biên để bố trí cho các thí sinh thực hiện nội dung thi 

Người đẹp với Hoa Ban. Mỗi thí sinh sẽ chọn ra 02 ảnh tương ứng trình diễn 02 bộ 

trang phục: Trang phục áo dài Việt Nam, trang phục dân tộc truyền thống (có thể 

kèm theo đạo cụ phù hợp). Ban Giám khảo chấm điểm lựa chọn bức ảnh đẹp nhất 

của thí sinh để trao giải phụ “Người đẹp qua ảnh” tại Đêm chung kết Cuộc thi. 

* Người đẹp thân thiện (Thông qua các hoạt động giao lưu, thiện nguyện): 

- Thời gian: Ngày 12/3/2023. 

- Địa điểm: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên. 
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- Nội dung: Tổ chức cho thí sinh tham gia chương trình thiện nguyện cho 

các em học sinh thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên.  

+ Chương trình gồm một số tiết mục văn nghệ, hoạt động trao quà, giao lưu 

với các em học sinh. 

+ Ban Giám khảo chấm điểm thí sinh dựa trên sự thân thiện, vẻ đẹp thông 

qua các hoạt động giao lưu của các thí sinh. Kết quả chấm điểm làm căn cứ để 

trao giải phụ Người đẹp thân thiện tại đêm Chung kết Cuộc thi. 

+ Thời lượng: 90 phút. 

* Phần thi trên sân khấu: Gồm 04 phần: Trình diễn trang phục áo dài, trang 

phục dân tộc truyền thống, trang phục áo tắm, thi tài năng. 

- Thời gian: Ngày 12/3/2023, tổng thời lượng 180 phút. 

- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh Holiday Điện Biên Phủ - Thành phố 

Điện Biên Phủ. 

- Nội dung thi: 

+ Trang phục áo dài: Ban Tổ chức dàn dựng một màn tổng thể có chủ đề 

gắn chủ đề Lễ hội Hoa Ban nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa để quảng bá du lịch. 

Thời lượng màn trình diễn 10 - 12 phút, có âm nhạc, lời thuyết minh kèm theo 

khi trình diễn.  

+ Trang phục các dân tộc truyền thống: Ban Tổ chức dàn dựng một màn 

tổng thể gắn chủ đề Hoa Ban với yếu tố về bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán, 

lễ nghi của các dân tộc tiêu biểu của địa phương. Yêu cầu trang phục truyền 

thống, không cách tân, có thể thêm đạo cụ cho sinh động. Thời lượng từ 10 - 12 

phút), có âm nhạc, lời thuyết minh kèm theo khi trình diễn.  

+ Trang phục áo tắm: Ban Tổ chức dàn dựng màn tổng thể cho phần thi áo 

tắm. Mỗi thí sinh sẽ tham gia phần thi tối đa 01 phút/thí sinh (có lời giới thiệu 

từng thí sinh khi trình diễn).  

+ Thi tài năng: Mỗi thí sinh sẽ tham gia phần thi tài năng gồm ca, múa, 

nhạc, hội họa, hướng dẫn viên du lịch... Thời lượng mỗi màn thi không quá 04 phút. 

- Có đan xen trình diễn các tiết mục văn nghệ trước và sau các nội dung thi. 

- Ban Giám khảo chấm điểm thí sinh theo 04 nội dung của phần thi trên sân 

khấu để lựa chọn ra các thí sinh xuất sắc tham gia vào vòng chung kết. 

2.2. Vòng chung kết và công bố kết quả  

- Thời gian: Từ 20 giờ 00, ngày 13/3/2023. 

- Địa điểm: Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ. 

- Nội dung thi  

+ Nội dung: Phần thi trên sân khấu Đêm chung kết dành cho các thí sinh 

xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, gồm các phần trình diễn: Trang phục truyền 
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thống các dân tộc vùng Tây Bắc; Trang phục tự chọn; Trang phục áo tắm và Thi 

ứng xử (riêng phần thi ứng xử dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất). Mỗi phần thi 

là một chương trình thi tuyển đặc sắc của các thí sinh. 

Đan xen với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật gồm múa, hát, khiêu vũ... 

Lựa chọn các tiết mục mang màu sắc văn hóa truyền thống các dân tộc vùng Tây 

Bắc và mang hơi thở của cuộc sống đương đại, tạo không khí tươi vui, sôi động, 

mang lại sức hấp dẫn, thu hút đối với khán giả. Tổ chức một số màn trình diễn 

tổng thể với sự góp mặt của tất cả các thí sinh lọt vào vòng sơ kết, chung kết.  

+ Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Tây Bắc: Theo 02 nhóm (có 

lời bình cho từng thí sinh). 

+ Trang phục áo tắm: Theo 02 nhóm (có lời bình cho từng thí sinh). 

+ Trang phục tự chọn: Theo 02 nhóm (có lời bình cho từng thí sinh). 

Sau 3 phần trình diễn, Ban Giám khảo công bố 05 thí sinh có điểm số cao 

nhất tham gia vòng thi ứng xử. 

+ Phần thi ứng xử (dành cho 05 thí sinh xuất sắc nhất để chọn ra Người 

đẹp Hoa Ban, Người đẹp thứ hai, Người đẹp thứ ba cùng các danh hiệu và giải 

thưởng khác). Chủ đề câu hỏi tập trung vào các vấn đề văn hóa - xã hội đang 

được quan tâm. Câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra, các thí sinh chọn lựa theo hình 

thức rút thăm và trả lời câu hỏi. 

Sau phần thi ứng xử, căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban 

Tổ chức sẽ lựa chọn trao giải “Người đẹp Hoa Ban” và các danh hiệu khác. 

* Công bố kết quả: Ban Tổ chức tiến hành công bố kết quả trong Đêm 

chung kết, sau khi kết thúc toàn bộ các phần thi của thí sinh.  

Ngoài ra, sau Cuộc thi, Ban Tổ chức công bố kết quả Cuộc thi Người đẹp 

Hoa Ban năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Điện Biên và Cổng 

thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên. 

V. CÁC DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG 

- Người đẹp Hoa Ban: Vương miện, dải băng Người đẹp Hoa Ban 2023 

kèm tiền thưởng trị giá 50.000.000VNĐ (Năm mươi triệu đồng);  

- Người đẹp thứ hai: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 

30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng); 

- Người đẹp thứ ba: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền thưởng trị giá 

20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng); 

- Các giải thưởng, danh hiệu khác: Giấy chứng nhận, dải băng kèm tiền 

thưởng trị giá 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) mỗi giải, gồm: 

+ Người đẹp trả lời ứng xử hay nhất;  

+ Người đẹp có gương mặt khả ái;  

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất;  



6 

 
+ Người đẹp trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất;  

+ Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất;  

+ Người đẹp trình diễn trang phục áo tắm đẹp nhất; 

+ Người đẹp qua ảnh; 

+ Người đẹp tài năng; 

+ Người đẹp thân thiện. 

- Các thí sinh tham gia Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 được nhận 

quà tặng của Ban Tổ chức và các Nhà tài trợ (nếu có). 

- Giải thưởng tiền mặt và hiện vật sẽ được trao cho thí sinh ngay trong Đêm 

chung kết Cuộc thi. 

VI. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI VÀ NGƯỜI 

ĐẠT DANH HIỆU 

1. Quyền lợi 

- Thí sinh dự thi được hỗ trợ kinh phí đi lại từ địa phương đến thành phố 

Điện Biên Phủ theo phương tiện phổ thông, nơi ăn, nghỉ miễn phí trong thời 

gian tham gia Vòng sơ khảo, Vòng chung kết tại tỉnh Điện Biên (mỗi tỉnh có thí 

sinh tham gia cuộc thi được 01 người phục vụ kèm theo). 

- Thí sinh đạt danh hiệu được nhận giải thưởng bằng tiền mặt, hiện vật và 

quà tặng của nhà tài trợ (nếu có) ngay tại đêm chung kết Cuộc thi. 

- Được tham gia các chương trình quảng cáo trên truyền hình, báo chí với 

nội dung được xét duyệt, tham gia các tour du lịch tại địa phương để quảng bá 

du lịch.  

- Được tham gia các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội do Ban Tổ 

chức Cuộc thi tiến hành trong thời gian giữ danh hiệu. 

- Được quảng bá hình ảnh, tham gia các chương trình trên báo chí và các 

hoạt động khác của Ban Tổ chức. 

- Được tiếp nhận quà tặng hợp pháp của Nhà tài trợ và Ban Tổ chức (nếu có). 

2. Nghĩa vụ, trách nhiệm 

- Trách nhiệm của Người đẹp Hoa Ban và Người đẹp thứ hai, Người đẹp 

thứ ba và các giải thưởng danh hiệu khác sau khi đạt giải: Giữ gìn đạo đức, hình 

ảnh và danh hiệu của người đạt giải phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã 

hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam và đúng quy định của 

pháp luật. Không được phát ngôn hoặc có hành động gây ảnh hưởng đến hình 

ảnh của Lễ hội Hoa Ban và hình ảnh tỉnh Điện Biên trong suốt thời gian giữ 

danh hiệu. 
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- Thí sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Người đẹp Hoa Ban năm 2023, các nội dung đã ký trong Bản cam kết với Ban 

Tổ chức. 

- Thực hiện đúng theo các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật 

biểu diễn và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Thí sinh phải cam kết trở thành người đại diện tham gia các chương trình 

quảng bá du lịch, công tác xã hội, chương trình từ thiện theo kế hoạch của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

sau khi đạt danh hiệu trong thời gian 2 năm.  

- Thí sinh có trách nhiệm cùng với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tuyên truyền, quảng bá cho Cuộc 

thi Người đẹp Hoa Ban và Lễ hội Hoa Ban trong các năm tiếp theo. 

- Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm (nếu có) của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Các thí sinh đạt giải có nghĩa vụ nộp các khoản thuế theo quy định của 

pháp luật. Tiền quảng cáo, tài trợ trong thời gian mang danh hiệu đều phải thực 

hiện việc đóng thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. 

VII. BAN GIÁM KHẢO 

Ban Tổ chức mời các cá nhân có trình độ, uy tín, kinh nghiệm hoạt động 

trong các lĩnh vực chuyên ngành Mỹ học, Nhiếp ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, Thời 

trang... trong và ngoài tỉnh tham gia Ban Giám khảo để chấm điểm các vòng thi, 

xét chọn giải thưởng trình Ban Tổ chức quyết định trao giải thưởng cho các thí 

sinh xuất sắc. Ban Giám khảo có trách nhiệm kết hợp với Ban Tổ chức trong 

công tác tìm hiểu và đảm bảo về điều kiện tư cách, đạo đức của các thí sinh đạt 

giải tại các vòng thi. 

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 rất mong nhận 

được sự ủng hộ, hưởng ứng và phối hợp của các địa phương, đơn vị, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh để Cuộc thi được tổ chức thành công tốt đẹp./.  
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MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP HOA BAN NĂM 2023  

 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2023 

 

1. Họ và tên:………………………………………………………………………... 

2. Quốc tịch:……………………………………………………………………... 

3. Ngày, tháng, năm sinh:……../………./……………………………….. 

4. Nơi sinh:……………………..…………………………………………….……… 

5. Số CMND/CCCD:…………………, ngày cấp:…../..…/.……..  

Nơi cấp: ……………………………………………………………………… 

6. Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….. 

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

7. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………. 

8. Điện thoại……………………………………………………………………… 

9. Email:…………………………………………………....................... 

10. Facebook:…………………………………………………………………….. 

11. Nghề nghiệp:…………………………………………………………………. 

12. Nơi học tập/ công tác:……………………………………………………….. 

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

13. Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu? …................................................................... 

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

14. Tình trạng hôn nhân (Độc thân/Đã kết hôn/Ly hôn): …………………. 

15. Trình độ học vấn (Phổ thông trung học/Trung cấp/Cao đẳng/Đại học/ 

Sau đại học): ………………………………………………………………… 

16. Cam kết: 

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14 

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn 

và quy định pháp luật có liên quan; 
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- 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. 

* Hồ sơ kèm theo gồm: 

- 01 ảnh chân dung; 

- 01 ảnh toàn thân; 

- 01 bản sao Bằng tốt nghiệp; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc 

văn bản xác nhận của trường 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 Khai sinh; 

- 01 giấy khám sức khoẻ; 

- 01 bản sao Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu. 

   …, ngày… tháng … năm … 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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