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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021 

   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua Cuộc thi nhằm giáo dục lòng nhân ái, yêu quê hương, đất 

nước; bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của phụ nữ vùng đất Cố đô 

Hoa Lư - Ninh Bình; giáo dục thẩm mỹ, khẳng định, tôn vinh và nâng cao giá trị 

vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của nữ thanh niên vùng đất Cố đô 

Hoa Lư - Ninh Bình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Thông qua Cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh đất và người Ninh Bình, góp 

phần tuyên truyền, quảng bá quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên 

nhiên thế giới. Cuộc thi là hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2021 tổ chức 

tại Ninh Bình, làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, là điểm nhấn, 

tạo sức hút với công chúng khi tới tham quan, du lịch tại Ninh Bình. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2021 phải được chuẩn bị chu đáo với 

nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, mang tính văn hóa, nghệ thuật cao; 

tôn vinh được vẻ đẹp người phụ nữ nói riêng, vẻ đẹp mảnh đất, con người 

Ninh Bình nói chung. 

- Cuộc thi phải được tuyên truyền, quảng bá sâu rộng thu hút sự tham gia 

hưởng ứng của đông đảo nữ thanh niên, tạo ra một sự kiện văn hóa sinh động về 

nội dung, hấp dẫn về hình thức, đảm bảo thiết thực, an toàn và tiết kiệm. 

- Tổ chức Cuộc thi đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với 

tình hình thực tiễn về phòng, chống dịch COVID-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Tên gọi: Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021. 

2. Đối tượng dự thi: Nữ công dân Việt Nam đang học tập, lao động, 

công tác tại tỉnh Ninh Bình hoặc quê quán tại tỉnh Ninh Bình đang học tập, lao 

động, công tác tại các tỉnh, thành phố trong nước, đáp ứng được các điều kiện 

theo quy định của Ban Tổ chức Cuộc thi. 

3. Nội dung thi: Gồm 3 vòng thi: sơ tuyển, sơ khảo và chung kết. 

4. Danh hiệu và Giải thưởng 

4.1. Người đẹp Hoa Lư: Vương miện, Giấy chứng nhận kèm theo tiền thưởng; 
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4.2. Người đẹp Hoa Lư thứ hai: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng;  

4.3. Người đẹp Hoa Lư thứ ba: Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng;  

Các danh hiệu chính thức của Cuộc thi sẽ được đề cử giới thiệu tham gia 

cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. 

4.4. Các giải thưởng, danh hiệu khác: Người đẹp tài năng; Người đẹp có 

khuôn mặt khả ái nhất; Người đẹp ứng xử xuất sắc nhất; Người đẹp mặc trang 

phục áo dài đẹp nhất; Người đẹp mặc trang phục tự chọn đẹp nhất; Người đẹp 

mặc trang phục áo tắm đẹp nhất; Người đẹp thân thiện; Người đẹp ảnh… (gồm 

Giấy chứng nhận kèm tiền thưởng). 

5. Thời gian, địa điểm tổ chức Cuộc thi 

- Thời gian: Từ tháng 3/2021 - 8/2021 

- Địa điểm: Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

6. Kinh phí: Trích trong nguồn kinh phí hoạt động của Sở Văn hóa và 

Thể thao được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

và tổ chức cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021 theo đúng kế hoạch và các 

quy định hiện hành.  

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố 

trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng thể lệ, nội quy, quy chế, 

câu hỏi, đáp án, bảng điểm và kịch bản tổng thể của Cuộc thi. 

- Thành lập BTC Cuộc thi; Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành quyết 

định thành lập Ban Giám khảo (BGK) Cuộc thi; ban hành quy chế làm việc của 

BGK, quy chế chấm điểm và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các 

cơ quan Báo chí tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi; truyền hình trực tiếp đêm 

chung kết Cuộc thi. 

- Lập dự toán, quyết toán kinh phí Cuộc thi từ nguồn ngân sách nhà nước 

và nguồn xã hội hóa theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm điều hành trong suốt thời gian diễn ra Cuộc thi.  

2. Tỉnh đoàn Ninh Bình 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, 

phương án tổ chức, nội dung, chương trình, kịch bản Cuộc thi. 

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chỉ đạo Huyện đoàn, Thành đoàn phối hợp với phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
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thanh các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, tuyển chọn nữ thanh niên tại 

địa phương tham gia dự thi. 

- Đăng tải thông tin về Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021 trên trang 

thông tin điện tử của Tỉnh đoàn. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Chỉ đạo các trường học trên toàn tỉnh, phối hợp với phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, tuyển chọn nữ thanh 

niên tham gia Cuộc thi. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thông báo Kế hoạch, Thể 

lệ, xây dựng trailer tuyên truyền và đưa tin về Cuộc thi trên sóng Phát thanh và 

Truyền hình Ninh Bình từ tháng 3/2021 vào các giờ cao điểm để huy động đông 

đảo các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, thanh niên và nhân dân trong 

và ngoài tỉnh ủng hộ, hưởng ứng Cuộc thi. 

- Xây dựng phóng sự tuyên truyền về Cuộc thi; tuyên truyền giới thiệu thí 

sinh tham gia trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. 

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi.  

- Chủ trì xây dựng kịch bản, truyền hình trực tiếp chung kết Cuộc thi trên 

sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. 

5. Sở Tài chính 

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh; hướng dẫn Sở Văn 

hóa và Thể thao các thủ tục về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Cuộc thi 

theo quy định. 

6. Công an tỉnh 

- Cử 01 đồng chí Lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Cuộc thi. 

- Đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra vòng sơ khảo và chung 

kết Cuộc thi. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi 

trên các phương tiện truyền thông nhằm tuyển chọn thí sinh; đưa tin về các nội 

dung liên quan đến Cuộc thi. 

8. Sở Y tế 

Cử cán bộ chuyên môn (là cán bộ nữ) và phương tiện, giúp BTC đo các 

chỉ số hình thể (chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng) và kiểm tra các bệnh ngoài 

da cho các thí sinh tại vòng sơ tuyển của Cuộc thi. 
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9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, trường 

học trên địa bàn phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao/ Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố, 

Đoàn Thanh niên, phòng Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền thanh tuyên truyền 

sâu rộng Cuộc thi và tuyển chọn thí sinh tham gia Cuộc thi. 

10. Công ty MTV Điện lực Ninh Bình 

Đảm bảo nguồn điện ổn định trong quá trình diễn ra vòng sơ khảo và 

chung kết Cuộc thi. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Hoa Lư” năm 2021. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

chủ động triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn 

vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để kịp thời chỉ 

đạo, giải quyết. Giao Sở Văn hoá và Thể thao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6,2,4,5,7. 
         TN_VP6_01.KH 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 

 
 

 

 

 


		2021-01-13T08:39:52+0700


		2021-01-13T16:06:46+0700


		2021-01-14T14:34:26+0700


		2021-01-14T14:34:26+0700


		2021-01-14T14:34:26+0700




