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HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  

QUY CHẾ CUỘC THI 

“TÀI NĂNG NỮ DOANH NHÂN VIỆT 2015” 
(Quy chế này thay thế cho Quy chế đã ban hành trước đó, 

là Quy chế chính thức của cuộc thi) 

 

 Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015: 70 năm Cách mạng tháng Tám 

(19/08/1945-19/08/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/09/1945-02/09/2015), 

85 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2015); đồng thời, hướng tới 

Kỷ niệm 11 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2015) và một năm thành lập Hiệp hội 

Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE); được sự bảo trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),  VAWE tổ chức cuộc thi TÀI NĂNG NỮ 

DOANH NHÂN VIỆT 2015  với các nội dung cụ thể như sau: 

 

A. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

Cuộc thi TÀI NĂNG NỮ DOANH NHÂN VIỆT 2015 là cuộc thi tài năng nghệ thuật lần đầu 

tiên được tổ chức dành cho các nữ doanh nhân và nữ lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn quốc, nhằm 

khám phá và tôn vinh tài năng nghệ thuật trong cộng đồng nữ doanh nhân và nữ lãnh đạo doanh nghiệp 

Việt Nam. 

Cuộc thi TÀI NĂNG NỮ DOANH NHÂN VIỆT 2015 là cơ hội giao lưu, kết nối các nữ doanh 

nhân, nữ lãnh đạo doanh nghiệp từ mọi vùng miền trên cả nước một cách chặt chẽ và bền vững, qua đó, 

phát triển cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nhân Việt Nam nói 

chung. 

Cuộc thi TÀI NĂNG NỮ DOANH NHÂN VIỆT 2015 dự kiến sẽ được tổ chức hai năm một 

lần, trở thành một hoạt động truyền thống của Hiệp Hội nữ doanh nhân Việt Nam.  

B. CƠ QUAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cơ quan bảo trợ: Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam (VCCI). 

2. Đơn vị  tổ chức: Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam  

3. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh 

C. LỊCH TRÌNH CUỘC THI DỰ KIẾN: 

1. Họp báo lần I: Tổ chức tại Hà Nội ngày 30/07/2015 
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2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ 30/07/2015 đến hết 25/08/2015 (theo dấu bưu điện) 

3. Vòng Bán kết khu vực: Từ 01/09/2015 đến 30/09/2015 

4. Vòng Chung kết khu vực:  

- Chung kết khu vực phía Bắc: ngày 11/10/2015 

- Chung kết khu vực phía Nam: ngày 22/10/2015 

5. Họp báo lần II: Công bố danh sách thí sinh lọt vào Vòng Chung kết toàn quốc 

6. Thời gian luyện tập và các hoạt động xã hội: Từ ngày 24/10/2015 đến ngày 30/10/2015 

7. Vòng Chung kết toàn quốc: ngày 31/10/2015 

D. ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ, NỘI DUNG CUỘC THI: 

1. BAN GIÁM KHẢO VÀ THƯ KÝ: 

Thành viên Ban giám khảo là những người có uy tín trong xã hội, có kinh nghiệm và chuyên 

môn sâu về các nội dung của cuộc thi, có khả năng đánh giá chính xác nhất về những gì thí 

sinh thể hiện, có thể bao gồm các nghệ sỹ, nhạc sỹ, ca sỹ, nhà báo, biên đạo múa,… 

2. NỘI DUNG, QUY CHẾ, THỜI GIAN CUỘC THI: 

2.1. Nội dung dự thi: 

Các thí sinh dự thi sẽ trình diễn tài năng nghệ thuật của cá nhân thuộc các thể loại như: hát, múa, khiêu 

vũ, biểu diễn nhạc cụ, v.v... 

2.2. Đối tượng dự thi:    

2.2.1. Cuộc thi áp dụng cho mọi thí sinh là nữ doanh nhân và nữ lãnh đạo doanh nghiệp (*) đang hoạt 

động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. 

(*) Nữ lãnh đạo doanh nghiệp là các lãnh đạo nữ từ cấp Phó Chủ tịch HĐQT, Hội đồng Thành 

viên, hoặc Phó Tổng Giám đốc trở lên. 

2.2.2. Thí sinh phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp  

2.2.3. Doanh nghiệp phải được thành lập tối thiểu 03 năm trở lên và có năng lực đóng góp cho sự phát 

triển của cộng đồng doanh nhân tại địa phương. 

2.2.4. Các nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo doanh nghiệp hiện đang là hội viên của Hội đồng Doanh nhân 

Nữ Việt Nam – VCCI; các nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo doanh nghiệp là hội viên của VAWE 

hoặc của các Hiệp hội/ Hội/ Câu lạc bộ Nữ doanh nhân các tỉnh, thành phố là hội viên tập thể 

của VAWE (tính đến thời điểm 30 tháng 06 năm 2015) được vào thẳng vòng Bán kết khu vực. 

2.3. Đăng ký dự thi: 

2.3.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ 30/07/2015 đến hết ngày 25/08/2015. 

2.3.2. Bộ hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:  

 01 bản đăng ký theo mẫu quy định của Ban Tổ chức  

 01 ảnh chân dung 

 01 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng).  
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 Quyết định bổ nhiệm của doanh nghiệp, chứng nhận thí sinh giữ các chức vụ lãnh đạo 

trong doanh nghiệp (đối với trường hợp thí sinh không phải là chủ doanh nghiệp – 

không có tên trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).  

 Số điện thoại, email liên hệ  

 Đăng ký tiết mục nghệ thuật sẽ dự thi tại vòng Bán kết khu vực và các lưu ý đặc biệt 

(nếu có)  

* Đối với các thí sinh là Hội viên của Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam – VCCI , hội viên của VAWE 

hoặc của các Hiệp hội/ Hội/ Câu lạc bộ Nữ doanh nhân các tỉnh, thành phố là hội viên tập thể của 

VAWE: Cần gửi bản sao Giấy chứng nhận hoặc Quyết định kết nạp hội viên. 

2.3.3. Hình thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi:  

 Qua website chính thức của chương trình: Truy cập website chính thức của chương trình 

để đăng ký và tải form: http://www.tainangnudoanhnhanviet.vn  

 Gửi đăng ký qua email của chương trình: tainangnudoanhnhanviet@gmail.com  

 Đăng ký trực tiếp và nộp hồ sơ tại văn phòng đại diện BTC:  

Hà Nội: 

  - Văn phòng Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội (HNEW) 

Phòng 604 Toà nhà Văn phòng - Số 8 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại/ Fax: 04 37959771 - Email: vphnew@hnew.org.vn   

 

  TP. Hồ Chí Minh:  

- Hội Doanh nhân Nữ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWEE) 

170E Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. 

Tel: 08 39956579 

Email: hawee.hochiminh@gmail.com; hanhchinh@hawee.vn  

- Văn phòng Công ty TNHH Quảng cáo và Giải trí Mỹ Thanh 

68B Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 08 38456128  

* Thông tin cập nhật về chương trình có thể xem thêm trên trang Facebook: 

https://www.facebook.com/tainangnudoanhnhanviet?ref=hl  

3. CÁC VÒNG THI: 

Cuộc thi sẽ có 04 vòng: Sơ tuyển, Bán kết khu vực, Chung kết khu vực và Chung kết toàn quốc. 

3.1.Vòng sơ tuyển: 

- Vòng sơ tuyển được thực hiện dưới hình thức: XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ 

http://www.tainangnudoanhnhanviet.vn/
mailto:tainangnudoanhnhanviet@gmail.com
mailto:vphnew@hnew.org.vn
mailto:hawee.hochiminh@gmail.com
mailto:hanhchinh@hawee.vn
https://www.facebook.com/tainangnudoanhnhanviet?ref=hl
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- Ban Tổ chức sẽ thành lập Ban xét duyệt hồ sơ để kiểm tra tính hợp lệ và xác thực của hồ sơ 

đăng ký. 

- Các thí sinh đáp ứng được đầy đủ các quy định của thể lệ cuộc thi sẽ được thông báo trên 

website, qua email và điện thoại để thông báo địa điểm và lịch thi của Vòng Bán kết trước 

ngày 05/09/2015. 

3.2.Vòng bán kết khu vực: 

3.2.1. Quy định Vòng bán kết khu vực: 

- Vòng Bán kết khu vực dự kiến được tổ chức tại 5 Tỉnh/ Thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, 

Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ  

- Vòng Bán kết khu vực được tổ chức tại các địa điểm như Rạp hát, Nhà văn hóa, Trung tâm 

văn hóa thể thao,… Dự kiến như sau: 

 Hà Nội: 05.09.2015  

 Hải Phòng: 06.09.2015  

 Đà Nẵng: 08.09.2015 

 TP HCM: 12.09.2015 

 Cần Thơ: 13.09.2015  

3.2.2. Hình thức dự thi vòng bán kết: 

- Các thí sinh tại mỗi khu vực dự thi sẽ được hẹn tập trung tại địa điểm do BTC quy định để 

tham gia vòng thi Bán kết khu vực.  

- Các thí sinh sẽ phải biểu diễn trực tiếp trên sân khấu 01 tiết mục thể hiện tài năng đã đăng 

ký với BTC trong thời lượng tối đa 5 phút để Ban giám khảo thẩm định.  

- Các thí sinh được quyền và chịu trách nhiệm chuẩn bị cho tiết mục của mình bằng cách thu 

âm trước phần nhạc đệm (đối với tiết mục hát), chuẩn bị nhạc nền (với các tiết mục khác), 

đăng ký với BTC về số lượng trang thiết bị đạo cụ/ nhạc công/ diễn viên phụ họa/ nhạc cụ 

hỗ trợ.  

- Các thí sinh có thể lựa chọn hình thức thể hiện trong các bộ môn nghệ thuật như: Hát, múa, 

biểu diễn nhạc cụ… Tất cả các tiết mục dự thi đều được chấm chung theo một thang điểm 

thống nhất của Ban giám khảo.  

- Trong trường hợp số lượng thí sinh dự thi tại một địa điểm thi quá đông, Ban Tổ chức có 

quyền điều tiết thời gian/ địa điểm dự thi của thí sinh.  

- Ban giám khảo của Vòng thi Bán kết khu vực sẽ lựa chọn ra các thí sinh có số điểm cao 

nhất từ trên xuống (đối với mỗi khu vực Phía Bắc và Phía Nam) để có mặt trong đêm 

Chung kết Khu vực.  

- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn tại khu vực các tỉnh/ 

TP Hà Nội, Hải Phòng sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết khu vực phía Bắc. 
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- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn tại khu vực các tỉnh/ 

TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết khu vực 

phía Nam. 

3.3.Vòng Chung kết khu vực: 

3.3.1. Quy định Vòng Chung kết khu vực: 

- Từ 15 - 20 thí sinh được điểm cao nhất và 01 thí sinh có lượng bình chọn bằng tin nhắn cao 

nhất từ vòng Bán kết khu vực tại Hà Nội, Hải Phòng sẽ tham dự Vòng chung kết khu vực 

phía Bắc.  

- Từ 15 - 20 thí sinh được điểm cao nhất và 01 thí sinh có lượng bình chọn bằng tin nhắn cao 

nhất từ vòng Bán kết khu vực tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng sẽ tham dự Vòng 

chung kết khu vực Phía Nam.  

- Vòng chung kết khu vực (phía Bắc và phía Nam) được tổ chức tại địa điểm đáp ứng được 

các yêu cầu về biểu diễn như sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ghế ngồi cho khán giả.  

3.3.2. Thời gian và địa điểm tổ chức Vòng Chung kết khu vực: 

- Chung kết khu vực phía Bắc:  

 Thời gian: ngày 11/10/2015 

 Địa điểm: Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ – Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội 

- Chung kết khu vực phía Nam:  

 Thời gian: ngày 22/10/2015 

 Địa điểm: Sân khấu ca nhạc Lan Anh – 291 Cách mạng Tháng Tám, P.12, Q.10, TP Hồ 

Chí Minh 

3.3.3. Tiêu chí chấm điểm Vòng Chung kết khu vực: 

- Điểm cho từng tiết mục tối đa là 100 điểm, được Ban Giám khảo chấm độc lập theo các tiêu 

chí sau: 

 Chuyên môn (Ví dụ: Với tiết mục hát, điểm chuyên môn được đánh giá cho Giọng hát, 

nhịp phách, cách xử lý ..; với tiết mục múa, điểm chuyên môn được đánh giá cho động 

tác, kỹ thuật, v.v…): 60 điểm 

 Phong cách biểu diễn, tính biểu cảm, truyền cảm hứng cho khán giả: 20 điểm. 

 Tính sáng tạo, độc đáo, ấn tượng: 20 điểm  

- Ban giám khảo của Vòng thi Chung kết khu vực sẽ lựa chọn và công bố danh sách thí sinh 

vào Vòng Chung kết Toàn quốc  

- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn sau Vòng Chung kết 

khu vực phía Bắc và 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn 

sau Vòng chung kết khu vực phía Nam sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết Toàn 

quốc. 

3.4.Hoạt động trước Đêm Chung kết Toàn quốc: 

- Hướng dẫn, tư vấn chọn tiết mục (Tùy thuộc vào bộ môn nghệ thuật mà thí sinh đăng ký dự 

thi, Ban Tổ chức sẽ bố trí Huấn luyện viên phù hợp)  

- Thực hiện ghi âm, ghi hình làm trailer cho đêm chung kết toàn quốc  
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- Luyện tập một tiết mục chung của các thí sinh tham gia Đêm Chung kết toàn quốc.  

- Tư vấn trang phục cho các thí sinh.  

- Hoạt động cộng đồng, từ thiện 

3.5.Đêm Chung kết Toàn quốc: 

3.5.1. Địa điểm tổ chức: Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

3.5.2. Thời gian: 19h30 đến 21h30 ngày 31 tháng 10 năm 2015. 

3.5.3. Truyền hình Đêm chung kết toàn quốc trên kênh truyền hình phù hợp. 

3.5.4. Nội dung trình diễn trong Đêm chung kết: 

- Tất cả các thí sinh trình diễn chung ít nhất một tiết mục.  

- Mỗi thí sinh trình diễn trọn vẹn một tiết mục tài năng với phần dàn dựng của đạo diễn và 

Ban Tổ chức. 

- Phần biểu diễn có thể được hỗ trợ bằng ban nhạc, nhạc cụ, múa phụ họa, nhóm bè, hình ảnh 

bổ trợ, … 

3.5.5. Tiêu chí chấm điểm Vòng Chung kết toàn quốc: 

Điểm cho từng tiết mục tối đa là 100 điểm, được Ban Giám khảo chấm độc lập theo các tiêu chí sau: 

- Chuyên môn (Ví dụ: Với tiết mục hát, điểm chuyên môn được đánh giá cho Giọng hát, nhịp 

phách, cách xử lý ..; với tiết mục múa, điểm chuyên môn được đánh giá cho động tác, kỹ 

thuật, v.v…): 60 điểm 

- Phong cách biểu diễn, tính biểu cảm, truyền cảm hứng cho khán giả: 20 điểm. 

- Tính sáng tạo, độc đáo, ấn tượng: 20 điểm  

3.5.6. Các yêu cầu của Vòng chung kết toàn quốc: 

-   Căn cứ tình hình thực tế Ban Tổ chức sẽ có thông báo chi tiết các nội dung yêu cầu đối với 

các thí sinh tham gia Vòng chung kết  

E. GIẢI THƯỞNG: 

 Dựa vào kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao các giải như sau: 

Danh hiệu Giải thưởng  

(bằng tiền mặt và hiện vật) 

01 Giải nhất Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015 Bông sen vàng nguyên chất có logo VAWE của 

nhà tài trợ PNJ, cúp, bằng khen và tiền mặt 

02 Giải nhì Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015 Bông sen bạc có logo VAWE của nhà tài trợ PNJ, 

cúp, bằng khen và tiền mặt 

03 Giải ba Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015 Bông sen đồng có logo VAWE của nhà tài trợ PNJ 

Cúp, bằng khen và tiền mặt 

09 Giải khuyến khích Bằng khen và tiền mặt 

01 Giải Thí sinh được Khán giả yêu thích nhất 

(Bình chọn) 

Bằng khen và tiền mặt 
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F. QUY ĐỊNH VỀ BÌNH CHỌN: 

1. Vòng Bán kết khu vực 

 00h00 ngày 10/09/2015: Mở tổng đài bình chọn đối với các thí sinh dự thi tại khu vực 

phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng) 

 24h00 ngày 30/9/2015: Đóng tổng đài bình chọn đối với các thí sinh dự thi khu vực phía 

Bắc 

 00h00 ngày 15/09/2015: Mở tổng đài bình chọn đối với các thí sinh dự thi tại khu vực 

phía Nam (Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng) 

 24h00 ngày 05/10/2015: Đóng tổng đài bình chọn đối với các thí sinh dự thi khu vực 

phía Nam 

Dựa vào số lượng bình chọn của khán giả trong thời gian quy định nói trên, Ban Tổ chức sẽ 

chọn ra:  

- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn tại khu vực các tỉnh/ 

TP Hà Nội, Hải Phòng sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết khu vực phía Bắc. 

- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn tại khu vực các tỉnh/ 

TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết khu vực 

phía Nam. 

2. Vòng Chung kết khu vực 

 00h00 ngày 13/10/2015: Mở tổng đài bình chọn đối với các thí sinh tham dự Vòng 

chung kết khu vực phía Bắc.  

 24h00 ngày 14/10/2015: Đóng tổng đài bình chọn đối với các thí sinh tham dự Vòng 

chung kết khu vực phía Bắc.  

 00h00 ngày 24/10/2015 Mở tổng đài bình chọn đối với các thí sinh tham dự Vòng chung 

kết khu vực phía Nam 

 24h00 ngày 25/10/2015: Đóng tổng đài bình chọn đối với các thí sinh tham dự Vòng 

chung kết khu vực phía Nam 

Dựa vào số lượng bình chọn của khán giả trong thời gian quy định nói trên, Ban Tổ chức sẽ 

chọn ra:  

- 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn sau Vòng Chung kết 

khu vực phía Bắc và 01 (Một) thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất qua hệ thống tin nhắn 

sau Vòng chung kết khu vực phía Nam sẽ được quyền vào thẳng Vòng Chung kết Toàn 

quốc. 

G. QUY ĐỊNH CHUNG: 

1. Khi đăng ký tham dự cuộc thi, thí sinh phải ký vào bản đăng ký và nộp bản sao công chứng của 

các giấy tờ được yêu cầu. 

2. Thí sinh phải cam kết, tuân thủ theo quy định và điều lệ của cuộc thi do Ban Tổ chức quy định. 

Khi đã đăng ký, nộp hồ sơ tham dự cuộc thi, các thí sinh được coi là đương nhiên đã chấp nhận 
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thể lệ và các quy định của Ban Tổ chức đưa ra tại mọi thời điểm, chứ không chỉ giới hạn ở thể 

lệ cuộc thi. 

3. Tất cả thông tin thí sinh cung cấp cho Ban Tổ chức phải trung thực, chính xác và phải chịu 

tránh nhiệm về những thông tin do mình cung cấp. Ban Tổ chức có quyền loại bỏ thí sinh nếu 

thí sinh cung cấp thông tin không đúng sự thật tại bất cứ thời điểm nào của cuộc thi. 

4. Ban Tổ chức có toàn quyền loại thí sinh khỏi cuộc thi nếu thí sinh đó không phù hợp với các 

tiêu chí của cuộc thi mà không cần báo trước. 

5. Người thân của Ban giám khảo, Ban Tổ chức, nhà tài trợ không được tham gia cuộc thi này. 

6. Ban Tổ chức có quyền thay đổi về quy trình hoặc quy định vào bất kỳ lúc nào để đảm bảo việc 

giải quyết những phát sinh phù hợp với thực tế diễn biến của toàn bộ cuộc thi. Ban Tổ chức 

cũng có thẩm quyền loại bất cứ cá nhân nào vào bất kỳ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì, mà 

theo Ban Tổ chức là làm ảnh hưởng đến các yêu cầu về tổ chức cuộc thi. 

7. Ban Tổ chức có thể yêu cầu thí sinh tham gia hoạt động giao lưu trực tiếp/ trực tuyến trong 

khuôn khổ chương trình, tham gia các buổi ghi hình, các buổi phỏng vấn, các buổi giao lưu/ 

họp báo... 

8. Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh và thông tin của các thí sinh đoạt giải để phục vụ cho 

mục đích tuyên truyền mà không phải trả bất cứ khoản phí nào. 

9. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại hoặc phát hiện các dấu hiệu gian lận liên quan 

đến cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của Ban Tổ chức là kết quả sau 

cùng. 

10. Trường hợp bất khả kháng (do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc do nguyên nhân khách quan 

khác), Ban Tổ chức giữ quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ kết quả dự thi mà không chịu 

trách nhiệm nào. Trong trường hợp đó, Ban Tổ chức sẽ thông báo với thí sinh dự thi trong thời 

gian sớm nhất. 

11. Giải thưởng của cuộc thi bao gồm tiền mặt và/ hoặc hiện vật có giá trị tương đương. Nếu là hiện 

vật sẽ không được quy đổi thành tiền. Thí sinh sẽ phải chịu các chi phí phát sinh về thuế thu 

nhập cá nhân, hoặc thuế thu nhập bất thường theo quy định của Pháp luật Việt Nam. 

12. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục thông báo các yêu cầu chi tiết tới các thi sinh 

trên trang web của chương trình./.    

 

       

 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

  


