
cuộc thi hoa khôi sinh viên hà 
nội – imiss thăng long do trung 
tâm truyền thông và Quan hệ 

công chúng (ĐhQghn) đăng cai được 
tổ chức thường niên dành cho nữ sinh 
các trường đại học, cao đẳng và học viện 
trên địa bàn thành  phố hà nội. cuộc thi 
có quy mô và cách thức tổ chức sáng tạo, 
chuyên nghiệp. cuộc thi đã nhận được 
sự quan tâm của các bạn nữ sinh đang 
học tập tại gần 60 trường đại học, cao 
đẳng và học viện trên địa bàn thủ đô. 

ngày 25-26/6/2011, vòng 1 của cuộc thi 
diễn ra với phần thi trình diễn và phỏng 
vấn. Đây được coi là phần thi khá quan 
trọng, bởi lẽ Ban giám khảo sẽ dựa vào 
những tiêu chí: vẻ đẹp hình thể, gu thẩm 
mỹ, sự tự tin, khả năng thuyết trình trước 
đám đông… để chọn lựa top 100 gương 
mặt khả ái nhất, dành quyền đi tiếp vào 

vòng trong. vòng i sẽ vắng mặt những 
thí sinh được đặc cách. Đó là những thí 
sinh đã từng đạt giải hoa khôi, á khôi 
trong cuộc thi sắc đẹp của trường. Đây 
cũng là một điểm mới trong cuộc thi 
năm nay.

ngày 30-31/7/2011, vòng thi thứ 2 – 
vòng tài năng đã diễn ra. tại vòng thi 
này, các thí sinh đã tạo được nhiều bất 
ngờ gây ấn tượng với thành viên của hội 
đồng Ban giám khảo về những nữ sinh 
hà thành không chỉ xinh đẹp, quyến rũ 
mà còn rất tài năng. rất nhiều loại hình 
nghệ thuật được các thí sinh imiss thăng 
long lựa chọn thể hiện từ ẩm thực, trình 
diễn văn hóa trà đạo, hát, múa, nhảy 
dance sport đến vẽ tranh cát, đóng 
kịch, hùng biện …cô gái trần thị hồng 
nhung –  trường cao đẳng cộng đồng 
hà nội đã khiến Ban giám khảo không 

khỏi xúc động với bài thuyết trình về sen 
với những kỉ niệm thời thơ ấu của mình. 
thí sinh đến từ trường Đại học thương 
mại lê ngọc thúy với phần biểu diễn 
tung hứng đã đem đến cho Ban giám 
khảo những phút giây nghẹt thở. thí 
sinh lê thị minh hạnh – trường Đại học 
ngoại thương lại gây ấn tượng với Ban 
giám khảo bằng điệu nhảy dance sport 
vô cùng khỏe khắn, uyển chuyển và 
quyến rũ. mỗi thí sinh đều tạo được một 
nét riêng độc đáo khiến những thành 
viên Ban giám khảo rất khó khăn để lựa 
chọn ra 40 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào 
vòng thi thứ 3. 

hôm 13/8/2011, 40 thí sinh của cuộc 
thi đã trải qua vòng thi thứ 3 – vòng thi 
nhân trắc học và ứng xử. các thí sinh của 
cuộc thi nhận được đánh giá rất cao từ 
hội đồng Ban giám khảo nhờ cách trả 
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lời thông minh, chân thật đôi khi là pha 
chút hài hước. tại vòng thi thứ 3 này, các 
thí sinh phải làm một bài trắc nghiệm 50 
câu trong vòng 60 phút với các câu hỏi 
liên quan đến lịch sử, địa lý, xã hội, văn 
học… Sau đó là phần nhân trắc học – đo 
các chỉ số hình thể và phỏng vấn. riêng 
phần phỏng vấn với hội đồng Ban giám 
khảo, thí sinh sẽ bốc thăm một trong 10 
câu hỏi. Sau đó dựa vào câu hỏi, thí sinh 
sẽ đưa ra quan điểm của mình và trả lời 
thêm những câu hỏi mà Ban giám khảo 
đưa ra.

Qua phần thi trắc nghiệm, Ban giám 
khảo sẽ đánh giá được phông kiến thức 
của các thí sinh. với phần phỏng vấn, đây 
sẽ là cơ hội để các thí sinh thể hiện văn 
hóa ứng xử và quan điểm của mình về 
các vấn đề của cuộc sống. thí sinh trần 
thị Đức – trường Đại học mỏ Địa chất 
khi nhận được câu hỏi: Đa số phụ nữ 
đều cần một “bờ vai” làm chỗ dựa cho 
cuộc đời mình, tuy nhiên một số khác 
lại cho rằng không cần. còn bạn theo 
quan điểm nào?”. trần thị Đức đã chân 
thành chia sẻ: theo em nghĩ, không chỉ 
riêng em mà rất nhiều người phụ nữ dù 
mạnh mẽ đến mấy, thì trong sâu thẳm 
tâm hồn đều mong muốn và cần có một 
bờ vai làm chỗ dựa cho cuộc đời, cho 

những lúc mệt mỏi sau một ngày bộn 
bề với công việc ngoài xã hội. tuy nhiên, 
cuộc sống thì không tránh khỏi những 
lúc khó khăn, vấp ngã và những lúc đó 
nếu không có một bờ vai nào để dựa thì 
người phụ nữ vẫn phải mạnh mẽ để vượt 
qua những khó khăn. 

nguyễn thùy Dung – học viện ngoại 
giao việt nam nhận được câu hỏi: “Bà 
yingluck Shinawatra, một phụ nữ xinh 
đẹp dẫn dắt đảng Puea thai đã chính 
thức được bầu làm thủ tướng thái lan. 
Bạn có nghĩ sự thành công này có vai trò 
của sắc đẹp?” thì thùy Dung đã khẳng 
định ngay: “thành công của tân thủ 
tướng thái lan có vai trò của sắc đẹp 
tuy nhiêu đó là sự hội tụ của nhan sắc và 
vẻ đẹp của trí tuệ. thùy Dung vốn là thí 
sinh được đánh giá cao bởi sự tự tin và 
tài hùng biện tốt nên thùy Dung dường 
như cũng thuyết phục được những 
thành viên khó tính trong hội đồng BgK. 

PgS.tS nhân trắc học mai văn hưng – 
thành viên hội đồng Ban giám khảo thì 
cho rằng: “Điều quan trọng ở phần thi 
này là các thí sinh đưa ra quan điểm của 
mình, bảo vệ quan điểm đó và phải có 
những lập luận, lý lẽ và ví dụ thuyết phục 
Ban giám khảo”. Quả thật, đã có không 
ít thí sinh khiến tôi bất ngờ bởi những 

quan điểm “lạ lùng” với những lý lẽ và 
dẫn chứng rất thông minh và tôi đã bị 
thuyết phục bởi những quan điểm “lạ 
lùng” đó.

vòng thi thí 3, 40 thí sinh đã tham gia 
vào hoạt động đạp xe vì môi trường 
được tổ chức vào ngày 20/8/2011. Sau 
đó, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 20 thí 
sinh đi tiếp vào chung kết được tổ chức 
vào ngày 29/9/2011. trước khi tham gia 
vòng chung kết xếp hạng, 20 thí sinh của 
vòng thi chung kết sẽ cùng nhau tham 
gia hoạt động tình nguyện tại làng trẻ và 
hoạt động dã ngoại. 

Đêm chung kết tài năng và chung kết xếp 
hạng của cuộc thi hoa khôi sinh viên hà 
nội – imiss thăng long 2011 hứa hẹn sẽ 
đem đến cho khán giả những phần thể 
hiện và trình diễn ấn tượng. hãy cùng cổ 
vũ cho các thí sinh của cuộc thi và theo 
dõi tin tức trên website chính thức của 
cuộc thi miss.vnu.edu.vn.
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