
ATTENDING “MISS ASEAN FRIENDSHIP 2017”

To: ………………………………………………………………
Held for the first time in Vietnam, “Miss ASEAN Friendship 2017” is a global-scale 

beauty pageant which aims to search for the most exceptional representatives in Southeast Asia, 
to appreciate women’s beauty as well as accelerate investment, trade and tourism. The pageant has 
the authorization of Ministry of Culture, Sports and Tourism, Phu Yen Province’s approval and 
the cooperation of leading media organizations such as Investment News, Timeout, VTVcab, VTV 
News and Young Fashion magazine.

Each contestant represents her own nation’s identity, along with a distinctive beauty, tradition 
and career of every Southeast Asia region. All of them mingle on the bloc’s huge celebration day and 
glorify ASEAN’s culture. 

A part from valuable prizes, contestants’ traveling as well as accommodation expenses will 
be financed by the organizing board. Through concomitant activities, contestants will experience 
wonderful moments and have exciting opportunities to explore Vietnam and its people and the 
culture of Phu Yen – the host province. 

With those significant purposes, we sincerely invite contestants aged between 18 and 25 to 
attend “Miss ASEAN Friendship 2017.”

• Date: June, 2017
• Location: TuyHoa, Phu Yen Province, Vietnam
Application:
1. Candidate recommendation form: According to form provided by the organizing board
2. Candidate information form: According to form provided by the organizing board
3. Curriculum Vitae (Certified by local government/ agency, organization where the 

contestant is working or studying/ Nomination Unit; Validated within three months prior to the 
submission date)

4. ID card / Passport (certified photocopy / scan)
5. High School Certificate (certified / scanned)
6. Health certificate (certified / scanned)
7. At least 3 types of color photos with a size of10x15 (portrait, full body, free) with full 

name and measurements written on the back; Photos must not be erased or blurred, or photoshopped 
by image editing software; Note: Attendance photos must be new (no older than 3 months, up to the 
submission date).

8. Other documents as stipulated in the rules of the competition: Certificate of titles: 
Miss, Runner-up, Missy... at competitions that the contestant has won. (Required for Vietnamese 
contestants).

The Organizing Board warmly welcomes the contestants!
      TM. ORGANIZING BOARD OF MISS 
       ASEAN FRIENDSHIP 2017
         CHIEF ORGANIZATION

            TRẦN QUANG MINH

Invitation letter



THAM DỰ CUỘC THI “HOA HẬU HỮU NGHỊ ASEAN 2017”

Kính gửi: ………………………………………………………………
Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, “Hoa Hậu Hữu Nghị Asean 2017” là cuộc thi nhan 

sắc mang tầm quốc tế nhằm tìm kiếm những đại diện xuất sắc nhất Đông Nam Á, tôn vinh vẻ 
đẹp người phụ nữ thông qua đó là các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch. Cuộc 
thi được sự cho phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, sự chấp thuận đăng cai của Tỉnh 
Phú Yên và sự đồng hành của các đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông như Báo Đầu 
Tư, Timeout, VTVcab, VTV News, tạp chí Thời Trang Trẻ. 

Các người đẹp tham dự cuộc thi đại diện cho bản sắc của mỗi quốc gia, mang theo vẻ 
đẹp, truyền thống, nghề nghiệp đặc trưng của mỗi địa phương Đông Nam Á cùng hòa điệu 
vào ngày hội lớn của khối và tôn vinh vẻ đẹp, văn hóa ASEAN. 

Cùng với những phần thưởng giá trị tại cuộc thi, các thí sinh tham dự sẽ được Ban tổ 
chức đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở. Thông qua các hoạt động đồng hành, các thí sinh 
tham dự sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời và những cơ hội khám phá thú vị chưa từng có 
đất nước Việt Nam và con người, văn hoá Phú Yên- nơi đăng cai cuộc thi…

Với mục tiêu đích ý nghĩa như vậy, Ban tổ chức trân trọng kính mời thí sinh có độ tuổi 
từ 18 đến 25 tham dự cuộc thi “Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017”

 * Thời gian: Tháng 6/ 2017
 * Địa điểm: TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Hồ sơ dự thi:
Đơn đề cử dự thi: Theo mẫu của Ban tổ chức cung cấp
Phiếu thông tin thí sinh: Theo mẫu của Ban tổ chức cung cấp
Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương/ cơ quan, tổ chức nơi thí sinh 

công tác, học tập/ Đơn vị đề cử; Thời hạn xác nhận không quá 3 tháng trước ngày nộp Hồ sơ)
Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu ( bản phô tô có chứng thực/ scan)
Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (có chứng thực/ scan)
Giấy khám sức khỏe (có chứng thực/ scan)
Tối thiểu 3 kiểu ảnh màu cỡ 10x15 (chân dung, toàn thân, tự do) ghi rõ họ tên và số đo 

phía sau; Ảnh không được tẩy xóa hoặc làm mờ, hay sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh; Chú 
ý: Ảnh tham dự phải là ảnh mới chụp (không được quá 3 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ).

Các giấy tờ khác theo quy định của thể lệ cuộc thi: Chứng nhận danh hiệu Hoa hậu, Á 
hậu, Hoa khôi, Á khôi… tại các cuộc thi mà thí sinh đã đoạt giải (Bắt buộc đối với thí sinh 
Việt Nam).

           Ban Tổ Chức nhiệt liệt chào đón các thí sinh!
 TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HOA HẬU HỮU NGHỊ ASEAN 2017
     TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

         TRẦN QUANG MINH

Thư mời 



APPLICATION FOR NOMINATING CONTESTANT OF THE MISS 
FRIENDSHIP ASEAN 2017 PAGEANT

Dear: The Organizing Committee of the Miss Friendship ASEAN 2017 Pageant

1. Contestant Name :...........................Year of Birth………………..Nationality……….
2. Won the tittle of ............................in the ………………………………contest
3. Receiving the Invitation Letter of the Miss Friendship ASEAN 2017 
4. I am registering the Miss Friendship ASEAN 2017 pageant 
5. Name of the Organization responsible for sending the contestant:...............................
6.Time: From March 1st, 2017 to July 1st, 2017
7. Place: Tuy Hoa City, Phu Yen Province, Vietnam
8. Commitment
- Abide by all the regulations of the organization and the law of the hosting country on 
art performances and fashion shows; beauty and model contests; and circulation of and 
trading in audio and visual recordings of song, dance, musical and theatrical performances.
- Take responsibility for the truth and completeness of the registration form and related 
documents.

Contestant

MISS ASEAN  
FRIENDSHIP 2017 

…………..,         year       month      date  



HOA HẬU HỮU NGHỊ 

ASEAN 2017 

ĐƠN ĐỀ CỬ DỰ THI HOA HẬU HỮU NGHỊ ASEAN 2017

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hữu Nghị ASEAN 2017”
1. Tên thí sinh:...........................Năm sinh………………..Quốc gia………..
2. Đã đạt danh hiệu............................tại cuộc thi..........................................
3. Nhận được giấy mời của BTC cuộc thi Hoa hậu Hữu Nghị ASEAN 2017
4. Tôi đăng ký tham dự cuộc thi: Hoa hậu Hữu Nghị ASEAN 2017
5. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi:......................................
6. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 04 năm 2017 đến ngày 01 tháng 07 năm 2017
7. Địa điểm: TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
8. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi 
người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên 
quan và các quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký dự thi.

Người làm đơn

………….., ngày…… tháng……. năm ……. 



THÔNG TIN THÍ SINH
CANDIDATE INFORMATION

1. Họ và tên/ Full Name:……………………………………………………………… 
2. Ngày, tháng, năm sinh/ Date of Birth:………………………………………………
3. Quốc tịch/ Nationality:………………………………………………………………
4. Địa chỉ thường trú/ Hometown:………………………………………………………
5. Địa chỉ online/ Online contact (Email/facebook/zalo):………………………………
6. Giấy khám sức khoẻ/ Health-check certificate:………………………………………
7. Số đo 3 vòng (chiều cao, cân nặng)/ Body size (Height and weight):………………
8. Các danh hiệu đạt được trong các cuộc thi sắc đẹp khác/ The other awards achieved 
in other beauty contests:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………….……….
9. Thành tích (năng khiếu) đạt được/ Advantages:…………………………………….
10.  Quan điểm, phương châm sống và các danh ngôn yêu thích của thí sinh/ Opinions 
about life, and favourite sentences: ……………………………………………………….
11.  Các hoạt động cộng đồng thí sinh đã tham gia/ Community activites that candidates 
joined:…………………………………….………….………….….………………….….
12.  Ảnh khuôn mặt (3 ảnh), 3 ảnh toàn thân với tư thế và góc khác nhau trong trang 
phục truyền thống, 1 ảnh Bikini, 2 ảnh hoạt động xã hội/ Picture with full face ( 3 pieces), 
three full body shots with different move in traditional clothes, one shot in bikini and two 
shots in doing community activites.

Người viết thông tin/ Reporter 
Ký tên/ Signature 


