Tìm Hiểu về các Tổ Chức Hoa Hậu Đáng Chú Ý.
Có quá nhiều thắc mắc về những tổ chức hoa hậu trong cộng đồng người Việt hải ngoại, càng tìm hiểu thì
càng có nhiều câu hỏi được đưa lên từ nhiều phía khác nhau không thể giải tỏa được. Có lẽ không phải dân
trong nghề thì khó lòng đáp ứng được thắc mắc đó, nhưng nếu nhìn vào những gì họ làm thì không phải là
vấn đề nan giải gì.
Hiện nay trên thị trường người Việt hải ngoại có 3 hoạt động đáng chú ý nhất đó là của Kim Loi, Viet Show
(Ngôi Sao Tương Lai), và Miss Vietnam Organization.
1. Kim Loi Studio là tổ chức nào?
Kim Loi Studio (MFC Media - www.kimloistudio.com/ ) là một hoạt động sản xuất và phân phối ca nghệ nhạc
kịch, những năm gần đây đã tổ chức vài show thi tuyển hoa hậu gọi là Miss Vietnam Global, tổ chức này có
nguồn gốc ở san jose, nhưng nguồn gốc thực sự chính yếu ở đâu hãy xem tin đăng từ Việt Nam.
Theo dangcongsan. vn: The Committee for Overseas Vietnamese Affairs (COVA) held a meeting with the
winner, the runners-up and other beauties of the Miss Vietnam Global 2007 Contest in Hanoi on September 6.
Tran Trong Toan, COVA vice chairman praised the charity activities conducted by the beauties after the
contest. He said that the Miss Vietnam Global 2007 event played an important role in strengthening the
relationships of Vietnamese communities around the world, particularly the younger generations.
Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News_English/News_Detail_E.aspx?CN_ID=51478&CO_ID=30184
2. Việt Show (Ngôi Sao Tương Lai) là tổ chức thế nào?
Trung Tâm Việt Show Entertainment, là một hoạt động có trụ sở tại 8501 Bolsa Ave, Midway City, CA 92655.
Hãy xem website của họ: http://www.vietshow.pro/ http://www.ngoisaotuonglai.pro/
Coi sơ qua hoạt động này chúng ta thấy gì?
Thứ nhất danh xưng của chương trình hoa hậu được gọi là Hoa Hậu Việt Nam Thế Giới - Miss Vietnam
International. Coi sơ qua dịch thuật thì chúng ta thấy ngay rằng chữ Thế Giới không thể nào dịch qua
International được mà là Quốc Tế mới đúng.
Nếu như thế sự lấy tên lệch lạc đó là thế nào mà họ dùng với mục đích làm sao, chẳng lẽ họ nghĩ cộng động
người Việt hải ngoại kém chữ hay sao? Đây cũng là một điều khó hiểu vì chúng ta thấy rằng tại Việt Nam có tổ
chức tên gọi là Miss Vietnam World (trang mạng: http://missvietnamworld.com.vn).
Như vậy thì tổ chức Việt Show này có liên quan gì tới những sinh hoạt tại Việt Nam hay không? Nếu như
không thì làm sao họ có thể tổ chức một cách linh đình như "có già hồ trong ngày vui đại thắng”? Mà theo báo
gần đây có đăng ở Việt Nam rất hạn chế cấp giấy cho những cuộc thi tuyển nhan sắc.
Theo Người Việt Daily: VIỆT NAM (NV) - Hôm 4 tháng 8, 2014, Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn Việt Nam đã ra một quyết
định yêu cầu các Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch khắp 63 tỉnh, thành hạn chế tối đa việc cấp giấy phép tổ chức các cuộc thi
hoa hậu. http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=192907
Vậy thì tổ chức này ngay tại trung tâm người Việt hải ngoại có tư cách gì mà có thể được cấp giấy tổ chức thi
hoa hậu này tại Việt Nam mà trao giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay?
Theo Vietnamnet: Người đẹp chiến thắng cuộc thi này sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt là 50.000 USD cùng một
chiếc vương miện có trị giá 1 tỷ đồng. Đặc biệt, chiếc vương miện này sẽ được trao luôn cho Tân Hoa hậu, nâng tổng giá
trị giải thưởng lên 2 tỷ đồng. http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/200393/2-ty-dong-cho-hoa-hau.html
Hơn thế nữa có nhân vật sinh sống trong cộng đồng hải ngoại là đại diện cho tổ chức này trong cuộc họp báo
tại Việt Nam trong khách sạn 5 sao sang trọng.
Theo Sonha. vn: Trước sự thắc mắc về tính chất, mục đích của cuộc thi Hoa hậu mới n H a hậ Th nh đạt khối
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Theo Saotoday . net: hiề
Hoa hậ sẽ được tổ chức vào ngày 16/10, tại Nhà hát Hòa Bình, TP. HCM. http://saotoday.net/showbiz/hoaha%CC%A3u-vie%CC%A3t-nam-the-gioi-2014-se-nhan-vuong-mien-1-ty-dong-49744.html
Vậy thì những tổ chức thi hoa hậu hiện nay tại hải ngoại có phải đang tiếp tay cho nghị quyết 36 hay không,
chúng ta tự suy xét lấy và tìm hiểu vì nếu lơ là cho những con buôn hoa hậu len lỏi qua những khe hở "danh
hiệu hoa hậu" để phục vụ cộng đồng hải ngoại thì hậu quả sẽ thế nào trong tương lai?
3. Riêng tổ chức Miss Vietnam Organization là gi?
Xem qua trang nhà của họ tại www.miss-vietnam.org thì chúng ta thấy còn nhiều bí ẩn. Những nhân vật then
chốt chưa thấy xuất hiện trước quần chúng nên chúng tôi đang chờ đợi những trả lời của họ. Xin quý vị nếu
có những thông tin gì về sự ra đời của tồ chức này hãy cho chúng tôi được biết.
Nhã Thanh
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