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Miss Duy Tân: Tỏa sáng danh hiệu Á khôi 1 Miss Ngôi sao 

2012 

 

Lộng lẫy trong bộ đầm trắng tinh khiết viền chéo nét đen quyến rũ, Miss Duy Tân Phạm Thị Thùy My ngập tràn 

hạnh phúc với danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Miss Ngôi sao năm 2012. Được mệnh danh là “Tiểu thư kiêu sa”  với 

“nét đẹp dịu dàng, đằm thắm, giọng nói êm và phong thái nhẹ nhàng, nữ tính”, nữ sinh đến từ Đà Nẵng luôn rạng rỡ 

trong suốt hành trình cuộc thi và đã thực sự tỏa sáng để tôn vinh vẻ đẹp ở tuổi đôi mươi trong chương trình chung 

kết diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace - thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/7/2012. 
  

  

Phạm Thị Thùy My (váy trắng) - Á khôi 1 Miss Ngôi sao 2012  

Khởi động từ ngày 14/5/2012, Miss Ngôi sao đã trải qua hơn 2 tháng với những sự kiện sôi động và ý nghĩa. Hội tụ 

về phố cổ Hội An, có mặt ở Palm Garden Resort để thực hiện bộ ảnh bikini và thi tài năng, đến miền đất Long An xa 

xôi để làm từ thiện, tập luyện với những chuyên gia trong và ngoài nước hay tham gia hàng loạt sự kiện đặc biệt 

khác, 22 gương mặt Miss Ngôi sao 2012 thỏa sức cùng cơ hội thể hiện sắc đẹp và tài năng của mình.  

Những ai dõi theo từng bước đi của chương trình sẽ không quên được một thiếu nữ cuốn hút với hai album ảnh “Nụ 

cười xinh”  và “Đa sắc”, một cô gái Đà thành giản dị với ca khúc “Thương”  được hát mộc trên nền guitar, một nữ 

sinh năng động trong mỗi chuyến đi, một người đẹp gợi cảm với những cảnh chụp bikini hay một thí sinh thông 

minh ham học hỏi trong từng buổi tập luyện.  
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Miss Duy Tân - Phạm Thị Thùy My  

Bước vào chung kết với khát khao được tôn vinh trên đỉnh cao Miss Ngôi sao 2012, Thùy My lại lần nữa làm 

choáng ngợp người xem bởi phần trình diễn xuất sắc ấn tượng. Lọt vào top 5 với niềm hy vọng mãnh liệt, Miss Duy 

Tân hoàn thành phần thi ứng xử ở lượt cuối cùng trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngớt của khán giả. Với quan 

điểm “không phản đối việc phẫu thuật thẩm mỹ bởi chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo, phẫu thuật thẩm mỹ giúp 

chúng ta hoàn thiện bản thân mình nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng quá mức cách làm đẹp này”, Thùy My đã 

thực sự thuyết phục Ban Giám khảo. Vinh quang mỉm cười với “Tiểu thư kiêu sa” khi tên cô tỏa sáng với danh hiệu 

Á khôi 1 của Miss Ngôi sao 2012.  

Như một cơ duyên thú vị, ở một cuộc thi tôn vinh giá trị cái đẹp toàn diện mang tầm cỡ quốc gia, Miss Duy Tân - 

Người con gái từng “tự tin hơn khi vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình”  đã có cơ hội khẳng định bản thân. Trong 

cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại, Á khôi hiện tại chia sẻ: “Giải thưởng là một điều quá bất ngờ, là niềm vui lớn 

đối với em. Giờ đây, em có cảm giác như cuộc sống của mình đang trải qua một cột mốc biến động ý nghĩa. Em 

nhận được rất nhiều lời mời chụp hình, thậm chí là lời mời chuyển vào Sài Gòn học tập và sinh sống. Tuy nhiên, Đà 

Nẵng vẫn là mảnh đất mà em gắn bó. Dự định ngày 5 tới đây em sẽ về lại Đà Nẵng và đến nơi vào tối ngày 6 tháng 

8 để kịp vào năm học mới vì việc học vẫn là hàng đầu.”  Thùy My còn cho biết: “Trong tương lai, em sẽ cân nhắc 

và tham gia một số chương trình, sự kiện mà không ảnh hưởng nhiều đến việc học. Còn khi về lại Duy Tân, em vẫn 

muốn mình luôn là một sinh viên Duy Tân bình thường trong mắt thầy cô và bạn bè.” 

Nhẹ nhàng mà quyết đoán trong từng lời ăn tiếng nói, Á khôi 1 đem lại cho người nghe cảm giác tin tưởng đặc biệt. 

Chúc cho cô nữ sinh Duy Tân Phạm Thị Thùy My sẽ có những bước tiến dài hơn sau thành công tuyệt vời từ sân 

khấu Miss Ngôi sao. 

(Truyền Thông) 

 


